
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  מדוע היה צריך לכפות על עם ישראל שיקבלו את התורה 
 ?הרי אמרו מרצונם נעשה ונשמע

" ויתיצבו בתחתית ההר" יתרועל הפסוק  א''ח ע''פשבת  'איתא בגמ
 ה עליהם את ההר כגיגית''מלמד שכפה הקבר אבדימי ''א

ואם לאו שם , ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב
  . תכםתהא קבור

 

 מדוע היה צריך לכפות על עם ישראל שיקבלו את :יש להקשות
כך מקשה במרדש תנחומא , הרי אמרו מרצונם נעשה ונשמע, התורה
וכן , ח''ח סימן ר''ת חתם סופר אור''וכן בשו', מ א''ח ע''שבת פ' וכן בתוס, פרשת נח

  .וכן בהקדמה', מ ב''ע' בהפלאה כתובות ז
  

  :איכא כמה תרוצים
לא היה כדי שיקבלו את תורה ,  דכפה עליהם הר כגיגיתהא .א

אלא הא דכפה עליהם , שבכתב דעל זה אמרו מרצון נעשה ונשמע
כדי שיקבלו תורה שבעל פה דזה לא רצו לקבל לכן היה צריך 

וכן , ח''ח סימן ר''ת חתם סופר אור''וכן בשו, כך תירץ במדרש תנחומא פרשת נח, לכפותם
  .וכן בבית הלוי פרשת יתרו', מ א''ח ע''ן במצפה איתן שבת פוכ, באלשיך פרשת יתרו

' מ ב''ע' עבודה זרה ב' מהא דאמרינן בגמ: יש להקשות על תרוץ זה

דעתידין אומות העולם לומר דלכן לא קבלו את התורה כלום 
ד שלא היתה הכפייה רק "ואי ס, כפית עלינו הר כגיגית
מות העולם כ מה תשובה זאת לאו"א, לתורה שבעל פה לבד

, היה להם לקבל תורה שבכתב בלא כפייה כמו שעשו ישראל
וכן בחתם סופר תורת משה מהדורא תנינא פרשת , ט''א שמות פרק י"כך מקשה הריב

  .'ז אות ו''וכן העמק שאלה שאילתא ס', מ ב''ע' ז ב''עבודת עבודה ע, פ''ה ויל''ויחי ד
שכר  שיהיו אומות העולם סבורים לקבל :א''ביותירץ הר

מתורה שבכתב שבידם ומה שהם עתידין לומר כלום כפית 
  . היינו לתורה שבעל פה שאינה בידם' וכו

אבל על ,  הא דאמרו נעשה ונשמע רק על עשרת הדברות.ב
כך , ג מצות נשמע לפי שנוכל לסבול לפיכך כפה עליהם"התרי

   .ד''חיים פלטיאל שמות פרק כ' תירץ אחד מהראשונים ר
שמא יהיו חוזרים , בר הקדימו נעשה לנשמע אף על פי שכ.ג

  . א"עח '' שבת פ'כך תירץ בתוס, כשיראו האש הגדולה שיצאתה נשמתן

ואין דבריהם ל ''וז: תמה עליהם פרשת יתרום הקדוש אור החייוב
  .נראים כי אדרבא יוסיפו פחד ופחת ויראו יראת הרוממות

 מיאנו  דמדוע: תמה עליהם'מ א''ח ע''שבת פ שבת של מיובספר 
דכפית ההר לא היתה אלא בתרוץ של המדרש תנחומא 

  . ואמאי נדחקו כאן לתרץ שמא יהיו חוזרים,פ"לתורה שבע

 אף שאמרו ישראל למשה ,מה שכפה עליהם הר כגיגית .ד
מפני שבתחלה אמר להם משה אם , בתחלה נעשה ונשמע

והיינו על מנת לקבל ' תשמעו בקולי והייתם לי סגולה וגו
כ בשעת קבלת התורה אמר להם הקדוש ברוך " אחאבל, פרס

' הוא שצריכין לקבל את התורה על מנת שלא לקבל פרס אפי
,  ועל זה כפה עליהם הר כגיגיתבהיותם בארץ אויביהם בגלות

  .'מ ב''ע' כך תירץ הפלאה כתובות ז
י שיהיה להם דין אנוסה לא "ל שרצה הש"מבואר במדרש חז .ה

למען נסות " ה שכתובוזט ''ב כ'' כדבריםיוכל לשלחה כל ימיו 
כדי , היינו בא האלקים ברוב מוראו,  לשון אנוסה"אתכם

   .אגרא דכלה שמות פרשת יתרוכך תירץ ב, שיהיה לכם דין אנוסה

 המצות רנעשה במדת רחמים כלומ' אמרו כל אשר דבר ה .ו
 ולא אמרו כל אשר דבר אלהים ,שאין בהם עונשים מיתות

בלו האזהרות והעונשים הוצרך לכפות במדת הדין וכדי שיק
   .ט''עובדיה מברטנורא עמר נקא שמות פרק י' רכך תירץ , עליהם ההר כגיגית

והכוונה כי , לשון ויתיצבו משמע שהם עצמם הלכו תחת ההר .ז
לבלתי יוכלו לעבור , בני ישראל רצו זה להיות תחת עול כהר

, ומהבשום אופן את דברי תורה הקדושה ולהיות עליהם כח
כי מסירת מודעה היא שאומר , והפירוש מודעה רבה להיפוך

וכן כאן , שעושה הדבר על ידי הכפיה אבל אינו ברצונו הטוב
כי הוי , אם חס וחלילה עוברים איזו עבירה אין ברצונם

כמסירת מודעה מקודם שעושין רק על ידי שאין יכולים 
' בה כוומכאן מודעה ר, ליגבור נגד היצר הרע אבל לא ברצונם
אם כן היה הכוונה שגם ', פירוש שרצו לכפות עליהם ההר כו

על כל זה אין רצונם , אם יהיה להם אחר כך כפיות רבות
ל "כיון שרוצים להמית עצמם אם יעבורון כנ, הטוב לעבור

והעבירה רק על ידי הכפיה אבל לא ברצונם וזה ענין מסירת 
ל "ולהנ, 'ומה שאיתא אחר כך הדר קבלוה כו, ל"מודעה כנ

כי כל זה היה רק , אבל זה אינו קשיא, אין פירוש לכאורה
, אבל אחר כך כשהוא חושך והסתרת פנים חס וחלילה, אור

, ל"אז אינם ברשותם כל כך שלא יהיה רק על ידי כפיה כנ
שהיה אז הסתרת פנים , בימי אחשורוש' ולזה הדר קבלוה כו

 וזה פירוש ,כידוע ועל כל זה קיימו וקבלו מה שקיבלו כבר
ל גם בימי אחשורוש שהיה הסתר פנים "הדר קבלוה להנ

   .'מ א''ח ע''מ שבת פ"חידושי הריכך כתב , ל"וחושך כנ
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  ה לעקור הר במתן תורה ''איך היה מותר להקב 

  ?הרי זה איסור דאורייתא

ע בשבת ניתנה '' דלכו''שבת פ'  כיון דמבואר בגמ:יש להקשות

ה לעקור את הר במתן תורה '' להקבכ איך היה מותר''א, תורה

 אמר 'מ ב''ג ע''שבת ע' כמו דמבואר בגמ, הרי זה איסור דאורייתא

בשדה , רב ששת היתה לו גבשושית ונטלה בבית חייב משום בונה

ז '' דף נ'ירושלמי ראש השנה פרק א 'כ הרי איתא בגמ''א, חייב משום חורש

ירה רצה מקיימה  בנוהג שבעולם מלך בשר ודם גוזר גזג" ה'טור ב

ה אינו כן אלא גוזר " אבל הקב,רצו אחרים מקיימים אותה

 'הושמרו את משמרתי אני "גזירה ומקיימה תחילה מה טעמא 

ה ''חזינן דהקב, אני הוא ששימרתי מצותיה של תורה תחילה

כך מקשה החתם סופר , כ איך עקר הר בשבת''א, שומר מצוות התורה

  . ח''מ רפ''ע' וכן בדרשות חתם סופר חלק ב, ה כפה''בתורת משה לשבועות ד
  

 החופר גומא ואין 'וכן חגיגה י', ביצה ח' פ מה דאיתא בגמ'' ע:ומתרץ

צריך אלא לעפרה פטור משום דהויא מלאכה שאינה צריכה 

ה אלא לעפרה של הר לזרקה ''הכי נמי לא היה צריך הקב, לגופה

' חגיגה ינה וזה כוונת המש, ו על ישראל אם לא יקבלו התורה''ח

' דהלכות שבת הויא הררים התלוים בשערה ומסקינן בגמ' א מ''ע

כך תירץ בחתם סופר החתם סופר , דהיינו מלאכה שאינה צריכה לגופה

  . ח''מ רפ''ע' וכן בדרשות חתם סופר חלק ב, ה כפה''בתורת משה לשבועות ד

  

  ה לכפות על עם ישראל בשבת ''איך היה מותר להקב

  ?על המצוות בשבתהרי אין כופין 

איך כפה , ע מודים דבשבת ניתנה תורה'' כיון דכ:יש להקשות

הרי אין כופין על , ה את ישראל על קבלת התורה בשבת''הקב

כך מקשה הכלי חמדה , וכבר נצטוו על השבת במרה, המצוות בשבת

  .ב''מ רצ'' מצה ע-מועדים פסח 

  

 על  הנה בפשטות יש לומר דנהי דנצטוו:ומתרץ הכלי חמדה

, כ''מכל מקום היינו באופן שיקבלו התורה אח, השבת במרה

  .אבל בלא תורה אין ענינם לשבת כלל
  

דתורה תנחומא פרשת נח  לפי דברי המדרש :אך מקשה על תרוץ זה

כ ''א, והכפייה היתה רק על תורה שבעל פה, שבכתב קבלו ברצון

  .איך כפו אותם בשבת
  

ה הראה ''ה הקבדאדרב,  אך באמת גם זה לא קשה:ומתרץ

לישראל בזה דתורה שבכתב בלא תורה שבעל פה אין לה מקום 

גם תורה שבכתב , ואם אינם רוצים לקבל התורה שבעל פה, כלל

ושוב דינם כבני נח ואינם בכלל קדושת שבת , לא הויא קבלה

  .כלל
  

והעיקר דכפיית , אך באמת לא צריך לזה: ומסיק הכלי חמדה

ה הראה לישראל דזו ''ק דהקבר, ההר לא היתה בתורת עונש

ומימילא , ובלא קבלת התורה אין להם חיות כלל, היא חיותם

  .   שם תהא קבורתכם ואין זה ענין כלל להא דאין עונשין בשבת
  

בספרי : בענין הא דאין כופין על המצוות בשבת אינו דבר ברור

במנחת חינוך והבאתי ד,  הארכתי בזהו''פרשת ויקהל תשסמעדני אשר 

 הסתפק אם בפתיחה להלכות שבת מביא שהפרי מגדים 'ק כ''א ס''ה למצו

בערוך עיין ו, ט דשמא אסור דהויא כמו דין''מותר לכפות בשבת ויו

ח ''ם שיק אור''ת מהר''וכן בשו  ,א שם''ובריטב, ה שכפאוהו פרסיים''א ד''ח ע''ה כ'' רלנר

ת '' ועיין בשו32מ ''א ע''ל ח ובחמדת ישרא287עמוד ' ב ועיין בשדי חמד חלק ג''סימן שכ

  .ט'ק י''ס' עמודי אש סימן א

  איך אמרינן יש שישים ריבוא אותיות לתורה

 ?הרי כשסופרים יש הרבה פחות מזה
 שמספר כל 'אות ו' מערכת י, א"מובא במדבר קדמות להחידאיתא בקדמונים 

 "ישראל"ועל זה רומז , האותיות שבתורה הם ששים ריבוא

ולכך מספר כל , ש ששים ריבוא אותיות לתורהשנוטריקון שלו י

ישראל היו ששים ריבוא כמו אותיות התורה ושכל אחד 

  .מישראל יש לנשמה שלו מצוה אחת ואחיזה באות אחת
  

 ועמדתי משתומם :על זה הקשה 'עמוד א' קידושין ל הנה בפני יהושע

ומתפלא לפי חשבון פסוקים שיערתי בלבי שלא יהיו אותיות 

  .ם חצי ערך החשבון המוזכרהתורה כי א
  

וכתב שנמצא , עד שראיתי בספר חסד לאברהם שהרגיש בזה

אלא מה שנמצא , דאותיות התורה הן שלשים ואחד ריבוא

היינו השבעה ועשרים , שאותיות התורה עולים ששים ריבוא

ך במילואיהן ומילוי דמילוי עיין "אותיות האלפא ביתא עם מנצפ

  . ן התירוץא עני"שם במעיין שני נהר י
  

נראה לי ,  אמנם אף שאין אני כדאי:ומסיק הפני יהושע

כ כפשוטן דמאחר שמצאנו שמספר האותיות "דהדברים ג

כ שהן "כ שפיר מצינן למימר ג"א ריבוא וא"שבתורה ממש הן ל

כ בסיני כדאיתא במדרש " שנמסר געם התרגוםששים ריבוא 

נין שנים ה בע"ובספרים הקדמונים הרבה מאד וביחוד בספר של

  .מקרא ואחד תרגום
  

 שכל אות מאותיות :ועוד נראה לי לפרש בענין יותר מרווח

ענין הכתיבה שנכתב , התורה יש לה שני בחינות קדושות ממש

ה עם משה "באצבע אלקים וענין קדושת הקריאה שדיבר הקב

וכדכתיב אחת דיבר אלהים שתים זו שמענו ורואין את הנשמע 

ינן נמי יש אם למקרא ויש אם ושומעין את הנראה ואמר

וראיה ברורה לדברי שהרי כל אותיות שבתורה נאצלו , למסורת

כ כל "ה ולא כשהוא נכתב הוא נקרא וא"מהשם הקדוש הויה ב

כ שפיר "התורה כיוצא בה הכתיבה לחוד והקריאה לחוד וא

ט "א ריבוא דכתיב וכ"ך ריבוא ל"מצינן למימר שעולין סמ

ב שאין ניכרין כלל במבטא ואין בהן דקריין וכמה אותיות לרו

אלא בחינת כתיבה כאותיות הווין ואלפין שבאמצע התיבה 

הטוב ' י ואם שגיתי אתי תלין וה"כן נראה לי נכון בעזה, והנחה

  . יכפר בעדי
  

 כתב נשאלתי אם יש ב''קובץ תשובות סימן נ ת חתם סופר"וכן בשו

 רבוא ל כי יש ששים"אתי לפרש הנמצא בספרי חצונים לרז

ועמדו למנין כל , ת כן הוא"ואמרו כי ישראל ר, אותיות לתורה

  . ך ואין בו כמו אלו"התנ
  

ס כי אם בספרי " דברים הללו לא נמצאו בש:תשובה

ואיך , ואין לנו עסק בנסתרות ולא אתנו יודע עד מה, המקובלים

 שאין א"ע' קידושין לל "וכבר העידו חז, נעמוד למנין אותיות התורה

ש שמביא את דברי החסד ''עי, יאין בחסרות ויתירותאנו בק

  .לאברהם ומאריך בזה
  

דהנקודות תירץ  ט''לובאוויטש אבן העזר סימן רמ ת צמח צדק"שווב

כ יתרבו "א'  וק,שראוי להיות במקומן אותיות ממלאות המספר

ועיין בספר הנפלא באר שרים להגאון  ,ל יש נקודות מוכרחות" אעכצ,מאד

א בפרשת בחקותי שמביא עוד תרוץ נפלא '' רבי אברהם יפה שלזינגר שליטהגאון המפורסם

 . 'ם בהקדמה לחלק ב''ת מהרש''בשם שו



  ע מודים דבעינן לאכול ''מדוע בעצרת כ

  ?הרי הסברא להיפך שצריך ללמוד באותו יום

ג דנחלקו תנאים ביום טוב אם ''דאע ב"ח ע"פסחים ס 'גמבאיתא 

מאי טעמא , ע מודים דבעינן נמי לכם''כ בעצרת מ''מ, בעינן לכם

, שישמח בו במאכל ומשתהשם י "רשוב, דיום שניתנה בו תורה

  .להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שנתנה תורה בו
  

והוא תמוה ל '' וז: תמה על זהח''ח סימן ע''אורת כתב סופר ''ובשו

לכאורה נהפוך הוא מן המושכל דביום שניתנה תורה שנתקדשו 

, לקדש עצמינו במותר לנו'  קדושיהקדשנו במצותיו נהיישראל ו

ע בעי לכם ואמר "א בתר איפכא דבעצרת לכ"ולמה אזיל ר

  .הטעם המנגדתו משום שבו ניתנה תורה
  

  :איכא כמה תרוצים

ואל "משפטים ' בהקדם מה שאמרתי לפרש מקרא קודש בפ .א

 "י לא שלח ידו ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו"אצילי ב

להענש מפני ' י מדכתיב לא שלח ידו שהיו ראוי"רש תבוכ

י שיעשו כדבר "והענין תמוה על אצילי ב, שאכלו אכילה גסה

ן הפך לטובה שששו ושמחו בקבלת התורה ואכלו "ורמב, הזה

ל מה דאמר קרא לא שלח ידו "וצ, ושתו והקריבו קרבנות

', לה' למה ישלח בהם יד והם למצוה נתכוונו ומעשיהם רצוי

ל ויתיצבו בתחתית ההר מלמד שכפה "פ שאמרו ז"על "ונ

' עליהם ההר כגיגית אם יקבלו את התורה מוטב ואם לאו וכו

והנה מי שיש לו צער בלבו לא יערב עליו אכול ושתות וכן מי 

ש אם " וכ,הכ דילי"שהוא אנוס לקבל עליו ולעשות דברים בע

 וישראל שננאסו לקבל, הוא ענין שהוא לו ולזרעו לדורותיו

עול התורה להם ולזרעם אחריהם לא ערב לנפשם לאכול 

ז "כ, י כי עגמה נפשם עליהם וכל לבב דוי"ולשתות כה

י קבלו התורה בשמחה ועמדו "אבל אצילי ב, להמונים

י האש "בדבריהם שאמרו בתחלה נעשה ונשמע ולא חזרו ע

י שאכלו ושתו "הם הראו שמחתם וטוב לבם ע, וקול גדול

להראות לעיני כל שמחתם בקבלת התורה ביותר מהרגיל כדי 

י לא שלח ידו "והיינו ואל אצילי ב, ומהם ילמדו וכן יעשו

י מראה "צריך לשליחות יד להתרות בהם ע' כוונתו דלא הי

קבורתם כי היו ' ושליחות יד שאם לא יקבלו שם תהי

ויאכלו וישתו להראות כי ' מקבלים בשמחה ויחזו את אלקי

ואומר , ש נכון"וא'  לחזות אלקיששים ושמחים על כי זכו

א בעצרת נמי בעינן לכם יותר מכל יום "ט אמר ר"מעתה מה

טוב משום שבו ניתנה תורה ואפשר לחשוב כי מי שעושה 

משום שנפשו עגומה עליו ביום זה ולא יערב לנפשו ' כולו לה

ול  ומי יבוא לפרוק עאכול ושתות מפני שקבלו בו עול תורה

ליהם אבל נפשו עליו האבל על מעשה  אחר שכבר קבלו עתורה

וכדי להראות שאינו כן מצוה , אבות שכך עשו מחמת אונס

כ בשארי יום טוב דמי שהוא עושה "משא, נמי לכם' שיהי

א לו "שיודע בנפשו שא' אין לו טעם אחר רק לשם ה' כולו לה

  .ח''ת כתב סופר סימן ע''ך תירץ בשוכ' ש עושהו כולו לה"לכוין דעתו לש

 ח"ישעיהו כ  על הפסוק 'מ ב''ו ע''סנהדרין כ 'פ מה דאיתא בגמ''ע. ב

 אמר רבי חנן למה נקרא שמה "א עצה הגדיל תושיהיהפל"

לכן צריך לאכול כדי ,  מפני שהיא מתשת כחו של אדם,תושיה

וזה הכוונה הכל מודים בעצרת דבעינן נמי , שיהא כח ללמוד

מאחי הגאון הגדול כך שמעתי , לכם מאי טעמא יום שניתנה בו תורה

' ובענין איך אמרינן בגמ, א רב קהל חסידים בהר יונה''רבי יחזקאל אהרן שוורץ שליט

ד ''עירובין נ' הרי אמרינן בגמ, שלימוד התורה מחליש כוחו של האדםב  ''ו ע''סנהדרין כ

ה ''ד סימן כ'''ת דברי יציב יור''וכן בשו, א'' ע'תענית זכך מקשה בקרן אורה  ,דהתורה מרפא את האדם

  .א''עיין אריכות מעדני אשר מתן תורה תשע, ה''מ קצ''וכן בפרדס יוסף פרשת תולדות ע, בסופו

  מטעמי אשר
  קושיות וחקירות נפלאות בעניני מעמד הר סיני וקבלת התורה

ב מיל ''דבשעת מתן תורה חזרו ישראל י ב''ח ע''שבת פ 'איך מבואר בגמ} א
ועל שבת נצטוו כבר קודם מתן , רההרי בשבת ניתנה תו, לאחוריהן

ם ''ת מהר''כך הקשה בשו ,ואיך יצאו חוץ לתחום בשבת, תורה במרה
ובחתם סופר , וכן פנים יפות פרשת יתרו, ח''וכן הרוקח בסימן רע, ד''ג סימן ל''מרוטנבורג ח

ת ת תור''וכן בשו, ט בסופו''סימן י' ת בנין שלמה חלק א''וכן בשו, ב''ח ע''ח שבת פ''הנמ
וכן בכלי חמדה פרשת , ז''סימן י' ת דברי מלכיאל חלק ה''וכן בשו', ק ו''ה ס''חסד סימן ל

  ו''מעדני אשר מתן תורה תשס, יתרו

שאסור ב ''ז ע''נדרים ל' הרי מבואר בגמ, איך ניתנה התורה לישראל בשבת }ב
וכן בספר , א''מ כ''ע' כך מקשה בספר שמנה לחמו חלק א ?ללמד דבר חדש בשבת

, א''ו ע''וכן בספר פני יצחק זוטא על מסכת פסחים דף ס, עשה יחיאל פרשת תולדותמ
  .א''מעדני אשר מתן תורה תשע

 ?הרי דבר שאינו קצוב אין יכול האדם להתחייב, איך מהני קבלת התורה }ג
, מ''ע' וכן בשדה חמד חלק ב', ה ועתה אם שמוע וכו''כך הקשה הבית הלוי פרשת יתרו בד

  .ח''מעדני אשר מתן תורה תשס, ח''מ רי''יציב בספרו יציב פתגם שבועות עוכן הדברי 
הרי ממילא , מדוע לא רצו הגוים לקבל את התורה כיון דכתיב לא תרצח }ד

א בפתח ''כך הקשה החיד ?דהויא אחד משבע מצווות בני נח, מצווים על זה
ת אמרי נועם ''שו, את הברכהובכלי חמדה פרשת וז, ס שם''ב וכן בגליוני הש''ע' ז ב''עינים ע
  .ט''מעדני אשר פרשת בראשית תשס, פ וזרח''וכן במשך חכמה פרשת ברכה עה', סימן ד

הרי , איך היו יכולים ישראל לטעון על קבלת התורה דזה היה באונס }ה
כך הקשה המשנה למלך בספרו פרשת דרכים דרוש  ?ל דינא דמלכותא דינא''קימ

, וכן בהקדמת מפרשי הים בספר ים התלמוד, ט''מ קע''כר לאדן עא בספרו כ''וכן החיד, ב''כ
  .ח''מעדני אשר מתן תורה תשס

ל ''הרי קימ, איך היו יכולים לטעון על קבלת התורה דזה היה באונס} ו
וכן בחתם , ע בהקדמה''ת בית אפרים אה''כך הקשה בשו ?תלוה וזבין זבינא זביני

ת ''וכן בשו, א''ח ע''וכן בבית מאיר שבת פ, ח''כן בפני שלמה שבת פו, א''ע' ז ג''סופר ע
ת ''וכן בשו, נ''א סימן ש''ח' ת שואל ומשיב מהדורא ג''וכן בשו, ג''מ סימן י''חמדת שלמה חו

מעדני אשר , ז''סימן ק' ת מנחת יצחק חלק ו''וכן בשו, ב''ק י''ס' ב סימן ק''ד ח''בית יצחק יור
  .ח''מתן תורה תשס

שהרי הם קרובים , מדוע לא קיבלו המלאכים את התורה מדין בר מצרא }ז
, ש פרשת בראשית''וכן הקשה בשפתי מהר, א בספרו פני דוד''כך הקשה החיד ?לשמים

  .ט''מעדני אשר מתן תורה תשס, וכן ביציב פתגם על שבועות

כך  ?מדוע לא סירב משה לקבל את התורה כמו שסירב ללכת למצרים  }ח
וכן בספרו , וכן בספרו נחל קדומים פרשת יתרו', א בספרו כסא דוד דרוש ד''ידמקשה הח

  .ח''מעדני אשר מתן תורה תשס, ד''מ פ''פתח עינים אבות ע

האם משה רבינו לאחר מתן תורה לא היה כבד פה כיון דנתרפאו כל  }ט
 דרוש ן''דרשות הר, ו''וכן באגרא דפרקא אות קס',  מדרש רבה דברים פרק א ?המומין 

  . ו במכתבים למערכת''מעדני אשר פרשת בעלותך תשס, ן פרשת שמות''וכן ברמב', ג

הרי , מה מהני מה שהשביעו את עם ישראל בהר סיני לקיים את התורה '}י
וכן , א''ה ע''כך הקשה בתוספת רבינו פרץ נדרים כ ?לא היו מצווים על השבועה

 .ט''מעדני אשר מתן תורה תשס ,ז''ו אות ט''ד סימן ש''ת אבני נזר יור''בשו

  

  
  

  מדור משיב כהלכה
  ברוקליןא "י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט"ערך עמדור זה נודב ונ

מדוע יש התייחסות , ה או מפי הגבורה" למה לא נאמר משה קיבל תורה מפי הקב,משה קיבל תורה מסיני] א
  .להר סיני

ישמעאל את רבי יהושע ' שאל בן דמא בן אחותו של רב ,מנחות צט'  הנה בגמ.שאל בן דמא את רבי יהושע] ב
קרא עליו את המקרא הזה לא ימיש ספר , מהו שאלמוד חכמת יוונית, מדתי כל התורה כולהכגון של
ולמוד , צא ובדוק שעה שאינה מן היום ולא מן הלילה, )שם(מפיך והגית בו יומם ולילה ] הזה[התורה 

ת לא "הרי רואה שעניין זה של גדרי חיוב ת, ע איך אמר שלמד את כל התורה כולה"צ, חכמת יוונית
ומזה , יש מצוה של והגית בו יומם ולילה, גם קשה הרי מלבד מצוות ידיעת התורה. רורים אצלו עדייןב
  .ש להיפטר אפילו כבר כשלמד את כל התורה"ל

שאם יהיה רגע אחד פנוי מן העולם בלא ה "ד פכ"נפש החיים שח מולאזין "הגר'   כ.רגע אחד העולם פנוי מתורה] ג
? ע איזה תורה למד אדם הראשון"וצ, ור שכוונתו היינו כבר מבריאת העולםומסתמא בר, תורה העולם חרב

ע אם התורה היא תכלית הבריאה מדוע לא נמסרה התורה כבר לאדם הראשון מיד לאחר בריאת "גם צ
  .העולם

האם התורה הנמסרה לנו היא התורה , ל שלא בשמים היא"  הנה קי?התורה הנמצאת בשמים מה היא] ד
  .או שהתורה בשמים היא אחרת, בשמיםבדיוק שנמצאת 

, מבואר שהדין ברכת חתנים בעשרה ילפינן מבועזא "כתובות דף ז ע ' בגמ.ברכת חתנים בעשרה לומדים מבועז] ה
ואם כן הרי שוב צריך ביאור למה לקח בועז עשרה אנשים והרי , שמספיק תשעה והחתן' והנה מבואר בגמ

  .ע"כ יצטרף להיות עשירי למנין זה וצ"והוא עצמו כמושפיר הוי מספיק בזה שיקח תשעה אנשים 
ע הרי בעלה היה חייב בכתובתה והרי "וצ',   רות א כא אני מלאה הלכתי וריקם השיבני ה:'ריקם השיבני ה] ו

ובפרט שמצינו בהמשך . מסתמא השאיר קרקע השייכת לו ומשועבד לכתובתה אז מה זה ריקם השיבני
הרי שהיה לה ,  אשר לאחינו לאלימלך מכרה נעמי השבה משדי מואבבפסוק ויאמר לגאל חלקת השדה

  .חלק בשדה
ן , רות פרק ד .נוסח ברכת הבנות] ז ַער ְוַהְזֵקִנים ֵעִדים ִיּתֵ ַ ּשׁ ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ּיא ַויֹאְמרו ּכָ ּ ָאה ֶאל 'הּ ה ַהּבָ ָ  ֶאת ָהִאּשׁ

יֶהם ֶא ּתֵ נו ׁשְ ר ּבָ ָרֵחל וְכֵלָאה ֲאׁשֶ יֶתך ּכְ ּּבֵ ּ ָרֵאלָ ית ִיׂשְ כ מדוע מנהג כלל ישראל לברך ישימך "ע א"וצ, ת ּבֵ
  ?רחל ולאה אלוקים כשרה רבקה

ְקֵצה ָהֲעֵרָמה ,  פרק גרות. שינה סמוך לאכילה] ח ב ּבִ ּכַ ּתְ ַוִייַטב ִלּבֹו ַוָיֹבא ִלׁשְ ּז ַויֹאַכל ּבַֹעז ַוֵיׁשְ ּ ּ ע הרי כתב "וצ' וגוּ
 ,סמוך לאכילה אלא ימתין אחר אכילה כמו שלש או ארבע שעותהלכות דעות פרק ד ולא יישן ם "הרמב

  .כ איך מבואר שבועז אכל וישכב לישן ומשמע שזה היה מיד"וא
 ,הנה הוא זרה את גורן השעורים הלילהרות פרק ג פסוק ב  על הפסוק בי"רש כתב ?מדוע, בועז ישן בשדה] ט

כ איך שמר את גורנו "ע א"וצ, נו לשמור גורנו שהיה הדור פרוץ בגנבה וגזל והיה ישן בגור-הלילה ל "וז
  .והרי לא הרגיש ברות שהגיעה עד אליו ממש

 שכח -וגם של תשלו ) פרק ב טז(רות בי "רשכתב . לקט שכחה ופאה שאינם מדינא האם פטורים ממעשר] י
רק ד, ונמצא שהיו מכשילים אותה, ע שאם כן זה היה טבל"וצ, תשכחו עשו עצמיכם כאילו אתם שוכחים

כ "דא, כ איך אמר להם בועז עשו את עצמם"וא, לקט שכחה ופיאה אמיתיים פטורים מתרומות ומעשרות
  .מ ונמצא מכשילן בטבל"אז באמת זה כן חייב בתרו

--------- ----- ------ --------- ----- ------ --------- ----- ------ ---------  
 כללי השתתפות

  . 1000₪ה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת תזכ, כל תשובה נכונה. 1
כך שכל מי שישלח יותר תשובות , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

  .לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
 יתקבלו אך ורק תשובות, הזוכה ייבדקו תשובותיו, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

  .מפורטות
  .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
 או במייל 0775558617קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5

meir.s1000@gmail.com]  נא לציין שם וטלפון על התשובות ] 0573154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון .
  .כ נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות השיבו"כמו

להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח , בפקס, השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים
י "נס בעזהיש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה ייכ-. כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. הפקס

  .נ"לספר שיצא לאור בעתיד בל
  ה" ההגרלה על חודש אייר בשבוע הבא אי-ח תמוז"תשובות על גיליון זה ניתן לשלוח עד ר



à ïðáøã úåöî ìò úåáøò ïéà éøä úåëøáá éðùä úà àéöåäì øùôà êéà''éðùä úà àéöåî êéà ë  
ìöä úèéùì íéðåøçà íùá íúù÷äù äî'' çî úåëøá'' ç ìë ïðéøîà àì ïðáøã äåöî ìòã

äæì äæ íéáøò ìàøùé ,à''îâá øàåáî êéà ë 'ë äðùä ùàø''èçà úåëøáã  úà àéöåî ã
åøéáç ,ïðáøã ÷ø äæ éøä.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 
íéðôåà éúùá õøúì äàøð ,ãçà{ìöä áúë úåáøò àëéì ïðáøã äåöî ìòã íòèäã '' ç
äáö÷ íäì äéä àìù ïåéë ,à'' úëøá ïåâë àúééøåàã äëøá øáë ùéù ïåéë øîåì ùé ë

ä øáë ïéàåøã äøåúäà äáö÷'' øáë ïéàåøã úååöîä úëøá ìë ìò úåáøò ìá÷ì ïéìåëé ë
ïåæîä úëøá ìò åà äøåúä ïî àåäù äøåúä ìò úåëøáá äáö÷ä ,éðùä{ò '' úèéù ô

 éçøæîä àáú éë úùøôáùø ùøéôå éúçëù àì ÷åñôä ìò'' àä äù÷äå êøáìî éøôñäî é
ïðáøã úåëøá ,ïðáøã àåä äëøáä çñåðã õøéúå ,åä êøáì íöò ìáàäøåúä ïî àé ,àå'' ë

úåáøò äæ ìò êééù äøåúä ïî àéåä êøáì íöòã ïåéë  .  
  

èéìù ãéøô äùî éáø ïåàâä'' àñ ãåîìúä øåàî ììåë ùàø .àìàô ìéæøá  
åùá äðä" äîìù úéá úøåà"éñ ç 'é" ãúåáøò ïéã ïéà ïðáøãáã øàáì êéøàä , åðéöîù äîå

òàã ïðáøã úåëøáá íâ"àéöåî àöéù ô ,éà"ïéã íåùî æ íäå åøîà íäã àìà úåáøò 
åøîà , éãé åøéáç àéöåî àöé íà óà àáåéç øá àåäù éîã åð÷éú íäå äëøáä åð÷éú íä

åúáåç. 
  

åëò ìåùéá øåñéà ùé íàä''ìùáî éðòðëä åãáòùë í  
éðòðë ãáò ìùéáù äîî ìåëàì øåñéà ùé íàä íúìàùù äî , ú÷åìçî íúàáäå

íé÷ñåôä.  
  

äáä'' ç éøæð ÷çöééð'' åøùé øåàìà äåå÷ú çúô  
ù äîèéìù øáåàè éåìä ìëéî ìàéçé ãéâðäî äìàù íúàáä" àîâá ïðéøîàã àäî '

î ïéáåøéò''ò â''á î 'òá àåáì ìåëéù çéùî éáâ"ìàøùéì íéãáò íéùòð ìëäù çøåè ïéàù ù ,
äù÷äåíéãáò ìåùéáî ìåëàì øúåî êéàä  ,íéëøã äîëá íúöøúå , äàøð õøúì

 úåèéùôáãîâä úðååë 'ù éúîù íùìàøùéì íéãáò íéùòð íìåë çéùî àåáé, ïéà 
 íéëéøöù íéëøöä øàù úàù øåàéáä àìà ìàøùé øåáò ìëåàä úà åðéëéù èùôä

åëòä åðéëé ìàøùé"í,íäéìëàî úà åðéëé íäå ìàøùéì ïîæ äðôúé æàå .  
  

äáä''éð øòáééøù äãåäé íäøáà ç'' åäùî ééç úáéùé  
 ìéùáúî ìåëàì øúåîã äéàø àéáäì ùé äøåàëìéðòðë ãáò ,îâá àúéàã àäî 'á'' î

ô''ò ã''á î 'øã ïðéøîàã 'ø ïá øæòéìà 'åëå äìåç äéä ïåòîù 'éò'' éàðôñ åúåà úåëéøàá ù
éãôì éðéî éúéù äéì éãáòå éãáò ïéúéù äéì åìééò , íéøãðáåð óã 'øá'' ïã'' éãôì ä àåäã áúë

ìéùáúä íù.  
  

  úëøá íéëøáî ïéà íéîùâ íéãøåéùë åððîæá òåãîáéèîäå áåèä  
 äðùîá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äîð úåëøá''ò ã''à î ' êøáî íùâ ãøåéùë

áéèîäå áåèä êåøá ,åæ äëøá êøáì íéâäåð ïéà åððîæá òåãî úåù÷äì ùéã ,íúöøúå.  
  

äøä'' âáö äðåé"âøáðèåø éèéìù ''à  
ôò õøúì äàøð" øôåñ íúç úåùøãá áúëù äî éç"îò á 'òù'' åòåãé éë íéååäúî íéîùâäù 

íìåòä éùðà ìù íäéô ìáäî òáèá ,äùì äìáð íéøáåã íàå"úåìéëøå ø , äæî íéååäúî
äîää íéòùôå úåðååò úôéì÷ úîäåæî íéëìëåìî íéîùâ , íéìëàîäå  íéàîèî äæî

úàù øúéá íäéìëåà ,ééò"íéàìôðä åéøáãá ù,é äúòîå " äöøôð åððéðîæáù ïåéëã ì
ïåò øúåéá äùì"å úåìéëøå øç øúéäë úéùòð"å ,à" äáåèì íéîùâä ïéàù ùåçì ùé ë

ç ùðåòì àìà"å ,íéîùâä ìò íéëøáî ïéà ïëìå.  
  

åîöòá ñåôú ãáòä éøä úåøéçì àöåé åðéà ïæåàä ìò äëî ìáé÷ù ãáò òåãî 
îâä ìò êìîä øòùä íùá íúù÷äù äî 'ë ïéùåã÷''ò ã''á î ' åðéàå åðæà ãâðë ãáòì åäëä

òîåù , ïäá àöåé ãáò ïéàúåøéçì ,îâá øàåáîä éôì úåù÷äì ùéã ' úà úéòáîäã íù
åøéáç ,íéîù éðéãá áééçå íãà éðéãî øåèô ,à''ùø úèéù éôì ë" éö àòéöî àáá'' à ìëáù

íéîù éãé úàöì áåéç ,äéðéî ïðé÷ôî àì ñôú éà ,ïë íàå , åîöòá ñåôú ãáòäù ïåéë
úåøéçì àöéé ,äéðéî ïðé÷ôî àì ñôú íà éøäù , äîëá íúöøúåíéðôåà.  

  

äøä''èéìù ñééå ìåàù íäøáà â'' àíéìùåøé øàîèàñ ììåë  
äøä''èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé â'' àíéìùåøé øàîèàñ ììåë  

 ãåã ãéáã ïééöì äàøðë ïéùåã÷''ò ã''á î ' äî ÷ø íìùì áééç åðéà íéîù éðéãá óàù õøéú
÷éæäù ,÷éæäù äî øúåé àìå ,ðä éôì''åé ãáòä íà ïàëã øéôù éúà ìö øúåé äæ úåøçì à

àöåé åðéà ïëì ÷éæäù äîî.  
  

íéìâø éìåò åáèøúé àìù éãë çñô íãå÷ íåé íéùåìù íéîùâ ìåàùì ÷éñôäì åáééç àì òåãî  
 äðùîä ìò íúù÷äù äîé úéðòú  ' ïéìéçúî ïååùçøîá äòáùá øîåà ìàéìîâ ïáø

ðì ìàøùé õøàáù ïåøçà òéâéù éãë âçä øçà íåé øùò äùéîç íéîùâ úìéàùá øä
úøô ,ä úåù÷äì ùéã"è íéîùâ ìåàùìî ÷éñôð ð"çñôä âç éðôì íåé å , áëòé àìù éãë

ìâøì ïéìåòù åìà ãòá ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

èéìù ïîøîéö äùî ÷çöé áøä ãáëðä ãéâðä'' àåãðåìï ,òáìúøåãäî  ïîøîéö ùú"ò  
 äøö÷ äìôú ìåãâ ïäëä ììôúî íéøåôëä íåéáù øîåì øùôàä ÷øô àîåé 'à äðùî ' úéáá

ä êåúáå ïåöéçä íäù éðôî ùåøéô íéëøã éøáåò úìéôú êéðôì ñðëé àìå øîà äìôú
íéîùâ åãøé àìù ïéììôúî , íéîùâä å÷ñô àìù ììôúî éðà êôéäìù ïðéæç àìéîéî

ìéçúäù åéùëò äëøáä úøéöòá åðçðà íéöåø àìå íéëøã éøáåòì.  
  

à áøä .èéìù ïéåì'' àéìøèñåà ïøåáìî äøåúä éãåñé úáéùé' 
áùééì ùé ,àåáî øáë íãàì ùéù äðåëä úãî éôì úåðòð úåìéôúäù íéðåùàøá ø

 äìéôúä ììôúîä ãåòå íäøãåáààå" íéììôúî íéîùâä úåîé úìéçúá ë"øèîå ìè ïúå "
íéìâø éìåòä ïúøæçá åáèøé àìù åùùç ïëìå éøô äùåò åæë äìéôúå äðåëáå úåáäìúäá ,

àùî"ìéôú êäù åùùç àì éùðéà éôá äìéôúä ìâøåî øáë çñô éðôì ëë òéøôé ä" ë
íéìâø éìåòì ,ë úøîàð äðéàù ïåéë"àîìòá ìâøäë àìà äðåëá ë.   

  

èéìù êåìá áàæ íéøôà áøä" àãåãùà  
 äìôúå áìä ÷îåòî àåä íùâä ìò äðåòä úìçúäá åììôúäù úåìéôúäù õøúì äàøð

ãéî íùâä úãéøé ìò òéôùäì äìåëé úàæë ,ù÷áìî åáëòúä ïëì ,àùî" óøåçä óåñá ë
 íéîùâä úìéàù éæàå óøåçä êùîá äúååø øáë äîãàäù éøçà áìä ÷îåòî øáë ïéà

 íéîùâ úìéàùù éìá äðøá úåìòì åìëåé íéìåòäå íéîùâ æøæî åðéà úàæë äìéôú
ùîî ìòåôá òéôùú ,åîä éðá"áä î 'ð á÷òé"äë úìéôúù õøéú é" åñðëé àìù äúéä â

ôéù åìéàë ù÷áì ïéà óøåçä óåñá àìéîî êéðôì íéëøã éøáåò úìéôúàùî ÷ñ" ë
òðîäì øùôà íùâä ìò ìåàùì åìéçúä àìù ïîæ ìë óøåçä úìçúäá ù÷áìî .  

  

äáä''éð áäðù øéàî ÷çöé ç'' åäøåâéãàñ úáéùé  
õøúì äàøð ,íùâå õåáá íéòåáèå íéù÷ øáë íéëøãäù çñôä íãå÷ã , øáëù ïéðò ïéà

êøãá éùå÷ øáë ùé íùâ øúåé ãøéù àìì íâ éøäã íùâ ãøé àì ,éù óéãò ïëìå åëéùî
øùôàù éúî ãò íùâ ù÷áì , ïéàå íéîùâ ãøé àì ïééãòù úåëåñ øçàì úàæ úîåòì

 àìù åð÷éú ïëì âìùå õåáá úëìì åéã íéðîåéî íéùðàä ïéà ïééãòå õåáá íéù÷ íéëøãä
íúéáì íéòéâîù ãò åøéëæé . 

  

äåöîä íéé÷ íàä éðòðë ãáòì íéøåôá úåðî çåìùî çìåù íà  
ã íéãâî éøôä íùá íúàáäù äî íéé÷ íàä éðòðëä åãáòì úåðî çåìùî çìåù íà ø÷ç

àöåéã ÷éñîå åäòø ììëá åðéà éðòðë ãáòã íéé÷ àì àîìéã åà úåðî çåìùî úåöî.  
  

äøä''èéìù âøáãìåâ íééç ïîìæ äîìù â'' àø''íéìùåøé àúééøåà úáéùéá î  
øéòäì äàøð ,úåðî çåìùî íäì úúì øùôà êéà ñðä åúåàá åéä àìå úåéäã ,øä ãåòå é

áîøä'' åðééä åãåáòú íäá íìåòì íäá øîàðù éðòðë ãáò øøçùì øåñàã àîòèã áúë ï
íðç úåðúî íäì úúì àìù éãë ,à''íðç úåðúî íåùî íäì úúì øåñà úåðî çåìùî ë .  

  

åéá íàä''úåéøáì êøèöú ìàå ìåç áåè íåé äùò ïðéøîà éîð è? 
îâá àúéàã àäá íúø÷çù äî 'é÷ úáù"ç ,é÷ íéçñô"à á 'ùò êøèöú ìàå ìåç êúáù ä

åéá àîìéã åà øîàð éîð áåè íåéá íàä úåéøáì"ìåç åðùòé àì äçîù úåöî ùéù è ,
ñåúä éøáãîã íúàáäå 'è äöéá"á å' ìåç áåè íåé äùòã äëìä êééù êééù íåéá óàã òîùî 

îâá íù øîà÷ã úåéøáì êøèöú ìàå ,'ä úåãç éë éàî 'øà íëæåòî àéä" íåùî é
øáàø"÷ä íäì øîà ùá"òøåô éðàå éá åðéîàäå íåéä úùåã÷ åùã÷å éìò ååì ìàøùéì ä ,

ñåúá äìò áúëå 'ã íù" ååì ä åðééä úåéøáì êøèöú ìàå ìåç êúáù äùò øîàã àäå
òåøôì åì ïéàùë ,åéá óàã ïðéæç''ïë ïðéøîà è.  

  

äøä''èéìù ìèðîåìá ïåùîù éáø â'' àø''äéðúð æðàö úáéùéá î  

âá êùîäá àúéàã øéòäì äàøðî ' íéáåö÷ íãà ìù åéúåðæî ìë àôéìçú áø éðú íù
åëå 'åé úåàöåäå úåúáù úàöåäî õåç''ñåúáå è 'æå íù''øô ì'' éàø÷î àø÷ôð ìëä é

ñåúì äéì àøéáñù éøä òøåô éðàå éìò ååì øîàãë úáùã åéúðåðæî ìéòìã ' øáã øå÷îã
éìò ååìã àäî åäæ íéáåö÷ã àä ììëá åðéà úáù úàöåäù äæ ,øéáñã éøä éà÷ã äéì à

ìåç êúáù äùòã àäî äù÷ä åúèéùìå úáù ìò íâ ,ùø ìáà'' àåä øå÷îäù áúë àì é
åé ìò à÷ååã äæã ìéæà åúèéùì éìò ååìã àäî''è.  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é 

 éáø ïåàâäìåàéðø÷ ìøòá èéìù'' à  

ø''ìè àæìòá úáéùéá îæïåèñ  

åéáà úîùð éåìéòì 

 áøä÷çöé äøä ïá'' âìøòá áåã æ'' ì 

ðáì"ã ò 'ñùú ïåéñ''ú è.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

åîù íåìéòá õôçä íéìùåøé  

 åðá úãìåä úçîù ìâøìéð" åæîá''è  

 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 úçð äåøé åéöìç éàöåé ìëî  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  

 áãåð äæ ïåéìâ 
úîùð éåìéòì  

 øåãä ÷ñåô ÷éãöä ïåàâä   

éæ ÷çöé úçðîä ìòá''ò  
àìåìéäã àîåé ìâøì  

áìð"é ò''ú ïåéñ à.ð.ö.á.ä.  
ò çöðåä''åãëð é 
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