ממשפטים  -למידות טובות
בפרשתנו ,כאשר התורה עוסקת בדי שור מועד שנגח והמית ב אד  ,התורה חורצת
את דינו של בעל השור בחריפות" :וג בעליו יומת!" אמנ מיד בפסוק הבא ,התורה
ממתנת את הדברי  ,וקובעת לו כופר נפש שישל כפדיו נפשו ,ואכ ההלכה היא
שלעול לא ממיתי את בעל השור ,אלא מחייבי אותו לשל את הכופר .למה ,א כ ,
התבטאה התורה במילי החריפות שג בעליו יומת ,כשלמעשה לכאורה אי כל משמעות
מעשית למילי אלה?
כדי לבאר את הדברי  ,הגאו רבי אביגדור מיללער זצוק"ל מקדי יסוד כללי בהבנת
דיני התורה .התורה נועדה לא רק להציב דיני  ,אלא ג לעצב את אישיותו של האד
ולפתח את מידותיו ,מחשבותיו ,וא את רגשותיו בהתא לרוח התורה .בהצהרת "ג
בעליו יומת!" התורה באה להחדיר אל תוכינו את חומרת המעשה של בעל השור .אמנ
באמת לא ממיתי אותו ,א התורה מדגישה שאד המזניח את אחריותו בצורה כה
נוראה ,הרי הוא פושע מדרגה ראשונה! בל נחשוב שהפושע הוא רק זה החושב מחשבות
זדוניות ומעליל עלילות רשע ,אלא א זה שפשוט התעצל מלדאוג לאחריותו ,חבר הוא
לאיש משחית ,ועליו לראות ולהרגיש בזה פשע בל יכופר.
כעי זה כותב מר החזו איש זצוק"ל ,בעניי מה שהתורה אומרת "עי תחת עי ",
בשעה שהכוונה היא באמת לתשלו ממו )קוב אגרות ח"ג פ"ב(" :כאשר נתבונ במבט
חיצוני על החיי על פי התורה ,מצינו אמצעי יקר להרגל מדות הטובות בכל הע  ,על פי
שימת חוק ללמד לכל הע את תורת המשפטי והעונשי של כל עוול .בעסוק הנער
בעונשי העוול ,יוטע בלבו את תועבת העוול ואת החוב להתרחק ממנו ,באופ קר ובדר
אגב בקניי חזק .ועל פי זה עיקר שימת העונשי יעשו את פרי פעולת לניקיו המידות,
כי בשררת העונש הגדול על העוול ,יכה שורש בלב כל הע לגעל את הדבר ההיא ולחשבה
לזרא ,מלבד יראת העונש .נמצא פעולת העונש בשלשה דרכי  ,א ביראת עונשו ,ב
בידיעת העונש ,ג בלימוד בספר המשפטי את חריצת משפטו .ומה ג שבלמדו בספר
שכולו חסד פע יוצא בחסדו לנקו מיד מעול וחומ שמעורר בו למאוס ברע ".עיי ש
בהמש דבריו המאלפי  ,כאשר הוא מוכיח שאדרבה ,עיקר העונש הוא לפעול את פעולתו
המוסרית מאשר להיות מיוש באופ מעשי.
ומסיי מר החזו איש את דבריו כ" :ויתכ בזה עניי עי תחת עי  ,כי הכוונה ללמד
את העונש לטעת בלב הע העוול ,ולכוונה הזאת נכו לומר בסגנו נמר ,וכאשר יאמר
השי"ת שראוי לכתוב בתורה על המשחית עי רעהו עי תחת עי  ,הדבר פועל הרבה על
רגש אנושי באמצעות רגשי קודש ורגשי האמונה".
בברכת שבת שלו
הרב בנימי יעקובסו
מערכת היכלי תורה
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בשו"ת אבני נזר )או"ח סי' תקיח( נשאל בדין סופר אחד שכתב
מגילה ,ולאנתכויןלקדשהוחשבבדעתוכיהיאכמומגילת
אסתר הנדפסת בחומשים .ונשאל אם מגילה זו כשירה
לקרות בה או לא] .וכן שייך דין זה בסופר שהתחיל
להתלמד לכתוב וכתב בראשונה מגילת אסתר ולא היתה
כוונתולשםקדושהאלאלשםהתלמדותהכתיבה[.
וכתבהאבנינזרלפסולמגילהזו,עלפידבריהריטב"א פרק
קמאדסוכהשדיןסת"םמסבראדינוכקדשיםלעניןלשמה.
ולכן כמו שהשוחט קדשים וסבור שהוא חולין נחשב
למתעסק בעלמא והקרבן פסול ,כך גם בסת"ם אם כתבו
וחשב שהוא חולין פסול .ובזה ביאר האבני נזר מה שכתב
הרמב"ם )מגילה פ"ב ה"ט( שגוי שכתב מגילה הרי היא פסולה,
שבגוי אם אינו מאמין בכתבי קודש שיש בהם קדושה הרי
הוא כאילו לא נתכוין לכתוב כתבי קודש רק כאילו נתכוין
לכתוב כתבים דעלמא ועלה בידו כתבי קודש ,ודומה למי
ששחטקדשיםוכסבורשהםחוליןשהםפסולים.ומטעםזה
מגילה שכתב אפיקורוס פסולה )רמב"ם שם( ,משום שאין
כוונתו אלא ככותב איגרת בעלמא ומתעסק הוא ולכן
פסולה .ולפי זה כתב גם בנידון השאלה שהסופר חשב
שהיא כמו מגילה הנדפסת על הנייר ,שיש גם כן לפסול
מטעם מתעסק .שהרי מבואר בסוגייתינו שמגילה שנכתבה
על הנייר ולא נכתבה על הספר ובדיו אינה מטמאת את
הידים ,והיינושאיןבה קדושה וחוליןהיא.ואםכןהמתכוין
לכתוב מגילה לשם מגילה הנכתבת על הנייר הרי הוא
כמתכוין לכתוב לשם חולין ,והרי הוא מתעסק ,ואם כן
המגילה פסולה .ודבר זה גרוע אף יותר מהכותב שלא
לשמה ,כיון שכאן לא נתכוין כלל לשם קדושה ומתעסק
בעלמאהוא.
וכתב האבני נזר שלכאורה יש לדחות ולומר שספרים
הנדפסים יש בהם על כל פנים קדושה מועטת כמו תורה
שבעל פה הואיל וניתן לכתוב משום עת לעשות לה' ,וכמו
שכתבבשו"תמשאתבנימין )סי' ק( לעניןספריםשאינןספרי
תורהותפיליןומזוזותשאףעלפישאינןמטמאיםאתהידים
ואין בהם קדושה חמורה כספר תורה מכל מקום יש בהם
קדושה מועטת ,וכתב כן אף לענין ספרים הנדפסים ואפילו
ספריםשלאנכתבובכתבגמורכגוןכתבגישע"עט,ושעלכן
צריךלנהוגבהןכבודוקדושה.
ואם כן כתב האבני נזר שיש מקום לומר שכיון שקדושה
מועטת יש בהם הרי הדבר דומה לשוחט עולה וכסבור
שהוא שלמים שהקרבן כשר ,אף שקדושת שלמים קלה
מקדושת עולה .אך האבני נזר דחה דמיון זה משני טעמים.
הא' שעולה ושלמים יש בשניהם גוף קדושה ,אבל תורה
שבעלפהאינה גוףקדושהאלארקתשמישקדושהמחמת
שעומד ללמוד בו ,ואם כן כוונה לשם קדושת ספרים
הנדפסיםאינהקדושהמספקתועדייןלאיצאמכללמתעסק
כעושהלשםחולין.והב'שבעולהושלמיםישבשניהםפסול
מתעסק ,ולכן אף שהקריב עולה וחשב שהיא שלמים הרי
ידעששוחטקודששפוסלבו מתעסק.מהשאיןכןבספרים
הנדפסיםשהטעםשהוכשרולקריאההואמשוםעתלעשות
לד'ואיןצריך בהםכוונהכללואףמתעסקכשרבהם,הרי
כשמתכוין לשמם מתכוין הוא לשם חולין ודינו כמתעסק.
ולכןהכריעשמגילהזואיןבהקדושתמגילה.

÷åîùá äàéø
éåâ òùø ìù

ביומא )לח (:מבואר שאין לקרוא לאדם שם בשמו של אדם
רשע ,שנאמר )משלי י ז( 'ושם רשעים ירקב' .ולפי זה כתבו
התוספות בסוגייתינו ,שהמאמר שהביאה הגמרא בשמו של
רבה בר עפרון שאמר בפתיחת דרשת פרשת המגילה ,שמו
הוא רבה בר עופרן ולא רבה בר עפרון ,שעפרון הוא שמו
של אדם רשע ואין קוראים בשמו ,ועל כרחך לא היה שמו
עפרון אלא עופרן .ומדברי התוספות למדו הפוסקים כמה
פרטידיניםבהלכהזושלקריאתשםבשמושלאדםרשע.
בספרמלאכתהקדש )פרשתוישלחדףמוע"גד"הלכן( הקשה,איך
קרא שלמה המלך לבתו בשם 'בשמת' ,והרי בשמת הוא
שמה של בת ישמעאל אשת עשיו שנקראה כן על שם
שהיתה מקטרת בשמים לעבודה זרה ,ומרשעת היתה ואיך
קרא שלמה המלךלשם ביתו בשמה .ותירץ שכל מהשאין
לקרוא בשמותם של רשעים הוא דוקא ברשעים מזרע
ישראלשלהםיששםרשעים,אבלהגוייםכאיןואפסותוהו
נחשבו וכבהמות נדמו ואינם בגדר רשעים כלל ,ולכן מותר
לקרואבשמותרשעיהגויים.
אך ביפה ללב )ח"ג דף קמח ע"ב( הקשה עליו שאין מסתבר
שבשמו של רשע גוי יוכלולקרות ,שודאי רשעי אומות
העולם גרועים יותר מרשעי ישראל ,שרשעי ישראל נולדו
בכשרותוישראלאךעלפישחטאישראלהוא,מהשאיןכן
ברשעי האומות .וכן מבואר בדברי התוספות בסוגייתינו
שכתבו שאין לקרוא בשמו של עפרון מחמת רשעותו ,אף
שהיה גוי ,הרי מבואר שגם בשמו של רשע גוי אין לקרוא.
ועל כן כתב שצריך לומר שמה שקרא שלמה המלך לביתו
בשם בשמת הוא כיון שחילוק דין אחר יש בזה ,שדוקא
שמות של רשעים שאין להם הוראה נעימה אין לקרות
בשמם ,אבל אם יש לשם זה הוראה נעימה יכולים לקרוא
בשמו ,ושם בשמת יש לו הוראה נעימה כאומר מה יפית
ומהנעמתכערוגתהבושם,ולכןיכוליםלקרואבשםזהאף
שהואשםשלאדםרשע.
]וראה שם עוד מה שדן לפי זה בטעם מה שקרא מנשה בן
יוסףאתשםבנושכם,ומהשקראולשאולהמלךבשםמלך
ממלכיאדום[.
וגדולה מזו כתב בשו"ת המבי"ט )ח"א סי' רעו( ,שאפילו בשם
אדםצדיקנכריאיןלקרות,ואפילובשמותיהםשלהדורות
שהיו לפני אברהם אבינו כגון אדם ונח ושם ויפת אין
לקרות,אףבאלומהםשהיוצדיקים.כיוןשאיןקוראיםאלא
בשםמיששמראתהתורהכולה ,והנקראבשםיפתוכיוצא
בו מאשר קדמו לאברהם אינו בכלל מי שעמלו בתורה
ועושהנחתרוחליוצרוגדולבשםטובונפטרבשםטוב.
אך על חידוש זה של המבי"ט חלקו הפוסקים וכתבו שאין
למנוע מלקרות בשמות שלפני אברהם אבינו אם לא היו
רשעים,וכמושמצאנותנאהנקראבשםרבייפתוכןעקביא
בן מהללאל שנקראו בשמות אנשים שלפני אברהם אבינו,
ומוכחשאיןאיסוראלאבקריאהבשמושלאדםרשע)ברכי
יוסף יו"ד סי' רסה סק"ו ,שו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' לה ,פתחי
תשובהיו"דסי'רסהסק"ו(.
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כתב בפרי חדש )או"ח סי' תרפב( ,שבאמירת על הנסים בחנוכה
כשאומרים חשמונאים צריך לומר האל"ף בחיריק ,כיון
שחשמונאי לא היה שמו הפרטי של מתתיהו שהיה נקרא
אי,אלאכינוימשפחההואלמתתיהו
חשמונאי כמושמ ַאיוזכ ַ
ַ
שהיהחשמונאי.
ִ
אךבספרבירךיצחק)פ'בהעלותך,דףפבע"ד(הביאווכתבשאיןדבריו
נכונים ,שמצא בסדר עולם שליוחנן היו שני שמות יוחנן
וחשמונאי ,ואם כן הכוונה היא שמתתיהו היה בנו של יוחנן
חשמונאי ששני שמות אלו היו לו ,ולכן צריך לומר 
חשמונאי
ַ
)או"ח סי' תרפב

סק"א(

בפתח כיון שהוא שם פרטי .ובברכי יוסף
הביאו.
ובחיבורו כסא רחמים )על מסכת סופרים פ"כ ה"ח

בפי' תוספות(

כתב

חשמונאי
ִ
החיד"א שהעיקר כדברי הפרי חדש שצריך לומר 
בחיריק ,הן משום שבסדר עולם לא נמצא כדברי הבירך יצחק
ששני שמות היו ליוחנן ]ובסדרעולם רבה )פ"ל( מוזכר רק מלכות
בית חשמונאי .אך בבית יוסף )או"ח סי' תרפב ד"ה כל( כתב בשם
ארחות חיים )הל' חנוכה אות ב( שיוחנן הוא חשמונאי כמו שאומר
בספר יוסיפון ,ויש אומרים חשמונאי על דרך )תהלים סח לב( יאתיו
חשמניםוהואדרךגדולה[.
ועוד ,שתיבת חשמונאי אינה חוזרת על יוחנן אלא על מתתיהו,
ושמו של מתתיהו ודאי לא היה חשמונאי אלא היה זה כינוי
המשפחה שלו ,ולכן ודאי צריך לנקדו בחיריק .ובסידור תפלת
ישרים שי"ל בליוורנו עם הגהות החיד"א נדפס 
חשמונאי
ִ
בחיריק.
וכןכתבבשו"תרבפעלים )ח"דאו"ח סי' לא( שצריךלומרחשמונאי
בחיריק,והביאמדבריהבתיכנסיות )סי'תרפ"ב( שהביאדבריהפרי
חדשוהבירך יצחק,וכתבאףהואשגםאםיוחנןנקראגםבשם
חשמונאי מכל מקום על כרחך הזכרת תיבת חשמונאי בעל
הניסיםאיןהכוונהבהאלאלכינויהמשפחהשלמתתיהו,שאם
כדבריהבירךיצחקשמלתחשמונאילהורותהיאבאה שכךהיה
שמושליוחנן,כךהיהלהםלומרבימייוחנןחשמונאיכהןגדול,
אלאודאיכיוןשמלתחשמונאיהניחולבסוףמוכרחלומרשמלת
חשמונאי היא באה להודיע לנו כי בא ממשפחה של חשמונאי.
ואף אם ליוחנן היו שני שמות ,אנשי כנה"ג שסדרו סדר זה לא
רצו להזכיר שני השמות אלא רק השם הראשון ,וחשמונאי
שסדרו אחר כך הוא להודיע לבני האדם כי בא ממשפחת בית
חשמונאי.
ועודהוכיחכןברבפעליםמדבריהרח"ובספרהגלגולים)דףמע"א(
שכתבעלנשמתחזקיהומלךיהודהשאחרכךנתגלגלבמתתיהו
בןיוחנןכהןגדול חשמונאי ,וכןעודשם)דף מע"ב( כתבואלוהם
מן כת התנאים מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי וכו' ,הרי
שאף רח"ו קורא למתתיהו בכינוי המשפחה חשמונאי ,וודאי גם
נוסחעלהנסיםנסדרכך.
אך מסוגייתינו כתבו האחרונים להוכיח כדברי הבירך יצחק
שצריךלומרחשמונאיבפת"ח,שהנהבגמראהובאהברייתאעל
ַ
הפסוק )ויקרא כו מד( ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא
מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם ,לא מאסתים
בימי כשדים שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה ,ולא
געלתים בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי
ובניו ומתתיהו כהן גדול וכו' .הרי מבואר שחשמונאי היה שם
אדם מאלו שקמו לישועת ישראל בימי חשמונאים שעמדו הוא
ובניו ומתתיהו כהן גדול ,וכן הקשה על הפרי חדש בעל השבת
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במסכתדרךארץרבה )פ"ד( נאמר,שכשנכנסיםאורחובעלהבית
לביתבעלהביתנכנסתחלהואורחאחריו.וכשהןיוצאים אורח
יוצאתחלהובעלהביתאחריו.
ובמגןאברהם )סי'קנוסק"ב( פסקכןלהלכה.והקשוהאחרוניםעל
הלכהזו,שלכאורהטעמהאינומבואר,שגםאםנאמרשהחשוב
יותר צריך להיכנס לבית ראשון ,וכמבואר במדרש )שמות רבה פ"ט
פ"ה( על הפסוק )שמות ז י( 'ויבא משה ואהרן אל פרעה' ,וביארו
במדרש שהטעם שמשה נכנס ראשון אע"פ שאהרן היה גדול
ממנובשניםמשוםשמשה היהגדולממנובארץמצריםשנאמר
)שמותיא ג('גםהאישמשהגדולמאד'.ומבוארבמדרששהחשוב
יותר צריך להיכנס ראשון .אך אינו מובן למה בעל הבית הוא
החשוב יותר ,שהרי הרבה פעמים האורח חשוב מבעל הבית
והיההדיןצריךלהיותשתמידיכנסהחשוביותרקודם.
ובמחצית השקל )על המג"א שם( נקט שטעם הלכה זו הוא משום
חשד יחוד ,שכיון שבדרך כלל אשתו של בעל הבית נמצאת
בתוך הבית הרי אם יכנס האורח תחילה ]ויש לחשוש שמא
תיסגר הדלת לפני שיכנס בעל הבית[ יהיה האורח לבדו עם
אשתבעלהביתבתוךהביתעדשיכנסבעלהבית.
והרד"ל )בהגהותיולקידושיןפא (.נקטשאינורקמפניחשדיחודאלא
מפניאיסוריחודגמור,והוכיחמכאןכדעתהראשוניםהסוברים
שאיסור יחוד שייך גם כשבעלה בעיר וכשיטת רש"י )קידושין פא(.
שרק לענין מלקות אמרו שכשבעלה בעיר אין לוקים על היחוד
אבלאיסוריחודישגםבאופןזה,שהרימדוברכאןשבעלהבית
נמצא בעיר ועומד להיכנס לתוך הבית ואף על פי כן יש איסור
יחוד בדבר .ומכל מקום כתב הרד"ל שאם בעלה נמצא עמה
ממש מודה גם רש"י שמותר להתייחד אף לכתחילה ,אלא
שכשבעל הבית בחוץ והאשה בפנים אינו נחשב שהוא עמה
ממש אלא כבעלה בעיר גרידא ,ובזה יש איסור יחוד .אמנם
לדעת רוב הראשונים הסוברים שאיסור יחוד אינו שייך כלל
כשבעלהבעירומותראזלהתייחדגםלכתחילה)ראהתוס' קידושין
שםד"הבעלה,ויש"שקידושיןפ"דסי'כבשכןדעתהרמב"םוהסמ"גורובהמחברים,
שו"תהרדב"זח"גסי'תתקיטשכןדעתהרמב"םורובהמפרשים,וב"חאהע"זסי'כב,

שכן דעת הרמב"ם וטוש"ע( ,צריך לומר שלא משום איסור יחוד צריך
בעלהביתלהיכנסראשוןולצאתאחרוןאלאמשוםהלכותדרך
ארץ.
ובספרבאראליעזר)סופר,עלמסכתדרךארץזוטאפ"ודףסא(כתבלבאר
דברי המג"א על פי סוגייתינו .שאמר רבא שאלמלא אגרות
הראשונות ששלח אחשורוש להיות כל איש שורר בביתו ,לא
נשתיירמשונאיהםשלישראלשרידופליט,כיוןשתמהוהאומות
עלהאגרותהראשונותואמרומהזהששלחלומרלנולהיותכל
איש שורר בביתו ,שאף הגרדן שורר בביתו .ומבואר בזה שבכל
מקוםבעלהביתחושביותרמהאורחכיוןשבביתוהואהשורר.
ולכן יתכן לבאר שהטעם שבעל הבית נכנס ראשון ויוצא אחרון
הוא משום כבודו של בעל הבית וכמבואר במדרש רבה הנזכר
שהמכובדיותרנכנסראשון,ומהשתמידבעלהביתהואהנכנס
ראשון הוא כיון שבביתו תמיד בעל הבית הוא החשוב יותר.
]וראהעודפרטידיניםבסדרהכניסהלביתלדרךזו,בקובץמוריה)ריז-ריחעמ'קד([.
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)מגילה דף י"א(

של מי בספר יעקב לחק )קשיא סיפא אות מז ,דף ז ע"א( .וכן כתב
בסידורעץחייםלמנהגיתימן)ח"אדףקסאע"ב(שכןהנוסחהשגור
בפי כל בני תימן לומר הנון בפתח והאלף נחה ,ושכן הוא
בתכאליל .אך בדקדוקי סופרים כתב שבכת"י מינכן הגירסא
יוחנן בן מתתי' כה"ג ,ולא שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו
ומתתיהוכה"ג )וראהשםעודמכת"יאחרים(.

מגילה י"ג
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בגמראמבוארשכשדיבריעקבעםרחלמעניןנישואיהםאמרלה
הינשאילי,אמרהלוכן,אבלאבארמאיהואולאתוכללו.אמר
לה אחיו אני ברמאות .אמרה לו ומי מותר לצדיקים ללכת
ברמאות ,אמר לה כן ,עם נבר תתבר ועם עקש תתפל )שמואל ב,
כ"בכ"ז(.ומבוארבזההיתרלשקרולרמותלמישבאלהצילממונו
בדיןמידהרמאישבאלעשוקאותוממנו.
והנה בגמרא )ב"ק כז (:בן בג בג אומר ,אל תיכנס לחצר חבירך
ליטולאתשלךשלאברשותשמאתראהעליוכגנב,אלאשבור
אתשיניוואמורלושליאנינוטל.וכןהואבירושלמי)סנהדריןפ"ח
ה"ג( ,בןבגבגאומרלאתגנובאתשלךמאחרהגנבשלאתיראה
גונב.וכתבבשערמשפט )סי'שמחסק"א( בשם הסמ"ק )סי'רסא( בשם
רבינו יונה ,שדברי בן בג בג אינם עצה טובה גרידא אלא איסור
הם שאסור לאדם לגנוב את שלו מאחרי הגנב כדי שלא יראה
כגנב ,והלכה כבן בג בג ,ותמה על שהשמיטו הרמב"ם והטוש"ע
דיןזה.
ובמנחת חינוך )סי' רכד( כתב שהרמב"ם והחינוך השמיטו ברייתא
זו של בן בג בג ,ואפשר שדעתם שמכיון שבלשון יחיד נשנית
נראהשרביםחולקים עליהולכןלאפסקוכן.אךהסמ"ג )ל"ת סי'
קנה( הביא דין זה ,ונראה שסובר שהוא מן התורה .ובתורת חיים
)ב"ק כז (:כתב שברייתא זו של בן בג בג עוסקת כשאין לו הפסד
בינתיים ממה שהחפץ שלו שוהה בבית חבירו ,מה שאין כן
כשיש הפסד אינו נראה כגנב שהרי צריך להיכנס שלא ברשות
כדילהצילאתשלו,ועודכתבשדבריבןבגבגאינםאלאבדרך
עצהטובהושלאכרבינויונההנ"ל.ובאמריבינה)חו"מדינידייניםסי'
ט(הביאראיהלדבריווכתבשלכןהשמיטוהוהרמב"םוהטוש"ע.
וכתבבשו"תרבפעלים)ח"גחו"מסי'ה(,שכלמחלוקתהפוסקיםבזה
אםמותרלאדםלהיכנסלביתחבירוכדילהצילממנואתממונו,
אינהאלאכשאותוגנבאינואדםרמאי,אבלאםרמאיהואוגבר
אלםשאיאפשרלהוציאממנוהממוןבגלוי,כולםמודיםשיכול
לעשותתחבולותבערמהכדילהצילאתממונו.
וכן מפורש בפסקיהריא"ז )ברכות פ"א ה"ב אות ו( ,שכתב שמישהיה
האריס שלו חשוד שגונב מממונו ונוטל יותר מחלקו ,אינו רשאי
ליטולממנוכלום,אלאנותןלוכלחלקומשלם,שאיןאדםרשאי
ליטולמממוןחבירואלאעלפיביתדין.אבלאםהיהחברואלם
ונוטלמשלובאונסרשאילהתנהגבובדרךמרמהכדילהצילאת
שלו ,שנאמר ועם עקש תתפל ,וכמו שאמר יעקב לרחל
בסוגייתינואחיואניברמאות,שגםלצדיקיםמותרלהתנהגבכגון
זה ברמאות )וראה לשון הריטב"א והמאירי בבא בתרא קכג .(.ומבואר
שאם אותו אדם שכנגדו מתנהג ברמאות מותר גם לו להתנהג
ברמאותכדילהצילאתממונו.וכןביארהגרב"ששניאורסוןאת
דבריהפנייהושע)כתובותכח ,(.שכתבשאםאדםהוציאשטרמזויף
שפלונילוהממנומעות,מותרלנתבעלכתובשוברמזויףשכתוב
בושפרע,וכתבבהגהותברוךטעם עלההפלאה שםשאיןהדבר
נחשבלחציפותכשמראהשוברמזויףשנאמרעםעיקשתתפל.
וקשהשבתשובתהרשב"א )ח"גסי'פא( מתבארשאסורלעשותדבר
שקר כדי להוציא מחבירו את ממונו שהוא חייב לו בדין .וביאר
הגרב"ש שניאורסון שזהו חילוק הדינים ,שאם השכנגדו אינו
מתנהגברמאותאסורלשקרלדעתהרשב"אגםאםבאלהוציא
אתממונובדין,אבלאםהשכנגדואףהואמתנהגברמאותמותר
לשקרכדילהצילאתממונו ,מדיןעםעיקשתתפל)זרעברך עמ'
תסו( .והואכדבריהריא"ז הנ"ל]אךראהש"ך )חו"מסי'עהסק"אוס"ק
נז([.
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כתבהרמב"ם )מלכיםפ"אה"ה(' ,איןמעמידיןאשהבמלכותשנאמר
)שופטים יז טו( 'שום תשים עליך מלך' ולא מלכה ,וכן כל משימות
שבישראל אין ממנים בהם אלא איש' .ונושאי כלי הרמב"ם לא
כתבו מקור לדין זה שגם לשאר משימות אין ממנים אלא איש.
ובקרית מלך כתב המקור לדברי הרמב"ם מסוגייתינו ,שאמר רב
נחמןלאיאהיהירותאלנשיתרתינשייהירןהוייןוסנייןשמייהו
חדא שמה זיבורתא וחדא שמה כרכושתא .ומכאן למדהרמב"ם
להלכה שאין למנות נשים לכל מינוי של שררה ,שודאי אין
מדוברבסוגייתינובחטאהגאווהשהריהואאינויאהגםלאנשים
ולארקלנשים,אלאבהכרחבמינוישלשררהעסקינןובזהאמר
רבנחמןשאינויאהלאשה.
ובשו"ת אבני חפץ )לווין ,סי' א סק"ו( כתב על פי דברי הרמב"ם
למחותבידעושיחדשותשהתחילובזמנולחדששנשיםתבחרנה
לראשי הקהל ,וכתב שאין לעשות כן וכמבאר ברמב"ם שכל
משימותשבישראלאיןממניםבהםאלאאיש.והגרי"זמינצבערג
ראב"ד ירושלים חיבר קונטרס מיוחד לענין זה הנקרא בשם זאת
חוקת התורה ,וביאר בארוכה על דבר האסיפה המיסדת ששמו
להםהמחוקקיםלחוקשהנשיםיהיהלהםזכותלבחורולהבחר,
שישאיסורגמורמןהתורהלנשיםלהבחר,וגםהזכותשתהיינה
בוחרות הוא נגד חוקי התורה והמסורה .והאריך לבאר שמה
שאיןלמנותנשיםלשארמשימותהואגםלדעתשארהראשונים
ולא רק לדעת הרמב"ם ,ושאין מועיל בזה שיקבלו על עצמם
הקהל את הנשים לשררה ,שקבלה אינה מועלת אלא לאקראי
ולאלקביעות,ועלפיזהכתבשגםאיןלהשתתףבבחירותכאלו
שבוחריםבהםנשיםלשררה.וגםבספרמסעותירושלים]ומשם
הועתק לשו"ת הסבאר קדישא )אלפנדרי( חו"מ[ הובא תשובת
הסבאקדישאלחכמיצפתבדברבחירתנשיםואסר.
ובשו"תאגרותמשה)יו"דח"בסי'מד(נשאלבדבראלמנהאשתת"ח
שהיה משגיח על כשרות ,ונשארה בלא כלום ואין לה במה
לפרנסאתבניההיתומים ,ובאשרהיאאשהצנועהויראהאתה'
באמת והיא גם חכמה ונבונה ובעלת אחריות שיש לסמוך עליה
שהיאתהיהתחת בעלהלהשגיחויהיהלהמזההפרנסהעבורה
ועבור בניה ,יש לדון אם מותר למנותה על כך .והשיב שגם
השגחה על כשרות היא בגדר שררה ואין למנות אשה על כך,
וביארגדרשררהלענייןזה,שאיןהדברתלויבחשיבותהמלאכה,
אלאשאםנשכרלעשותאתרצוןבעלתהביתהרי הואפועלאף
שהיא מלאכהחשובהואיןזושררה,ואםנשכרלעשותנגדרצון
בעלהביתכהשגחהעלהכשרותשבעלהביתהיהרוצהשיכשיר
לוגםדבריםשאינםכשריםכלכך והואממונהלפוסלםוליקחם
מבעל הבית ,הרי זו שררה על בעל הבית שבעל הבית מחוייב
לעשות כמו שהמשגיח אומר .ולכן נחשב הדבר לשררה ואין
למנות אשה לדבר לפי דעת הרמב"ם .אלא שתיקן שם עצה גם
לדעתהרמב"ם,שלאתהיהשכורהעלידיבעלהמפעלאלאעל
ידי הרב של המקום ההוא ,שרק הרב יהיה אחראי עליה ובעל
הביתישלםאתשכר ההשגחהלרב,ואזאיןלהדיןשררהומינוי
כיון שצריכה היא לשמוע ולעשות כפי שיאמר לה הרב איך
להשגיחומההואהדברהאסור ,שהרי עיקרהאחריותשהקונים
סומכים היא על הרב ,והיא תיחשב רק כעושה מלאכת הרב
בדבריםשיכולהלעשותוכפועלבעלמאשאפשרלהעמידבזהגם
אשה,ולאתהיהנחשבתכשררהעלבעלהביתכיוןשהרבהוא
בעלשררהזווהיארקפועלשלהרב].ועיי'מש"כבזהבשו"תזקן
אהרן)ח"בסי'נט([.

מגילה ט"ו
äìòá äð÷ úéøëð äùà äúð÷ù äî

בשו"תשבותיעקב)ח"אסי'כ,והובאבשעריתשובהסי'תמחסק"ח(דןבדבר
ישראלשהיהנשוילנכריתבעבירה,ושאלאםיכוללתתלאשתו
אתהחמץשישלובערבפסחכדרךשמוכריםחמץלגויוכךלא
יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ,או שמא כיון שמה שקנתה
אשה קנה בעלה אינו יכול לתת לה דבר .ודן השבות יעקב אם
הדיןשמהשקנתה אשהקנהבעלהואיןקניןלאשהבלאבעלה
)קידושין כג (:הוא דין הנוהג גם בנכרית או רק באיש ואשה
ישראלים.ונקטהשבותיעקבשדיןמהשקנתהאשהקנהבעלה
נוהג גם בנכרים ,שאף על פי שאין בהם תפיסת קידושין מכל
מקום יש בהם דין אישות לכמה דינים כמו לעניין איסור אשת
איש בנשותיהם ,והוא הדין שאישות זו מועלת לעניין זה שמה
שתקנה האשה יקנה הבעל .ואף אם יתעקש האומר לומר שכל
זה בנכרי שנשא נכרית ,אבל בישראל שנשא נכרית כיון שאין
קידושין ויש עבירה ולגירושין היא עומדת אין הבעלקונה וזוכה
בכל נכסי אשתו ,מכל מקום כיון שדין המלכות כמלכות
אחשורוש הוא להיות כל איש שורר ושליט על אשתו המיוחדת
לו ועל נכסיה ,הרי זה בכלל חמץ של ישראל שעבר עליו פסח.
ומסיק שאם יקנה לה את החמץ שלא על מנת לחזור ולזכות בו
תהיההקנאתוהקנאה,שבאופןזההאשהזוכהואיןהבעלחוזר
וזוכהממנהוכמושכתבוהפוסקים,ואםיעשהכןלאיעבורבבל
יראהובלימצאעלחמיצו.
וחידוש זה של השבות יעקב שגם בגויים ישנו דין מה שקנתה
אשה קנה בעלה ,מבואר גם בדבר המהרש"א )חדא"ג( בסוגייתינו,
בביאור מה שדרשו בגמראשמה שאמר אחשורוש לאסתר שעד
חציהמלכותינתןלהאםתבקש,הכוונהבזההיאלביתהמקדש
החוצץ במלכות .וקשה מנין לגמרא שהכוונה לבית המקדש
ולדרוש חצי מלשון חוצץ ,ולמה אין מפרשים כפשוטו שהסכים
לתת לה חצי ממלכותו .וביאר המהרש"א שאי אפשר לפרש כן,
כיון שמה שקנתה אשה קנה בעלה גם בנכרים ,ולכן לא היה
מציעלהחציהמלכותלתתלהכיוןשבלאוהכיהיהחוזרוזוכה
בזה מדין מה שקנתה אשה קנה בעלה .והוא כדברי השבות
יעקב.
אךבשו"תמהרש"ם )ח"בסי'סג( דןבנידוןזהלעניןפרהשלנכרית
שמכרה בעלה לישראל בלי רשותה ,והיה הנידון אם חלה
המכירה בזמנה כיון שהבהמה היתה מבכרת וצריכים היו לברר
אםבשעתשילדההיתהשלהנכריולאחלהקדושתבכורהעל
הולד או שהיתה של הישראל וחלה קדושת בכורה על הולד,
ונידוןזהתלויביכולתהבעללמכוראתהפרהבלירשותאשתו,
שאם גם בנכרים הדין הוא שאין קנין לאשה בלא בעלה נמצא
שאין הפרה של האשה הנכרית אלא של בעלה ויכול הוא
למכרה,אךאםבנכריםלאנאמרדיןזההריהבהמהשלהנכרית
ואין בעלה יכול למכרה .והביא המהרש"ם דברי השבות יעקב
והמהרש"א הנזכרים שנקטו שדין מה שקנתה אשה קנה בעלה
נוהג גם בנכרים ,אך כתב שלפי מה שכתב בפני יהושע )גיטין עז(.
שדיןמהשקנתהאשהקנהבעלהאינואלאמתקנתחכמיםולא
מן התורה ]וכן כתבו המקנה )קדושין כג (:ובשו"ת נודע ביהודה
)תניינא יו"ד סי' קנח([ ,אם כן מסתבר שאין תקנה זו נוהגת בנכרים
ואיןבנכריםדיןמהשקנתהאשהקנהבעלה]ועיי"שעוד[.ועד"ז
כתב בשו"ת דברי יששכר )מבענדין ,או"ח סי' לב( .אמנם העירו
האחרוניםשבתוספותישנים)יבמותסו(.ומהרש"א)שבועותיד(.משמע
שדיןמהשקנתהאשהקנהבעלההואמןהתורה,ולפיזהניחא
מהשכתבוהשבותיעקבומהרש"אשהואנוהגגםבנכרים.וע"ע
מחציתהשקל)סי'תמח(לעניןמכירתחמץלנכריתשישלהבעל.

אמרותקודשמגדוליישראל
לפיסדרהדףהיומי

ויהי בימי אחשורוש אמר ר' לוי ואיתימא ר' יונת דבר זה
מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה כל מקו שנאמר
ויהי אינו אלא לשו צער וכו'
)מגילה י'(:
ומובאבחז"לגםדמקוםשנאמרוהיהאינואלאשמחה.והואדמלתויהי
עתידהמהופךלעברעלידיו'.והנהבטובורעאחרשנפשהאדםתשחר
פני הטוב ותטה אחריו ויתירא מן הרע לכן הכתוב מהפכו לעבר ומציין
בזה שרצונו תמיד שהרע יהיה בבחינה עבר ומסילוק מן העולם .ובהפך
הסברה במלת והיהשהיא פעל עבר ומהפכו לעתיד .ורצון הטוב והמטיב
שיהיהבתמידות.אמנםזהדוקאאםמלתויהיאווהיהמוסבעלהמעשה
והמעורה .אבל אם מוסב על המלה שלאחריה כמו ויהי ערב שמוכרח
לומר שהיה ערב שהוא פעל לזה .או כמו ויהי בשמונים שרצה לציין
בנקודת הזמן מתי .וכן ויהי כאשר ראה יעקב את רחל ,שהיה אך כאשר
ראהיעקבאתרחלוכו'.אבלאםכתיבויהיבימימוכחמןהכתובשויהי
מוסב על המעשה והמקרה שקרה להם ושפיר מציין על לשון צער ,וכן
הוא הדין כמו ויהי בנסעם מקדם ,דלא כתוב ויהיו בנסעם כחק הלשון,
ויהיאנשיםאשרהיוטמאיםלנפשאדם,וכןויהיכיהחלהאדם,מלתכי
מורה על ויהי שהוא מוסב על המקרה והמעשה שנתהוה אבל במקום

)(í"éáìîä éùåãéç

שאינומוכרחאיכאהכיואיכאהכי.

שהושחרו פניה של ישראל בימיו כשולי קדרה

)מגילה י"א(.

י"ל למה דימה השחרות שלהם לשולי קדרה ודי לומר שהושחרו פניהם
בסתם.ונראהלי בס"דשבאליתןטעםשניצולומאותההשחרהוליהודים
היתהאורה,דאיתאבגמראיכולנילפטוראתכלהעולםמןהדיןדכתיב
'שכורהולאמיין' כלומרדנחשביםאנוסיםכשכוריןשעושיןבלאדעתם,
דבזה היתה הצלתם באותו זמן ,וכמ"ש רשב"י לתלמידיו הם עשו לפנים
וכו',ולכןנמצאשדןאתאומתישראלכשכורהשאינןעושה מדעת,ולכן
תמצאמספרשכורההואמספרפתאיםדנידונוכפתאיםשלאעשובדעת
äìøâää
äàáäקדירה יש אותיות שכורה ,לז"א שחרותם
תחת אותיות
ובהשכל .והנה
כלומרלאהיתהשחרותהעיןבהםבמדרגהגדולה,
,
היתהכשוליקדירה
ä"éà êøòéú
אלאבמדרגתעוןשלשכורההרמוזהבסוףאותיותקדירה.

ìåìà 'ëá

)(ãàãâáî íééç óñåé åðéáøì òãéåäé ïá
)מגילה י"ד(.

הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה

וישבזהעניןעמוק.נודעכיהקליפהקודםלפרי,כעניןקדימתעשוליעקב
וקדימת יצר הרע להיצר טוב .וביותר שיש קדושה יש קנאת הקליפה,
כעניןחיכוךהמזיקיןבתלמידיחכמיםכמבואר)ברכותו(.וכעניןיצרהרע
בתלמידי חכמים כדאיתא )סוכה נב (:ובתלמידי חכמים יותר מכולם.
וביציאת הקליפה והכנעתה אז נשאר הקדושה מזוכך זך בלי שמרים,
ואדרבה מלאך רע יענה אמן .ומאחר שהמעלה הגדולה עבדי ה'
כדפירשתי ,לא היינו באפשר לבוא למעלה זו כי אם בהקדמת הקליפה,
וקליפתעבדשבקדושההיאעבדלפרעה,ואחרכךלבסוףהודהפרעהעל
הברכותוה'נתןאתחןהעםוכו'ואמרקומוצאוכו'.

)(äøéùò äöî íéçñô ,úéøáä úåçåì éðù

שמא אתה ד על שוגג כמזיד ועל אונס כרצו

)מגילה י"ד(:

או יובן הכוונה באה להמליץ טוב על ישראל ,בראותה שנסתלקה ממנה
שכינה ביום זה שהוא יום תענית שלה ,שהתענית בשביל קטרוג סעודת
אחשורוש שהיה על ישראל ,ולכך המליצה טוב עליהם ,כי ודאי אלו
שהלכו לסעודה הם המון העם ,ולא היו בעלי תורה ,ונאמר ולבית יעקב
חטאתםדהמוןהעםנידוניןכשוגגין,מכחחסרוןידיעה,וגםכיהיואנוסין
מןתאוותחומרהיצה"רשגברהבהם.
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‰¯Â·Á· „ÂÓÈÏ
בגמ' )·¯ (:‚Ò ˙ÂÎאמרו על הפסוק )„·¯" (.Ë ,ÊÎ ÌÈהסכת ושמע" עשו כתות ועסקו בתורה ,לפי שאי
התורה נקנית אלא בחבורה ,כדרבי יוסי ברבי חנינא ,שאמר :מאי דכתיב )" (.ÂÏ , ‰ÈÓ¯Èחרב על הבדי
ונואלו"  חרב על שונאיה של תלמידי חכמי ,שיושבי בד בבד ועוסקי בתורה ולא עוד אלא
שמטפשי.
כעי דברי אלה אנו מוצאי במס' מכות )„ (.È Ûותענית )„.(.Ê Û
ומצינו במסכת שבת )„" (.‚Ò Ûאמר רבי ירמיה אמר רבי אלעזר :שני תלמידי חכמי המחדדי זה לזה
בהלכה הקב"ה מצליח לה ,שנאמר )˙" (.‰ ,‰Ó ÌÈÏÈ‰והדר צלח רכב על דבר אמת" וגו'„Á‡ ‰Ê) .
.('Â ˜¯Ù ˙Â·‡ ˙ÂÈ˘Ó· ÂÈˆÓ˘ ÂÓÎ Ì‰· ˙È˜ ‰¯Â˙‰˘ ÌÈ¯·„ Á"Ó‰Ó

ובמס' נדרי )„ (.‡Ù Ûמובא" :הזהרו בחבורה" וכפי שפי' בתוספות שתלמדו תורה בחבורה.
וראה עוד במדרש שיר השירי רבה ) (Ê"Ë ˙Â‡ 'Áובמדרש תנחומא פרשת כי תבוא )‡.('· ˙Â
והמהרש"א באגדות על מסכת מכות הסביר את הדברי ,שהטעות מצוי בלמוד יחידי .משא"כ בלמוד
רבי ,שא יטעה אחד מה  יש שני להודיע לו טעותו )Ï"¯‰ÓÏ ÌÏÂÚ ˙Â·È˙·Â È·ˆ‰ ÌÚËÏ ‰Ó„˜‰· 'ÈÚ
˙.('Â ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ ·È

אול בכל זאת ,על א האמור ,בספר חסידי )‡ (Ó"˜˙˙ ˙Âכתב" :יש אד מצליח בלימודו כשהוא
עוסק לבד יותר ממה שהיה לו חבר ,לכ נאמר )" (.ÊÈ ,‰ ÈÏ˘Óיהיו ל לבד" .
ועי' באור הנר ) (Ê"Ë 'ÓÚ ˙"Â˘· ÈÈÁ„ ‡ÏÈ‡ ÛÂÒשהביא בש ספר הול תמי ,דהאי דרשא דכרת על
הבדי קאי רק על ימי שהיו עוסקי בתורה שבע"פ ,וא לא הוציא בפה  שכח מה שלמד )'ÈÚ
 („" ÔÈ·Â¯ÈÚמשא"כ בזמ הזה ,שרבו הספרי שבדפוס ,וכל אד שלומד אפילו לבדו כאילו לומד ע
כמה חברי הכי עדי.
ובסידור בית יעקב ) (13 'ÓÚ Ï'‡ ˙È· ÌÏÂÒתמה מהאמור )·„¯ (‡"Ù ÌÈשלחו מת הזהרו בחבורה דמ"ש
דשלחו דבר זה מא"י לבבל ,אלא דבא"י אי לחוש לכ דאוירא דאר ישראל מחכי ,כדאי' בב"ב ד
קנ"ח.(‰ÎÈ‡ ˘¯„Ó 'ÈÚ) .
ונסיי בדברי הביאור הלכה ) (‰"˜ 'ÈÒשכתב" :א שכשהוא לומד ביחידי הוא ג כ מקיי מצות
עשה של תלמוד תורה ,מכל מקו ,לכתחילה ,מצווה להדר כל מה שיכול ללמוד בחבורה ,שעל ידי זה
יש כבוד שמי יותר .וכ אמרו בכמה מקומות "ברב ע הדרת מל" .ועי"ש המש דבריו.

