
 
 דגשים: החידוש של התורה בייחס לנהוג בעולם כולו. יכולת התיקון של העבד. החסד שהתורה מלמדת אותנו לעשות לעבד זה. עבד עברי.

  

ם (א) ְפנֵיהֶּ ים לִּ שִּ ר תָּ ים ֲאשֶּ טִּ ְשפָּ ה ַהמִּ , 1דיברנו על מילות קישור ואותיות קישור .תן להם בצורה מובנת ומוטעמת, שיוכלו להבין גם את הטעמיםית – ְוֵאלֶּ

 נוסף הסביר שד' דיבר עם משה את סוף יתרו ואת תחילת משפטים.ך ישיר ממתן תורה, ולכן יש פה ו', תלמיד הסביר לנו שזה המשתלמיד יקר והתפלאנו שיש פה ו' החיבור בתחילת נושא. 

י  (ב) י  אם –כִּ ְברִּ ד עִּ בֶּ ְקנֶּה עֶּ בית הדין מחפשים מישהו מדובר במישהו שגנב ואין לו לשלם, בית הדין מוכרים אותו לעבד ע"מ שיוכל לשלם את הכסף.  –תִּ

ו ת. אסור עבודה מבזה )לחלוץ הנעלים(. חייב לתת לשאין לה קצבה ושאין בה תועלירא שמים, שיוכל גם לחנכו לחזור בתשובה )דיברנו על זה שהקונה עבד עברי קנה אדון לעצמו. ואלו ההלכות: אסור לעבוד עבודת פרך )עבודה 

היום מי שגונב מכניסים אותו לכלא, שם הוא נפגש עם אנשים  אם יש לו רק כרית אחת ייתן אותה לעבדו(. כשמשתחרר נותן לו מתנות. מפרנס אשתו ובניו. מה ייקח עבד? מי שרוצה לעשות חסד.אוכל וביגוד כמו שנותן לעצמו )

 ממעשיהם, התורה רוצה לא סתם שיענש אלא שיחזור בתשובה. הזכרנו גם מה היה היחס לעבדים אצל הגויים.כמוהו ולומד 

עִּת נִּים יֲַעבֹד ּוַבְשבִּ נָּם .בשנה השביעית )לא בשמיטה( – ֵשש שָּ י חִּ ְפשִּ העבד לא צריך לשלם לאדון, כי מלכתחילה האדון קנה אותו  – יֵֵצא ַלחָּ

למספר שנים.
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ם ְבַגפֹו יָּבֹא  (ג) אסור לאדון להביא לו שפחה כנענית. –ְבַגפֹו יֵֵצא לבדו יבוא, בלי אשה.  –אִּ
3
ה הּוא  שָּ ם ַבַעל אִּ שְ  אִּ מֹוְויְָּצָאה אִּ אישתו  – תֹו עִּ

ולפרנס אותם. ברגע  בה ובילדיםלטפל לייחד לה מקום לישון, ועל האדון תכנס איתו ותצא איתו. האשה של העבד לא נשארת בביתה, אלא 

 .תצא איתוכמובן היא שהעבד ישוחרר 

ה  (ד) שָּ ן לֹו אִּ ם ֲאדֹנָּיו יִּתֶּ רק העבד השפחה אינה נחשבת לאישה של העבד, אלא כנענית.  שפחהלו  תאם יש לו אשה יכול האדון לת .כנענית –אִּ

ְהיֶּה ַלאדֹנֶּיהָּ ְוהּוא יֵֵצא ְבַגפֹור לאדון להביא ילדים שיהיו עבדים כנעניים. עוז יהָּ תִּ דֶּ ילָּ ה וִּ שָּ אִּ נֹות הָּ נִּים אֹו בָּ ה לֹו בָּ הוא לא יצא עם כמובן  – ְויְָּלדָּ

 תית.יה הכנענית, אלא רק עם אשתו האמפחשה

ד  (ה) בֶּ עֶּ ם ָאמֹר יֹאַמר הָּ י . )רמב"ם( מרוזר ואוחוהעבד אם ביום האחרון של השנה השישית אומר  –ְואִּ ְשתִּ ת אִּ ת ֲאדֹנִּי אֶּ י אֶּ ענית הכנ - ָאַהְבתִּ

י:  ְפשִּ נָּי ֹלא ֵאֵצא חָּ ת בָּ  ְואֶּ

ים  (ו) ֱאֹלהִּ ל הָּ גִּישֹו ֲאדֹנָּיו אֶּ עם ישראל הוא  –מנסה לשכנע אותו לא לעשות כן אל בית הדין, שם העבד אומר להם מה הוא רוצה, ובית הדין  –ְוהִּ

ת ָאזְנֹו ַבַמְרֵצַע עם של בני חורין, לא של עבדים. אך העבד עדיין מעוניין.  ַצע ֲאדֹנָּיו אֶּ ל ַהְמזּוזָּה ְורָּ ת אֹו אֶּ לֶּ ל ַהדֶּ גִּישֹו אֶּ אדוניו יביא אותו ליד  –ְוהִּ

, עד שיגיע המרצע לדלתממתכת )רמב"ם ונו"כ(בתנוך האוזן עם מרצע ע"ש(  גדול )משנה למלך,המזוזה, ויעשה לו חור ליד הדלת או 
4

. למה? 

דֹו ְלעֹלָּם אוזן ששמעה עבדי הם...( –אוזן ששמעה לא תגנוב והלכה וגנבה. )ואם זה עני שמכר את עצמו   להרבה זמן, עד שנת היובל. – ַוֲעבָּ

תֹו  (ז) ת בִּ יש אֶּ י יְִּמכֹר אִּ ה . 21הקטנה, עד גיל  –ְוכִּ , למה הוא מכר אותה? תיארנו משפחה עניה מאוד, הילדות מקבלות אוכל פעם בשבוע –ְלָאמָּ

היה לו לעבוד קשה  –האבא מחליט לטובת הילדות שלו למכור ילדה אחת לשפחה, ועי"כ יהיה לה אוכל וגם לשאר שמשפחה. זה מעשה לא טוב 

יםיותר )לכן  התורה קוראת לזה "בבגדו בה"(.  דִּ ֲעבָּ . אין להתייחס אליה כעבד רגיל שהרי בשש, אלא יתחתן איתה יםשיוצא – ֹלא ֵתֵצא ְכֵצאת הָּ

)ספורנו ורמב"ן בפסוק ח'היא קטנה ויש לדאוג לה ולהתחתן איתה 
5

ם שנתן לה כשקנה תת לאב כסף / טבעת לחתונה, התשלו]אין הוא צריך ל( 

 .[אותה נחשב תשלום לחתונה

ה ְבֵעינֵי ֲאדֹנֶּיהָּ  (ח) עָּ ם רָּ ּה אם היא לא מוצאת חן בעיני האדון, והוא לא רוצה להתחתן איתה.  –אִּ דָּ ר )לא( לֹו יְעָּ אשר היא מיועדת לו  –ֲאשֶּ

להתחתן איתו
6
ּה.  ְפדָּ ְוהֶּ

7
איתה לא מתחתן הוא , וכשרואה שאיתה זה על דעת שהאדון יתחתןאת ביתו על האב לפדות אותה, שהרי כל מה שמכר  – 

.(ויפדה אותה 1333יחזיר האב  –, והיא עבדה שנה 3333שנים, והאדון שילם  3)אם הייתה צריכה לעבוד עליו להתאמץ לפדותה. 
8
י    –ְלַעם נְָּכרִּ

ּה לאיש זר.  ְכרָּ אסור לאדון למכור אותה, אפילו שהוא לא מרוצה ממנה, שהרי זה ניה, וכמו כן אסור לאב למכור את ביתו פעם ש –ֹלא יְִּמשֹל ְלמָּ

ְגדֹו בָּּה .(כנלענ"דלא יהיה לה נעים להיות עכשיו אצל מישהו אחר ) בגד בה בזה וכמו כן האב שהרי הוא בוגד בזה שהוא לא מתחתן איתה.  – ְבבִּ

 ביתו.היה לו להתאמץ ולעבוד יותר, ע"מ שתשאר בששהוא מכר אותה, 

נָּה  (ט) דֶּ ְבנֹו יִּיעָּ ם לִּ ה לָּּהיכול הוא לתת אותה לבנו שיתחתן איתה.  –ְואִּ נֹות יֲַעשֶּ ְשַפט ַהבָּ הבן צריך לתת לה כמו שמקבלת כל אשה. ולא  – ְכמִּ

 יתייחס אליה כאל שפחה, אפילו קצת.

ת יִַּקח לֹו  (י) רֶּ ם ַאחֶּ  )ואם לא יכול שלא יתחתן עם עוד אישה, ספורנו(. ן לה את כל מה שחייב להוגם אם יתחתן עם עוד אשה עדיין יית –אִּ

ּה  ּה אוכל,  –ְשֵארָּ ּה בגדים,  –ְכסּותָּ לחיות איתה, אסור לו ללכת חודש מהבית הוא חייב לישון איתה )כמו יעקב אבינו שישן כל לילה אצל  –ְועֹנָּתָּ

אישה אחרת
9

ע [החתונה עבד בעבודה שהרבה זמן הוא לא בבית מותר לו. ילפנ(. ]עונה מלשון זמן. דיברנו על כך שמי ש  לא יפחית. – ֹלא יְִּגרָּ

ּה  (יא) ה לָּ ם ְשלָּש ֵאלֶּה ֹלא יֲַעשֶּ נָּם ֵאין כָּסֶּףשייעדה הוא או בנו או שתפדה.  –ְואִּ  –כשתגיע לגיל בת מצווה או שיעברו שש שנים  – ְויְָּצָאה חִּ

 תצא.
 

כיצד  –דגשים: כמה הדבר לא מצוי. כדי להעניש צריך מציאות מאוד רחוקה. ניסיון לקחת את המצוות האלו לכיוון החיובי  דיני רציחה.
 להתייחס להורים ולחברים. 

ֵמת  (יב) יש וָּ תהאיש.  –ַמֵכה אִּ צריך שיהיו עדים שראו זה  שדינו מיתה. אלא שלצורךשהרג בכוונה  23מדובר באדם מגיל המכה.  – מֹות יּומָּ

אדם  ".כן, ואעפ"כ!"רוצח מת? מי ש. אתה יודע ש"כן"היה התראה, מהי התראה? העדים אומרים לו: אתה יודע שאסור לרצוח? וגם שתשרצח 

שנה נקראת  03רשע כזה, כלל לא אכפת לו למות, העיקר שיעשה את העבירה ]הזכרנו שזה כלל לא מצוי, וביחוד לא בא"י, ובי"ד שהורגת פעם ב

 קטלנית[.

ה  (יג) דָּ ר ֹלא צָּ כלומר לא תכנן לרצוח, מי שאורב לחבירו הוא מסתתר ממנו על מנת שיוכל לרצוח אותו, כאן מדובר במישהו  לא ארב. –ַוֲאשֶּ

נָּה ְליָּדֹו  .שעשה זאת בשגגה ים אִּ ֱאֹלהִּ בשוגג ולא היו עדים, מה ואחד הרג במזיד אחד ד' זימן לו שיהרוג, כי הנהרג היה אמור למות ]רש"י:  –ְוהָּ

הזה שהרג בשוגג נופל בשוגג על זה שהרג במזיד והורגו[.  –עושה הקב"ה? מזמן אותם לפונדק אחד  מָּ ר יָּנּוס שָּ קֹום ֲאשֶּ י ְלָך מָּ עיר  – ְוַשְמתִּ

                                                 
 עם, את, אל ]התחלתי משפט במילים אלו וראיננו שזה לא מתאים[. ו, ש, ל ... 1
 ולא יקבל על זה כסף, כי קיבל בתחילת עבודתו.צ"ע: תשע"ג:  2
 בכלי יקר מביא כמה טעמים לזה. 3
 ניתן להדגים על הילדים. 4
 הפסוקים הבאים זה ההסבר הכי מסתדר. לא ברור איך עדיף להסביר.רש"י לא מסביר כן, וגם הפשט לא כ"כ כן לכאורה, אך מבחינת הרעיון של  5
 זה מיועד בשבילך... –סוכריות על השולחן של תלמיד פלוני, הוא מגיע ומתפלא ואני אומר לו  2הרחבה: שמתי  6
 יש עליו מצווה לתת לאב לפדות אותהתשע"ג:  7
 צ"ע: ברש"י כתוב שהאדון יפדה. ואיני מבין מה הכוונה 8
והפדה זה מצווה גם על האדון שיסכים לקבל י כל עבד ניתן ל[דות אותו על ידי שישלם את הסכום הנותר? ואולי בעבד רגיל אפשר לפדות רק אם משלמים את כל הסכום. וא"כ אפשר להסביר שהר 

ס"ס ישר אחרי המכירה צריך  –ב לברר קודם המכירה אם האדון יתחתן, וגם אם לא סיבות: א. על הא 2רק את הסכום הנותר וגם על האב שיתאמץ לפדות. אך ההסבר הזה שמדובר על האב קשה מ
 לפדותה, ומשמע פה שמדובר שנה שנתיים אחרי. ב. ואם שלוש אלה לא יעשה לה, משמע שעל האדון לפדות. וצ"ע בהלכות אלו.

 צ"ע.שאל תלמיד: אז למה יעקב היה יותר אצל רחל? נראה לי שמה שנקבע מתחילה אפשרי, ו 9
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כדי לתקן את  לעיר מקלט?הולך ח בשגגה צרועיר המקלט. למה היה מקלט. הילדים למדו בשיעור נביא על דיני עיר מקלט. במדבר מחנה לויה 

חטאו, כי עדיין היה לו יותר לשים לב.
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י יָּזִּד  (יד) יש ַעל ֵרֵעהּו ְוכִּ ה  .יעשה במזיד, בכוונהואם  –אִּ ְרמָּ ְרגֹו ְבעָּ י יתכנן תוכניות כיצד להרוג אותו.  –ְלהָּ זְְבחִּ ם מִּ נּו לָּמּותֵמעִּ חֶּ קָּ אפילו  – תִּ

אם הוא הולך למזבח, זה לא יעזור לו
11
שאם ברח למזבח אסור לגואל הדם להרוג אותו, גם משם יקחו אותו למות )לעומת רוצח בשגגה כי  – 

אוה"ח(.
12
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מֹו  (טו) יו ְואִּ מכה בכוונה בשביל להזיק להם ויצא להם דם )זה נחשב קצת לאב או לאם לא רק אם הרג אותם, אלא כל מקום שנתן  –ּוַמֵכה ָאבִּ

תמוות(.  רופא אחר ייתן לרופא האחר לעשות רופא שניתח את אביו ויצא דם פטור, אך אם יש אך אם לא התכוון לא עבר כלל איסור.  – מֹות יּומָּ

 את הניתוח )רמב"ם(.

יש ּוְמכָּרֹו  (טז) א ְביָּדֹו  ת אא"כ הוא מוכר אותו לעבד.בעשרת הדיברות למדנו על האיסור לגנוב, אך מי שגונב לא מ –ְוגֹנֵב אִּ דווקא אם  –ְונְִּמצָּ

, אבל אם מכר ואח"כ גנב לא עובר על האיסורקודם המכירה ראו עדים את הנגנב אצלו
14
ת:.   מֹות יּומָּ

מֹו (יז) יו ְואִּ ּוְמַקֵלל ָאבִּ
15

, אך לא חייבים על זה מיתה אא"כ מקלל את אביו או את אימו, כיוון שהושוו שד' יכה אותך. זהו דבר חמור ביותר – 

ת:כבוד, מורא, קילול[.  –. ]הזכרנו שיש כמה מצוות שקיימות גם כלפי ההורים וגם כלפי ד' לבורא  מֹות יּומָּ

16 (יח)
ים ְוהִּ  יֻבן ֲאנָּשִּ י יְרִּ ְגרֹף ְוכִּ ן אֹו ְבאֶּ בֶּ ת ֵרֵעהּו ְבאֶּ יש אֶּ מדובר על מכה קשה מאוד, המוכה בסכנת חיים אך הוא לא מת. ]זה לא יכול  –כָּה אִּ

ְשכָּבלקרות אצל ילדים[.  כרגע הוא נמצא בבית החולים או בביתו, שם מטפלים בו. – ְוֹלא יָּמּות ְונַָּפל ְלמִּ
17
 

ְתַהֵלְך  -נתיים משאירים את המכה בבית הסוהר, ומחכים לראות יב? אולי עוד שבוע הוא ח"ו ימות?! האם המוכה יישאר בחיים (יט) ם יָּקּום ְוהִּ אִּ

ְשַענְתֹו בַ  הוא כבר לא בסכנת חיים, הוא הולך כבר על כוחו )כמו שמי שהולך על מקל קוראים לזה משענת כי המקל הוא הכח שלו(.  –חּוץ ַעל מִּ

ה ַהַמכֶּה  ְבתֹו ַרק . , ואם המוכה ח"ו יחלש שוב וימות אין לחייב את המכה )רמב"ן(המכה נפטר מדין מוות, ואפשר לשחרר אותו מהכלא –ְונִּקָּ שִּ

וכן ישלם לו על כל הכסף שהוא שילם לרופאים  – ְוַרפֹא יְַרֵפאישלם לו על כל הזמן שהוא לא יכל ללכת לעבודה.  .[]דיברנו על נצ"ר ש"ב –יִֵּתן 

 בכל תקופת המחלה. 
 דגשים: ההבדל בין עבד כנעני לעברי. הצורך להיזהר גם בכבודו של גוי. דיני עבד כנעני.

תֹו  (כ) ת ֲאמָּ ת ַעְבדֹו אֹו אֶּ יש אֶּ ט הכנעניים.  -ְוכִּי יַכֶּה אִּ שמידותיו עבד כנעני בשוט. בשונה מעבד עברי, את העבד הכנעני מותר להכות.  –ַבֵשבֶּ

ט(, "י ט:"לא טובות, 'אין לי חשק לעבוד...', מה עושים?! אולי נסביר לו כמה חשוב להתנהג יפה, זה יעזור?! "בדברים לא יוסר עבד" )משלי כ

יש  מצד שני גם לעבד כנעני . לעומת עבד עברי שהרצון שלו הוא טוב, ואם נסביר לו הוא כבר יתעורר לחזור בתשובה.עבד כנעני צריך שוט

העבד מת  –ּוֵמת ַתַחת יָּדֹו  כל צרכיו, שלא כמו שעושים באומות העולם.את  ל לא לכעוס עליו )רמב"ם(, לתת לולהשתדוצריך , להתייחס כראוי

ל העבד ]אמנם הרותח גוי פטור, אב כמו כל רוצח. . וחייב מיתהצריך להעניש אותו על מה שהוא עשה – נָּקֹם יִּנֵָּקםכאשר הוא ברשותו של האדון. 

הכנעני הוא חייב במצוות כאשה
18
 

19
. 

ם יֹום אֹו יֹוַמיִּם יֲַעמֹד אבל  –ַאְך  (כא) שעות מתפרסים על פני  12שעות, יומיים = לפעמים  12שעות ]יום =  12בחיים, ומת אחרי  ישאר –אִּ

כִּי ַכְספֹו הּואמלשון נקמה. לא יענש.  –ֹלא יַֻקם יומים[. 
20
כי העבד הוא הממון של האדון, ואינו נחשב כמו יהודי רגיל. לסיכום: אדון שהרג את  – 

שעות, כאן הקלה עליו התורה,  12עבדו הכנעני גם חייב מיתה, אא"כ הרגו בשבט )ולא בסכין( ומת אחר עבדו היהודי לעולם חייב מיתה. הרג את 

 כדי לאפשר לו להכות את עבדו.
דגשים: המשפטים חוק אלוקי )שהממון מגיע דווקא לבעל(, חשיבות תורה שבעל פה )פירוש עין תחת עין(, הזהירו מכל  דיני דמי וולדות.

 רק ציער צריך לשלם.נזק שהוא, גם אם 

י יִּנָּצּו  (כב) ים יריבו  –ְוכִּ ה והיכו  –ְונְָּגפּו זה עם זה.  –ֲאנָּשִּ רָּ ה הָּ שָּ ובלי כוונה אחד מהם נתן לה  ח(,שבדיוק עברה שם, וראו אותה )אוה" –אִּ

יהָּ מכה.  דֶּ ה האשה לא מתה.  –ְוֹלא יְִּהיֶּה ָאסֹון הוולדות, )אם יש לה תאומים(.  –ְויְָּצאּו יְלָּ שָּ אִּ יו ַבַעל הָּ לָּ ית עָּ ר יָּשִּ נֵש ַכֲאשֶּ נֹוש יֵעָּ בזמן שבעל  –עָּ

לִּיםהאישה ידרוש ממנו לשלם, מה ישלם?  ְפלִּ ישלם מה שיגידו השופטים )בפלילים = על פי המשפט(. מכאן למדנו שמי שמקבל את  – ְונַָּתן בִּ

 הכסף זה האבא. )הוולדות אינם של האמא אלא של שניהם, והתורה מלמדת אותנו שהאבא מקבל את הכסף(.

21 (כג)
ם ָאסֹון יְִּהיֶּה   ה נֶּפֶּש ַתַחת נָּפֶּש .שהתכוון להרוג את האשה )רמב"ם(לאשה. מדובר במקרה  –ְואִּ ואיננו משלם על  דינו מיתה. – ְונַָּתתָּ

פטור מלשלם על הבית, ואפילו במקום שאין  –שרף את ביתו של חבירו, וחבירו מת  –לדוגמא  הוולדות, כי "קים ליה בדרבה מיניה", מי שחייב מיתה לא משלם תשלומים.

 עדים והתראה ובפועל לא חייב מיתה עדיין על הבית לא ישלם.

כך למדנו בתורה שבע"פ, זה מה שאמר לנו משה אחרי שירד מהר  אם הוריד לשני עין משלם את הסכום הממוני של עין וכו'. – יִּן ַתַחת ַעיִּןעַ  (כד)

סיני )הרחבנו
22

גֶּל ( איך שמים? לוקחים אותו לשוק העבדים ובודקים כמה יקנו אותו עם עין וכמה בלי עין. גֶּל: ֵשן ַתַחת ֵשן יָּד ַתַחת יָּד רֶּ  ַתַחת רָּ

יָּה  (כה) יָּה ַתַחת ְכוִּ בים את הצער? אדם שעשה כויה לחבר שלו, אפילו שלא פצע אותו אלא רק הכאיב לו חייב לשלם על הצער )איך מחש –ְכוִּ

הכמה הוא מוכן לשלם ע"מ שלא יצערו אותו צער כזה(.  ה ַתַחת ַחבּורָּ ַצע ַחבּורָּ ַצע ַתַחת פָּ פצע זה כשהדם יוצא החוצה, חבורה זה כשהדם  – פֶּ

גם כאן משלם את הצער. ]דיברנו על חמשת התשלומים הכתובים בפסוקים אלו: נז"ר ש"ב נצרר ונהיה בלוטה.
23
] 

 דגשים: הזהירות מלהכות יותר מידי את העבד הכנעני. נעני.דיני עבד כ

                                                 
האם הוא בסדר... אפשרות  –סתכל, שאלתי פתיחה: תלמיד יצא מחוץ לכיתה מאחורי החלונות, ותלמיד אחר היה פועל בנין ותוך כדי נשברה לו אבן אז הוא זרק את החלקים מהחלון בלי לה 10

 עת בו והורגתו, ואז לעשות על זה דיון בכיתה.גם מחכה ילד שהאבן פוש בכיתה, עד שנופלת חתיכה של אבן, להסתכל שאין אף אחד ולזרוק מהחלון, שילדפוק עם פטנוספת: 
ך מצד ני זה מפגיש עם זה שאין תשובה לאדם צ"ע: מה החידוש?! לא מדובר שהורגים אותו שםם, אז למה שלא יקחו אותו?! אולי עדיף להסביר כרש"י שגם כהן שרוצה לעבוד לא נותנים לו. א 11

 ב לילדים. רוצח, וזה דבר שדורש הסבר ר
 שהתורה מאפשרת לו לברוח לעיר מקלט, אבע"ז(.תשע"ג:  12
 הרחבה: אפשר לספר את הסיפור עם יואב ושלמה )מ"א ב:כח(. 13
 איך גונבים? נראה שצריך להכניסו לרשותו בעל כרחו. 14
 גנאי לבין קללה. ודיברנו קצת על כך שהדיבור מטמא את הנפש. לומר על מישהו 'דפוק' וכו, הסברתי את ההבדל בין מילת –הרחבה: שאלתי מה זה לקלל? כולם אמרו  15
יבות מתחילות משטויות(, ואז אחד פצע פתיחה: סיפרתי על שניים שרבו )אחד שלרגע החנה את האוטו שלו ובזה חסם לשני את הדרך לצאת עם האוטו, והתפתחה מריבה )רציתי להדגיש שמר 16

 י צריך לשלם לו? כתבתי על הלוח נצ"ר ש"ב והיו צריכים לנחש.את חבירו והיה חודש בבית חולים. מה השנ
 הרחבה: שאלתי אותם מה הדין אם הוא ימות עוד יומיים שלושה? חשבו שפטור, למדנו מהפסוק הבא שחייב. 17
 האם הוא קצת יהודי, או שכל יהדותו היא רק מצד שהוא חלק מרשותו של האדון. –צ"ע מה הייחס לעבד כנעני  18
 : כדאי לברר מהם דיני עבד כנעני, האם טובל ומל לפני וכו.הוספה 19
 דון )לענ"ד(.כלומר, אמנם אם הרג יהודי אפילו אחרי הרבה זמן הוא חייב מיתה, כאן בעבד זה לא ככה, כי הוא לא נחשב ממש יהודי, אלא הוא הממון של האתשע"ג:  20
כך אמרו -זה שוגג, אך אחר –דינו מיתה. ]בתחילה תלמידים אמרו  – ְוָנַתָתה ֶנֶפׁש ַתַחת ָנֶפׁשניסה להרוג את חבירו ובטעות הרג את האשה.  לאשה. מדובר במקרה שאחד –ְוִאם ָאסֹון ִיְהֶיה תשע"ג:  21
 מי שחולק ואומר שמשלם כופר.[ לא כן, הוא התכוון להרוג, אז מה אם הרג מישהו אחר. וכיוון שאמרו שזה מזיד הסברתי לפי השיטה ש'נפש' זה כפשוטו, ובדרך אגב אמרתי שיש –
את התורה שבע"פ. ד' נתן לנו תורה שבכתב ותורה שבע"פ ביחד. דיברנו על הצדוקים ולפתע קיבל חומש, האם ידע מה זה "והיו לטוטפות בין עינך"? הוא חייב  ְבִאי]סיפרנו על אדם שגדל הרחבה:  22
 ממחרת השבת וכו'. –
 נזק: עין תחת עין. צער: כויה תחת כויה. ריפוי ושבת: רק שבתו יתן ורפוא ירפא. 23
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ּה  (כו) ֲחתָּ תֹו ְושִּ ת ֵעין ֲאמָּ ת ֵעין ַעְבדֹו אֹו אֶּ יש אֶּ י יַכֶּה אִּ  שסימא את העין, ואפילו עבד שהיה סומא והוציא לו אותה לגמרי. הרס אותה, –ְוכִּ

נּו ַתַחת ֵעינֹו י יְַשְלחֶּ ְפשִּ ליון שקל כשקנה את העבד, עכשיו הוא משחרר אותו ללא תשלום. כי אמנם למדנו שלפעמים צריך יאף ששילם מ – ַלחָּ

 זה מוגזם, והתורה קנסה אותו. אברלהכות, אך צריך לדעת איך, ומי שמכה עד שהוא מוציא 

נֹו (כז) נּו ַתַחת שִּ י יְַשְלחֶּ ְפשִּ יל ַלחָּ תֹו יַפִּ ם ֵשן ַעְבדֹו אֹו ֵשן ֲאמָּ  אצבעות וכו'. –בר וכמו כן כל א – ְואִּ
 דגשים: כמה נורא להרוג אדם. אחריות אדם על שורו. דיני שור שהרג אדם.

י יִַּגח שֹור (כח) ֵמת גם אם בעט או דחף וכו'.  –לאו דווקא בנגיחה  – ְוכִּ ה וָּ שָּ ת אִּ יש אֹו אֶּ ת אִּ ֵקל ַהשֹור האיש.  –אֶּ קֹול יִּסָּ אף שהשור לא אשם  –סָּ

רֹו . )בדומה לזה בחינוך( בשום דבר, ס"ס ע"י השור הזה נעשה דבר חמור מאוד, וא"א להשאיר שור כזה בעולם ת ְבשָּ אם שחט אף  –ְוֹלא יֵָאֵכל אֶּ

ישנסקל, ברור שאסור לאוכלו(.  אחרנות ממנו )יהאסור לאותו קודם שנסקל  בשלוש נגיחות  –פטור מתשלום. מדובר בשור תם  – ּוַבַעל ַהשֹור נָּקִּ

 בהם הבעלים לא אשם. –הראשונות שלו 

ם שֹור נַגָּח הּוא  (כט) ְלשֹם . )כמו גנב, שקרן( שם תואר –ְואִּ ְתמֹל שִּ יו הוא נגח אתמול, שלשום וגם היום. כבר שלוש פעמים.  –מִּ לָּ ְבעָּ  –ְוהּוַעד בִּ

והזהירו את הבעלים לשמור על השור פעם אחר פעם.
24
נּו   יש . אבל אם שמר טוב פטור הבעלים לא שמר את השור כראוי, –ְוֹלא יְִּשְמרֶּ ית אִּ ְוֵהמִּ

ת יו יּומָּ לָּ ֵקל ְוַגם ְבעָּ ה ַהשֹור יִּסָּ שָּ  משה רבינו לימד אותנו בע"פ שהכוונה יומת בידי שמים. הקב"ה יעניש אותו. – אֹו אִּ

יו  (ל) לָּ ר יּוַשת עָּ ם כֹפֶּ מקומות שכתוב 'אם' והכוונה כש...(, התורה אומרת לאדם שהוא צריך לכפר על החטא  3כאשר יושם עליו כופר )יש  –אִּ

ְדיֹן נְַפשֹו שלו על ידי שהוא ישלם כופר.  התשלום הזה שהוא נותן משמש בתור פדיון לנפש שלו, את נפשו שצריכה למות מיתה בידי  –ְונַָּתן פִּ

יושמים הוא פודה בכסף הזה )כמו פדיון הבן(.  לָּ ר יּוַשת עָּ כפי מה שבית הדין יחייבו אותו. ומה הוא משלם? את דמי הנהרג, ואמנם אי  – ְככֹל ֲאשֶּ

ממוןאפשר להעריך אדם בממון, כי זה הרבה יותר מ
25

 , אבל אפשר לחשב כמה היו משלמים בשביל האדם שנהרג בתור עבד, ואת זה צריך לשלם.

ה לֹואֹו וכן אם בן יגח )ע"פ רמב"ן(,  –אֹו ֵבן יִּגָּח  (לא) שֶּ ט ַהזֶּה יֵעָּ ְשפָּ אני ממש ניסיתי לשמור על השור,  –אותו דין, שלא תאמר  – ַבת יִּגָּח ַכמִּ

אבל זה מאוד קל להרוג ילד, ולכן לא הצלחתי לשמור עליו
26
. 

ה  (לב) ד יִַּגח ַהשֹור אֹו ָאמָּ בֶּ ם עֶּ ים כנעניים.  –אִּ לִּ ים ְשקָּ ף ְשֹלשִּ שהרי "כספו הוא".  –יִֵּתן ַלאדֹנָּיו ₪(  3333של שקלי התורה )נ"ל כ –כֶּסֶּ

ֵקל  :ְוַהשֹור יִּסָּ
 דגשים: משפט התורה אינו לפי שכלינו.  דיני בור.

יש בֹור  (לג) י יְִּפַתח אִּ יש בֹר מכסה של בור.  –ְוכִּ ה אִּ נּו יחפור בור ברה"ר.  –אֹו כִּי יְִּכרֶּ אבל אם חפר בור וכיסה כיסוי רציני שעגלה  –ְוֹלא יְַכסֶּ

ה שֹור אֹו ֲחמֹורמלאה אבנים יכולה לעבור עליו פטור )ירושלמי(.  מָּ שור ולא אדם שמת חמור ולא כלים שנשברו. למה פטור? גזה"כ,  – ְונַָּפל שָּ

זה מעל להגיון שלנו
27
. 

יו ְוַהֵמת שעות(.  6אע"פ שזה לא הבור שלו התורה מחשיבה כאילו הוא בעל הבור )וכן חמץ לאחר  –ַבַעל ַהבֹור יְַשֵלם  (לד) לָּ ְבעָּ יב לִּ ף יָּשִּ כֶּסֶּ

הניח  –הנבלה שייכת לניזק, ועל המזיק לשלם את החיסרון שהחסיר בשיווי של הבהמה. דיברנו שלכל אב יש תולדות, תולדות הבור  – יְִּהיֶּה לֹו

 אבן ברשות הרבים ומישהו נתקל ונפל, או מים ומישהו החליק.
  דיני שור שהזיק.

י יִּגֹף (לה) ְוכִּ
28

יש ידחוף  –  ֵמת שור של איש  –שֹור אִּ ת שֹור ֵרֵעהּו וָּ זוז, השור  133כל אחד  –מדובר בשני שוורים ששווים אותו סכום  –אֶּ

. וכך התורה זוז 03, כלומר מדובר בשור תם, בעל השור משלם חצי נזק –זוז. אומרת התורה  233המזיק הרג את השור השני וכרגע הנבלה שווה 

ת ַכְספֹו  -מחשבת את זה  צּו אֶּ ת ַהשֹור ַהַחי ְוחָּ ְכרּו אֶּ המזיק משלם  .233זוז, אז הוא צריך לשלם חצי מזה, כמה זה?  133השור החי שווה  -ּומָּ

ת ַהֵמת יֱֶּחצּון .233לניזק  זוז 03יוצא שבפועל המזיק משלם . 03הניזק משלם למזיק , אם כן 233השור המת שווה  – ְוַגם אֶּ
29

. התורה חישבה לנו 

את זה בצורה מיוחדת, אך בפועל הוא פשוט משלם חצי נזק.
30
 

ואם )יב"ע –אֹו  (לו)
31

ְלשֹם (  ְתמֹול שִּ יו התברר שהוא שור נגחן.  –נֹוַדע כִּי שֹור נַגָּח הּוא מִּ לָּ נּו ְבעָּ והשור שמירה טובה כי אם שמר  –ְוֹלא יְִּשְמרֶּ

לניזק, ואם כן  – ְוַהֵמת יְִּהיֶּה לֹוג לו. מחיר של שור במקום השור שהוא הר –נזק שלם  –ַשֵלם יְַשֵלם שֹור ַתַחת ַהשֹור השתחרר הוא לא חייב. 

  ישלם שור פחות שווי הנבלה.
 דגשים: עליונותה של תורה ממעל להגיון שלנו. חומרת הגנבה שמחייבת קנס. דיני גנב.

ה  דינים: טביחה ומכירה. בא במחתרת. גנב שאין לו מה לשלם. גנב רגיל שמשלם כפל. 2גנב ישנם  בדיני32 (לז) יש שֹור אֹו שֶּ חֹו דווקא.  –כִּי יְִּגנֹב אִּ  –אֹו ְמכָּרֹו ושחטו  –ּוְטבָּ

ר יְַשֵלם ַתַחת ַהשֹור לאחר.  קָּ ה בָּ שָּ ְוַאְרַבע צֹאן ַתַחת  .0אם הוא רק גנב קונסים אותו לשלם כפול, אך אם הוא טבח או מכר הוא משלם פי  –ֲחמִּ

ה מי שגונב את השה צריך לסחוב אותו, בזה שהוא מתבזה ומרים אותו הוא  –? גזרת הכתוב! רש"י מביא הסבר מה ההבדל בין שור לשה – ַהשֶּ

 צריך לשלם פחות.

ֵצא ַהַגנָּב  )א( ת יִּמָּ רֶּ ם ַבַמְחתֶּ ותוך ]וכמו כן כל דרך בה הגנב נכנס בסתר[ להיכנס לבית ולגנוב,  אם הגנב חותר, כלומר עושה חפירה על מנת –אִּ

ֵמת כדי רואה אותו בעל הבית.  יםבעל הבית פטור, למה?  -אם בעל הבית היכה אותו והרגו  –ְוֻהכָּה וָּ מִּ דם זה חיים, אין לו חיים, וזה  – ֵאין לֹו דָּ

הגנב הזה שחתר בבית סביר להניח שיש לו כלי נשק, והוא מתכנן  –להורגו"  לא נחשב לבעל הבית שהרג מישהו חי. ומדוע? "הבא להורגך השכם

שאם יגלו אותו הוא יהרוג, לכן מותר להרוג אותו.
33
 

יו  )ב( לָּ ש עָּ מֶּ ה ַהשֶּ ם זְָּרחָּ (איני יודע אם יש מי שמסביר כךברור שהשמש זורחת בבקר )שהוא לא מתכנן להרוג, כמו ש אם ברור לו –אִּ
34
ים  . מִּ דָּ

ם ֵאין לֹו והגנב חייב לשלם על מה שגנב.  –ַשֵלם יְַשֵלם . ולכן אם הרגו בעל הבית הוא חייב מיתה. יש לו חיים –לֹו  אם אין לגנב מה לשלם.  –אִּ

תֹו ְגנֵבָּ  מוכרים אותו בית הדין לעבד, כמו שלמדנו בתחילת פרשת משפטים. – ְונְִּמַכר בִּ

ה  )ג( שֹור ַעד ֲחמֹור ַעד שֶּ ה מִּ ֵצא ְביָּדֹו ַהְגנֵבָּ מָּ ֵצא תִּ מָּ ם הִּ ַחיִּיםכמו כן כל דבר שהוא שגנב. בין שור בין חמור בין שה, ו –אִּ
35

לא  – ְשנַיִּם יְַשֵלם 

 מספיק שהוא יחזיר את הגניבה, אלא הוא צריך לשלם כפול. קנס שקנסה אותו תורה.
  דיני שן, רגל ואש.

                                                 
 "העד העיד בנו האיש".-ואם אתה מאן לשלח. והועד בבעליו  –תשע"ג: נגח  24
 ב עמי בשיעורי ב"ק.כמו שהיה מדגיש הר 25
 למה האבא לו שמר עליו )אבע"ז(. –תשע"ג: שלא תאמר ילדים קטנים לא חשובים, או שיגיד  26
 החמור פטור? גזה"כ. תשע"ג: כיוון שאדם בדרך כלל שם לב למה שקורה, וגם כלים הם ביד האדם )חזקוני(. אך א"כ למה סומא או אדם שהולך בחושך או כלים שעל גבי 27
 לאו דווקא יגח ולאו דווקא שור, גם ג'ירפה ששברה חלון בקומה רביעית.הרחבה:  28
 מומלץ להשתמש בפלסטלינה בכדי להסביר פסוק זה. 29
 קשה היה להסביר זאת. הרב שלמה דרייפוס אמר לי שעדיף להסביר שמשלם חצי נזק ודי בזה. 30
 מקרה שני... –שונה הייתה בשור מועד, האפשרות השניה היא בשור תם, וזה מה שאומרת התורה: או, כלומר לא כרש"י, עיין שפ"ח, אפשר לשלב את ההסברים: האפשרות הרא 31
 פתיחה: כתבתי על הלוח גזלן, גנב, גנב שטבח ומכר. שאלתי את התלמידים מה ההבדל בינהם ומה הדין בכל מקרה. 32
 הרחבה: חשוב להדגיש שהיום זה לא מצוי, ואם תצעק הגנב יברח. 33
 פירושו של רש"י קשה להבנה. 34
 עיין רש"י. 35
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לשלוח את  -. המילה הזאת יכולה להיאמר בהטיות שונות, וכמו שאומרים לכדרר את הכדור, כך אפשר לומר 'לבער' במשמעות של 36ר' כי היא מבערת את השדהיבהמה נקראת 'בע הקדמה:  )ד(

יש  הבהמה. ר אִּ םאם ישלח איש את בהמתו והזיקה  –כִּי יְַבעֶּ ה אֹו כֶּרֶּ דֶּ . )ע"פ אונקלוסשָּ
37

ת )בעירה( (  ַלח אֶּ ירֹו ְושִּ , הבהמה דורכת רגלזה נזק  –ְבעִּ

תולדות הרגל הם גם כאן,  –בור שיש אבות ותולדות הנזק לא חייב להיות דווקא עם הרגל ]כפי שלמדנו בעל השדה של השני ומזיקה אותו. 

ְשֵדה ַאֵחר שהבמה מזיקה באיברים אחרים דרך הילוכה[  ֵער בִּ בהמה אכלה פירות וירקות בשדה של מישהו אחר )אבל אם ה – שןזה נזק  –ּובִּ

ֵדהּואכלה ברה"ר הבעלים פטור(.  על המזיק לשלם את השדה הטובה והמשובחת שיש לו, ולמה? כדי שיוכל הניזק  – ּוֵמיַטב ַכְרמֹו יְַשֵלם ֵמיַטב שָּ

 למכור בקלות את השדה. כמו כן יכול המזיק לשלם כסף או שווה כסף.

ים  )ה( ְצָאה קֹצִּ י ֵתֵצא ֵאש ּומָּ יש ועל ידי הקוצים התפשטה, ודווקא באש מצוייה האש המתפשטת מיוחסת לבעלים.  –כִּ תבואה  –ְונֱֶּאַכל גָּדִּ

ה קצורה.  מָּ ה תבואה מחוברת.  –אֹו ַהקָּ דֶּ הללא תבואה שניזוקה.  –אֹו ַהשָּ ת ַהְבֵערָּ ר אֶּ סיכמנו את סוגי הנזקים על פי  – ַשֵלם יְַשֵלם ַהַמְבעִּ

 המשנה: "ארבע אבות נזיקין השור )קרן(, הבור, המבעה )בהמה שהזיקה בשן וברגל( וההבער )אש(", ובדקנו אפה נמצאים הפסוקים של כל נזק.

 
 דגשים: אחריות השומר לשמור על מה שקיבל. ומרים.ארבעה ש

השומרים, על מנת להטמיע את הדינים לפני לימוד ודיקדוק הפסוקים הקדמנו את כל דיני )ו(
38
שומר חינם פטור בכל  חוץ מפשיעה, שואל חייב  .

בכל, שומר שכר חייב בגניבה ואבידה ופטור באונס. הסברנו ששומר שכר כיוון שמקבל שכר יש לו אחריות יותר גדולה לשמור. )ראינו את 

י יִֵּתן  המשנה בשבועות פרק ח'(. התורה מחייבת את השומר שנפטר להישבע שלא גנב בעצמו את החפץ. ְשמֹר כִּ ים לִּ ל ֵרֵעהּו כֶּסֶּף אֹו ֵכלִּ יש אֶּ  –אִּ

יש בחינם.  אִּ ֵבית הָּ מהבית של השומר )בדרך כלל החפץ נמצא בבית השומר, אך לאו דווקא(. אך איננו יודעים אם מישהו אחר גנב או  –ְוֻגנַב מִּ

ֵצא ַהַגנָּב שהוא בעצמו גנב )רמב"ן(. אפשרות א':  ם יִּמָּ יְַשֵלם הוא גנב )ולא מספיק שמעידים שראו את זה אצלו בבית(. אם יש עדים שראו ש –אִּ

 הגנב ישלם כפל לבעל החפץ. – ְשנָּיִּם

ֵצא ַהַגנָּב  אפשרות ב': )ז( ם ֹלא יִּמָּ מתשלומין. אך מי יודע, אולי הוא בעצמו גנב את זה? אולי הוא פשע ובגלל זה במקרה כזה בשומר פטור  –אִּ

ים השומר, שהחפץ אצלו בבית.  –ְונְִּקַרב ַבַעל ַהַביִּת  -החפץ נעלם? לכן  ֱאֹלהִּ ל הָּ ְמלֶּאכֶּת אל הדיינים בשביל להישבע.  –אֶּ ַלח יָּדֹו בִּ ם ֹלא שָּ אִּ

נקרא מלאכת רעהו כי חבירו עושה עם החפץ הזה מלאכה. שלא גנב את החפץ ששייך לחבירו, זה – ֵרֵעהּו
39
 

ַשע אפשרות ג':  )ח( על כל חפץ שפשע בו, התורה מדברת על מקרה נורא שהשומר הוא זה שגנב, ולא רק זאת אלא שהוא נשבע  –ַעל כָּל ְדַבר פֶּ

ה שבועת שקר שגנבו לו.  ה ַעל כָּל ֲאֵבדָּ ה ַעל ַשְלמָּ על כל חפץ שנגנב )הזכרנו בשתי מילים שכאן אנו רואים שמי  –ַעל שֹור ַעל ֲחמֹור ַעל שֶּ

ר יֹאַמר שומר חינם(.  שמצא אבידה צריך לשמור עליה כמו כי השומר  –כִּי הּוא זֶּה העד )התורה פעמים קוראת לשני עדים בלשון יחיד(.  –ֲאשֶּ

ם העדים או השומר?  –הוא זה שגנב. מה עושים? מי צודק  ים יָּבֹא ְדַבר ְשנֵיהֶּ ֱאֹלהִּ יֻען הדיינים יחקרו את הדברים שלהם.  –ַעד הָּ ר יְַרשִּ ֲאשֶּ

ים  הוא ישלם כפל לבעלים, אם העדים  –ישלם כפל כדין גנב. אם השומר שיקר  – יְַשֵלם ְשנַיִּם ְלֵרֵעהּויינים יחליטו להרשיע. ומי שהד –ֱאֹלהִּ

 יש להם דין של עדים זוממים והם צריכים לשלם לשומר מה שהם זממו לקחת ממנו, הוי אומר כפול. ]דיברנו קצת על עדים זוממים[. –שיקרו 

  

ְשמֹר  )ט( ה לִּ ה ְוכָּל ְבֵהמָּ ל ֵרֵעהּו ֲחמֹור אֹו שֹור אֹו שֶּ יש אֶּ י יִֵּתן אִּ כי קשה לשמור שהרי יכול לברוח בשכר, בדרך כלל בהמות שומרים בשכר  –כִּ

ה ונשבר ומת )רמב"ן(. וכדומה נפל מצוק  –אֹו נְִּשַבר בפתאומיות.  –ּוֵמת ף או כלים בחינם )רמב"ן(. וכסוכן צריך לתת  להם אוכל,   –אֹו נְִּשבָּ

השבו אותו שודדים, וזה נחשב אונס.   ואין עדים שראו את כל זה. – ֵאין רֹאֶּ

ם  )י( ְהיֶּה ֵבין ְשנֵיהֶּ ְמלֶּאכֶּת ֵרֵעהּו  .השומר צריך להישבע –ְשֻבַעת ד' תִּ ַלח יָּדֹו בִּ ם ֹלא שָּ יו שלא גנב את החפץ.  –אִּ לָּ ַקח ְבעָּ בעל החפץ  –ְולָּ

.בועה, כי השבועה הייתה בשבילו'לוקח' את הש
40
 אונס.זה השומר פטור, שהרי היה  – ְוֹלא יְַשֵלם 

יו )יא( לָּ ְבעָּ מֹו יְַשֵלם לִּ ם גָּנֹב יִּגָּנֵב ֵמעִּ  ייב בגניבה ואבידה.שומר שכר חשכפי שלמדנו  – ְואִּ

ֵרף  )יב( רֹף יִּטָּ ם טָּ ֵאהּו ֵעד א יכל להציל. מדובר באריה ונמר וכדומה שהשומר ל -אִּ יביא עדים, שכיוון שבדרך כלל הטריפה היא במקום שיש  –יְבִּ

ה ֹלא יְַשֵלםאחרים ודאי יש לו עדים )ספורנו(.  רועים  שהרי נאנס, ואינו צריך להישבע. – ַהְטֵרפָּ

 

ם ֵרֵעהּו  )יג( יש ֵמעִּ י יְִּשַאל אִּ יבאונס. אם  –ְונְִּשַבר אֹו ֵמת מבקש ממנו בהמה וכדומה.  –ְוכִּ לָּ מֹו ַשֵלם יְַשֵלםְבעָּ הזכרנו שאם מתה  – ו ֵאין עִּ

  מחמת מלאכה פטור.

מֹו ֹלא יְַשֵלם  )יד( יו עִּ לָּ ם ְבעָּ כִּיר הּוא אילת הבהמה הוא ביקש מהבעלים לעבוד איתו, עם אותה בהמה או בעבודה אחרת. אם בנוסף לש –אִּ ם שָּ אִּ

ְשכָּרואם לקח בהמה תמורת תשלום.  – א בִּ הוא נפטר מהתשלום, שהרי הוא שילם על הבהמה ולא קיבלה בחינם. ממה הוא נפטר? האם מאונס  – בָּ

.כש"ש או גם מגניבה ואבידה כש"ח? מחלוקת תנאים
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דגשים: ההתייחסות המרובה של התורה למצוות שבן אדם לחבירו, גם כאלו שחשובים לכל אחד, וגם התייחסות ליצרים רעים  דינים שונים.

 של האדם שצריך לתקנם.

וחצי העונש שלו שהיא נהפכת להיות אשתו, )כי בדרך כלל מי שאונס רוצה את האשה רק ליום אחד(, אם היא לא רוצה להתחתן  21עד גיל  42הקדמנו דיני אונס: מי שאנס אשה שלא ברצונה )טו(

ה  כסף. בנוסף הסברנו מה זה אירוסין, נישואין וכתובה. 03העונש שלו הוא לשלם  –איתו  י יְַפתֶּ ְבתּולָּה . )אני אתן לך המון מתנות וכו'( ישכנע בכל מיני צורות –יש אִּ ְוכִּ

ה  שלא התחתנה אף פעם.וחצי(  21עד גיל נערה צעירה ) – שָּ ר ֹלא אֹרָּ ּה ואיננה מאורסת.  –ֲאשֶּ מָּ ַכב עִּ ליום אחד בלי הוא מתחתן איתה  –ְושָּ

ה. לעשות חופה לפי התורה שָּ נָּה לֹו ְלאִּ רֶּ הֹר יְִּמהָּ הסברנו את המילה 'מוהר' מלשון תשלום )לא ברור אם יש מישהו שמסביר ככה(, תשלום של  – מָּ

כתובה ייתן לה אם לוקח אותה לאישה
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ֵאן  )טז( ֵאן יְמָּ ם מָּ ּה לֹו יסרב  –אִּ תָּ יהָּ ְלתִּ או אם היא לא מוכנה להתחתן איתו, או אם המפתה לא רוצה להתחתן איתה –ָאבִּ
44
ף יְִּשקֹל ְכמַֹהר  . כֶּסֶּ

 כסף. 03 –ישלם כסף כמו התשלום שמקבלת בתולה שנאנסה  – ַהְבתּוֹלת

ה ֹלא ְתַחיֶּה )יז( שעושה כישופים. כי זה גורם לאנשים לחשוב שגם הניסים שעשה משה רבינו הם כישוף, וזה "מכחיש פמליא של  – ְמַכֵשפָּ

צריך לחפש  כימעלה". למה כתוב מכשפה ולא מכשף? כי זה המצוי, כמו שכתוב "שור" כי זה המצוי. למה כתוב "לא תחיה" ולא כתוב "תמות"? 

  אחרי המכשפות ולהרוג אותם )רשב"ם(. )סיפרנו את הסיפור על שמעון בן שטח המופיע בירושלמי(.

ת )יח( ה מֹות יּומָּ ם ְבֵהמָּ  של אדם שמחליט להתחתן עם בהמה.מעשה נורא ואיום  – כָּל שֵֹכב עִּ

ים  )יט( ֱאֹלהִּ ם מקריב לעבודה זרה,  –זֵֹבַח לָּ י ַלד' ְלַבדֹוימות, יושמד )רס"ג(.  –יֳָּחרָּ ְלתִּ  צריך לזבוח רק לד' לבדו. – בִּ

נּו פעם היית גוי וכדומה.  –אונאת דברים  לומר לו  –ְוֵגר ֹלא תֹונֶּה  )כ( צֶּ ְלחָּ אל תגנוב אותו, אמנם אסור לגנוב אף אדם, אך בגר ישנו  –ְוֹלא תִּ

ים איסור נוסף.  יִּםכִּי ֵגרִּ ְצרָּ ץ מִּ רֶּ ם ְבאֶּ כמה  –הרחבנו את הדיבור על עולים חדשים, עולי אטיופיה, תלמיד חדש בכיתה ואתם יודעים כמה קשה זה להיות גר.  – ֱהיִּיתֶּ

 צריך לשים לב לא לצער.
נָּה ְויָּתֹום ֹלא ְתַענּוןכָּ  )כא( הזכרנו שבכיתה יש לנו את כי העינוי גורם להם לצער יותר גדול, האלמנה נזכרת בבעלה והיתום בהוריו )לענ"ד(.  – ל ַאְלמָּ

 ובת היתום מותר להעניש אותו וכדומה.הזכות להקפיד במצוות לא תעשה זאת, כמובן שהדין שלא לצער נכון בכל אדם, אך ביתום ישנו איסור נוסף. בנוסף הזכרנו שאם זה לט
ם ַענֵה ְתַענֶּה אֹתֹו  )כב( עֹק יְִּצַעק ֵאַלי צריך להוסיף את המילים: אתה תענש. ולמה?  –אִּ ם צָּ אנא ד' תציל אותי מהאיש הזה...  –יתפלל אלי  –כִּי אִּ

תֹו:  ְשַמע ַצֲעקָּ מַֹע אֶּ  שָּ

י )כג( נֹות ּוְבנֵיכֶּם יְתֹמִּ יּו נְֵשיכֶּם ַאְלמָּ ב ְוהָּ רֶּ חָּ ְתכֶּם בֶּ י אֶּ ַרְגתִּ י ְוהָּ ה ַאפִּ רָּ מידה כנגד מידה, אתה פגעת ביתום ובאלמנה, על ידי שתמות יהיו  – םְוחָּ

 בניך יתומים ואשתך אלמנה.

ם  ות ועל כך שדווקא הלוואה היא הגדולה שבכולם. סיפרנו על פעמונים, ועל גמ"ח ההלוואות של אבא של יוסף בנימין.פתחנו בשו"ע בהלכות צדקה, דיברנו על שמונת המעל )כד( כאשר.  –אִּ

לתת הלוואה כל מי שיש לו כסף הוא חייבכיוון ש
45
ְך .  מָּ נִּי עִּ עָּ ת הֶּ י אֶּ ת ַעמִּ ף ַתְלוֶּה אֶּ עמי קודם לגוי. עני קודם לעשיר. עניי עירך קודמים  –כֶּסֶּ

ה לעניי עיר אחרת.  ְהיֶּה לֹו ְכנֹשֶּ אם אין ללווה מה לשלם אל תדרוש ממנו, כי בזה  ,כלומר כאחד שגובה. אל תהיה לו כמו מלווה )רמב"ן(, –ֹלא תִּ

ְךאתה מבייש אותו.  יו נֶּשֶּ לָּ ימּון עָּ כי אתה מצער אותו ואוכל לו חלק מכספו למה זה נקרא 'נשך'? הלוות לו, )הרחבנו בדיני ריבית(. אל תגבה ממנו יותר ממה ש – ֹלא ְתשִּ

  46ן זה נהיה סכום גדול.לא נורא אני משלם עוד שקל, אך אחרי כמה זמ –זה כמו נשיכה של נחש, שבתחילה לא רואים את הנזק, ורק אח"כ מתחילה הנשיכה להתנפח. אותו דבר, בתחילה הלווה מרגיש )ע"פ הרמב"ם(. בנוסף 
ָך  )כה( בֹל ַתְחבֹל ַשְלַמת ֵרעֶּ ם חָּ לווה שלא משלם את חובו, יכול המלווה ללכת לבית הדין ולבקש מהם שהם יבקשו את ההלוואה מהלווה.  –אִּ

במקרה הזה הולך שליח של בית הדין ולוקח מהלווה משכון. המשכון צריך להיות דבר שלא משתמש בו באותו זמן. ולהסבר הפסוק: אם תמשכן 

מֶּשאת הבגד יום של חברך הלווה.  נּו לֹו ַעד בֹא ַהשֶּ יבֶּ ְתשִּ
47
מהזריחה עד השקיעה אתה צריך להחזיר לו את זה. בשקיעה תוכל לקחת את זה  – 

 ממנו, ולהשיב שוב בזריחה.

וא )כו( י הִּ ּה תֹוְכסּו כִּ ְלַבדָּ
48

תֹו ְלעֹרֹו הבגד העליון שלו.  –  ְמלָּ וא שִּ ה יְִּשכָּבהבגד התחתון שלו.  –הִּ המצעים שלו. יש כאן פירוט של סוגי  – ַבמֶּ

משכון שונים.
49

י יְִּצַעק ֵאַלי   יָּה כִּ י כִּי  , שאציל אותו ממך.אם לא תביא לו את הבגד שלו והוא יתפלל אלי –ְוהָּ ַמְעתִּ אני אשמע  – ַחנּון ָאנִּיְושָּ

.רחמן, ואמנם הוא חייב לשלם, אך אני מרחם עליו שהרי אין לו מה לשלםלתפילתו, כי אני 
50
  

ים ֹלא ְתַקֵלל )כז( אֹראל תקלל דיין בשם ד' )ד' יכה אותך(. יש איסור לקלל כל אחד כמו שכתוב "לא תקלל חרש".  – ֱאֹלהִּ יא ְבַעְמָך ֹלא תָּ  – ְונָּשִּ

איסורים: מקלל את אביו שהוא נשיא הדיינים )כל אחד, דיין, נשיא, אבא( 2נשיא הסנהדרין. אם כן יש מקרה בו עובר 
51
. 

ְמֲעָך ביכורים, כשהפרי הראשון מתמלא.  –ְמֵלָאְתָך הקדמנו את מצוות הפרי: בכורים, תרומה גדולה, מעשר ראשון ושני.  )כח( תרומה גדולה.  –ְודִּ

אל תעשה אותם אחרי  –ֹלא ְתַאֵחר  ינו את רש"י שכותב שאינו יודע למה זה נקרא כך, ודיברנו על דברי חז"ל "למד לשונך לומר איני יודע".רא

י מעשר ראשון ומעשר שני, אלא הכל לפי הסדר. ן לִּ תֶּ נֶּיָך תִּ כאן מצוות פדיון הבן. למה משה רבינו לא מפרט את ההלכות האלו? כי  – ְבכֹור בָּ

ו' סיוון, ומשה רבינו לימד את המצוות עד א' אייר בשנה השנית )סוף ויקרא תחילת במדבר(, כאן משה רבינו רצה להגיד  –מדובר ביום הראשון 

 )שמנו לב שיש בעיקר מצוות שבין אדם לחבירו(. כמה שיותר מצוות ולכן הוא קיצר, אח"כ זה יהיה יותר מפורט.

ה ְלשְֹרָך ְלצֹאנֶָּך  )כט( יתביא אותו לכהן.  –ֵכן ַתֲעשֶּ ְתנֹו לִּ ינִּי תִּ מֹו ַביֹום ַהְשמִּ ם אִּ ים יְִּהיֶּה עִּ ְבַעת יָּמִּ כי עד שבעה ימים אם הוא מת הוא נפל,  – שִּ

הוא נחשב נפל ולא  33יום, כי תינוק שנפטר בתוך  33נפל זה בהמה שמתברר שהיא בכלל לא הייתה חיה. )לכן עושים פדיון הבן רק אחרי 

 יושבים עליו שבעה(.

י  )ל( ְהיּון לִּ ש תִּ ה עם קדוש. על עם קדוש לאכול אוכל מתאים, לכן זה מוזכר פה לפני דיני טריפה.  –ְוַאנְֵשי קֹדֶּ ה ְטֵרפָּ דֶּ ר ַבשָּ שָּ אם בהמה  –ּובָּ

ב ַתשְ טרפה את בהמה אחרת, והבהמה השניה עדיין בחיים אך ברור שהיא עתידה למות.  כּון אֹתֹוֹלא תֹאֵכלּו ַלכֶּלֶּ  –אסור לאכול ומותר ליהנות  – לִּ

הכרת הטוב על כך  –כי בעיקר הכלבים אוכלים בשר. תלמיד נוסף  –למכור לגוי או להביא לכלב. למה מוזכר פה דווקא כלב? ענה תלמיד אהוב 

 שלא נבחו על עם ישראל.
52

ְוא  )א( א ֵשַמע שָּ שָּ ע  אל תאמין ללשון הרע. –אל תקבל שמועה של שקר, כלומר  -ֹלא תִּ שָּ ם רָּ ת יְָּדָך עִּ שֶּ לאדם רשע שאתה אל תבטיח  –ַאל תָּ

ס. תצטרף אליו מָּ ְהיֹת ֵעד חָּ  להיות יחד איתו עד שקר. – לִּ

עֹת  )ב( ים ְלרָּ ְהיֶּה ַאֲחֵרי ַרבִּ ב  אחריהם.אם ישנם רשעים רבים שמטים את המשפט לטובת אחד מן הצדדים, אל תלך  –ֹלא תִּ נְטֹת ְוֹלא ַתֲענֶּה ַעל רִּ לִּ

ים ְלַהטֹתלצד אחד.  זהו המשך של אותו דין: אם יש איזה ריב, אל תנטה –  להטות את הדין כמו שאומרים רבים. – ַאֲחֵרי ַרבִּ

ל  )ג( יבֹועני  –ְודָּ ְהַדר ְברִּ אדון אותו לזכות אני רוצה שהוא יתפרנס בכבוד )רמב"ם(, ולכן  –אל תגיד  ,אל תכבד אותו במשפט. כלומר – ֹלא תֶּ

אפילו שהוא חייב.
53
  

ְפַגע  )ד( ה  שֹור אֹיְִּבָךאם תפגוש  –כִּי תִּ אתה רואה אותו מסתובב מחוץ לעיר, או במקום אחר שלא )ולא 'טועה'(. אבוד לבעליו.  –אֹו ֲחמֹרֹו תֹעֶּ

נּו לֹואמור להיות שם.  יבֶּ ֵשב ְתשִּ תקיים מצוות השבת אבידה, אפילו שהוא אויב שלך. מהכפילות 'השב תשיבנו' למדנו שגם אם הבאת לו והוא  – הָּ

  )חזקוני(. ר ולהשיב לו פעם אחר פעם.אתה צריך לחזו ,שוב ברח

                                                 
 היא לא מתחתנת. כנלע"ד. –הוספה: ולמה כתוב דווקא האב? בא לחדש שאפילו אם היא רוצה ואביה לא  44
 המקומות שאם זה חובה: אם כסף, אם מזבח, אם כופר.נזכרנו בשלושת  45
 כי הלוואה זה חסד, ואי אפשר לעשות מזה ביז'נס. –כי לא יהיה לו מה להחזיר ואז הוא יפסיד. ילד אחר ענה  –שאלנו: למה אסור ריבית? ילד אחד ענה תשע"ג:  46
 י שהספרונו כותב שעל ידי זה הוא לא יוכל ללוות ממישהו אחר.הוספה: מה העניין לקחת ממנו אם בכל מקרה הוא לא מפסיד מזה? נראה ל 47
 צ"ע: משמע שאם יש לו בגד נוסף אפשר למשכן. 48
 מדובר על מצעים שמיועדים לשינת יום.תשע"ג:  49
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ה ֲחמֹור שֹנֲַאָך  )ה( ְראֶּ י אחר? אומרים חכמים שהתורה מדברת על מישהו שעבר עברה חמורה, ואז כיצד יכול להיות יהודי ששונא יהוד –כִּי תִּ

אֹו מותר לשנוא אותו עד שהוא יחזור בתשובה. ואעפ"כ צריך לעזור לו...  ַדְלתָּ ֵמֲעזֹב לֹו יושב כשעליו משא כבד.  –רֵֹבץ ַתַחת ַמשָּ סימן  –ְוחָּ

זֹב ַתֲעזֹב?! כי הוא רשע תמיהה, האם תימנע מלעזור לו מֹו עָּ )כי אמנם את מעשיו אתה שונא, אך לא אותו תעזור לו, ותחזור ותעזור לו.  – עִּ

אם הרמת לו את המשא והחמור נפל שוב, תרים לו שוב את המשא )ויש ללכת איתו אח"כ כקילומטר, בכדי לראות שהחמור לא נופל שוב, עצמו(. 

ם, וכן שמצווה בשונא מבאוהב, בכדי לכוף את יצרו. ועדיף לטעון בשונא מאשר רמב"ם(. אמרנו שמצווה לפרוק יותר מלטעון משום צער בעלי חיי

 לפרוק באוהב.

 
 דגשים: חשיבותם של משפטי התורה. ההקפדה הגדולה לדון דין אמת.  דיני דיינים.

 

יבֹו  )ו( ְביֹנְָך ְברִּ ְשַפט אֶּ ה מִּ מי שהוא 'אביון בריב', כלומר שתמיד הוא מפסיד בדינים, כי הוא תמיד גוזל אחרים, אעפ"כ אסור להטות את  – ֹלא ַתטֶּ

 המשפט נגדו, ויש לדון את הדין כאילו הוא לא גזל אף פעם. )ע"פ הרמב"ם(.

ק  )ז( ְרחָּ ר תִּ קֶּ ְדַבר שֶּ לא רק לא לשקר אלא להתרחק מן השקר –מִּ
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יק ַאל ַתֲהרֹג לדיין, אך זה מורכב להבנה(.  . )הפרשנים מקשרים זאת י ְוַצדִּ ְונָּקִּ

מי שבית הדין הצדיק אותו  –ל תהרוג אותו, אלא תחזור ותדון בדינו. צדיק מי שבית הדין חייב אותו ואח"כ באו עדים וטענו שהוא נקי, א –נקי  –

יק אם כן יישאר הרשע הזה בחיים? לא כן,  –אל תהרוג אותו, ואין לחזור ולדון בדינו. שמא תאמר  –ואח"כ באו עדים וחייבו אותו  כִּי ֹלא ַאְצדִּ

ע שָּ  יענש.אם הוא רשע הוא  – רָּ

ים  )ח( ְקחִּ י ַהשַֹחד יְַעֵּור פִּ ח כִּ קָּ יםיסמא את עניהם של החכמים, שלא יצליחו להבין טוב את דברי התורה.  –ְושַֹחד ֹלא תִּ יקִּ ְבֵרי ַצדִּ יַסֵלף דִּ  – וִּ

ויעקם את דברי התורה. ולא רק שבאותו דיון הוא יטה את דעתו לטובת נותן השוחד אלא כל הדעת שלו תשתבש.
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ץ  )ט( ְלחָּ ת נֶּפֶּש ַהֵגר כִּי ֵגרִּ אן למדנו שעובר על עוד לאו. אל תגנוב אותו. כבר למדנו הלכה זאת, אך כ –ְוֵגר ֹלא תִּ ם אֶּ ם יְַדְעתֶּ ם ְוַאתֶּ ים ֱהיִּיתֶּ

יִּם ְצרָּ ץ מִּ רֶּ ואתם יודעים כמה זה קשה להיות גר, וכמה רע לו אם גונבים אותו. )כמו כן ילד שהצטרף לכיתה יתייחס יותר יפה לילד חדש  – ְבאֶּ

 שמגיע(.

 
 מה שייכת לבורא העולם ומכח זה הרבה מצוות. דגשים: היות האד זמנים ומועדים.

 

ָך  )י( ת ַאְרצֶּ זְַרע אֶּ נִּים תִּ ּה: מעלה חשובה לזרוע את ארץ ישראל.  –ְוֵשש שָּ ת ְתבּוָאתָּ  ְוָאַסְפתָּ אֶּ

נָּה  )יא( ְשְמטֶּ ת תִּ יעִּ ּה תעזוב את השדה, אל תזרע ואל תחרוש.  –ְוַהְשבִּ ְוָאְכלּו יש בה מלפני כן תעזוב, אל תקצור. וגם את הפירות ש –ּונְַטְשתָּ

ָך  ְביֹנֵי ַעמֶּ ם כולם יכולים לאכול, אז למה כתוב 'אביוני עמך'? כי בשביעית כולם אביונים, שהרי לאף אחד אין תבואה. )מור אבי(.  –אֶּ מה  -ְויְִּתרָּ

השנשאר.  דֶּ ן רק מה שנשאר בשדות שכבר לא מתאים לבני האדם, אפשר להביא אסור להביא לחיות מה שמתאים לבני אדם, ולכ - תֹאַכל ַחיַת ַהשָּ

ָךלחיות.  ה ְלַכְרְמָך ְלזֵיתֶּ  לעשות לשדה, כך אתה מצווה לעשות לכרמים ולזיתים. ת  ישצּוו  כמו  – ֵכן ַתֲעשֶּ

ן אֲ  )יב( ָך ְויִּנֵָּפש בֶּ ְשבֹת ְלַמַען יָּנּוַח שֹוְרָך ַוֲחמֹרֶּ י תִּ יעִּ יָך ּוַביֹום ַהְשבִּ ה ַמֲעשֶּ ים ַתֲעשֶּ ת יָּמִּ ְתָך ֵששֶּ גר תושב, שהוא  – ְוַהֵגרוינוח עבד כנעני  –מָּ

, אצל הבהמות והגוי מטרת השבת היא שינוחו, ולא יעבדו ללא הפסקה. שואל רש"י: גוי. בשונה ממטרת השבת אצל עם ישראל, שזה יום קדוש

ודאי שמותר, שהרי השבת אצלו זה בשביל שינוח, לא  –האם מותר לתת לחמור לאכול מן המחובר, שהרי אסור לו לחלל שבת? עונה רש"י 

  בשביל שיצטער, רק אסור לך לקחת אותו ולדאוג שיחלל שבת.

ֵמרּו  )יג( שָּ י ֲאֵליכֶּם תִּ ר ָאַמְרתִּ ו בכל המצוות שאמרתי לכם עד כה תשמרו, אך יש מצווה אחת שצריך להישמר ביותר, זה ע"ז, כמ –ּוְבכֹל ֲאשֶּ

ים ֹלא ַתזְכִּירּו שממשיך:  ים ֲאֵחרִּ  –לוני )דיברנו על התאריך הלועזי(. הקשנו יד ע"ז פלונית. או נפגש ביום חג פשלא תאמרו חכה לי ל –ְוֵשם ֱאֹלהִּ

ֹלא קב לבנון(. נעמוד ליד פסל פלוני ע"מ לפוצץ אותו )הרב יע –כיצד אמר הקב"ה לעמ"י ללכת ליד בעל צפון? ענינו שזה כמו חיילים שאומרים 

יָך ַמע ַעל פִּ שלא תגרום למישהו אחר שישמיע את שם הע"ז בגללך. שלא תעשה עיסקה עם גוי ותבקש ממנו להישבע, ואז הוא ישבע בשם  – יִּשָּ

 ע"ז שלו.

ים  )יד( ֹלש ְרגָּלִּ חֹג פעמים  –שָּ נָּה: תקריב קרבן  –תָּ י ַבשָּ  לִּ

ְשמֹר  )טו( ת ַחג ַהַמּצֹות תִּ ים תֹאַכל ַמּצֹות ודש האביב", תשמור שיהיה באביב, ע"י עיבור השנה )ספורנו(. כיצד? "למועד ח –אֶּ ְבַעת יָּמִּ ולא  –שִּ

ָך חמץ, חיוב אכילת מצה הוא רק בליל הסדר.  יתִּ ּוִּ ר צִּ יב בפרשת בא.  –ַכֲאשֶּ ָאבִּ ש הָּ למה נקרא שמו אביב? כי בזמן זה התבואה מלאה  –ְלמֹוֵעד חֹדֶּ

יִּם בגרגירים, כמו אב.  ְצרָּ מִּ אתָּ מִּ נַי ֵריקָּםולכן פסח צריך לחול דווקא בחודש האביב.  –כִּי בֹו יָּצָּ אּו פָּ כאשר תגיע לבית המקדש לראות  – ְוֹלא יֵרָּ

 את שכינתי, אל תבא ריק בלי כלום, אלא הקרב קרבן, הנקרא "קרבן ראיה". –את פני 

יר  )טז( צִּ החג שבועות שהוא בזמן קציר החיטים.  –ְוַחג ַהקָּ דֶּ זְַרע ַבשָּ ר תִּ יָך ֲאשֶּ כּוֵרי ַמֲעשֶּ בִּ
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מזמן הקרבת העומר מותר לאכול בגבולים חיטים  – 

א מקריבים חיטים מהתבואה החדשה. למה? כי כתוב כאן שבחג הקציר מקריבים לראשונה את ושעורים מהתבואה החדשה, אך עדיין במקדש ל

 –המינים. פירוש הפסוק  0התבואה החדשה, וזהו מנחת שתי הלחם, לאחר מכן אפשר להקריב מנחות מהתבואה החדשה וכן לתת ביכורים מ

ף ְבֵצאת הַ  החיטים הראשונות במקדש יהיו בחג הקציר. ָאסִּ נָּה ְוַחג הָּ יָך אחר שנגמרת השנה.  –שָּ ת ַמֲעשֶּ את תבואתך, שאתה עשית.  –ְבָאְסְפָך אֶּ

ה דֶּ ן ַהשָּ חג האביב, הקציר והאסיף. ולמה נקראו החגים בשמות אלו? כי בחגים אלו אנו מודים לד' על כל הטובה  –התורה קוראת לחגים  – מִּ

שנתן לנו.
57
  

ה כָּל זְכּוְרָך  )יז( אֶּ נָּה יֵרָּ ים ַבשָּ מִּ ֹלש ְפעָּ ָאדֹן ה'כל הגברים הגדולים חייבים לבא לראות. לאן?  –שָּ ל ְפנֵי הָּ , שם פני ד'. ולמה אל בית המקדש – אֶּ

 כי אנו באים לראות אותו מכח שהוא אדון של כל התבואה שלנו )ספורנו(. –נקרא 'אדון' 

ֵמץ ַדם זִּבְ  )יח( זְַבח ַעל חָּ י ֹלא תִּ לא תקריב את הזבח שלי שזה הפסח, כאשר עדיין יש חמץ. ולכן יש להשבית את החמץ לפני חצות היום. –חִּ
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ר ב ַחגִּי ַעד בֹקֶּ ין ֵחלֶּ נשארים כל הלילה מחוץ  –החלבים וכמו כן האברים של הקרבן לא יכולים להישאר כל הלילה, שבכך הם 'לנים'  – ְוֹלא יָּלִּ

 פני כן.למזבח, אלא חובה להקריבם ל

                                                 
 שאימו תכין מה שבאמת רב רוצה, ואביו אמר לו מדבר שקר תרחק )לחפש מקור(. הרחבה: סיפרנו על רב ? שאשתו הייתה מכינה לו הפוך ממה שביקש, אז בנו ביקש בשבילו הפוך כדי  54
ואתם אם תקבלו עשרת אלפים? עשרת אלפים זה כבר  –שנותנים לכם ובגלל זה אינכם דנים?! אמר לו ₪  01אתם מתרגשים מ –הרחבה: סיפרנו על נשיא בית המשפט שבא  לדיין ואמר לו  55

 אין לכם הכרת הטוב לאותו יהודי, ולנו יש... עוד סיפורים על שוחד נמצאים בענף עץ עבות.₪  01ביננו הוא שכשאתם מקבלים  ההבדל –הרבה. אמר לו הדיין 
יין במקדש לא מקריבים שה, אך עדפסוק זה הסברתי מספר פעמים, גם מפאת קושיו, וגם לקראת חג השבועות: מזמן הקרבת העומר מותר לאכול בגבולים חיטים ושעורים מהתבואה החדתשע"ג:  56

בן הראשון שמקריבים מהתבואה החדשה. חיטים מהתבואה החדשה. למה? כי כתוב כאן שבחג הקציר מקריבים את הביכורים של התבואה החדשה, וזהו קרבן שתי הלחם, שהוא צריך להיות הקר
 ת המשנה שם כתוב שזה שאסור לתת ביכורים לפני שבועות נלמד מהפסוק שלנו(.המינים. )למדנו א 7לאחר מכן אפשר להקריב מנחות מהתבואה החדשה וכן לתת ביכורים מ

 ן הראשון[]לכבוד חג שבועות עשינו דף עבודה בו הובאו כל שמות החג וסיבותיו )כאשר חג הביכורים זה כנגד שתי הלחם שנקרא ביכורים בגלל שהוא הקרבתשע"ג:  57
 בים מחצות ושאוכלים חמץ עד חצות.צ"ע: מה חידשה התורה? כבר אנו יודעים שמקרי 58
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יָך  )יט( יא ֵבית ה' ֱאֹלהֶּ בִּ ְתָך תָּ כּוֵרי ַאְדמָּ ית בִּ  –ֵראשִּ
59
ות. יכול להיות החקלאי מגיע לשדה ולפתע רואה פרי יוצא, איזו שמחה, איזה התרגש 

שהוא מרגיש שזה שלו, והקב"ה מלמד שהכל של ד' ]שמנו לב שעד שהפרי נכנס לפה יש שמיטה, ערלה, נטע רבעי, ביכורים, מעשרות, ברכה.[ 

רות עם המינים, שהם כוללים את כל סוגי התבואה: ירקות )חיטים ושעורים(, פירות עם גרעינים )זית ותמר(, פי 0למדנו שמביאים ביכורים רק מ

מֹוקליפה )רימון(, פירות שאוכלים הכל )ענבים ותאנים(.  י ַבֲחֵלב אִּ גדי לאו דווקא, אלא כל בשר בהמה )אך בשר עוף נאסר ע"י  – ֹלא ְתַבֵשל ְגדִּ

 כתוב שלוש פעמים, מזה למדו חכמים שאסור לבשל, לאכול וליהנות.  חכמים(, ולאו דווקא בחלב אימו, אלא בכל חלב.

 
 . השגחת ד' על עמו ישראל. הטוב האלוקי שמגיע לשומרי מצוותיו. השמחה בהבטחהדגשים:  ההבטחה לעלות לארץ.

 

נֶּיָך  )כ( ְך ְלפָּ נֵה ָאנֹכִּי שֵֹלַח ַמְלאָּ לאחר סיום המצוות, ד' מצווה את משה לבשר לעם ישראל שהם יזכו לעלוות לא"י, ו"המלאך הגואל אותי מכל  –הִּ

מיכאל. רע", אותו מלאך שד' הבטיח לאבות, יבוא וישמור עליהם )הכוונה שד' ישמור עלינו, בדרך ההתגלות הזאת(. האבע"ז אומר שזה המלאך 

י)הסברנו ע"פ הרמב"ן ולא כרש"י(.  נֹתִּ ר ֲהכִּ קֹום ֲאשֶּ ל ַהמָּ יֲאָך אֶּ ְך ְוַלֲהבִּ רֶּ ְרָך ַבדָּ ְשמָּ  –המקום שמוכן ומזומן לעם ישראל, שזה בית המקדש  – לִּ

 "מקדש ד' כוננו ידיך".

נָּיו ּוְשַמע ְבקֹלֹו  )כא( פָּ ר מִּ מֶּ שָּ אל תמרוד בו ותסרב לעשות את מה  –ַאל ַתֵמר בֹו הכוונה כמובן שמע בקולי, כי הוא יגיד לך מה שאני מצווה.  –הִּ

ְשֲעכֶּם שיצווה.  א ְלפִּ ְרבֹוי אין לו רשות לסלוח )ספורנו(, מדוע? כי לא יוותר למי שיחטא, שהר –כִּי ֹלא יִּשָּ י ְבקִּ י ְשמִּ והוא התגלות של  – כִּ

 הקב"ה, השראת השכינה היא על ידי המלאך )רמב"ן(.

ְשַמע ְבקֹלֹו כִּי אִּ  )כב( מַֹע תִּ ר ֲאַדֵבר של המלאך.  –ם שָּ יתָּ כֹל ֲאשֶּ שִּ בקול המלאך או בקול ד'? דיברנו על  –מה שד' ידבר. לכאורה זה סתירה  –ְועָּ

ים, כך אחד אמר שהירח מאיר ואחד אמר שהשמש דרך הירח, ושניהם צודק –כיצד הירח מאיר )ועל ליקוי חמה ולבנה(, וסיפרנו על שני אנשים 

יָך ד' מדבר דרך המלאך )אבע"ז(.  –כאן  ת אֹיְבֶּ י אֶּ יָךאני אהיה האויב של האויבים שלך.  –ְוָאיְַבתִּ ת צְֹררֶּ י אֶּ ואני אעשה צרות למי שעושה  – ְוַצְרתִּ

 לך צרות ודוחק אותך.

יכאשר  –כִּי  )כג( י ְוַהיְבּוסִּ ּוִּ זִּי ְוַהְכנֲַענִּי ַהחִּ י ְוַהְפרִּ תִּ י ְוַהחִּ ֱאמֹרִּ ל הָּ יֲאָך אֶּ ֱהבִּ נֶּיָך וֶּ י ְלפָּ יו יֵֵלְך ַמְלָאכִּ ְכַחְדתִּ אני אשמיד כל עם ועם מהעמים  – ְוהִּ

 המנויים כאן.

ְשַתֲחוֶּה ֵלאֹלֵהיהֶּםהתורה חוזרת שוב ושוב על איסור ע"ז מפאת חומרתו )רמב"ן, ואף אם אין חידוש(.  )כד( למה שנשתחווה? מסופר על  – ֹלא תִּ

ְבֵדם יה שכבש את שעיר, וכדי שלא יכעסו על זה הוא פייס אותם ע"י שהשתחווה לאלוהיהם )דה"י ב:כה:יד. ספורנו(. אמצ עָּ את העבודה  –ְוֹלא תָּ

אסור לזרוק אבן למרקוליס, גם אם המטרה לסקול את הע"ז באבנים  –המיוחדת לאותו סוג של עבודה זרה. ואף אם כוונתך לזלזל בע"ז, לדוגמא 

ם ן(. ]לילדים היו המון שאלות סביב דין זה[. )רמב" ה ְכַמֲעֵשיהֶּ ְרֵסם שתלמד ממעשיהם הרעים.  –ְוֹלא ַתֲעשֶּ ֵרס ְתהָּ י הָּ כל ע"ז בדרך שהורסים  –כִּ

 (.אבנים שמסמלות את הע"ז שלהם. ואם השארת ע"ז כאילו עבדת בעצמך )אוה"ח – ְוַשֵבר ְתַשֵבר ַמֵּצבֵֹתיהֶּםלשרוף וכדומה.  –

 

ם ֵאת ה' ֱאֹלֵהיכֶּם  )כה( י יקר. עד כאן דובר בלשון יחיד וכאן בלשון רבים, מדוע? כי אינו דומה יחיד שעובד לרבים שעובדים )ע"פ הכל –ַוֲעַבְדתֶּ

 0"הן אל כביר לא ימאס"(. עבודת ד' היא מתוך יראה ואהבה, ונראה שהיא מיוחדת דווקא בהגיעם לא"י. ספרנו שיש כאן  –ובלשון בעל הטורים 

ת ַלְחְמָך דברים שזוכה להם עובד ד':  יָך את האוכל.  –ּוֵבַרְך אֶּ ת ֵמימֶּ ה ַוֲהסִּ שיהיה מהם הרבה )רמב"ן(.  –ְואֶּ י ַמֲחלָּ ָךרֹתִּ ְרבֶּ קִּ האוכל יהיה מזין  – מִּ

 ומבריא, וכך יסורו ממך כל המחלות )רמב"ן(.

ה  )כו( ְהיֶּה ְמַשֵכלָּ ה שמפלת. אשה שמשכלת בניה כשהם קטנים, או  –ֹלא תִּ רָּ ָך שלא יולדת.  –ַוֲעקָּ לא רק בבני האדם אלא אף בבהמות  –ְבַאְרצֶּ

יָך ֲאַמֵלא)רמב"ן(.  ְסַפר יָּמֶּ ת מִּ שתחיה את כל מספר הימים שאתה צריך להיות, ולא תמות במגפות או במלחמות )רמב"ן(. – אֶּ
60
  

נֶּיָך  )כז( י ֲאַשַלח ְלפָּ תִּ ת ֵאימָּ  שאת הפחד ד' ישים לפניך, שכשתבוא להילחם בגויים, אז עוד לפני –הגויים יפחדו מעם ישראל. נראה הפירוש  –אֶּ

י שאתה תגיע אליהם יגיע אליהם הפחד.  ת כָּל "ויהם את מחנה מצרים" )יד:כד(, ספורנו[.  –אעשה רעש גדול ומהומה ]כמו שלמדנו  –ְוַהמֹתִּ אֶּ

ם  הֶּ בֹא בָּ ר תָּ ם ֲאשֶּ עָּ ף -שתלחם איתם. ובגלל הפחד הזה  –הָּ יָך עֹרֶּ יָך ֵאלֶּ ת כָּל אֹיְבֶּ י אֶּ , כיצד? שיברחו ויפנו לך אמסור בידך את כל אויבך – ְונַָּתתִּ

  "ידך בעורף אויבך"(. -עורף. )וכך למדנו על יהודה 

נֶּיָך )כח( ה ְלפָּ ְרעָּ ת ַהּצִּ י אֶּ ַלְחתִּ ְושָּ
61
, שבכל המלחמות שהיו עד שנכנסו לארץ היה הקב"ה שולח מן חיה שהיתה עוקצת אותם היה זה נס גדול – 

נֶּיָךבעיניים ומטילה בהם ארס והם היו מתים. )כנראה שזה דומה לצרעה שאנו מכירים היום(.  ְלפָּ י מִּ תִּ ת ַהחִּ ת ַהְכנֲַענִּי ְואֶּ י אֶּ ּוִּ ת ַהחִּ ה אֶּ  – ְוֵגְרשָּ

והחיתי )שהם ארץ סיחון ועוג(, שהם ישבו בעבר הירדן המזרחי, החוי היה בעבר הירדן מוזכרים רק הכנעני הצרעה נלחמה רק שהגיעו לירדן, לכן 

 המערבי, אך צמוד לירדן, שם הייתה הצרעה יורה חיצים של ארס ופוגעת בהם.

ה )כט( דֶּ יָך ַחיַת ַהשָּ לֶּ ה עָּ ה ְוַרבָּ מָּ ץ ְשמָּ ָארֶּ ְהיֶּה הָּ ן תִּ ת פֶּ חָּ נָּה אֶּ נֶּיָך ְבשָּ פָּ נּו מִּ כי החיות מגיעות למקום שאין שם בני אדם, ואז הם  – ֹלא ֲאגְָּרשֶּ

יתפשטו גם למקומות המיושבים.
62
  

ה  )ל( ְפרֶּ ר תִּ נֶּיָך ַעד ֲאשֶּ פָּ נּו מִּ ץתוליד ילדים )פירות(.  –ְמַעט ְמַעט ֲאגְָּרשֶּ ָארֶּ ת הָּ  ומה יהיה גבול הארץ? – ְונַָּחְלתָּ אֶּ

י  )לא( ים ושמתי  –ְוַשתִּ יַם סּוף ְוַעד יָּם ְפלְִּשתִּ ת ְגֻבְלָך מִּ )רשב"ם( ים סוף במזרחמ –אֶּ
63
ר עד ים תיכון במערב.   ְדבָּ מִּ רומה של שנמצא בד –ּומִּ

ר הארץ.  נהר פרת בצפון. –ַעד ַהנָּהָּ
64
י  -מכאן מתחיל ציווי )כך נראה בספורנו(   נֶּיָךכאשר  - כִּ פָּ מֹו מִּ ץ ְוֵגַרְשתָּ ָארֶּ ֵתן ְביְֶּדכֶּם ֵאת יְֹשֵבי הָּ אתם  –אֶּ

 מצווים לגרש אותו.

ית )לב( ם ְברִּ ם ְוֵלאֹלֵהיהֶּ ְכרֹת לָּהֶּ ברית איתם להשאיר אותם בחיים, או ברית עם אלוהיהם להשאיר את אלוהיהם ולא להשמידם  – ֹלא תִּ

)רמב"ן(.
65
  

יאּו אְֹתָך אסור לעובד ע"ז לשבת בארצך, אפילו אם זה רק לזמן מועט בשביל מסחר וכדומה )רמב"ם(.  –ֹלא יְֵשבּו ְבַאְרְצָך  )לג( ן יֲַחטִּ י פֶּ שמא  –לִּ

ם כִּי יְִּהיֶּה כשתעבוד  -ַתֲעבֹד  כִּי יגרמו לך שתחטא לי.  ת ֱאֹלֵהיהֶּ )כ"נ לי ברש"י( למכשול. – ְלָך ְלמֹוֵקשזה יהיה  - אֶּ
66
 

67
 

                                                 
 למדנו משניות ביכורים )לקראת חג השבועות(.תשע"ג:  59
 והרי מי שמת במלחמה זה היה מספר ימיו? הסברנו שזה מספר ימיו, רק בגלל שעם ישראל לא עובד את ד' כראוי[. –]שאל ילד מתוק תשע"ג:  60
ְוֵגְרָׁשה ֶאת ַהִחִוי לוב של רש"י ורמב"ן(. נראה שזו הצרעה שאנו מכירים, אך נראה שהיא הייתה יותר מזיקה, והיו המונים של צרעות שהיו הורגים בהם. מזכיר לנו את מכות ממצרים )שי –תשע"ג:  61

 א מוזכרים שאר העממין. בזמן יהושע כבר לא היו ניסים כמו אצל משה )ע"פ רש"י(.הצרעה נלחמה רק בתקופת משה רבינו, לכן ל – ֶאת ַהְכַנֲעִני ְוֶאת ַהִחִתי ִמְלָפֶניָך
אז בכל מקום היו מגיעים  –קצת  שאל תלמיד מתוק: אבל אז יכולים ללמוד מהגויים, למה שלא יישבו את כל הארץ, בכל מקום קצת? תירץ תלמיד אהוב: אם היו מיישבים בכל מקוםתשע"ג:  62

 ד גדולה בייחס לכמות המיישבים. הסברתי שזכור לי שכתוב שהקב"ה השאיר לנו את הגויים לנסות אותנו שנשמור את המצוות.החיות, כי הארץ מאו
 צ"ע האם זה באמת במזרח? 63
 צפון תמיד למעלה. –הרחבה: דיברנו על קריאת מפה  64
חיים, אלא שעדיין לכרות איתם ברית אסור, וזה החטא שעשו עם הגבעונים. לעומת זאת הרמב"ן והאוה"ח מצוות בני נח מותר להשאיר אותם ב 7אמנם הרמב"ם פוסק שאם הם מקיימים הוספה:  65

היה  מצוות בני נח מותר להשאיר אותם, וזה דין "וקראת עליה לשלום". וכך עשה יהושע, ולכן 7כל עוד הם עובדים את אלוהיהם אסור לך לכרות איתם ברית, אבל אם הם מקיימים  -מסבירים כאן 
 אפשר להשאיר את הגבעונים, ורק בגלל שבתחילה מרדו הגבעונים היה צריך להורגם )אוה"ח ע"ש(.

 אכתו"(.הרחבה: למילה 'כי' משמעויות שונות: כאשר, אם, ש )"וירא אלוקים כי טוב"(, שמא, אלא )"לא, כי ברחוב נלין"(, משום )"כי בו שבת מכל מל 66
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ה ָאַמר )א( ל מֹשֶּ ְואֶּ
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ל ה' "ואל משה אמר".  –יש כאן המשך של דבר ד', אך כיוון שכאן זה מופנה דווקא למשה, לכן כתוב שוב  –  אלי.  –ֲעֵלה אֶּ

יהּוא  ב ַוֲאבִּ ה ְוַאֲהרֹן נָּדָּ ֵאל בניו החשובים של אהרן.  –ַאתָּ זְִּקנֵי יְִּשרָּ ים מִּ ְבעִּ חֹק .השבעים המובחרים שבזקני ישראל - ְושִּ ם ֵמרָּ יתֶּ ְשַתֲחוִּ כל  – ְוהִּ

 ]אולי השתחוו להודות על קבלת התורה.[ אלו שיבואו איתך יהיו מרחוק ומשם תשתחוו.

ל ה'  )ב( ה ְלַבדֹו אֶּ יש גבול שאותם הם לא  –ֹלא יִּגָּשּו  אהרן, נדב ואביהוא והזקנים –ְוֵהם ואתה תגש, ד' דיבר למשה בגוף שלישי.  –ְונִַּגש מֹשֶּ

מֹויעברו.  ם ֹלא יֲַעלּו עִּ עָּ  ושאר העם לא יעלו כלל וכלל. – ְוהָּ
 בהם ד' דיבר עם משה, מסוף יתרו ועד כה. מכאן משה רבינו מתחיל ללמד את עם ישראל את הדברים. 69פסוקים 230הסתיימו 

ם  )ג( עָּ ה ַויְַסֵפר לָּ ֵאת כָּל כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם )רש"י בתחילת משפטים(. עם פירוט המצוות והטעמים, בהרחבה,  –ַויָּבֹא מֹשֶּ

ְבֵרי ה'  ים שבסוף יתרו.  –דִּ טִּ ְשפָּ עָּםמתחילת משפטים )ספורנו(.  –ְוֵאת כָּל ַהמִּ ה ַויַַען כָּל הָּ ר ה' נֲַעשֶּ בֶּ ר דִּ ים ֲאשֶּ רִּ ד ַויֹאְמרּו כָּל ַהְדבָּ חָּ  – קֹול אֶּ

לפני נתינת התורה עם ישראל אמר 'נעשה' כאשר הוא עדיין לא ידע מה הוא הדברים. כאן משה אומר להם את כל הדברים, עם ישראל שמח מאוד 

 לשמוע את הדברים, והוא חוזר ואומר בשמחה גדולה )רמב"ן( שהוא רוצה לקיים את דבר ד' ]שמנו לב שכאן הלשון היא יותר מאוחדת 'ויען' ולא

 נו'[. 'ויע

ְבֵרי ה'  )ד( ה ֵאת כָּל דִּ ר .את המשפטים )אבע"ז( –ַויְִּכתֹב מֹשֶּ ַויְַשֵכם ַבבֹקֶּ
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ר  הָּ זְֵבַח ַתַחת הָּ ן מִּ ְבֵטי ּוְשתֵ  ַויִּבֶּ ר שִּ ְשנֵים עָּשָּ ה לִּ ְשֵרה ַמֵּצבָּ ים עֶּ

ֵאל  להורות שכל שבטי ישראל מקבלים על עצמם את התורה ומצוותיה. – יְִּשרָּ

ְבֵרי ה'  ַויְִּכתֹב )ד( ה ֵאת כָּל דִּ זְֵבַח עוד בו' בסיוון כותב משה את כל הדברים שד' אמר לו.  –מֹשֶּ ן מִּ ר ַויִּבֶּ ר מספר אבנים.  –ַויְַשֵכם ַבבֹקֶּ הָּ  – ַתַחת הָּ

ה באותו מקום בו קבלו את התורה.  ְשֵרה ַמֵּצבָּ ְבֵטי יִּשְ  .עשוי מאבן אחת –ּוְשֵתים עֶּ ר שִּ שָּ ְשנֵים עָּ ֵאללִּ כדי להורות שכל בני ישראל מקבלים  – רָּ

שאל תלמיד אהוב: אם עם ישראל הוא כאיש אחד היתה צריכה להיות מציבה אחת? ענה תלמיד מתוק: אם )רשב"ם(.  על עצמם את התורה.
מרתי שאולי הסיבה היתה מציבה אחת היה אפשר לחשוב שיש שבטים שאינם חלק מעם ישראל )לדוגמא ראובן וגד וחצי מנשה(. הוספתי וא

 לכל שבט הסבר אחר.  –היא שלתורה יש הרבה הסברים 
ֵאל  )ה( ת נֲַעֵרי ְבנֵי יְִּשרָּ ים שכולם לד'.  –ַויֲַעלּו עֹֹלת . )רמב"ן( הבכורות. ולמה נקראו נערים? כי בייחס לזקנים היו נערים –ַויְִּשַלח אֶּ חִּ ַויִּזְְבחּו זְבָּ

ים  מִּ יםלד' ולעם.  –ְשלָּ רִּ ַלה' פָּ
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 עם ישראל שמח בנתינת התורה ולכן חוגג. - 

ַאגָּנֹת  )ו( ם בָּ ם ַויָּשֶּ י ַהדָּ ה ֲחצִּ י  ם.מהפרים לשלמיאת הדם אחד במהפרים לעולה ובאחד שם את הדם כלי עגול, ישנם שני אגנות,  –ַויִַּקח מֹשֶּ ַוֲחצִּ

זְֵבחַ  ם זַָּרק ַעל ַהמִּ  כריתת הברית כוללת שני צדדים, לכן משה רבינו זורק חצי דם על המזבח וחצי על עם ישראל. – ַהדָּ

ית ַויִּקַ  )ז( ר ַהְברִּ א ְבָאזְנֵי . , ספר זה נקרא ספר הברית כי איתו כורתים בני ישראל את הברית עם ד'אותו ספר שלמדנו עליו בפסוק ד' –ח ֵספֶּ ַויְִּקרָּ

ם  עָּ קן מילה במילה, זהו תורה שבכתב, אתמול בו' בסיון משה רבינו אמר את הדברים כ'תורה שבע"פ', וכעת כ'תשב"כ'. משה רבינו תי –הָּ

עלישראל לקרוא תורה בכתב, וכאן קורא אותה משה רבינו בעצמו.  ה ְונְִּשמָּ ר ה' נֲַעשֶּ בֶּ ר דִּ נעשה מה ששמענו ואנחנו מעוניינים  – ַויֹאְמרּו כֹל ֲאשֶּ

התלמידים לה. לשמוע עוד ועוד מצוות. כאן אנו רואים שעם ישראל רוצה לקיים עוד מצוות גם מה שלא שמע, אפילו שלא כל מצווה כל כך ק

את הגמרא במסכת שבת על הכתרים שהמלאכים נתנו וכו'.על זה הבאנו הקדימו נעשה לנשמע,  –הסבירו הסבר נוסף 
72
 

ם  ַויִַּקח )ח( עָּ ם ַויִּזְרֹק ַעל הָּ ת ַהדָּ ה אֶּ סביר להניח שהבגדים האלו היו עם ישראל מקבל טיפות קטנות של דם, אלו טיפות נפלאות של קדושה,  –מֹשֶּ

לאירועים מיוחדים.
73
נֵה ַדם . )אבע"ז( על הזקנים שהיו נציגים של כל העםלא ברור אם משה זרק על כל העם או אולי רק   ר הִּ ר ַויֹאמֶּ ית ֲאשֶּ ַהְברִּ

כֶּם מָּ ה כַָּרת ה' עִּ ֵאלֶּ ים הָּ רִּ גר שמתגייר צריך מילה, טבילה והזאה )להקריב קרבן ולהזות, זה רק כשבית המקדש קיים(. עם ישראל גם הם דברי התורה שלמדתם.  – ַעל כָּל ַהְדבָּ

 )כי הגמרא אומרת שאין הזאה בלא טבילה(, ועכשיו הם עושים הזאה.כמו גר הם נכנסים תחת כנפי השכינה, הם עשו ברית מילה לפני קרבן פסח, הם טבלו 

ה )ט( ַויַַעל מֹשֶּ
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זְִּקנֵי יִּשְ   ים מִּ ְבעִּ יהּוא ְושִּ ב ַוֲאבִּ ֵאלְוַאֲהרֹן נָּדָּ רָּ
75
כפי שציווה ד' בפסוק א', הם עולים רק לחלק התחתון של ההר, שם הם  - 

 משתחווים לד'.
א"א להכיר אותה הוא סיפר סיפור: פעם מישהו קנה פיל ורצה להראות אותו לעיוורים בהודו , אך ע"מ להדגיש שבלי להיות הודו כהקדמה לפסוק הזה סיפרנו על קרליבך שכתב ספר בו הוא מתאר את 

אם יבוא לפה נביא הוא יוכל להגיד לנו מה הוא ראה? אז מה הוא יגיד? ראיתי אור גדול וכו'. כך התורה מנסה בכמה מילים לתאר מעט מעט  –אחד משש חדק וחשב שזה מגלשה וכו'. כך גם בנבואה  –
  אה.מהי הנבו

ֵאל  )י( יו במעמד המיוחד הזה הזקנים מתנבאים.  –ַויְִּראּו ֵאת ֱאֹלֵהי יְִּשרָּ ק אמרנו שיש לא הסברנו מה זה )כי אנחנו לא יודעים( ר –ְוַתַחת ַרְגלָּ

ְכַמֲעֵשה  , תחת רגליו זה מבטא את הכסא שהוא תחת הרגלים, וזה מבטא את המלכות.של ד'מלכותו שזה מבטא את  –ג של "כסא הכבוד" שמו

יר  ְבנַת ַהַספִּ ט מעט מהו כמו אבן ספיר לבנה )יש גם שחורה(. אך כיוון שאיננו מכירים כ"כ נתנה התורה דרך נוספת שתעזור לנו להבין מע –לִּ

ַמיִּם לָּטַֹהרהדבר:  ם ַהשָּ צֶּ   מים כשהם טהורים וזכים ללא עננים, מאירים ובהירים.כמראה הש – ּוְכעֶּ

יֵלי  )יא( ל ֲאצִּ ַלח יָּדֹו חשובי  –ְואֶּ ֵאל ֹלא שָּ הזקנים לא נפגעו, על אף שהיו ממש קרובים להר, ואם היו עולים עוד קצת היו מתים, כמו  –ְבנֵי יְִּשרָּ

[. הזקנים נזהרו מאוד עם כל ההתרגשות , כפי שהיה בבית שנישהזהיר הקב"ה לפני מתן תורה. ]כך הכהן גדול בקדש הקדשים מאוד יכול להיפגע

ים ַויֹאְכלּו ַויְִּשתּונפטרו(.  אזאת בעתיד נדב ואביהוהגדולה )לעומת  ֱאֹלהִּ ת הָּ הזקנים היו מלאי שמחה ורוצים להודות לד'. וכמו שעושים  – ַויֱֶּחזּו אֶּ

כך עשו כאן )רמב"ן -סיום  –שמחה לגמרה של תורה 
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  ]אויל זה דומה לסעודה שעושים כשיוצא הכהן הגדול מקודש הקודשים. (.

ה  )יב( ל מֹשֶּ ר ה' אֶּ ה אחרי המחזה של הזקנים.  –ַויֹאמֶּ רָּ הָּ ם אל ההר.  –ֲעֵלה ֵאַלי הָּ ְהיֵה שָּ ה למשך תקופה.  –וֶּ ן ְוַהתֹורָּ בֶּ אֶּ ת ֻלחֹת הָּ ְתנָּה ְלָך אֶּ ְואֶּ

ְצוָּה י  ְוַהמִּ ַתְבתִּ ר כָּ םאת לוחות האבן.  –ֲאשֶּ  את התורה והמצווה )רמב"ן(. – ְלהֹורֹתָּ

ְרתֹו ַויַ  )יג( יהֹוֻשַע ְמשָּ ה וִּ ם מֹשֶּ יםַויָּקָּ ֱאֹלהִּ ל ַהר הָּ ה אֶּ בפסוק ט' עלה משה עם הזקנים קצת, עכשיו הוא עולה יותר. מדוע יהושע בא  – ַעל מֹשֶּ

 23, ושם הוא נשאר )ואוכל מן( איתו? יהושע הוא תלמיד מובהק של משה רבינו, והוא 'צמוד' אליו כמה שיותר. יהושע מגיע עד אפה שהוא יכול

 יום, עד שמשה יחזור.

ל ַהזְֵקנִּים ָאַמר  )יד( זֶּה  .לפני שמשה עלה –ְואֶּ נּו בָּ , אתם תדונו את העם במקומי, )משה רבינו בענוותו אומר תשבו כאן במחנה במקומינו –ְשבּו לָּ

נֵה ַאֲהרֹן ְוחּור 'לנו' במקום 'לי'(.  ר נָּשּוב ֲאֵליכֶּם ְוהִּ כֶּם בנה של מרים.  –ַעד ֲאשֶּ מָּ י כדי לדון בדיונים המורכבים.  –עִּ ים שהוא  - מִּ רִּ  –ַבַעל ְדבָּ

                                                                                                                                                                                 
 יון.הרחבנו בסיפורים על המסהרחבה:  67
משבצות זו למעלה מזו, בעליונה כתוב א' ולמטה כתבנו כמה זמן  2דקות ואפילו פחות. עשינתי מעי מסילת רכבת, שיש  6שינונים( ב 6הסברים ו 2שינונים. כל פסוק ) 1פסוקים  01למדנו ביום אחד  68

 לקח, וכן על כל הפסוקים.
 משימה: לספור כמה פסוקים היו. 69
 בסיון. מאפה מתחיל ו' בסיון? חידה: מאפה מתחיל ז' 70
 למה הקריבו פרים? כי היו שם המונים שצריכים לאכול. איני יודע מה המקור לזה. –תשע"ג:  71
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ם יִַּגששיש להם דיון מורכב שהזקנים לא הצליחו לפטור.  שאל תלמיד אהוב: למה צריך את כל הזקנים, די באהרן וחור? לאהרן וחור.  – ֲאֵלהֶּ
הדיונים הקשים שהיו מביאים למשה רבינו יביאו לזקנים שהם כולם יחד ידונו ויפטרו, מה כל  –עניתי שאת משה רבינו צריכים להחליף הרבה 

 חכמים הגדולים בדור יפטרו. אהרן וחור שהם התלמידי –שהם לא יצליחו לפטור 
ר  )טו( הָּ ל הָּ ה אֶּ רהתורה חוזרת על העליה של פסוק י"ג.  –ַויַַעל מֹשֶּ הָּ ת הָּ נָּן אֶּ עָּ ., אך משה היה מחוץ לענןדושהההר התמלא בק – ַויְַכס הֶּ

77
 

ים  )טז( ת יָּמִּ נָּן ֵששֶּ עָּ ינַי ַויְַכֵסהּו הֶּ בכל הימים האלו משה עומד באמצע ההר ומתעלה עוד ועוד כדי שיוכל לעלות אל  –ַויְִּשכֹן ְכבֹוד ה' ַעל ַהר סִּ

ההר
78
נָּן.  עָּ תֹוְך הֶּ י מִּ יעִּ ה ַביֹום ַהְשבִּ ל מֹשֶּ א אֶּ ַויְִּקרָּ

79
 : 

ֵאלְברֹאש הָּ כמו אש חזקה ששורפת.  –ּוַמְרֵאה ְכבֹוד ה' ְכֵאש אֹכֶּלֶּת  )יז( ר ְלֵעינֵי ְבנֵי יְִּשרָּ יום רואים את הקדושה  23עם ישראל בכל ה – הָּ

עם ישראל ראה את  ]אפשר שרק הגדולה שבהר סיני. כפי שהזכרנו כמה פעמים התורה אינה רק אהבה )לחלק גלידה בקיוסק(, אלא יראה גדולה.

 האש, ומשה ראה רק ענן[.

נָּן  )יח( עָּ ה ְבתֹוְך הֶּ ר נעשה שביל בתוך הענן ומשה נכנס.  –ַויָּבֹא מֹשֶּ הָּ ל הָּ ר עליה שלישיית, כעת עלה לראש ההר.  –ַויַַעל אֶּ הָּ ה בָּ י מֹשֶּ ַויְהִּ

יְלָּהַאְרבָּ  ים לָּ עִּ ים יֹום ְוַאְרבָּ לא אכל ולא שתה, נס גדול, כמו מלאך – עִּ
80
 שם למד משה רבינו את תרומה תצווה ותחילת משפטים. .

                                                 
 נן, ואיני יודע אם יש הסבר כמו שהסברתי.באבע"ז כתוב שכבר כיסה את הע 77
 הוספה: יש מחלוקת תנאים בגמרא למה נועדו ימים אלו. 78
 ימים. 7? עד היום השביעי יהיה עם אימו. חג המצות 7? שבת, שביעית, עבד עברי. אפה יש עוד רק 7ו 6חידה: אפה בפרשה יש  79
 ימי הכנה של משה. 6, כי היו 34 –חידה: כמה ימים ד' דיבר עם משה בהר? תשובה  80
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