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ה ֲחִצי ַהָּדם ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגנֹת ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבַח: ַוִּיַּקח ֵסֶפר ַהְּבִרית ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם  ֶ ַוִּיַּקח מֹ�ׁש
ַוִּיְזרֹק ַעל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ַדם  ה ֶאת ַהָּדם  ֶ ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע: ַוִּיַּקח מֹ�ׁש

ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת ְיהָֹוה ִעָּמֶכם ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:

משפטים,  פרשת  את  משה  מפי  ששמעו  ולאחר  סיני  בהר  ישראל  עם  זכו  לו  הנשגב  המעמד  של  בסיומו 
מתקיים מעמד כריתת הברית בין הקב"ה לעם ישראל הכולל שני אירועים מרכזיים, הראשון הוא הקרבת 

קרבנות וזריקת דם, והשני, קריאה בספר הברית שעליו מצהירים בני ישראל 'נעשה ונשמע'. 
משמעותן של פעולות אלו מבוארת לכאורה, הקריאה בספר היא למעשה הצגת התוכן של הברית - הנושא 
שעליו 'חותמים' הצדדים ומתחייבים לנאמנות הדדית, וכן תנאי הסף לקיום הברית. בספר הברית אמורים 
להיות כתובים התביעות והחובות שאותן מטיל הקב"ה על עם ישראל כדי שיזכו להיות עמו הנבחר. הקרבת 
הקרבנות וזריקת הדם הם "דם ברית" הנותן חיזוק ותוקף לברית, כזו ההופכת אותה ל'ברית דם' ומבטאת 

את תוקפה.

לא שמענו מהיכן קרא

למעשה, נחלקו התנאים בשאלה מהו תוכן ספר הברית אותו קרא משה לפני עם ישראל ושעליו הצהירו 
"נעשה ונשמע":

ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם. אבל לא שמענו מהיכן קרא באזניהם. רבי יוסי בר' יהודה אומר, מתחלת 
בראשית ועד כאן; רבי אומר, מצוות שנצטווה אדם הראשון ומצוות שנצטוו בני נח ומצוות שנצטוו במצרים 

ובמרה ושאר כל המצוות כולן. )מכילתא שמות י"ט( 
מחלוקת זו נמשכת גם בראשונים. רש"י כתב שקרא באזניהם מבראשית ועד מתן תורה ואילו לפי הרמב"ן 

רק פרשת יתרו ומשפטים. 
מחלוקות אלו מעוררות תמיהה גדולה. האם יתכן שאיננו יודעים עד היום מהו תוכן הברית בינינו לבין הקב"ה 
ומה הם תנאי הסף להתקיימות או להפרה של הברית בינינו? ספר הברית במהותו משמש כבריח התיכון 
שסביבו מתכוננת הברית, ולכאורה אי ידיעה בהירה של תוכנו מערערת את כל הקשר שמבוסס עליו . דומה 
הדבר לשתי מדינות שחתמו ביניהם על ברית מסויימת סביב צורך מסוים, אך מסמך חתימת ההסכם אבד, 
וכעת לא ידוע האם היתה זו ברית הגנה צבאית, ברית כלכלית או בריתות אפשריות אחרות, או, שגם אם 
קיימת  הברית  שבהיותם  הסף  תנאי  הם  ומה  המחויבויות  פרטי  את  יודעים  לא  הברית  נושא  את  יודעים 

ובהעדרם היא מופרת, במצב זה, לכאורה, הברית הופכת להיות חסרת משמעות.

מציאת ספר התורה ע"י יאשיהו 

'ספר  אותו  מכנה  ה',  בבית  שנמצא  התורה  לספר  שהתוודע  לאחר  יאשיהו,  שהמלך  מתואר  מלכים  בספר 
הברית' כשכוונתו לכל התורה כולה:

ֵבי ְירּוָׁשַלם ִאּתֹו ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְּנִביִאים ְוָכל ָהָעם ְלִמָּקטֹן  ְ ַוַּיַעל ַהֶּמֶלְך ֵּבית ה' ְוָכל ִאיׁש ְיהּוָדה ְוָכל יֹ�ׁש
ְוַעד ָּגדֹול ַוִּיְקָרא ְבָאְזֵניֶהם ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַהְּבִרית ַהִּנְמָצא ְּבֵבית ה': )מלכים ב, כג ב( 

מסויימים  לחלקים  מתייחס  הברית'  'ספר  המושג  בפרשתנו  הקב"ה?  לבין  בינינו  בברית  נכלל  כן  אם  מה 
מהתורה - תלוי בשיטות הנ"ל, ואילו בספר מלכים ספר הברית הוא כינוי לכל ספר התורה, מה פשר הדבר? 

על  נכרתת  ומצווה הכתובה בתורה, אך הברית  בכל מצווה  מובן מאליו שאנו מחויבים  נדייק את הדברים. 
יסוד העקרונות הבסיסיים. אלו שבלעדיהם נפרם הקשר בכללותו. לכן ישנה משמעות רבה לשאלה מה הוא 
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התוכן של ספר הברית, ולכן העובדה שאין לנו ידיעה בהירה בנושא ושישנן שיטות רבות וקוטביות בעניין, 
צריכה ביאור.

כל אשר דבר ה' נעשה

בכריתת  הראשון  השלב  את  המהווים  יתרו  בפרשת  הפסוקים  אל  נשוב  דברים  של  לעומקם  לרדת  בכדי 
הברית המובאת בתחילת המאמר. כאשר עם ישראל מגיע למדבר סיני וחונה מול ההר מתנהל כמין דו שיח 
בין הקב"ה לעם ישראל על ידי משה; 'ְוַעָּת֗ה ִאם-ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבֹקִל֔י ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת-ְּבִריִתי ִוְֽהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה 
ִמָּכל-ָהַעִּמים ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶרץ ְוַאֶּתם ִּתְֽהיו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש'… ולאחר שמשה מביא את דברי ה' אל 
העם הם עונים 'ּכל ֲאֶׁשר-ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶׂשה'. זוהי נתינת ההסכמה המפורשת של עם ישראל לברית עם הקב"ה. 
לפי רש"י המובא לעיל הדיבור הזה עם בני ישראל היה ממש בסמוך למעמד כריתת הברית אך לפי הרמב"ן 
היא חלק  זו  כך פרשה  או  כך  נעשתה לאחריו,  כריתת הברית  ואילו  סיני  הר  לפני מעמד  עוד  נעשה  הדבר 
מכריתת הברית ומהווה את הסכמתם של בני ישראל לקבל על עצמם את הברית, ומשכך עלינו לעיין בה 

ואולי דרכה נוכל להבין את מהותה של הברית.
ראשית יש לתמוה מדוע השאלה והתשובה ומעמד כריתת הברית אינם מתקיימים במעמד הר סיני עצמו 
שבו מקבלים בני ישראל את התורה וציווייה. מדוע נדרשו קודם העם להסכים ורק לאחר כמה ימים מתקיים 

מעמד הר סיני.
ִליִׁשי ְלֵצאת  בנוסף צריך ביאור מדוע מציינת התורה את התאריך בו הגיע עם ישראל למדבר סיני 'ַּבֹחֶדׁש ַהּׁשְ
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני': ואילו התאריך של יום נתינת התורה לא נזכר כלל1. מדוע 
ראתה התורה לנכון לציין את התאריך שחשיבותו פחותה לכאורה ובו הגיעו עם ישראל למדבר סיני ולא את 

התאריך עצמו שבו בפועל זכינו לקבלת התורה?
שאלות אלו מלמדות אותנו שעיקר כריתת הברית בין הקב"ה לעם ישראל התרחשה דווקא שם, במדבר סיני, 
בחניה מול ההר שקדמה לקבלת התורה ולא בקבלת התורה בפועל. הבנה זו בדבר הרגע בו נכרתת הברית 
איננה רק בבחינת דיוק של הזמנים, אלא היא מבארת גם את אופי הברית וממילא מאפשרת גם להבין את 
עניינו של ספר הברית. הברית בין הקב"ה לעם ישראל שנכרתת למרגלות הר סיני אינה ברית הנוגעת לעניין 
כזה או אחר, שהרי היא מתקיימת ]או לפחות ההסכמה לה, לפי רש"י[ כשעדיין לא ניתנה תורה, אלא זו ברית 
כוללת שבה עם ישראל מתמסר באופן מוחלט לידיו של הקב"ה. זהו תוכן האמירה של עם ישראל 'כל אשר 
דיבר ה' נעשה'. אמירה זו מהווה התמסרות מוחלטת לרצון ה', והיא היא ההסכמה והרצון של עם ישראל 

לכרות ברית בינם לבין הקב"ה, ועליה מבוסס הקשר בין ישראל לה'.
בברית  ישראל  נכנס עם  זו  בה'. בהכרזה  ישראל  ביותר של האופן שבו דבק עם  זהו התיאור הנאמן  ואכן, 
עמוקה עם ה'. התורה והמצוות שיבואו לאחר מכן יהיו בבחינת פרטים של המימוש בפועל של הברית ושל 
החיים בקירבת ה', אך, כאמור, הברית עצמה נכרתת סביב עצם הרצון והבחירה ללכת אחרי ה' ולחיות לאורו. 
דומה הדבר לברית נישואין שבה מעשה הקידושין עוסק בעצם הרצון של בני הזוג לחיות יחד בכל המובנים. 
אמנם ברית זו כוללת גם 'כתובה' שהיא מסמך מפורט של זכויות וחובות אך היא איננה מהווה את גוף הברית. 

היא רק המימוש בפועל וההבאה לידי ביטוי של הרצון וההכרעה להתמסר ולהיות יחד.

ספר הברית

הטמון  הנוסף  הרובד  של  עומקו  את  מחדדת  הברית'  'ספר  כולו  התורה  לספר  קורא  שיאשיהו  העובדה 
ולדבקות  להתמסרות  בהתחייבות  אלא  פרטים,  של  במכלול  מסתכמת  אינה  הברית  הברית;  של  במהותה 
מוחלטת ברצון ה'. התורה והמצוות הן אפוא המימוש בפועל של אותה ברית. המצוות הממשיכות להינתן 
בתהליך  והאמוראים  התנאים  בדברי  מכן  ולאחר  הנביאים  בדברי  ולהתברר  במדבר  שנה  ארבעים  במהלך 
שממשיך לאורך כל שנות הלימוד ויצירת התורה שבע"פ הרי הוא תהליך אינסופי המהווה את מימוש הברית 

בין הקב"ה לעם ישראל.

1. אמנם כתוב 'ויהי ביום השלישי' אך זהו אינו תאריך בלוח השנה אלא ציון זמן ביחס לשלושת ימי ההתקדשות של עם 
ישראל, ואכן נחלקו התנאים )שבת פו ב( מתי באמת התרחש מעמד הר סיני.
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 פשטא פשטא 
פשטות המתחדשים במקרא ובאגדה

מדוע יציאת העבד לאחר שש נחשבת בחינםמדוע יציאת העבד לאחר שש נחשבת בחינם

ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנם: ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעֹבד ּוַבּׁשְ
התורה מדגישה שהעבד יוצא לאחר שש שנים "חינם" צריך להבין את משמעותה של הדגשת התורה. 
לשחרר  האדון  נדרש  אופן  ובכל  השחרור  על  מחיר  להיות  אמור  שבעיקרון  מציינת  חינם  המילה 
ב'חינם'. אך לכאורה אינו מובן, שהרי משעה שאמרה התורה שכל עבד נמכר מראש רק לשש שנים 
ממילא קונה אותו האדון רק לזמן קצוב זה וממילא איזה מחיר ישנו לשחרור? וכי יכול האדון שלא 

לשחררו?
הקנין  זמן  אינם  השנים  ששת  האדם,  בני  אצל  מקובלת  שהייתה  שבתפיסה  הוא  לכך  ההסבר 
מלכתחילה, ואנשים תפסו את העבד כרכושם לעולם. ואכן מצאנו בנביאים )ירמיהו פרק לד( שהזהירו 
על כך שעם ישראל לא שחרר את עבדיו. לו היתה קניית העבדים נעשית מראש לשש שנים היה 
המקח פוקע מאליו ולא היו הנביאים נזקקים להוכיח את האדון על מצוות השחרור. אנו מוצאים 
במקרים מסוימים שגם אחרי שעם ישראל התעורר ושחרר את העבדים, הם חזרו בהם ושעבדו אותם 
מחדש )שם(. הרי שבתפיסה שהייתה רווחת אז, העבדות הייתה לעולם, זאת אם כן המשמעות של 
המילה 'חינם' המורה שגם אם השחרור נתפס כחנינה ואינו קציבת הקניין מראש לשש שנים התורה 

דורשת את שחרורו של העבד לאחר פרק זמן זה.
נראה להוסיף עוד טעם לחיוב זה, שהתורה מתערבת בקנייני בני אדם ומפקיעה את קנין האדון אחרי 
שש שנים משום שזהו הגבול האחרון שעד אליו יכול עוד העבד לחזור למעמדו כבן אדם. אך אחרי 
שש שנים העבדות תהפוך לחלק מישותו ומהותו ואת זה התורה רוצה למנוע, "עבדי הם ולא עבדים 

לעבדים.."

אחרי רבים לרעותאחרי רבים לרעות

ֹלא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלָרֹעת ְוֹלא ַתֲעֶנה ַעל ִרב ִלְנֹטת ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהֹּטת:
ישנו קושי בפירוש הפשט של פסוק זה. על איזה 'רעות' מדבר הפסוק, ומי הם הרבים הנוטים לאותן 

רעות?
רש"י כבר עמד על קושי זה והביא בזה את דברי חז"ל: 

יש במקרא זה מדרשי חכמי ישראל, אבל אין לשון המקרא מיושב בהן על אופניו. מכאן דרשו 
שאין מטין לחובה בהכרעת דיין אחד, וסוף המקרא דרשו אחרי רבים להטות, שאם יש שנים 
ואמצע  מדבר,  הכתוב  נפשות  ובדיני  לחובה  פיהם  על  הדין  הטה  המזכין,  על  יותר  במחייבין 
המקרא דרשו ולא תענה על ריב, על רב, שאין חולקין על מופלא שבבית דין, לפיכך מתחילין 
בדיני נפשות מן הצד, לקטנים שבהן שואלין תחלה, שיאמרו את דעתם. לפי דברי רבותינו כך 
פתרון המקרא לא תהיה אחרי רבים לרעות לחייב מיתה בשביל דיין אחד, שירבו המחייבין על 

המזכין ולא תענה על הרב לנטות מדבריו
אך רש"י אומר גם אחרי פרשנויות אלו "אין לשון המקרא מיושב בהן על אופניו". ואולי השאיר לנו 
מקום להתגדר בו לבאר הפסוק בפשוטו של מקרא. ונראה בזה, שבפסוק זה טמון יסוד חשוב בהבנת 
המושג של "הלך אחר הרוב" ופסיקה על פי רוב דיינים. נראה לפרש שהפסוק עוסק במצב שבו אדם 
דעתו.  את  הנוגדת  בעמדה  מחזיק  הרוב  אך  לדעתו,  הצודקת  שהיא  מסוימת  בדעה  מחזיק  מסוים 
דעתם של הרוב מנקודת מבטו של אותו יחיד היא "רעות" -  אינה צודקת, ובמקרה של דיון בבית 
דין היא גם תגרום לעוול. אכן כיון שאנו מעוניינים להגיע להכרעה, הרי שההכרעה ההגיונית מתוך 
המצב הנתון הוא שנלך לפי הכרעת הרוב. אך באמירת התורה "לא תהיה אחרי רבים לרעות" מדגישה 
התורה שהכרעת הרוב איננה מקבלת מעמד של אמת. והיודע כנגד הרוב חייב לעשות במה שנוגע 
אליו כדעתו שלו. וכך גם נפסק להלכה שגם אם נפסק בבי"ד על פי רוב שחתיכה היא שומן אסור 
)הוריות ב( ההכרעה לפי הרוב  לדיין שהיה בדעת מיעוט וחושב שהיא חלב לאכול את אותה חתיכה 
איננה מבוססת על דיני הראיות, אלא על דיני ההכרעות מתוך מצב ספק. ממילא נדרש היחיד לדבוק 

באמת במקרה והוא יודע אותה, ולא להיות מושפע מהרוב שעשוי לפסוק 'רעות'.
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. חלק א' .

עליו  חייב  בחברו  החובל  מתני:  ע"א,  פ"ג  ב"ק 
בריפוי,  בצער,  בנזק,  דברים,  חמשה  משום 
בשבת ובושת. בנזק כיצד? סימא את עינו, קטע 
את ידו, שיבר את רגלו, רואין אותו כאילו הוא 
וכמה  יפה,  היה  כמה  ושמין  בשוק,  נמכר  עבד 

הוא יפה.
דין  את  בהביאו  ה"א(  ומזיק  מחובל  )פ"א  הרמב"ם 
מועט,  בשינוי  המשנה  כלשון  נקט  משנתנו, 
חמשה  לו  לשלם  חייב  בחבירו  "החובל  וז"ל: 
ולעומתו, לשון המשנה  וכו'"  נזק, צער  דברים, 
היא – "החובל בחבירו חייב עליו משום חמשה 
שתי  שכוונת  הגם  והנה,  וכו'."  בנזק  דברים, 
ישנו  מקום  מכל  אחד,  למקום  עולה  הלשונות 
חילוק ביניהן, והוא, שבאומרנו 'חייב לשלם לו 
שמקבל  כמי  מוזכר  הניזק  הרי  דברים',  חמשה 
לו  לשלם  חייב  שהמזיק  הנזק  תשלומי  את 
והוא כעין הלשון שנקטה  עבור הנזק שהזיקו, 
ארבעה  שנגח  "...שור  אחר  במקום  המשנה 
וחמשה דברים וכו', ישלם לאחרון שבהם, ואם 
לו.(.  )לעיל  וכו'"  לשלפניו  יחזיר  מותר,  בו  יש 
המשנה  נוקטת  שאותה  בלשון  זאת,  ולעומת 
הניזק  אין  דברים",  חמשה  משום  עליו  "חייב 
אלא  הנזק,  תשלומי  את  שמקבל  כמי  מוזכר 
כאילו בו נעשה הנזק, והמזיק חייב לשלם עליו 

משום חמישה דברים.
החילוק  כי  נמצא,  בדבר  נתבונן  אם  והנה, 
דברים',  חמשה  לו  לשלם  'חייב  הלשון  שבין 
דברים',  חמשה  משום  עליו  'חייב  הלשון  ובין 
מעמידנו על עיקר מהות חיובו של אדם המזיק. 
לו  לשלם  'חייב  נוקטת  המשנה  היתה  אילו  כי 
חמשה דברים', והיה הניזק מתואר כמי שנעשה 
לו נזק וצריכים לשלם לו מחמת שהזיקוהו, היה 
חיוב  וגדר  אדם  נזקי  חיוב  שגדר  לומר,  מקום 
שמחמתו  העוול  ובשניהם,  שווה,  ממון  נזקי 
מתחייב המזיק בתשלומין הוא מה שהחסיר את 
רעהו ממון, וכדי לתקן עוולה זו הרי הוא חייב 
לשלם לניזק ממון ובזה להשלים לו את חסרונו, 
ולפיכך מפרשים שחייבים לשלם תשלומין אלו 

לניזק. 

גדר חיוב תשלומי נזק הגוף

אולם, לאמיתו של דבר, המזיק אדם אינו חייב 
מחמת  שנחסר  הממון  את  לניזק  להשלים 

על  גם  לשלם  חייב  אדם  המזיק  שהרי  מעשיו, 
צער ובושת, שבוודאי אין בהם כל חסרון ממוני 
אינו  אדם  מזיק  כי  נאמר,  כרחנו  ועל  למזיק. 
שנחסר  הממון  את  לניזק  להשלים  מתחייב 
דייקא, אלא חיובו הוא על מעשה החבלה עצמו, 
דהיינו, שמחמת החבלה עצמה העומדת לפנינו 
נתבע המזיק בבית דין, ותביעה זו מחייבת את 
שיש  אמת  והן  לניזק.  הממון  בתשלום  המזיק 
המזיק  שמתחייב  התשלומין  חיוב  אם  לחקור 
מחמת התביעה על מעשה החבלה הוא בתורת 
חיוב  יסוד  מקום,  מכל  כפרה,  בתורת  או  עונש 
התשלומין אינו עצם השלמת החסרון הממוני, 
אלא בתשובת המזיק למעשה החבלה, ותשובה 
או  עונש,  בגדר  שהן  תשלומין,  ידי  על  היא  זו 
נאמר,  בזה  האוזן  את  לשבר  וכדי  כפרה.  בגדר 
דהנה, החובל בחברו והכהו מכה שאין בה שווה 
נאמר,  אנו  אף  ומעתה  ט.(,  )מכות  לוקה  פרוטה 
בחבירו  החובל  את  תורה  שחייבה  מה  דגם 
בתורת  זה  הרי  בתשלומין,  ביישו  או  וציערו 

עונש או בתורת כפרה. 

ולפיכך נקטה המשנה – חייב לשלם עליו משום 
חמשה דברים, והיינו, שאין המזיק צריך לשלם 
של  חיובו  אלא  הממוני,  חסרונו  את  לניזק 
דמאחר  החבלה,  מעשה  עצם  על  הוא  המזיק 
של  מציאותה  הרי  לפנינו,  נחבל  רואים  שאנו 
והרי  בתשלומין,  המזיק  את  מחייבת  זו  חבלה 
מקומות:  בכמה  המשנה  ללשון  שווה  זו  לשון 

וחייב על החרישה וכו'.

לשון  המשך  את  לפרש  יש  זה,  דקדוק  לאור 
משום  עליו  חייב  בחבירו  "...החובל  המשנה 
אמרה  ולא  וכו'"  בצער  בנזק,  דברים  חמשה 
את  דברים,  חמשה  לו  לשלם  'חייב  המשנה 
המזיק  שאין  כלומר,  וכו''.  הצער  את  הנזק, 
חייב להשלים לניזק את הנזק והחסרון הממוני 
על  הוא  המזיק  של  חיובו  שעיקר  אלא  עצמו, 
עצם מעשה החבלה ואילו הנזק הנראה לעינינו 
של  דרכו  בעצם  הם  לפנינו,  שנגלה  הצער  או 
את  ולתקן  הרעים  מעשיו  על  לכפר  המזיק 
הנזק  אומר;  הווי  עליהם.  להיענש  או  דרכיו, 
אינם המחייבים את המזיק בתשלומין,  והצער 
היאך  התורה  קבעה  שדרכו  הכלי  הם  אלא 
דרכו  ותיקון  ככפרה  אם  הנזק,  למעשה  להגיב 
הסתפקנו  שכבר  וכפי  בעונש,  אם  המזיק,  של 

לעיל בגדרם של תשלומין אלו.

צער  תשלומי  שחיוב  כשם  כי  עולה  וכדברינו 
לניזק את חסרון ממונו,  כדי להשלים  אינו בא 
אלא הוא דרך הכפרה או העונש שקבעה תורה 
אינו  הנזק  חיוב  גדר  גם  כך  החבלה,  למעשה 
וחסרון דמיו  הניזק  השלמת חסרון הממון של 
היה  כעבד  להימכר  חפץ  היה  עתה  עד  שאם 
נישום בסך רב יותר, ואילו אחר מעשה החבלה 
יותר,  מועטים  בדמים  ויימכר  ערכו  פחת  הרי 
בתשלומין,  המחייבת  היא  עצמה  החבלה  אלא 
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סך  את  לקבוע  דרך  אלא  אינה  כעבד  והשומא 
הדמים שיתחייב המזיק לשלם לניזק.

ידו  הקוטע  הנה,  כי  זו,  כסברא  נותנת  והדעת 
של חבירו או המסמא את עינו, אינו מזיקו רק 
בשוק  שהרי  העבדים,  בשוק  דמיו  חסרון  כפי 
של  עבודתו  כוח  את  אלא  שמין  אין  העבדים 
ואין שמין את האברים עצמם החסרים  העבד, 
לניזק, שהרי חסרון אבר של האדם מצד עצמו 
הוא גדול לאין ערוך מכפי חסרונו לאדון שאינו 
בה  המידה  כפי  אלא  הלזה  האבר  את  מחשיב 
העבד,  של  עבודתו  כוח  על  משפיע  זה  חסרון 
וכל אדם רוצה ליתן עבור הצלת אברו ממון רב 
יותר מכפי ההפרש שבין שומת עבד שלם ובין 

שומת עבד בעל מום.
ובאמת הלא אין דמים לבן חורין )פ"ד א(, ואי אפשי 
לשום את חסרון האבר כפי שהוא נחסר לאדם 
עומד  שאינו  חפץ  מזיק  כעין  זה  והרי  עצמו, 
בעולם,  דוגמתו  שאין  חפץ  או  כלל,  למכירה 
שכיוצא  דבר  שאין  מאחר  לשומו,  אפשר  שאי 
לשער  אפשר  היותר  ולכל  בשוק,  נמכר  בזה 
כמה רוצים בני אדם לשלם על חפץ זה, ואילו 
נשאל את פיהם ינקוב כל אחד במחיר אחר, ואין 
מקום לשום את ערכו האמיתי, ושומת חפץ זה 
גם  הוא  וכך  בעלמא.  באומדנא  נעשית  בהכרח 
כיון  מחירו  את  לקבוע  אפשר  שאי  חורין.  בבן 
שאינו עומד למכירה. ולכן נראה, כי גם כאשר 
שמין את האדם כעבד, אין כאן שומת שוויו של 
שבהם  האופנים  מן  אחד  אם  כי  הניזק,  האבר 
לניזק  צריך המזיק לשלם  נקבע הדמים אותם 

מפני מעשהו הרע. 
לשבח  טעם  איכא  לעיל  שנתבאר  מה  ולפי 
אין  נזק  תשלומי  דבאמת  זה,  דבר  בביאור 
שנחסר,  הממון  את  לניזק  להשלים  כדי  באים 
אלא הם הדבר הראוי להשית על החובל מפני 
באים  אלו  תשלומין  שאין  וכיון  הרע,  מעשהו 
כדי להשלים את חסרון הממון של הניזק, הרי 
דייקא  הממוני  החסרון  את  לשום  צורך  שאין 
שבו נחסר הניזק, ולכן קבעה תורה שיש לקבוע 
את תשלומי נזק זה באחד מן האופנים שבהם 
והיינו  זה,  לנזק  כלשהו  תשלום  לקבוע  אפשר 
נמכר  היה  אילו  הניזק  של  דמיו  שפחתו  כפי 

כעבד.

 בדברי הרמב"ם מבואר שיש תשלומין 
גם בלא שומת דמיו לעבד

ונראה להביא סעד לדברינו, כי הנה, אילו היינו 
נוקטים שמהות חיוב נזק ועניינו הוא להשלים 
לנו  היה  הניזק,  שנחסר  הממוני  החסרון  את 

לומר, שכל היכא שחבל אדם ברעהו ולא פחתו 
דמיו של הניזק מחמת מעשה הנזק, אין מקום 
לחייב את המזיק בתשלומי נזק אלא בתשלומי 

ד' דברים בלבד.
שכאלו  נזיקין  על  שגם  מבואר  ברמב"ם  אולם 
הרמב"ם:  וכדברי  נזק,  תשלומי  לשלם  חייבים 
שאינו  אבר  חבירו  המחסר  שכל  למדת,  הנה 
חוזר חייב בכל החמשה דברים, אפילו הפיל את 
שינו חייב בכל וכו', אפילו חסרו כשערה מעור 
חוזר  אינו  שהעור  דברים,  בחמשה  חייב  בשרו 
העור  וקרע  בחברו  החובל  לפיכך  צלקת,  אלא 
)פ"ב  דברים1  בחמשה  חייב  דם  ממנה  והוציא 
גוונא  שכהאי  פשוט  ונראה  ה"ה-ו(.  ומזיק  מחובל 

בבא לימכר לעבד לא נפחתו דמיו. 
החובל  לענין  עוד  הרמב"ם  פירש  בזה  וכיוצא 
הנזק:  תשלום  את  מקבל  שאביה  קטנה,  בבת 
החובל בבת קטנה של אחרים, אם נזק הפוחת 
אותה מכספה הוא, הרי הוא של אב, וכן שבתה 
של  מכירתה  וכסף  ידיה  מעשה  שהרי  אב,  של 
הוא  הרי  וריפוי  ובושת  צער  אבל  הוא.  אביה 
הרי  מכספה  אותה  פוחת  שאינו  נזק  וכן  שלה. 
על  שגם  הרי  הי"ד(.  ומזיק  מחובל  )פ"ד  שלה  הוא 
נזק שאינו מפחית את דמי ערכו של הניזק כלל 
בת  שהמזיק  אלא  נזק,  תשלומי  לשלם  חייבים 
בנזק הפוחת אותה מדמיה, המזיק חייב לשלם 
למוכרה  רשאי  שהוא  כיון  לאביה  הנזק  על 
שאין  אף  דמיה,  פחתו  לא  אם  ואילו  לאמה, 
מקום לשלם את דמיה לאביה, מכל מקום כה"ג 
המזיק לא נפטר מתשלומין, אלא צריך לשלם 

לבת עצמה את נזקה. 
כדי  רק  באים  נזק  תשלומי  היו  אילו  ומעתה, 
לא  ודאי  ממונו,  חסרון  את  לניזק  להשלים 
נזיקין  בתשלומי  המזיק  את  לחייב  מקום  היה 
הדברים  הרי  שבארנו  מה  לפי  אולם  שכאלו, 
תשלום  דין  חלוק  דבאמת,  חומר,  כמין  עולים 
שבתשלומי  ממון,  נזק  תשלום  מדין  אדם  נזק 
נזקי ממון משלמים עבור הממון שנחסר הניזק, 
חיים  בבעלי  החובל  את  לחייב  מקום  אין  ולכן 
של חבירו במקום שלא פחתו דמיהן, מה שאין 
מעשה  עצם  על  לשלם  חייב  אדם,  מזיק  כן 
כעונש  ואם  וכפרה,  תיקון  כדרך  אם  החבלה, 
המושת על הניזק, ולכך גם במקום שלא פחתה 
החבלה בשוויו של הניזק מלימכר כעבד בשוק, 
חייב המזיק לשלם לו על נזקו, שהרי גם במקום 
שפחתו דמיו אין התשלומין באים כדי להשלים 
חסרון ממון זה, אלא הם דרך שומת התשלומין 

בלבד.

1. וכן נקטו האחרונים בדעת הרמב"ם, עיין ים של שלמה 
)החובל סימן כה(, לחם משנה )פ"ב מחובל ומזיק ה"ו( וחידושי 

בביאור  שנדחקו  אחרונים  ויש  מטו"נ(.  )פ"ב  הלוי  הגר"ח 
מחמת  הניזוק  של  ערכו  שנפחת  כגון  הרמב"ם,  דברי 
חסרון העור, ודברי הרמב"ם לגבי בת קטנה היינו לענין 

תשלום צער )גליוני חזו"א על חידושי הגר"ח(, ודוחק.



פרשת משפטים

להרשמה
לקבלת העלון במייל

יש לשלוח מיייל

ניתן להנציח ולתרום
את הדפסת העלון

 לפרטים:
053-41-6-8888

העלון יוצא לאור על ידי מכון 'תבונות', רח' יהודה הלוי 10 בני ברק
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הפצת העלון אינה מתבצעת
באופן קבוע אלא אך ורק לבתי

הכנסת שפנו אלינו בבקשה
לקבל את העלון באופן קבוע.
ולכן כל המעוניין שהעלון יגיע
באופן קבוע לבית הכנסת בו

הוא מתפלל
)או לביתו( מתבקש לפנות

למערכת.

a@tvunot.net במייל
או בטלפון: 058-41-6-8888

 להארות והערות
 ולקבלת תכנים נוספים

ניתן לפנות במייל

a@tvunot.net | 053-41-6-8888

חוברות משיעורי הרב שליט"א

בעומק סוגיות הש"ס כדלהלן:
 עניני שכנים - ב"ב פרק לא יחפור 	

   בגדרי קניני קרקע ושאר הקנינים -  	

ב"ב פרק חזקת הבתים

 עניני תערובות ובב"ח 	

a@tvunot	net במייל

בטלפון: 053-41-6-8888

או במערכת קהילות
)יש לחפש 'עומקא דשמעתתא'(

עלות כל חוברת 6 ש"ח כולל משלוח

ִעְבִרי  ֶעֶבד  ִתְקֶנה  ִּכי  ִלְפֵניֶהם:  ָּתִׂשים  ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  ְוֵאֶּלה 
ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנם:  ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעֹבד ּוַבּׁשְ

יש לעיין מדוע מיד לאחר מתן תורה והציוויים של עשרת 
הדיברות פותחת התורה בציווי על דינו של עבד עברי?

ִּתָּקֶחּנּו  ִמְזְּבִחי  ֵמִעם  ְבָעְרָמה  ְלָהְרגֹו  ֵרֵעהּו  ַעל  ִאיׁש  ָיִזד  ְוִכי 
ָלמּות: 

מה יש בו במזבח שהיה נראה לנו שהאוחז בו לא יקבל 
את העונש הראוי לו?

ה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה ְוֹלא ִיְהֶיה ָאסֹון  ְוִכי ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים ְוָנְגפּו ִאּׁשָ
ה ְוָנַתן ִּבְפִלִלים: ְוִאם  ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש ַּכֲאֶׁשר ָיִׁשית ָעָליו ַּבַעל ָהִאּׁשָ
ָאסֹון ִיְהֶיה ְוָנַתָּתה ֶנֶפׁש ַּתַחת ָנֶפׁש: ַעִין ַּתַחת ַעִין ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן 

ָיד ַּתַחת ָיד ֶרֶגל ַּתַחת ָרֶגל: 

יש לעיין מדוע דין 'עין תחת עין' המלמדנו דיני תשלומי 
נזיקין בחובל בחברו נאמר דווקא על המקרה של כי ינצו 
קשר  כלל  אין  לכאורה  הלא  ’הרה',  אשה  ונגפו  אנשים 
נגיפת האישה והפלת  בין המקרה בתחילת הפרשה של 

עוברה לדיני נזק בחובל בחבירו. 

ֶדה ְוַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת  ְוַחג ַהָּקִציר ִּבּכּוֵרי ַמֲעֶׂשיָך ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ַּבּׂשָ
ָנה  ַּבּׁשָ ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש  ֶדה:  ַהּׂשָ ִמן  ַמֲעֶׂשיָך  ֶאת  ְּבָאְסְּפָך  ָנה  ַהּׁשָ
ֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְרָך ֶאל ְּפֵני ָהָאֹדן ה': ֹלא ִתְזַּבח ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי 

ְוֹלא ָיִלין ֵחֶלב ַחִּגי ַעד ֹּבֶקר: 

יש לתמוה על מיקומו של ציווי זה על אכילת חמץ בתוך 
של  מיקומו  על  לתמוה  יש  וביותר  המועדים,  פרשת 

איסור הלנת החלב לבוקר שאינו נוגע דווקא לפסח.

הננו שמחים להודיע לציבור מבקשי ה' כי החל ממוצ"ש הקרוב תתקיים
סדרת שיעורים מפי מורנו הרב שליט"א

בנביא שמואל
בהיכל בית המדרש המרכזי

רח' יהודה הלוי 10, בני ברק, בשעה 21:00

-- השיעור מיועד לציבור הרחב --

בברכת התורה

ניתן להשיגניתן להשיג

מודעה רבה לאורייתאמודעה רבה לאורייתא

תזכורת


