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 מחשבה ומוסר 

 . )כו, ג( "אם בחקותי תלכו"  

 פירש רש"י, שתהיו עמלים בתורה.

,  )מנחות ז, א( מדברי חז"ל    הגאון ר' אהרן קוטלר זצ"לעמלות בתורה למד    יסוד גדול בענין
שאבימי שכח את מסכת מנחות, והלך לפני רב חסדא שיזכירו לימודו. והקשו, מדוע לא קרא  
לרב חסדא שיבוא אליו. ותירצו, "סבר הכי מסתייעא מלתא טפי". ופירש רש"י, משום יגעתי  

 ומצאתי.

ורה אינו רק בלימוד עצמו, אלא אף בטירחה שטורח עבור הלימוד  ומבואר, שענין יגיעת הת
אף שאין לו שייכות לגוף הלימוד, וכגון ההליכה ללימוד, הוא גם שייך לעמל התורה וזוכה על  

 ידי כך להשגת התורה.

וביאור הדבר הוא, כי היגיעה בתורה שמביאה לידי השגה, מלבד שטבע הדברים מחייבו,  
יג את הדבר, נוסף על כך הוא שיש ברית כרותה לישראל שלא תשוב  שאם ייגע ויעמול שיש

היגיעה ריקם, וכדברי חז"ל "יגעתי ומצאתי תאמין" ואף לאחר היגיעה הוא בגדר מציאה, כי  
זוכים גם לדברים שאין בכח האדם להשיגם על ידי העמל. ולכן גם ע"י עמל וטורח שלא שייך  

ם יש סייעתא דשמייא שזוכה על ידם שיתגלו לו  לגוף הלימוד, התחדש מדברי חז"ל שאף בה
 עמקי תורה והשגותיה.

 . ( )כו, ג "אם בחקתי תלכו"  

 שתהיו עמלים בתורה.כתב רש"י, 

מז(  הט"זביאר   עליה  )או"ח,  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימת  אינה    היינוו  ,שהתורה 
מתוך עונג    דברי תורהבאותם שלומדים  , מה שאין כן  שעוסק בפלפול ומשא ומתן של תורה

יגעים בה אין התורה מתקיימת אצלם  ולכן תקנו את הברכה בלשון "לעסוק בדברי    .  ואינם 
 בדרך טורח דוקא. –תורה" 

 . ( )כו, ג "אם בחקתי תלכו"  

. קבוצת אנשים ישבו על יד  הסבא מקלםבנו של    זצ"ל   נחום זאב הגאון ר'  המשיל על כך  
היה ניכר הבדל בין איש לרעהו, אחר הסעודה קמו כולם והלכו, רק  השלחן ואכלו ושתו ולא  

לו   וראו שאין  למטה  הביטו  זז ממקומו,  שאינו  ידעו מה הסיבה  ולא  אחד נשאר על מקומו 
 רגלים. 



ריהם ואינם מכירים הבדל בין זה  כך יש אנשים שיושבים יחד באותו ביהמ"ד עם כל חב
לזה, אבל אחר כך כשצריכים ללכת בעולם הגדול אז מכירים הבדל בין זה לזה, למי יש רגלים  
ולמי אין רגלים, יש אנשים שכל רוח קלה מפילה אותם ויש אנשים שכל הרוחות שבעולם  

 אינם יכולים להזיזם.

ים ללכת עם התורה בדרכי העולם, שיהיו לכם רגל  "תלכו"  – לכן אמרה התורה "אם בחקתי"  
 ולא להתבייש מפני המלעיגים אלא להיות עז כנמר לעשות רצון אבינו שבשמים.

 . )כו, ג( "אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם"  

שאלו   וכן  ולקיים.  לשמור  מנת  על  בתורה  עמלים  הוו  רש"י,  ב(ופירש  מ,  האם    )קידושין 
 ו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה.תלמוד גדול או מעשה גדול, וענ 

שאין כוונת הדברים שעל ידי הלימוד האדם יודע איך    המשגיח ר' ירוחם ממיר זצ"לביאר  
 לעשות, אלא שהלימוד הוא מכריח ומחייב את המעשה, והמעשה הוא תולדת התלמוד.

אדם הלוקח חלב שרוצה    וחז"ל למדונו בזה כלל גדול, שלכל דבר יש בחינה על מהותו, וכמו
לדעת אם הוא חלב או רק מים הצבועים בצבע של חלב, המבחן הוא אם אפשר לעשות מהחלב  
בתוצאה   הוא  המבחן  אחר,  דבר  או  לחם  הוא  האם  הלחם  את  לבחון  רוצה  אם  וכן  חמאה, 

 מאכילת הלחם, אם הוא משביעו סימן שהוא לחם.

וד של האדם אם הוא טוב ואמיתי זה רק  וזה היסוד הטמון בדברי חז"ל, שהבחינה על הלימ
על ידי אם בא ממנו קיום המצוות בשלימות, ואם הלימוד לא מביא ממנו תוצאות של מעשה,  

 סימן שאין זה לימוד, כיון שלימוד התורה צריכה להביא לידי קיום המצוות.  

 . )כו, ד( "ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו"  

, שאף בברכות הגשמיות שבתורה אין התורה מברכת את האדם בריבוי  בעלי המוסר ביארו  
כסף וזהב או אבנים טובים ומרגליות, אלא רק בעניני השדה. והוא מפני שלא רצתה התורה  
ליתן לאדם כסף וזהב שאז יוכל להרגיש את עצמו מבוסס ובטוח, וכבר לא יהיה לו את הצורך  

ולבקש סיעתא דשמיא, שהרי הברכה כבר ברשותו. ולכן הקב"ה נותן    לישא עיניו כלפי השמים
לאדם עשירות כזו שלא תנתק אותו ואת לבו מהקב"ה, אלא עשירות התלויה בגשם ושאר  
תופעות טבעיות שאינן בשליטת האדם אלא ביד ה' בלבד, ועל ידי זה ככל שהאדם עשיר יותר  

מים, וזקוק הוא לתפילה ולבקשת סיעתא  ודואג על קיום נכסיו, אדרבה לבו יותר קשור לש
 דשמיא תמיד.  

 . )כו, ה( "ואכלתם לחמכם לשבע"    

 כתב רש"י, אוכל קמעא והוא מתברך במעיו.



כתב לבנו על מעשה שהיה עמו בשעת המלחמה, אשר אין לשער גודל   הסבא מקלם זצ"ל 
השמחה שהיה לו בבואו לאחד הבתים השפלים ובזוים, אשר כמו גן עדן נחשב לו, ומעט הלחם  
אשר היה לו לחיות כמעת לעת היה מרגיש בו ערבות ושמחה ושובע יותר מאשר באכלו בבית  

 מעדנים לרוב.  

עלת האכילה היא להשבעת הרצון, ולכן כל עוד ששולחנו של אדם ערוך  וזה משום שתו
לפניו, ובדעתו אשר כל מה שהיה לפניו חייב היה להיות כן, יש לו גם מקום לטרוניות ותערומות  
על מה שעדיין חסר לו, אבל אם אין בדעתו ובמחשבתו שיהיה לו סעודה גדולה, הריהו נהנה  

 לו. ולכן בשעת מלחמה שמחים אף בפת חריבה ויבשה.ושמח גם על דבר מועט שמצא ואוכ

על רבי חנינא בן דוסא "כל העולם כולו נזונין בשביל חנינא בני,    )ברכות יז, ב(וזה מה שאמרו  
וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת", כי מחמת גודל חכמתו והשכלתו בחסרון  

ית ה'  מאת  והכל  להיות,  יכול  היה  אשר  אינו  וההעדר  דבר  ושום  וחסד,  נדבה  בתורת  ברך 
בהתחייבות, לכן היה שבע גם ממעט חרובין שהיו לו, כי אינו מצפה לשום דבר, ויכול ליהנות  

 ולשבוע אף מאכילה מועטת.

ששייך לראות דבר זה אף אצל בני    )מערכי לב ד, לו(  הגאון ר' משה שוואב זצ"לוכתב על כך  
ים הם בכך, כי מבינים שהכל בחסד מאת ה' ואין להם  תורה, שאף שביתם בנוי בפשטות, שמח 

 רצונות גדולים שצריכים להשביעם, ושבעים אף במיעוט.   

 . )כו, ה( "ואכלתם לחמכם לשבע"  

    . אוכל קמעא והוא מתברך במעיופירש רש"י, 

, שהרי  לכאורה תמוה לאיזה צורך הוא ברכה זו, ש)יו"ד ג, עא(  בשו"ת אגרות משההקשה  
הברכה תהיה מרובה שהארץ תתן יבולה והעץ יתן פריו ודיש ישיג את בציר ובציר  ש נאמר לעיל  

וא"כ הרי יש להם הרבה מה   ,אחר זה נאמר ואכלתם ישן נושן ומפני חדש תוציאו , וכן את זרע
 .לאכול ויהיה להם שובע אף כשיצטרכו לאכול הרבה 

ותיו להנאות הגוף  ושהאדם השלם אף שיש ברכה מרובה ושפע רב יודע לצמצם תאותירץ,  
והשפע ברכה שנתן השי"ת יודע שאינו כדי שיוכל להיות בעל    ,רק למה שיש לו צורך בהם

וגם להנאות שיש צורך    ,אלא כדי שישיג בקלות מה שצריך לבריאות הגוף  ,תאוה וזולל וסובא
ולימי העונג והשמחה כשבתות וימים טובים ושמחות של    ,בהם לפעמים לראות חסדי השי"ת

  , ולכן נתן השי"ת גם ברכה זו שלא יצטרך האדם השלם לעסוק הרבה באכילתו ושתייתו  ,מצוה
 אלא שגם בקימעא שיאכל יתברך שיהיה שבע וטוב לו.  

לא יבא    ,והוא להורות שגם כשנותן הקדוש ברוך הוא במדינה ברכה מרובה ועשירות גדולה
לומז ע"י הברכה שנתן  הנאות שיכול  כל  להשיג  שרצון השי"ת שישתדל  לדון  ידע    ,ה  אלא 
שיעשהש טובים  ומעשים  מתורה  רק  הנאותיו  יהיה  מקום  ובכל  עת  הנאה    ,בכל  יש  שמזה 

 בעוה"ז ובעוה"ב.

 



 . )כו, ח( "ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו"  

יך לומר אלא מאה מכם שני אלפים ירדופו,  כתב רש"י, וכי כך הוא החשבון, והלא לא היה צר 
 אלא אינו דומה מועטין העושין את התורה למרובין העושין את התורה.

שהחשבון הוא מדוייק ממש, שהרי    )ראש ישיבת טלז(  הגאון ר' אליעזר גורדון זצ"ל ביאר  
אם אחד קם למשל באשמורת הבוקר ללמוד, הרי שכר לימוד התורה בידו. ואם שני אנשים  

וגם שכר על זה  קב יש שכר לימוד שהוא בעצמו לומד,  וללמוד, אז לכל אחד  עו לקום יחד 
שגרם שחברו יקום וילמד, שהרי אם הוא היה מתרשל פעם ושתים ולא היה קם, היה היצר  
וכן לחבירו יש שני   ולכן מקבל שכר גם על מה שחברו קם.  יקום,  מסית גם את חברו שלא 

 שגרם שחבירו ילמד.  מצוות, מצות הלימוד וגם מצוה  

ואם עשרה אנשים נדברו ללמוד יחד, יש לכל אחד מהם שכר לימוד ושכר שגרם לתשעה  
חבריו שגם הם ילמדו, נמצא שעשרה אנשים שלומדים ביחד עושים בין כולם מאה מצוות  

. ומאה העושים מצוה ביחד יש לכל אחד מאה מצוות, מצוה  )שהרי לכל אחד מהם יש י' מצוות( 
שקיי מאה  אחת  שלכל  נמצא  כן  ואם  לעשות,  לאחרים  שגרם  מצוות  צ"ט  ועוד  בעצמו  ם 

האנשים יש לכל אחד מאה מצוות, ויש לכולם יחד עשרת אלפים מצוות, והיינו "מאה מכם  
 רבבה ירדופו" והחשבון מדוייק בזה מאוד.

 . )כו, לו( דף"  סת חרב ונפלו ואין ר תם קול עלה ונסו מנ "ורדף א 

היינו יושבים בין האילנות ונשבה הרוח והטיחו העלים    חתריב"ק פעם אאמר  כתוב בספרא,  
זה בזה ועמדנו ורצנו ואמרנו אוי לנו שמא ידביקונו הפרשים, לאחר זמן נפנינו אחרינו וראינו  
שאין ברייה וישבנו במקומינו ובכינו ואמרנו אוי לנו שעלינו נתקיים הפסוק ורדף אותם קול  

 .פני אימה ונפלו ואין רודף מבלי כח עלה נדף ונסו מנוסת חרב מ

, בדרך כלל אדם שעולה בלבו פחד בטעות, מפסיד גם שהיה  זצ"ל   הסבא מקלם עורר על כך  
חז"ל ראו בכך מיד שהתקיימה בהם   לו צער על מה שפחד בחינם. אולם  וגם שיש  לו פחד 

 התוכחה, ולכן ישבו ובכו, והפחד בטעות השאיר עליהם רושם עז. 

ה מקומות בש"ס שבכל מקרה שבא על האדם צריך לחשוב מיד עבור מה  וכן מצינו בכמ 
שהחמיצו לרב הונא ארבע מאות חביות של יין,    )ה, ב(קרה לו דבר זה. וכפי שמבואר בברכות  

 ומיד עלו אליו חכמים שיברר איזה חטא חטא שנענש על כך.

פעם אחת נתארחתי  אמר רבי חייא בר אבא,    )קיט, א(וכן להיפך לגבי עשירות מבואר בשבת  
. ושאלו במה  אצל בעל הבית בלודקיא, והביאו לפניו שלחן של זהב משוי ששה עשר בני אדם

 זכה לכך. ומבואר שם ששאלו עבור איזה מצוה זכה לכך.

ששאלו אמוראים במה הארכת ימים וכולם    )כח, א(וגם לגבי אריכות ימים מבואר במגילה  
 השיבו בעבור איזה מצוה זכה לכך. 

 

 



 . )כו, מ( תם במעלם אשר מעלו בי"  ודו את עונם ואת עון אב "והת

כמה קשה לאדם להתודות על מעשיו, כי וידוי הינו סתירה    זצ"ל,  ר' חיים זייצ'יקהגאון  כתב  
גמורה לכל המעשים אשר עשה, הוא מבטל את עצמו ואת כל הוויתו עד עכשיו, ולכן קשה  

 לאדם להתודות.

  בית הסקילה כעשר אמות, אומרים לוהיה רחוק מלגבי הנסקל.    )סנהדרין ו, ב(כתוב במשנה  
התודה, שכן דרך כל המומתין מתודין, שכל המתודה יש לו חלק לעולם הבא. ואם אינו יודע  

לו אומרים  עונותי.   להתוודות  כל  על  כפרה  מיתתי  תהא  יודע    אמור  שאינו  הכוונה  וזה 
להתוודות, שאדם אינו יכול להרגיש שכל מעשיו היו לריק וטעה בכל פעולותיו, ומוטב לו למות 

 בחטאיו מאשר להתבזות לפני קהל ועדה.

ולכן היו אומרים לו שלפחות יאמר שמיתתו תהא כפרתו, שאינו מאשים את עצמו כל כך,  
 חייו.    אלא שמבקש שמיתתו תשמש לו כפרה כללית על

והקושי שבאדם להתודות זהו מפני שהוא רגיל במעשיו, וההרגל נהיה לבשר מבשרו, ולכן  
 מוטל על האדם ליגע ולטרוח בכדי לקעקע את ההרגלים הרעים.

 . )כו, מ( "והתודו את עונם ואת עון אבותם"  

  יש לבאר מדוע בסוף התוכחה בפרשה זו מוזכר שבני ישראל יחזרו בתשובה, ואילו בתוכחה
בפ' כי תבוא לא מוזכר שעשו תשובה, והרי עיקר תכלית היסורים והצרות הוא להביא לתשובה  

 ולא מצד עונש על החטא.

באופן נפלא. שהנה יש הבדל בין פרשיות התוכחה,    הגאון ר' ברוך סורוצקין זצ"לביאר זאת  
היה צריך  שבפרשה זו יש מ"ט קללות, ואילו בפ' כי תבוא יש צ"ח קללות, ויש להבין מדוע  

למה נסמכה פרשת אתם  משה רבינו להוסיף עוד קללות. ועוד, מבואר ברש"י בריש נצבים "
ממ"ט שבתורת כהנים,   חוץ  לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים,  לקללות,  נצבים 
הרבה   היום,  נצבים  אתם  לפייסם  משה  התחיל  באלו,  לעמוד  יוכל  מי  ואמרו  פניהם  הוריקו 

", ולכאורה למה נתייראו כ"כ  אתכם כלייה והרי אתם קיימים לפניו   הכעסתם למקום ולא עשה
 מהקללות של משה וכי המ"ט קללות הראשונות של הקב"ה אין בהם כדי להטיל אימה ופחד. 

והנה משה רבינו כרת ברית נוספת עם ישראל, וכבר ביארו שהברית הראשונה במתן תורה  
היתה בנוגע להאחריות אף על אחרים, ומדין  היתה רק על אחריות עצמית, ואילו הברית השניה  

 ערבות שנעשו ערבים זה על זה.

שהמ"ט  להם  אמר  רק  אלא  חדשות  קללות  הוסיף  לא  משה  שבאמת  לומר,  יש  זה  ולפי 
על  גם  ובנוסף  עצמו  על  אחד  כל  של  האחריות  מצד  צ"ח,  ונהיו  הוכפלו  הקב"ה  של  קללות 

 יכול כל אחד להיות אחראי על השני.האחריות על השני. ולכן נתייראו שלא ידעו היאך 

וכן מובן מדוע לא הוזכר בתוכחה שם את ענין התשובה, כי תשובה שייך רק על מה שחטא  
בעצמו, משא"כ בחטא שלא מיחה בחבירו וחבירו חטא והוא חייב מדין ערבות, בזה לא שייך  

 תשובה, ואינו יכול לתקן את החסרון שמישהו אחר חטא.   



)כו,  "  בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר וזכרתי את  " 
 . מב( 

יש להבין מדוע נאמר פסוק זה באמצע פסוקי התוכחה. ועוד, מדוע נכתבו האבות בסדר  
 .)עי' רש"י(הפוך, יעקב יצחק ואברהם 

זאת   מדובנאתירץ  בע  המגיד  לדין  השופט  לפני  שהובאו  אנשים  לשני  במשל,  וון  כדרכו 
 גניבה. לשאלת השופט אמר הראשון את שמו ואת שם אביו.

גם את אביך, היה הוא גנב כמותך, ולא פעם הובא לפני לדין. גוזר    –אמר השופט    –מכיר אני  
 אני עליך עונש מאסר של שלש שנים.

 הובא השני, ואף הוא נתבקש לומר את שמו ואת שם אביו.

ה הוא רב גדול וצדיק, גוזר אני עליך ארבע שנים  מכיר אני, הי   – אמר השופט    – גם את אביך  
 מאסר.

 אתה מחמיר בעונשי יותר מאשר עם חברי?  –שאל האסיר השני את השופט  –מדוע 

בא מבית גנבים, וזה החינוך שקיבל שם. אולם אתה, שבאת מבית    – השיב השופט    – חברך  
 רבנים, מגיע לך עונש גדול יותר, שהרי זה לא החנוך שקבלת שם. 

הקטיגור ואמר: כבוד השופט, לדעתי מגיע לו עונש גדול אף יותר ממה שפסקת לו,    קם
 מפני שגם סבו היה רב גדול וגם אבי סבו היה רב ידוע.

פסוק זה הוא חלק מהתוכחה לבני ישראל. איך יכלו בני    – סיים המגיד    –כן הוא גם כאן  
יעקב הם, אלא גם נכדי  ישראל לחטוא כאשר הם באים מזרעו של יעקב? ולא רק בניו של  
ובכל זאת חטאו? על    –אביו יצחק, ולא רק אביו אלא גם סבו אברהם. שושלת כה מפוארת  

 חטא כזה מגיע עונש כבד! 

 .)כז, יג("ואם גאל יגאלנה ויסף חמישתו על ערכך" 

בבעלים החמיר הכתוב להוסיף חומש, וכן במקדיש בית וכן במקדיש את השדה  כתב רש"י,  
 .וכן בפדיון מעשר שני הבעלים מוסיפין חומש, ולא שאר כל אדם

צריך להבין מדוע הבעלים צריך להוסיף חומש והלא על פי הסברא היה צריך להיות ההיפך,  
 ומש.שהרי הוא הקדיש וצריך להקל עליו ומדוע תובעים ממנו עוד ח 

זצ"ל יסוד נפלא, המקדיש שכבר התנשא פעם לדרגת    ר' ירוחם ממירלמד מכאן המשגיח  
מקדיש, כשבא לפדות את ההקדש צריך להוסיף חומש, כיון שתובעים אותו שצריך להמשיך  

 את דרגתו ולהוסיף עליה, ולהיות תמיד מעלה בקודש.

וכמו שמצינו שמי שמתחיל במצוה ומפסיק נענש על כך, ואף שכבר עשה חלק מן המצוה,  
 יו שהיה צריך להמשיך ולהתעלות ולא להפסיק.זהו התביעה על

אמרי אינשי לפום גמלא שיחנא, שלפי כח הגמל    )סז, א(וזה יסוד מאמר חז"ל בכתובות  
 יטעינוהו המשא. וזה היסוד בכל התורה כולה שלפי דרגתו דורשים ממנו עוד ועוד.

 



 . )כז, לג( "והיה הוא ותמורתו יהיה קדש"  

יג(  תמורה)  הרמב"םכתב   גזירות הם כמו שביארנו בסוף  אף    ד,  חוקי התורה  פי שכל  על 
חכמים   טעם, הרי אמרו  לו  תן  לו טעם  ליתן  יכול  מה שאתה  וכל  בהן  ראוי להתבונן  מעילה, 

 .בין רוב הטעמים של כל חוקי התורההראשונים שהמלך שלמה ה

ל  יראה לי שזה שאמר הכתוב והיה הוא ותמורתו יהיה קדש, כענין שאמר ואם המקדיש יגא
יצרו הרע,   ויסף חמישית כסף ערכך עליו, ירדה תורה לסוף מחשבת האדם וקצת  את ביתו 
שטבע של אדם נוטה להרבות קניינו ולחוס על ממונו ואף על פי שנדר והקדיש אפשר שחזר  
בו וניחם ויפדה בפחות משוויו אמרה תורה אם פדה לעצמו יוסיף חומש, וכן אם הקדיש בהמה  

ר בו וכיון שאינו יכול לפדותה יחליפנה בפחותה ממנה, ואם תתן לו  קדושת הגוף שמא יחזו
רשות להחליף הרע ביפה יחליף היפה ברע ויאמר טוב הוא, לפיכך סתם הכתוב בפניו שלא  

 .ואמר והיה הוא ותמורתו יהיה קדשיחליף, וקנסו אם החליף 

נן אלא עצות מרחוק  ורוב דיני התורה אי וכל אלו הדברים כדי לכוף את יצרו ולתקן דעותיו, 
המעשים  כל  וליישר  הדעות  לתקן  העצה  שלישים  מגדול  לך  כתבתי  הלא  אומר  הוא  וכן   ,

 .במועצות ודעת, להודיעך קושט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשולחך
  



סוגיות ועיונים 

 באכילה מועטתשבע כשחיוב ברכת המזון 

ג( בפסוק  כתוב    א.  כו,   "ואכלתם    )ויקרא 
רש"י,     וכתב  לשבע".   אוכל  לחמכם 

 .  קמעא והוא מתברך במעיו  

רכד(  הרדב"ז אלפים  ב'  סופר  )ו,     והחתם 
מט(   זקן    )או"ח,  כתבו לחדש שאם 

או חולה אכלו פת פחות מכזית ושבעים על  
ידי כך חייבים לברך ברכת המזון מן התורה,  
רק   התורה הוא  מן  ברכת המזון  חיוב  שהרי 

שבע   ב(אם  מט,  ברכות  תוס'  ומדרבנן   )עי' 
שבע   אם  ולכן  כזית,  באכל  אף  לברך  חייבו 
ואין   התורה,  מן  לברך  חייב  מכזית  בפחות 
 הולכים אחר השביעה של רוב העולם אלא  

 כל אחד לפי שביעתו.  

דברי  וביאר   את  זה  דין  פי  על  סופר   החתם 
בברכות     ב(הגמ'  מלאכי    )כ,  אמרו 

הוא ברוך  הקדוש  לפני  של    ,השרת  רבונו 
עולם, כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא  

ו לישראל  יקח שחד,  פנים  נושא  הלא אתה 
וכי לא    ,ה' פניו אליך. אמר להם  ישא  דכתיב

לישראל פנים  בתורה    ,אשא  להם  שכתבתי 
אל ה'  את  וברכת  ושבעת  והם  קואכלת   יך, 

   על עצמם עד כזית ועד כביצה. מדקדקים   

 לבאר מהי חומרא לברך ברכה במקום  וצריך  
שאין חייב בה, והלא זה איסור של לא    

תשא את שם ה' אלקיך לשוא. וביאר החתם  
שמעיקר   אם  סופר,  רק  הוא  החיוב  הדין 

שבע, אמנם התברכו ישראל והיו שבעים אף  
זאת החמירו על עצמם   ובכל  בשיעור קטן, 

הקב"ה   ולכן  כזית,  שיעור  עד  יותר   לאכול 
 נשא להם פנים.  

שמבואר  והחת"ס   ממה  לדבריו  ראי'   הביא 
  נשתלחה ברכה ש  )לט, א(בפסחים    

כל כהן  ובעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים,  
כזי אוכלו  שמגיעו  ויש  ושבע,  אוכלו  יש  ת 

כך  ומותיר ואחר  בעומר .  מאירה  נשתלחה 
ובשתי הלחם ובלחם הפנים, וכל כהן מגיעו  

ידיהן  ולכן  כפול,   את  מושכין  הצנועין 
ואוכלין נוטלין  רש"י    .והגרגרנין  שם  וכתבו 

והתוס' ישנים, שכיון שהגיע לו כפול שהוא  
הצנועים   לכן  שבע  היה  ולא  מכזית  פחות 

את שאם    משכו  מדבריהם  ומשמע  ידיהם. 
היו חוטפים אף בפחות מכזית,   היו שבעים 
נחשבת   שובע  בה  שיש  שאכילה   כיון 

 כאכילה של שיעור כזית.     

בעל  וכן   החת"ס  של  רבו  זה  חידוש   כתב 
יפות    ההפלאה   פנים  התורה  בספר  )על 

. וכן נפסק דין זה להלכה בשערי  בפסוק זה(
אליעזר    ]ועי' בשו"ת ציץ.  )או"ח, קצז(תשובה  

יג( שדייק שהרדב"ז כתב על אכילת כזית  )יא, 
באכילה  שאף  הוסיף  והחת"ס  ממנו   ששבע 

 . פחותה מכזית[  

 כתב שאין    )או"ח, לא(  כתב סופרבשו"ת    ב. 
לחייב בברכת המזון משום שביעה אלא    

קמעה   ואכלו  במעיהם  ברכה  שהיה  בזמן 
יכולים   שאינם  זקן  או  חולה  אולם  ושבעו, 



 בים לברך אלא בשיעור  לאכול הרבה אין חיי
 שביעה של כל העולם.   

 הנ"ל נשאל אף על אדם    הרדב"זבשו"ת    ג. 
ולכן     הרבה  הסעודה  קודם  שאכל  בריא 

שחייב   והשיב  כזית,  מאכילת  שבע  כבר 
הפרי   אמנם  שביעתו.  משום  המזון  בברכת 

ח(מגדים   א"א  שיהיה    )קפד,  שצריך  כתב 
  )שם(שבע דוקא מפת. וכתב הביאור הלכה  

לייש ולומר שאין סתירה מדברי  שאפשר  ב 
הפמ"ג להרדב"ז, ואף הרדב"ז כתב את דינו  
בירך   וכבר  קודם  פת  שאכל  במקום  דוקא 
אכל   ועכשיו  דרבנן,  חיוב  מצד  המזון  ברכת 
לברך   חייב  ולכן  ממנו  ושבע  פת  קצת   עוד 

 מדאורייתא משום שביעתו.    
בירך  אמנם   שכבר  שאף  מחודש,  זה   דין 
על   להתחייב  יכול  עדיין    מדרבנן 

ויאכל   ימשיך  אם  מדאורייתא  זו   אכילה 
 לשיעור שביעה.    

 )שו"ת מהר"ם שיק או"ח, הפוסקים  כתבו    ד. 
של    שמ(   במחלוקת  תלוי  לכאו'  זה  שדין 

)או"ח, הפמ"ג והמנחת חינוך. שהפרי מגדים  
סבר שאם אכל שיעור שביעה אינו צריך    רי(

פרס,   אכילת  בכדי  של  בשיעור  לאכול 
חינוך   שצר  )תל(והמנחת  לאכול  כתב  יך 

שיעור שביעה בכדי אכילת פרס כיון שכתוב  
אכילה   של  דינים  ב'  ויש  ושבעת"  "ואכלת 
בכדי   להיות  צריכים  ושניהם  שביעה   ושל 

 אכילת פרס.  
הולכים  ולכאו'   והרדב"ז  סופר  החתם   דברי 

דין     אין  שבע  שאם  הפמ"ג,  בשיטת 
של אכילה, ולכן סבר הפמ"ג שאף אם אכל  

ע שאין  פרס  אכילת  בכדי  שם  שלא  זה  ל 
לברך משום ששבע,   חייב  זאת  בכל  אכילה 
ואם כן הוא הדין אם שבע בפחות משיעור  
כזית חייב לברך. אולם לדברי המנחת חינוך  

שבע   אם  אף  כן  אם  אכילה  של  דין  שיש 
 בפחות משיעור כזית אין על זה שם אכילה  

 לחייבו בברכת המזון.    

ברורהוהוסיף    ה.  שם(   המשנה  הציון,    )שער 
זית בתחילה בבת אחת ואחר  שאם אכל כ   

פרס,   אכילת  מכדי  יותר  שבעו  כדי  אכל  כך 
כאן לכולם יהא חייב לברך מן התורה, שיש  
חיוב   וגם  הכזית  משום  אכילה  שם  זה   על 

 שביעה.  

ים אמנם   עליו, שכל    )ב, א(  האפיקי   הקשה 
דבריו הם אם נאמר שהחיוב הוא על    

שביעה שיש בה אכילה ולא על אכילה שיש  
בתחילה   שאכל  במקום  ולכן  שביעה,  בה 
כזית בבת אחת שיש שם אכילה על זה חייב  
כיון   שביעה,  זו  באכילה  שאין  אף  לברך 
שאכל   האכילה  ידי  על  אף  שבע  שבסוף 

לבר חייב  כן  אם  אחת  בבת  מן בתחילה  ך 
על   הוא  שהחיוב  נאמר  אם  אבל  התורה, 
אכילה שיש בה שביעה אם כן נמצא שאין  
באכילתו שביעה שהרי באכילתו תחילה לא  
אכילה.   שיעור  בו  היה  לא  וכששבע  שבע 
]ולכאו' נחלקו בדין זה רע"א והחזון איש לענין  
שבע,  ועדיין  אכילתו  לאחר  שהגדיל   קטן 

 . ואכמ"ל[  

 בתחילה שלא    האפיקי ים, שאם אכל והוסיף  
בשיעור של אכילת פרס, ובסוף אכל    

לומר   יש  בזה  שבע,  ונהיה  אחת  בבת  כזית 
דברי   ומשום  התורה,  מן  לברך  שחייב 
הרדב"ז שכיון ששבע חייב לברך אף באכל  
בבת   שביעה  וגם  אכילה  גם  כאן  ויש   כזית, 

 אחת.  

מכזית  ל]אבל   בפחות  שאף  החת"ס  דברי   פי 
חיוב   שאין  ע"כ  השביעה,  משום    חייב 

. אכילה כלל וחייב רק משום השביעה[  



 ערכין  פרשת

 "איש כי יפלא נדר    )ויקרא כז, ב(בפסוק  כתוב  
הזכר     ערכך  והיה  לה',  נפשות  בערכך 

כסף   שקל  חמשים  וגו'  שנה  עשרים   מבן 
 בשקל הקדש".  

וגדר שונה  ומצינו   חילוק   בדברי הראשונים 
 בין פרשת ערכין לפרשת נדר .   

"  אלשיךה אומר  שאדם  שמה   ערכי כתב, 
למען תחול קדושה על  עלי" הוא    

שלא   ונפדה  שהוקדש  דבר  כל  מעין  עצמו, 
הכנה   לו  זה  מהכין  קדושה  בו  מלחול  יבצר 
איני   בלבו  כאומר  בקדושה,  עצמו  להנהיג 
הוקדשתי   עתה  כי  כה  עד  הייתי  אשר 
בזה   וההיקש  לה'.  ערכי  ונתתי  לשמים 
שהוא   בו  וכיוצא  אחי  או  בני  ערך   באומרו 

 .  כהנו לו יתברךלהכינו לקדשו ל  

קצוב  ובהמשך   ערך  יש  מדוע  ביאר   דבריו 
לכולם לפי הגילאים, כיון שערך זה    

ואין   הגופים,  לפי  ולא  הנפשות  לפי  הוא 
לבדו   ה'  אלא  האדם  נפש  ערך  את   לדעת 

 יודע.  

  )עבודה זרה, ד(   בשלטי גבוריםכתב כן  וכבר  
)קמט, ליישב מה שהקשה הר"ן בשבת    

שכל    ב( ניסים  רבינו  שיטת  האיסור  על 
שדומה   ידוע  בכלי  רק  זה  בשבת  להקדיש 
את   לחייב  איסור  אין  אבל  וממכר  למקח 
צדקה   פוסקין  ולכן  סתם,  בדמים  עצמו 
שלפי   הר"ן  עליו  והקשה  בשבת.  לעניים 
סברא זו מדוע אין מעריכין בשבת והרי אינו  
כלי ידוע. וכתב השלטי גבורים ליישב, שגם  

דהיי ידוע,  כלי  מקדיש  עלי  ערכי  נו  האומר 
שפודהו   אלא  מקדישו  שהוא  ועצמו  גופו 
 אחר כך מיד ההקדש בדמי ערכו ודמי למקח  

 וממכר.   

 מסברת   )או"ח, שו(  הבית יוסףכתב לתרץ  וכן  
מעריך דמי שפיר למקח וממכר  עצמו, ש  

 דהוי כקונה איש זה מאחר שנודר ליתן ערכו  
 .להקדש  

שכל  וביארו   זה,  דבר  יסוד   האחרונים 
פדיונו, וכמו  ההקדש הוא רק כלפי    

בחמשה   לפדותו  שצריך  בכור   קדושת 
סלעים, שאין בו קדושה אלא כלפי הפדיון.  

 גדר איסור תמורה 

ואם  לא  "   א.  ימירנו  ולא  לרע  טוב  בין   יבקר 
יהיה     ותמורתו  הוא  והיה  ימירנו  המר 

לג()כז"  קדש האיסור  ,  מהו  לחקור  ויש   .
לעשות שני   רוצה  ב"תמורה", שהרי האדם 
הראשונה   הבהמה  את  להוציא  דברים, 
על   קדושה  ולהחיל  לחולין,  מקדושתה 

הקפדת   שאין  לומר  ויש  השניה.  הבהמה 
את   להוציא  שרוצה  מה  על  אלא  התורה 
מה   אבל  הראשונה,  מהבהמה  הקדושה 

הבהמה   את  בכך  הששמקדיש  אין  ניה 
בלשון  איסור  מעשה   זאת  שעושה  )ואף 

בבהמה  תמורה( הקדושה  על  שאף  או   ,



בדרך  שנעשה  כיון  איסור  בכך  יש   השניה 
 ורצון של תמורה.    

 כתב שלוקין    )תמורה א, א(הרמב"ם  ב. והנה  
על לאו של תמורה אע"פ שאין בו מעשה.    

שהרמב"ם    )תמורה ג, ב.( וכתב השפת אמת  
סבר שעיקר האיסור הוא מה שרצה להחליף  
מקדושתה   הראשונה  הבהמה  את  ולהוציא 
נשארת   והבהמה  מתקיימים  דבריו  ואין 

]וכן  בקדושתה ולכן הוא לאו שאין בו מעשה  
 כתב הלחם משנה בקיצור דברים )סנהדרין יח, 

 . ב([  

 שהוא    )תמורה, שם(לר' יוחנן שסבר  ולכאו'  
שסבר     ע"כ  מעשה  בו  שיש  לאו 

 שהאיסור הוא אף בחלות הקדושה בבהמה  
 השניה.    

 שתמורה הוא לאו הניתק    )שם ד, ב(ג. ואמרו  
יהיה     ותמורתו  הוא  "והיה  משום  לעשה 

שאין   שמשמע  האחרונים  והוכיחו  קודש". 
ואדרבה   השניה  הבהמה  בהקדשת  איסור 
על  רק  הוא  והאיסור  העשה,  קיום   הוא 

 הוצאת הבהמה הראשונה מקדושתה.  

והנה   ב(הקשו  ד.  ה,  שסבר    )תמורה   לרבא 
מנא לא תעביד אי  שכל מילתא דאמר רח   

עביד לא מהני, מדוע בתמורה אהנו מעשיו.  
הוא   ש"והיה  הכתוב  גזירת  שהוא  ותירצו 
נאמר  אם  ולכאורה  קודש".  יהיה  ותמורתו 
הבהמה   הוצאת  על  רק  הוא  שהאיסור 
רבא   על  הקשו  מה  מקדושתה,  הראשונה 
לא   באמת  והרי  מעשיו  מועילים  מדוע 
הועילו מעשיו והבהמה נשארת בקדושתה,  

בהחלת  אל אף  איסור  שיש  משמע  א 
הקשו   ולכן  השניה,  הבהמה  על  הקדושה 

 שלרבא לא יועילו מעשיו ושהבהמה השניה  
 לא תהיה קדושה.    

 כתב לדחות,   )סימן ב(בקהילות יעקב  אמנם  
הקדושה     בהחלת  איסור  שאין  שאף 

שהסיבה   כיון  אבל  השניה,  הבהמה  על 
שמחמתו הוא מתקדש הוא על ידי אמירת  

ו תמורה,  שזהו  לשון  לאמרו  אסור  זה  לשון 
זו תמורת  יאמר  עיקר אזהרת התורה שלא 
 זו, לכן הקשו שלרבא לא היה צריך להועיל 

 ההקדש על הבהמה השניה.  

על  והוכיח   האחרונים  שהקשו  ממה   זאת 
שחיטתו     מדוע  בשבת  השוחט 

מתרת את הבשר. והרי גם בשבת אין איסור  
להתיר את הבשר אלא האיסור הוא לשחוט,  

משום אי עביד לא מהני רצו לומר    ובכל זאת
כי   לגבי היתר אכילה,  שלא תועיל שחיטתו 
ידי   על  הוא  היתרו  שסיבת  דבר  להתיר  אין 
אף   תמורה,  לגבי  כן  וכמו  איסור,  עשיית 
השניה   הבהמה  בקדושת  כלל  איסור  שאין 
אמירת   ידי  על  באה  שקדושתה  כיון   אבל 

 איסור יש לומר שלרבא לא יועילו מעשיו.  

בשפת   נוסף,  אמה.  באופן  לבאר  כתב   ת 
והבהמה     הועילו,  מעשיו  שבאמת 

על   והקדושה  מקדושתה,  יצתה  הראשונה 
אלא   תמורתו,  מכח  חלה  השניה  הבהמה 
חוזרת   הראשונה  שהבהמה  התורה  שגזרה 
לקדושתה, ולכן הקשו לרבא מדוע שיועילו  
שאף   הכתוב  גזירת  שיש  ותירצו,   מעשיו. 

 לרבא אי עביד מהני.    

 מדוע ר' יוחנן סבר שהוא    ביאר לפי זהועוד  
לאו שיש בו מעשה, כיון שבאמת יש    

הבהמה   תמורתו  ומכח  בתמורתו,  מעשה 
הראשונה יצתה מקדושתה וחלה קדושתה  



התורה   שגזרה  אלא  השניה,  הבהמה   על 
 שאף הבהמה הראשונה חוזרת לקדושתה.    

רחוק  אמנם   צד  שהוא  כתב   ]וגם  בסו"ד 
 . אחיעזר )ב, מד( כתב סברא זו[ השואל בשו"ת  

 )קו"א עשין,  חמדה בקונטרס נר מצוה  והכלי  
החינוך    ב(   מדברי  כן  והוכיח  כן,  נקט 

ועובר עליה והמיר ולא  שכתב "  )מצוה שנב(
נהג קדושה בשתי הבהמות כלומר בראשונה  

עשה ביטל  מדבריו ובתמורתה  ומשמע   ,"
שאף קדושת הבהמה הראשונה הוא מדיני  

וע"כ   יצתה  תמורה,  הראשונה  שהבהמה 
ושוב   השניה,  הבהמה  על  וחלה  מקדושתה 
התורה קידשה את הבהמה הראשונה, ולכן  
מדין   בקדושה  הבהמות  בשני  לנהוג   צריך 

 תמורה.  

 הוכיח שיש איסור    )הנ"ל(אחיעזר  ו. ובשו"ת  
השניה,     בבהמה  הקדושה  בהתפסת  אף 

שאף אם הבהמת    )שם כז, א(ממה שאמרו  
יר אותה בבהמת  הקדש היא בעלת מום וממ

מקדושתה   מוציאה  שאין  ואף  לוקה,  חולין 
הוא   שהאיסור  וע"כ  לוקה,  זאת  בכל 
על  השניה  הבהמה  על  הקדושה   בהתפסת 

 ידי אמירת תמורה.  

ועוד   בבהמה  ז.  הקדושה  אם  להסתפק   יש 
השניה חלה מכוחו, ומחלקים את דבריו,    

שמה שרצה להוציא את הבהמה הראשונה  

צה להקדיש  מקדושתה לא חל, אבל מה שר 
את הבהמה השניה חל מכוחו, או שדבריו לא  
הועילו כלל, וכמו שלא חלה יציאת הבהמה  
השניה   הבהמה  אף  מקדושתה  הראשונה 
הכתוב   גזירת  אלא  מכוחו,  קדושה   אינה 

 שהיא קדושה.  

 שאף לרבא שסבר    )תמורה ה, ב(אמרו  והנה  
שכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד    

מוד בתמורה  מהני,  לא  עביד  שמהני  אי  ה 
ותמורתו   הוא  "והיה  שכתוב  מפני  מעשיו 

וכתב השפת אמת   והוא  יהיה קודש".  )שם. 
שהיה צד לומר    באופן נוסף ממה שביאר לעיל(

התורה,   מכח  היא  הקדושה  לרבא  שאף 
בבהמה   והקדושה  מעשיו  שאהנו   וקמ"ל 

 השניה חלה מכוחו.    

זצ"ל  אולם   זעמבא  מנחם  רבי   )זרע  הגאון 
בו להגר"א וסרמן אברהם ח, ב. וכן במכת  

מד( ב,  שעורים  בקובץ  ההיפך    זצ"ל  נקט 
 שלרבא לא אהנו מעשיו, אלא שהוא גזירת  

 הכתוב שהבהמה השניה נהיית קודש.  

 לומר שהם נקטו שיש איסור אף בחלות  ]וצריך  
של הבהמה השניה ועל זה סובב השו"ט    

על   רק  הוא  שהאיסור  ננקוט  אם  אבל  לרבא, 
אם כן אין   הוצאת הבהמה הראשונה מקדושתה,

כיון  השניה,  הבהמה  קדושת  על  מכאן  להוכיח 
על   ולא  הראשונה  הבהמה  על  הוא   שהנדון 

 . השניה[  

 

 


