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 ק "לפ גשנת תשפ" -שבת מברכים אדר  -שקלים  ' פ - משפטיםעש"ק פ'  , ד"בס

 משפטים רשת פ
ונשמע"   נעשה  ה'  דבר  אשר  דשבת    . )כד:ז("כל  איתא:    )פח.(בפ"ט 

דידי'   אצבעתא  ויתבא  בשמעתא  מעיין  דקא  לרב:  דחזיי'  צדוקי  ההוא 
כרעא   רגלות  אצבעו]תותי  נתונות תחת  וקמייץ בהו    [ידיו של רבא היו 

וקא מבעין אצבעתי' דמא    [והי' ממעכן ברגליו ואינו מבין מתוך טירדא]
דם] מבעבע  הי'  לי'  [ומאצבעותיו  אמר  לרבא].  פזיזא  [הצדוקי  עמא   ,
לאודנייכו    [נמהר] פומייכו  היא  ]דקדמיתו  היאך  אותה  קודם ששמעתם 

קבל בה  לעמוד  תוכלו  ואם  "נעשה    תםקשה  ואמרתם  לקיימה  עליכם 
  . אכתי בפחזותייכו קיימי ברישא איבעיא לכו למשמע אי מציתו[ ונשמע" 

פירש"י:  ]לא קבליתו. אמר לי', אנן דסגינן בשלימותא    -תו ואי לא  יקבל
התהלכנו עמו בתום לב כדרך העושים מאהבה וסמכו עליו שלא יטעננו 

.  )משלי יא:ג(  רים תנחם"ישכתיב בן: "תומת    [בדבר שלא נוכל לעמוד בו
 . )שם( הנך אינשי דסגן בעלילותא, כתיב בהו "וסלף בוגדים ישדם"

 
שיק   ע"ט(המהר"ם  עמ'  ח',  דרוש  והכא   )ח"א  מבואר: 

בה,  כתוב  מה  עד שישמעו  התורה  לקבל  רצו  לא  דהאומות 
עליהם  לקבל  רצו  ולא  בפועל  לקיים המעשה  יוכלו  לא  דילמא  דחששו 

שה, אבל ישראל אמרו נעשה ונשמע וקבלו על עצמם  מעעד שישמעו ה
אף קודם ששמעו, ואי משום דילמא יהיה דבר אשר לא יהיה באפשרות 
לעשותו, הלא אלקים יחקר זאת ורחמנא לבא בעי ויצרפנה למעשה, ועל  
לקבל   רצו  שלא  האומות  אבל  לנשמע.  נעשה  והקדימו  אותה  קבלו  כן 

כר  על  בה,  כתיב  מה  שישמעו  עד  הקב"ה   חךהתורה  שאין  סברו  דהם 
 מצרף מחשבה למעשה. 

 
חז"ל   דאמרו  מאי  שםי ק)בזה  מצרף    (דושין  "דלישראל הקב"ה 

מחשבה למעשה וגבי אומות העולם אין הקב"ה מצרף מחשבה  
מש וכי  תמוה  דלכאורה  הנ"ל  ו למעשה",  לפי  אמנם  בדבר.  יש  פנים  א 

שקב שישראל  כמעשהו,  לאיש  שמשלם  החסד  לה'  כי  התורה   לומובן, 
עד שלא שמעו על סמך שהקב"ה מצרף מחשבה למעשה לפיכך באמת  
הקב"ה מצרף להם המחשבה למעשה, משא"כ האומות שלא רצו ואמרו  
מצרף   אין  הקב"ה  באמת  לכך  למעשה  המחשבה  מצרף  הקב"ה  שאין 

 להם מחשבה למעשה. 
 

לפי זה דכוונת ישראל היתה שהקדימו נעשה לנשמע הוא משום 
מ לעשות    מהשאמרו  נוכל  אם  נוכל   , מוטב  -נפשך,  לא  ואם 

הוי  והל  -לעשות   לא  כן[  ]אם  למעשה,  ויצרפנה  מחשבות  יודע  ה'  א 
משום חכמה יתירה אשר    , בקדימת פה לאוזן משום עמא פזיזא, אדרבה

 היתה בהם עשו את זאת, עכ"ל. 
 

יש להסביר את הענין באופן אחר, בהקדם קושיא אחרת: איך 
אל לקבל עליהם קיום כל התורה כולה, הלוא יש שריכלו בני י

וא"כ  ולנשים,  לאנשים  לישראלים,  ללויים,  לכהנים,  המיוחדות  מצוות 
 איך יתכן שאדם אחד יקיים כל התרי"ג מצוות?

 
מצות,  התרי"ג  כל  לקיים  יחיד  לשום  אפשר  שאי  הוא  האמת 

"נפש"   נקראים  ישראל  מכיון שבני  לעשיו   ודבניג  (מו:כז)בראשית  אבל 
"ויחן ], והם כגוף אחד  (בראשית לו:ו)ואומות העולם שנקראים "נפשות"  

, וכל ישראל  [כאיש אחד בלב אחד  -  יט:ב(שמות  )שם ישראל נגד ההר"  
לזה זה  ויחיד    , ערבים  יחיד  כל  הכלל    -ממילא  מן  חלק  שהוא    -מכיון 

 נחשב כאילו הוא בעצמו קיים את כל התרי"ג מצות. 
 

רעיתי"כולך   בך"ו  יפה  אין  עם    . (ד:ז)שיה"ש    מום  על  כשמסתכלים 
אל   אתי  נא  "לך  לבלעם:  בלק  שיעץ  וזהו  מום,  בהם  אין  כולו  ישראל 

ם, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה, וקבותו  מקום אחר אשר תראנו מש
אם תרצה להצליח לקלל את בני ישראל ר"ל,   -  (כג:יג)במדבר  לי משם"  

מהם   חלק  רק  לקלל  שאינם    -יש  ובהתנהגותםשלאלו  באמונתם    ,מים 
 לא תראה בהם דופי.  -אבל "כולו לא תראה" 

 
פי זה מבואר מה שאמרו בני ישראל בהר סיני: "כל אשר דיבר ה' 

ו נ רבים  -שמע"  נעשה  כולםכי    , בלשון  כשהם   בהשתתפות 
 . הקיום כל התורה כולאת פק לקבל עליהם יכולים בלי ס -בצוותא אחת 

 
לה אפשר  "אנן  ביזה  צדוקי:  לההוא  רבא  שהשיב  מה  את  ן 

ב בשלימות    -לימותא"  ש דסגינן  שהולכים  ישראל  כגוף    -בני 
אחת וכחטיבה  אחד    , שלם  בלב  אחד  ישרים   -כאיש  "תומת  בן:  כתוב 
כל אחד שהולך    -דסגן בעלילותא    [אומות העולם]תנחם". הנך אינשי  

 כתיב בהו "וסלף בוגדים ישדם".   -בעצמו על דרך מעוקל 
 

❖ 
 

וגו'"   ה'  אל  עלה  אמר  משה  ושמחת    )כד:א("ואל  אויפרוף  ]לכבוד 
 ופירש"י: פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדברות. . נישואין[

 
תס"ה(תשב"ץ קטן   רבים השייכים  )סי'  , לאחר שמביא מנהגים 

בידך:  כללא  האי  נקוט  כותב:  תורה,  במתן  לנישואין ששרשם 
ין ממתן תורה, שה' הי' מראה  מדכל המנהגים של חתן ושל כלה אנו ל

 עצמו כחתן נגד כלה שהם ישראל. 
 

במדר אבות(שמואל    שמבואר  לפרקי  יששכר,    )בהקדמה  ובבני 
שלכן נהגו לקרוא פרקי אבות בו' שבתות שבין פסח לשבועות 
כלל   של  ארץ  ודרך  טובות  מדות  של  היסוד  היא  אבות  שמסכת  משום 

לקבלת הטובה  ההכנה  וזוהי  אם ה  ישראל,  שהרי  השבועות,  בחג  תורה 
הרי"ם  החידושי  את  ששאלו  מובא,  זה  וכעין  תורה.  אין  ארץ  דרך  אין 

נקראת   פסח  שלפני  השבת  שאם  הגדול' זצ"ל,  שלפני ' שבת  והשבת   ,
השנים]סוכות   שובה' נקראת  [  ברוב  השבת  ' שבת  של  שמה  מה  א"כ   ,

הרי"ם:   החידושי  והשיב  שבועות?  ארץ' לפני  דרך  דר ' שבת  שהרי  ך  , 
 ארץ קדמה לתורה. 

 
ומדות  ארץ  שדרך  דכמו  לומר  אפשר  הנ"ל  התשב"ץ  דברי  פי 

 בדרשות  

 ומובן  

 והנה  

 ושמא  

 אמנם  

 ועל  

 ובדרך  

 בספר  

 והנה  

 ועל  

 *  1*   ג"פתש פ' משפטים -תורה לדעת 



הם   טובות  ומדות  דרך ארץ  כן  כמו  התורה,  לקבלת  הם הקדמה  טובות 
 הכרחיים לנישואים. 

 
ומדות  ארץ  דרך  בעלי  הם  המהוללה  והכלה  דנן  חתן  ה', 

  די שכל הישר, ובעזרת ה' ישתמשו במדות אלו כ   י תרומיות ובעל
 שישרה ביניהם אהבה, אחוה שלום וריעות. 

 
להגשמת   נזכה  ובקרוב  ולתורתו,  לה'  נאמן  בית  לבנות  שיזכו 

 יך". קנבואת ישעי': "ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אל
 

❖ 
 

 בענין הוצאת ב' ספרי תורה בפרשת שקלים 
 

והלכותיה   בתורה  ח'( קריאה  הערה  תקמ"א  עמ'  איתא:    )מלר, 
מתבאר רק שאם חל ראש חדש אדר    )כט:(' במגילה  גמבדברי ה

לא  אבל  להלן  שיתבאר  וכפי  תורה  ספרי  שלשה  להוציא  שיש  בשבת 
התבאר בדברי הגמ' שם שאם חל ר"ח בימות החול שאז בשבת הקודמת  

: תובכ  (פי"ג מהל' תפלה הכ"ב)לר"ח יש להוציא ב' ס"ת. אמנם ברמב"ם  
קורא אחד  האלו  פרשיות  מארבע  פרשה  אחר  א  "כל  שני  בספר  ותה 

וכן הוא המנהג ברוב  שקורין סדר אותה שבת בספר שהוציאו ראשון" 
תפוצות ישראל. אמנם יש לדייק בדברי המחבר בסי' תרפ"ה שבסע' א' 

פרשת   ןקוראיבשבת,  שבר"ח אדר הסמוך לניסן שחל להיות    תובשם כ
ג' ספרים  שקלים כ  , ..."  ... "ומוציאין  "בשבת שניה   תוב:ושם בסע' ב' 

ג"כ שמוציאים    תובאין ב' ספרים". ושם בסע' ג' לגבי פרשת פרה כצימו
כ ה'  בסע'  ואילו  החדש,  פרשת  לגבי  ד'  בסע'  שם  וכן  ספרים,   תובב' 

השבוע ימי  בתוך  לניסן  הסמוך  אדר  חדש  ראש  חל  מקדימים    , שאם 
שיש להוציא ב' ספרים,   תבולא כ  , לקרוא פרשת שקלים בשבת שלפניו

 וצ"ע. 
 

גי מגילה)ת  אוברי"ץ  הל'  שהפרשיות    (סוף  שאף  להדיא  שכ' 
לחוש  שיש  משום  תורה  ספרי  ב'  להוציא  יש  לזו  זו  סמוכות 
אחד  ספר  רק  להוציא  יבואו  לזו  זו  סמוכות  בזמן שאין הפרשיות  שאף 
ונפיק מיניה חורבא, וכ"מ בלקט יושר שכ' "כשנופל פרשת שקלים בכי 

כשנ וראיה  ס"ת  בב'  קורא  מ"מ  לראש,  חוזר  שקלים  ופתשא  פרשת  ל 
 בויקהל אנו קורין בב' ספרי תורה", עכ"ל. 

 
כל בספר  שני  ו  , (כ'   ' סי)בו  ־מבואר  מוציאין  שקלים  "פרשת  ז"ל: 

וכן מבואר בספר המחכים, ובספר המנהגים דכשקוראים   , ספרים"
וע"ע  וכמנהגינו.  ס"ת  ב'  מוציאים  ר"ח  שקודם  בשבת  שקלים  פרשת 

עמ'  )בנחל אשכול   זצ"ל  "בביהכש  שכ'   ( 66ח"ב  נתן אדלער  נ של הג"ר 
טורח  פרשת שקלים, משום שהוא  לקריאת  ספרים  ב'  מוציאים  היו  לא 
יותר גדול לפתוח ספר נוסף ממה שיגללו מפרשת תרומה, או ויקהל לפ' 

 כי תשא הסמוכה לה. 
 

ישראל   עמ'  ארץ  זצ"ל, ח"א  סלאנט  רבינו שמואל  תורת  בס'  )מובא 

"ר שמואל סלאנט זצ"ל לא נהג בבית הגאיתא: חו"ז מו"ר    ק"ו(
מדרשו להוציא בפרשת שקלים ספר תורה שני, כי אין צריך לגלול הרבה  
ואין כאן טירחא דצבורא, ורק כשחל בראש חודש כתוב בשו"ע להוציא  

 ג' ספרי תורה משום שראש חודש שקריאתו רחוקה, מפסיק באמצע. 
 

הלוי   אביגדור  תשובות  אביגדבס'  עמ'    ור)להג"ר  שליט"א  נבנצל 

אמר רב הונא בן רבי יהושע    )יומא ע.( דאיתא שם: בגמ'    קע"ח(
הצ כבוד  מפני  בצבור  תורה  ספר  גוללין  אין  ששת,  רב  )וכן  בור  יבשם 

ג'( סי' קמ"ד סע'  . ופירש"י שיהיו מצפין ודוממין לכך  נפסק בשו"ע או"ח 
י"ד( בס"ק  ביאר שם המ"ב  פ' מסעי שהיא)וכן  ר"ח  ג  . מה הדין בשבת  ם 

השתא] הגלילה   -  [ כגון  זמן  כי  ס"ת,  באותו  מפטיר  לקרוא  עדיף   האם 
 

פ לפ'  מסעי  ר"ח]נחס  ימפ'  ס"ת,   [ מפטיר  הגבהת  מזמן  לכאורה  קצר 
אבל נהגו להוציא שני    , גלילתו ופתיחת הספר השני? והשיב: אתה צודק

 לא לשנות מכל שבת ר"ח. ש ספרים, אולי כדי 
 

❖ 
 

 ה בענין כתיבת שמות מלאכים במזוז 
 

איתא במדרש אגדה    )כג:כ(  "הנה אנכי שולח מלאך לפניך וגו' "
: רבנן אמרי, זה המלאך מיכאל,  ז(")מובא בתורה שלימה אות רצ

וכן  וכו',  בימי המשיח  לבוא  והוא שעתיד  וכו'  יהושע  בימי  והוא שבא 
עה לפניך " פ:  "לקמן  מלאכי  ילך  כ  "כי  אגדה   ג(")פסוק  במדרש  איתא 
 ש. ": זה מיכאל השר הגדול וכו', עייג("כש ש אות")מובא בתו

 
נעיין בשאלה הנוגעת לשמות מלאכים, והיינו, אם מותר לכתוב 

 שמות מלאכים במזוזות. 
 

וס ומזוזה  תפילין  הרמב  ד(")הת  "מהל'  פשוט  "כותב  מנהג  ם: 
כנגד הריוח שבין פרשה ופרשה.  שכותבין על המזוזה מבחוץ 

הוא מבחוץ. אבל אילו שכותבין בה בפנים  ש  שקי, ואין בזה הפסד טפי
שמות מלאכים או שמות קדושים או פסוק או חותמות הרי הן בכלל מי  
שביטלו   להם  די  לא  הטפשים,  שאילו  הבא,  לעולם  חלק  להן  שאין 

ה ואהבתו "המצוה, אלא שעושין מצוה גדולה שהיא ייחוד שמו של הקב
על לבם הסכל שזה ה  ועבודתו כאילו היא קמיע להניית עצמן כמו שעל

 דבר המהנה בהבלי העולם. 
 

משמע מהא דאמר   )יא.(ז  " ק דבמס' ע"משנה איתא: כתב הרמ
הקב כי  דרומאי  לגונדא  לשמור " אונקלוס  המזוזה  עושה  ה 

לאחשובינהי   להו  דאמר  הוא  דאונקלוס  לדחוק  ויש  מבחוץ.  ישראל 
גבי מזוזה    :()מנחות לגל, ואין זו טענה, דהא בפרק הקומץ  " לישראל, עכ

צריך להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים, אמר רב הונא, מאי טעמא, 
כי היכי דנטרי'. לכך צריכים לומר דאין הכי נמי שהמזוזה שומרת הבית  

לא המלאכים הכתובים בה מבפנים, וגם אין   -כשהיא ]כתובה[ כתקנה  
ה  "הכוונה בעשייתה לשמור הבית, אלא צריך שיכוין לקיים מצות הקב

 ל הכסף משנה. " מילא נמשך שתשמור הבית, עכומ
 

מזוזה   בהל'  סוס ")יובטור  רפ "ד  הרמב  ח("י  לשון  ם, "שמביא 
 : בפנים אין להוסיף שום דבר על ב' פרשיות. )שם(א "כ הרמ"וכ

 
ם כתב כן לפי שראה שהיו כותבין שמות "איתא: הרמב  ז(")סק

ך שיעשה כפי  רי מלאכים בפנים לשמירה וכעס עליהם, אלא צ
י עשיית המצוה שצוה הוא "מה שהיא בתורה, והשמירה תבוא ממילא ע

 יתברך עלינו, כן פירש בעל כסף משנה.
 

הרמב דכותב  בתוך "הא  וכו'  המלאכים  שמות  כתיבת  לאסור  ם 
המזוזה, כותב ההגהות מיימוניות: וכן כתב בספר המצות משמו, 

הר לי  הגיד  הר"וכן  בן  משה  יהושע  "ר  הרשמר  כהן  "ורינו  אביגדור  ר 
ל הנהיג בכל ארץ אוסטריך שלא לכתוב במזוזה לא חותם ולא מלאך  "זצ
כתובות    - להוסיף אפילו אות אחת,   -רק שתי הפרשיות כאשר הם  לא 

כרא ח'(ם  "ודלא  סי'  יראים  וחותמות   )בספר  המזוזה  צורת  כתב  אשר 
תוספת  ך  ושמות מלאכים. אמנם, כתב שאין בהן לא עיכוב ולא מצוה א

ע של רבינו שמחה כתב שלשה פסוקים תחת המזוזה:  "שמירה. וכן בס
 ל. ", עכ "ה' ישמרך וכו' "
 

יראים   שורה   )שם(בספר  כל  ובסוף  המזוזה,  צורת  את  שמתאר 
חותם בשמות מלאכים כמו גבריאל, עזריאל, צדקיאל, שרפיאל  

 רפאל וענאל, וכן השם קה שלש פעמים.
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דן  )סנהדריי  "ברש ליבונאה( "כא:  כעין   ה  גדולות  שכתב: אותיות 
 אותן שכותבין בקמיעות ומזוזות.

 
שנויטרי   עמ'  ")סי'  לדקדק שהכ  (648ו  ויש  ד שמות " איתא: 

וכ"והי מלאכים  בגיליון "ב  מופלגין  שיהיו  חותמותיהן  ד 
רש ובסידור  השיטה.  תני  "בסוף  עמ'  ")סי'  וצריכה   (231ה,  איתא: 

  " ובשכבך", ובסוף שורות  "מיכאל"   -  " הדברים"ורות  ש  מלאכים, בסוף
ובסוף    - הפרדס    "מצוה"גבריאל  שבספר  מובא  שם  בהערה  ]עזריאל[. 

לרש שורות  "המיוחס  בסוף  מלאכים,  ז'  וצריכה  היא:  הגירסא  י 
 . וכו'  "מיכאל" - "הדברים"
 

מהקושיות   קושיא  הראשונים,  מן  לך,    ט(")לאחד  תקשי  איתא: 
ב תירץ,   "נוהשכיב"למה  ז'.  מן  חוץ  ביתא  אלפא  כל  ]נמצא[ 

ממזיקין.   אותו  שומרים  במזוזה  הכתובים  מלאכים  ז'  כי  להודיעך 
: כל הא' ב' חוץ ח(")עמ' תנשם איתא: כך בסידור הרוקח    224ובהערה  

ושם   במזוזה.  שומרים  מלאכים  שבעת  לומר,  בהשכיבנו,  ז'  )עמ'  מאות 

בנו חוץ מן אות ז', לומר, כייותר במפורש: כל א' ב' תמצא בהש  ט("תנ
זה  וכעין  ממזיקין.  אותו  שומרים  במזוזה  הכתובים  מלאכים  שבעה 

וורמייזא   מבמנהגות  ח'( ")עמ'  אות  הגדות,  בהערה  ח,  ועיין   .223  ,
 שמלוקטים שם הרבה דיעות נוספות.

 
המוסיף   כל  קונטרס  כהן,  י")פידי  סע'  שנהגו    ב("ט  יש  איתא: 

ב  מלאכים  שמות  ואין  מזלכתוב  הבית  שמירת  לתוספת  וזה 
לחוש לזה משום בל תוסיף, בין אם נכתבו בסוף השורות ובין שנכתבו 

 מאחורי המזוזה. 
 

דכן מדוייק   א("ב סי' קמ"ד ח")יות אגרות משה "שם מביא משו
יראים   בספר  ממיץ  אליעזר  ח'(מרבי  והורגלו "וז  )סי'  ל: 

שו בסוף  לכתוב  הבית  שמירת  לתוספת  חותמות רוהעולם  המזוזה  ת 
ע שמירה.  תוספת  אך  מצוה,  ולא  עיכובא  ואינו  מלאכים,  כ.  "ושמות 

הוא לתרץ שלכן אין בזה משום בל    "בסוף השורות"משמע שמה שכתב  
לאו   איכא  פרשיות  השתי  על  שמוסיפין  מה  שבכל  שפשוט  אף  תוסיף, 
דבל תוסיף, אבל כיון שאיכא הכירא דנכתבו בסוף השורות שאין תיבות  

ן מצות המזוזה אלא תיבות בעלמא לשמירה, סובר שליכא משום מ  אלו
הר שכתב  וזה  תוסיף.  למצוה  "בל  ולא  לעיכובא  שאינו  כיון  ממיץ  א 

קמ מאי  או   ;ל" דלכאורה  לעיכובא  זה  שיהיה  לטעות  מקום  היה  וכי 
ל, אלא כוונתו שהוא תנאי בהיתר  "למצוה מה שלא נזכר בגמ' ובדברי חז 

השורות ודוקא כשיודעין שהוא לא עיכובא ף  דהוא דוקא כשכותבין בסו

 ולא מצוה אלא לתוספת שמירה ולכן אין בו משום בל תוסיף. 
 

ה")בפם  "שהרמב מזוזה  מהל'  שכותבים "פסק    ד("ה  פשוט  מנהג 
ש שם  לפרשה  פרשה  שבין  הריוח  כנגד  מבחוץ,  המזוזה  י,  קעל 

פנים מב ואין בזה הפסד לפי שהוא מבחוץ, אבל אלו הטפשים שכותבים  
שמות המלאכים או שמות קדושים או פסוק או חותמות הרי הם בכלל  

ב, שלא די להם שביטלו המצוה, אלא שעשו  "אלו שאין להם חלק לעוה
הקב של  שמו  יחוד  שהיא  גדולה  להנאת  "מצוה  קמיע  היא  כאילו  ה 

ם מה שמיחה בסופרים הכותבים מבפנים  "כ. ואין כוונת הרמב"עצמם. ע
אל תוסיף  בל  המלאכים  א  משום  שמות  בפנים  שכותבים  כיון  כוונתו 

משא לקמיע,  הם  שם  שנכתבו  הפרשיות  שגם  בחוץ " נדמה  כשכותב  כ 
במקום  נכתבו  למצוה  שהן  הפרשיות  עניינים,  ב'  שהם  לכל  נראה 
ולא   השני  בצד  הוא  לשמירה  שהוסיפו  ומה  לכתוב,  ההלכה  שנאמרה 

 ד. " תעכ , ם היה מתיר"נגרע בזה מצות המזוזה שבזה משמע שהרמב
 

מבפנים   נכתב  דאם  אומרים  ויש  המוסיף:  כל  בקונטרס   -איתא 
בדיעבד אין    -נפסלה המזוזה, ואם נכתבו שמות מלאכים מבחוץ  

 לפסול המזוזה. 
 

הרמב מלשון  כדמוכח  איתא:  לפי  "ם:  "שם  הפסד  בזה  ואין 
מבחוץ הרמב"שהוא  שהקפיד  מה  דכל  הרי  כתיבת  ".  על  ם 

אי במזוזה,  ניכר    נומלאכים  מבחוץ  אבל  מבפנים,  אותם  לכותבים  אלא 
לעין הרואים שגם הכותבים לא נתכוונו להוסיף על המזוזה, ולכן נכתבו  

ח ")אות "ת חסד לאברהם תאומים מה"מבחוץ ואינו נפסל. וכן העלו בשו

ו'("ס וכס  ב'(")חם בתשו'  "כ המהרש".  סי'  יבי". ובשוו  ח  "ה או")חא  "ת 

ת אז נדברו "ע בשו"ש. וע". עח עמ' רכ"ד(")הם  . ובהליכות עולסי' כ"ח(
 .ג סי' סב עמ' קל"ז(")ח
 

האיש   אשרי  ח")יו בספר  קל"ד("ד  עמ'  מהגרי  ב  ש  "שהביאו 
זצ סגולה  :ל" אלישיב  לשם  נכתב  האחורי  שבצד    :מזוזה 

ל יודו שהמזוזה "המזוזה פסולה. ונראה דאף הפוסקים הנ  ' ן"ע שט"קר' 
 ע."וצ , שם סגולהל  פסולה כיון שניכר שנעשה

 
השלחן   רפ")יו בערוך  סי'  י"ד  סע'  למנוע   א(" ח  יש  וגם  שכתב: 

אותן המשימין שמות הקדושים והמלאכים וקורין לזה שמירה,  
שמיא,   כלפי  חוצפא  וזהו  וחלונותיהם  פתחיהם  מעל  אותם  ומשימין 

ב"שהקב מזוזה  לקבוע  לנו  צוה  וזהו  ה  דברים,  עוד  מוסיפים  והם  לבד, 
 ל. " בידם, עכ דרך עמי הארץ ונשים וחסרי דעת, ומצוה למחות
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 "כל אלמנה ויתום לא תענון" )כב:כא( 
 “You shall not oppress any widow or orphan.” 

 It is told about the Chofetz Chaim, Z'T'L', that he took 

great care never to raise his voice or show anger even to 

ordinary poor people, regardless of how much they 

annoyed him. The reason, he explained, was because the 

Mechilta says that the prohibition of:   לא  ויתום  אלמנה   כל"
"תענון  applies not only to widows and orphans, but to any 

person who is oppressed. The Torah merely singled out 

widows and orphans because they are most commonly 

oppressed. 

 

  לא   .'וגו  תאכלו  לא  טריפה   בשדה  ובשר  לי   תהיון   קודש   ואנשי "
 (א :כג , ל:כב'" )וגו  שוא שמע  תשא

 “And you shall be holy people; you shall not eat meat 

of an animal that was torn in the field; you shall throw it to 

the dog. Do not bear a false report ...” 

 It is possible that the prohibitions of not eating Treife 

meat and speaking Loshon Horo are juxtaposed in the 

Torah to emphasize that sanctity is achieved not only by 

taking care of what goes into one's mouth, but also what 

comes out of it ... 

 

  עזב ,  לו  מעזוב  וחדלת  משאו  תחת  רובץ  שונאך  חמור  תראה  כי"
 ( ה:כג" ) עמו תעזב

 “If you see the donkey of your enemy crouching under 

his load ... you must make every effort to help him unload 

it.” 

 The Chofetz Chaim, Z'T'L', derived an important 

Mussar lesson from this: We see that the Torah 

commanded us to show compassion for a creature that is 

suffering - even if it belongs to our enemy, and is loaded 

down with sand, or some other insignificant material. This 

Mitzva would certainly apply if the animal belonged to a 

friend, and it were loaded with sacks of bread to feed poor 

people - anyone who sees it would help. 

 Taking this one step further, suppose that instead of an 

animal, there would be a person who was loaded with 

emergency medical supplies for critically sick people, who 

fell under the weight of the supplies. Is there any person 

who would not offer immediate assistance to such a person 

who is carrying lifegiving supplies? 

 If so, we can appreciate our responsibility to assist the 

Roshei Hayeshivas shlita, who carry the yoke of Torah on 

their shoulders, which is the life and breath of Klal Yisroel. 

How can we stand idly by, while they suffer under the 

awesome burdens which they are forced to bear. 

 

"  רעהו  במלאכת  ידו  שלח  לא  אם  להים־הא  אל  הבית  בעל  ונקרב"
 ( ז: כב)

 “And the Shomer will come to court [to swear] that he 

did not improperly use the item that he was entrusted to 

watch.” 

 Hagaon Rav Alexander Moshe Lapidos, Z'T'L', 

interpreted this verse homiletically: A person can draw 

close to G-d only if he is scrupulously honest in his 

business dealings with his neighbors. [  ידו   שלח  לא  אם"
"רעהו במלאכת] . 

 

HALACHIC DISCUSSIONS 

(not to be relied upon for Halacha L’Ma’aseh) 

 Does the prohibition of causing anguish to a widow 

apply even after she remarries? 

 The Teshuvos Sheivet Hakehasi (I:359) brings various 

proofs that the prohibition still exists even after she 

remarries. 

 In a later volume, the Sheivet Hakehasi (VI:576) 

writes that Hagaon Rav Moshe Feinstein, Z'T'L', was asked 

this question, and responded that, while he has no proof 

from Shas, he heard that after the Rebbetzin of the great 

Kovna Rav, Hagaon Rav Yitzchok Elchonon Spector 

Z'T'L', passed away, and a widow was suggested to him for 

remarriage, he was reluctant to pursue the Shidduch 

because he was afraid that he might inadvertently cause her 

pain, and in the process violate the prohibition of causing 

pain to an Almana. One can deduce from this story that the 

prohibition remains in effect even after she remarries. 

 

QUESTIONS OF THE WEEK 

1) How is possible for a person who stole to be exempt 

from repaying at the time of the crime, but obligated 

to repay double at a later time? 
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2) Does the Mitzva of Hashavas Aveida [returning a lost 

article] apply on Shabbos [to items which are not 

Muktza]? 

3) Where is the Mitzva of Shmitta found in the Torah? 

4) If a Kohein is sold as an Eved Ivri, can he be given a 

Shifcha Kena'anis? 

5) When Moshe was on Har Sinai, how was he able to 

distinguish between day and night? 

6) Does a half-Eved half-Ben Chorin go free with Shein 

V'ayin? 

7) Can a father sell his daughter as an Ama to his son? 

8) At Matan Torah, whose image did Bnei Yisroel see on 

the Heavenly Throne - הכבוד כסא ? 

9) Why is the Jewish slave referred to as an Eved Ivri and 

not an Eved Yisroeli? 

10) Why does an Eved Ivri work for six years and go free 

in the seventh? 

11) Is it permissible - according to the Torah - to cook 

meat with the milk of a Chaya [e.g. deer]? 

12) When the Beis Yosef wrote the Shulchan Aruch, how 

much time did he expect people to take in which to 

complete learning it and then begin again to study it? 

13) In what way is the practice of women to pierce their 

ears a fulfillment of a curse? 

14) Who was the first person to study חכמת הכישוף? 

15) At what point can a Geir be punished in the Heavenly 

Tribunal? 

16) If a person was sold as an Eved Ivri by Beis Din and 

his master died, does he serve out his six year term to 

his master's son? If the master has no sons but only a 

daughter or a brother, does the Eved Ivri serve them? 

 

ANSWERS 

1) If a married woman who has no possessions of her 

own, stole something, and subsequently consumed or 

lost it, she is not required to pay double until she is 

divorced or widowed. Similarly, if an Eved stole, he is 

not obligated to pay Keifel until he is freed (Rambam, 

Hil. Geneiva 1:7,9). 

2) The Mitzva of Hashavas Aveida applies on Shabbos to 

an item that is not Muktza (Teshuvos Ha'Rashba 

IV:104). 

3) The Mitzva of Shmitta is found in two places in the 

Torah - in Parshas Mishpatim (23:1011) and Parshas 

Behar (25:177). 

4) There is a dispute concerning whether a Kohein who 

was sold as an Eved Ivri can be given a Shifcha 

Kena'anis (Kiddushin 21). The Rambam (Hil. Avadim 

3:4) rules that he can. 

5) According to one Midrash (Yalkut Shimoni 406) when 

Moshe was on Har Sinai during the day, Hashem 

taught Moshe Mikra [the Written Law] while at night, 

He taught him Mishna. According to another Midrash 

(Shocheir Tov, cited by the Moshav Zekeinim) during 

the day the angels recited: “Kodosh, Kodosh, Kodosh” 

and at night they recited: “Boruch Sheim Kevod ...” A 

third Midrash (Shmos Rabba 47:8) says that Hashem 

taught Moshe during the day and told him to review 

what he learned at night. 

6) There is a dispute in the Gemorah (Baba Kama 90). 

The Rambam (Hil. Avodim 5:15) rules that he does 

not. 

7) No. (Rambam, Hil. Avodim 4:11). 

8) Yaakov's [see Ba'al Haturim 24:10 who notes that 

Yaakov said " אנכי  אלקים  התחת ", and "אנכי" has the 

same Gematria as "כסא", implying that he - Yaakov 

was under Hashem's throne]. 

9) In the merit of Eiver, in the merit of Avrohom who 

came "מעבר הנהר" (Midrash Agada), and in the merit 

of the Jews who spoke Loshon Ivri (Mechilta 

D’Rashbi). 

10) Corresponding to the six days of Creation, and the fact 

that Hashem ceased to create ["work"] on the seventh 

day (Shmos Rabba 30:15). 

11) Yes - however, it is Rabbinically forbidden (Yoreh 

Deah 87:3). 

12) He expected people to complete learning it every 30 

days and divided it accordingly (see S'ma, Choshen 

Mishpat 43:53). 

13) Piercing the ear is an act of servitude. Part of the 

punishment of Chava was that her descendants would 

pierce their ears to symbolize: "בך ימשול   see) "והוא 

Pirkei D'Rebbi Eliezer 14:9). 

14) Chom ben Noach. According to the Zohar, it is 

possible that he learned it from the two destructive 

angels - Aza and Aza'eil (see Otzar Pela'os Hatorah, 

Shmos p. 605). 

15) Since a person who converts is considered as though 

he was born at that time, concerning Dinei Shomayim 

he is not punished for twenty years (see Teshuvos 

Lachmei Todah 5). 

16) He continues to serve the son of his original master - 

not the daughter or brother (see Kiddushin 17b; 

Rambam, Hil. Avodim 2:12; Minchas Chinuch  

44:13). 

 

HAKARAS HATOV 

This issue of Torah Lodaas is dedicated by Dr. & Mrs. 

Leslie Bennett in memory of: 

 נפ' כ"ט שבט תש"ס  -יששכר ז"ל   "ראהרן בר' אבי מורי 
 

NOW AVAILABLE 

 The sefer נר מתתיהו is available for purchase: 

• in seforim stores 

• via shipping by emailing torahlodaas@gmail.com 

• by picking up in Monsey, Queens, or Lakewood. 

Please be in touch via email. 

 The sefer טוב  and the set of Torah שמחות on מצא 

Lodaas volumes 1-5 are available for purchase. Email to 

purchase. 

 

The material for this issue has been reprinted 

from previous years 
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