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  מצוה  תפ"ב / ודין שורש

 "הענק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך ה' אלוקיך תתן לו"

]פרק ט"ו פס' ט"ו[ מביא מש"כ רש"י על הפסוק  ]תפ"ב אות ד'[ המנחת חינוך

הים אף מצרים ומביזת וזכרת כי עבד היית וגו' "והענקתי ושניתי לך מביזת 

אתה הענק ושנה לו" וכתב המנח"ח "ואיני מבין מה זה הפירוש ושנה לו" דהיכן 

דצריך מצינו שצריך להעניק שתי פעמים לעבד וכתב "ונראה דהיינו דבר זה 

 ליתן לו יותר מהשיעור כפי הברכה".

אמנם אכתי צריך ביאור דאין זה שתי הענקות אלא שהתורה ציותה לתת לו 

כפי הברכה שברכו ה'. ]ובשם הגר"ח מטו דהילפותא היא דאף אם העניק וחוזר 

 ומעניק אכתי שם הענקה עליה ונפק"מ שאין בע"ח גובה מזה[.

לו "משך חכמה כאן דהנה בספרי דרשו וראיתי לבאר דבר זה על פי מש"כ ה

ההענקה ליורשיו וקשה  צריך ליתן יןדהיינו שאם העבד מת א "ולא ליורשיו

איתא דכך סברה הגמ' בהו"א אבל הגמ' מקשה על ]ט"ו א'[ דבמסכת קידושין 

זה "יורשיו אמאי לא שכיר קרייה רחמנא מה שכיר פעולתו ליורשיו אף האי 

ולגירסתו גם הגמ' סוברת  גיה בגמ' ומחק קושיא זו, והגר"א הפעולתו ליורשיו"

 כהספרי אבל לגי' דידן צריך ביאור במה נחלקו הבבלי והספרי.

והמלבי"ם כתב לבאר דהנה נסתפק המשנה למלך ]עבדים פ"ג הי"ד[ אם 

הענקה ענינה היא צדקה שחייבה תורה לתת לעבד או שהוא בגדר שכר 

, ]לשי' הרשב"א דעל צדקה להענקה פעולה ונפק"מ אם נכסי האדון משועבדים

וביאר המלבי"ם שבזה נחלקו הספרי והבבלי דהבבלי סבר  אין יורדין לנכסיו[

דמהקרא ד"כי משנה שכר שכיר" ילפי' דגדר הענקה הוא שכר פעולה נוסף על 

ואילו הספרי סבר דגדרו הוא מצות צדקה  ,מה ששילם האדון כשקנה אותו

 .ורק לעבד עצמו ואין בזה ירושה

הענק תעניק לו וגו' כאשר ברכך " ]י"ז ב'[ וכתב המשך חכמה דהנה איתא בגמ'

יכול נתברך הבית בגללו מעניקים לו לא נתברך הבית בגללו אין מעניקים לו 

ברכה תן הכל לפי ברכך  למה נאמר אשרת"ל הענק תענק לו מכל מקום א"כ 

הפחות של " וביאר המש"ח דנאמרו כאן שני חיובי הענקה  א. השעור לו

לפי  –שזה חייב אפי' בלא נתברך הבית בגללו.  ב. אשר ברכך  שקליןשלושים 

הברכה תן לו וזה באופן שנתברך הבית בגללו.   וחלוקים בגדרם דהחיוב הא' 

הוא מדין צדקה ואפי' באופן שלא נתברך הבית דהיינו שהפועל לא עבד מעבר 

והב' כשנתברך הבית בגללו צריך לתת לו מדין שכר פעולה לפי   ,למה שצריך

הברכה שהביא הפועל, ויש לומר דהספרי איירי בעיקר ההענקה שזה מדין 

והש"ס איירי באופן שנתברך הבית בגללו  ,צדקה וזה אינו חייב ליורשיו

 גם ליורשיו. צריך ליתןשצריך לתת לו יותר מדין שכר פעולה וזה 

בתחילה כתוב ]דברים ט"ו יכא תרי קראי בטעם חיוב הענקה וביארו בזה דא

"כי משנה שכר שכיר כתוב  ולאחר מכן "וזכרת כי עבד היית  וגו'"הטעם  ט"ו[

 וביארו המפרשים ]עי' רשב"ם וספורנו[ דפסוק זה איירי לגבי הענקה עבדך"

ולדברי המשך חכמה א"ש דעיקר הענקה הוא משום וזכרת כי עבד היית 

אבל באופן שנתברך  ,שום רחמים על העבד וכדברי החינוך במצוה זודהיינו מ

בזה ציותה התורה משום שכר פעולה לתת לו  ,הבית משום שעבד יותר טוב

 לפי הברכה וזהו "כי משנה שכר שכיר עבדך".

ובזה מיושבים דברי רש"י שבאמת יש כאן שתי הענקות שצריך לתת לו קודם 

הבית בגללו צריך להוסיף לו משום שכר ובאופן שנתברך  ,את עיקר החיוב

 פעולה ושני דיני הענקה הם וזהו הענק ושנה לו.  

 

  

 תוכן הגליון

 

      האם בעינן כתיבת אזכרות כסדרן 

 

וילפינן מפסוק  "לא תעשון כן לה' אלוקיכם]פי"ב פס' ד'[ "כתיב 

]תל"ז זה שיש איסור למחוק את שם ה', והקשה המנחת חינוך 

דהנה כל פעם שכותב שם הוי"ה וכותב תחילה י' וה' הרי אות ו'[ 

ואח"כ כשמוסיף  ,כתב שם קה שהוא מהשמות שאינם נמחקים

ואף  ,ומדוע מותר לעשות כן ,אין כאן שם והוי כמחיקת השם ו'

מ"מ הרי אפשר לעשות  ,שמוחק לצורך תיקון וכתיבת השם

בדרך אחרת שיכתוב תחילה הו"ה שאינו שם ואח"כ יוסיף י' 

ונמצא שלא מחק את השם ]ואף שבתפילין אינו יכול לעשות כן 

 .דבעינן כסדרן מ"מ בספר תורה מדוע לא עבדינן הכי[

מבואר שכשמקדיש  ]י' ב'[ נדריםמס' ועוד הוסיף להקשות דב

ונמצא  ,בהמה לא יאמר לה' קרבן אלא קרבן לה' שמא ימות

וכמו כן כאן היה לחז"ל לאסור לכתוב  ,שם שמים לבטלהמוציא 

השם כסדר שמא לא יגמור הה"א האחרונה ונמצא שמחק שם 

 ה' שלא לצורך תיקון. 

הגינת ורדים חינוך כדעת ומכח קושיא זו הוכיח המנחת 

כתיבת אזכרות כסדרן גם בספר לכתחילה דבעינן  והנודב"י

 ומשום כך לא כתבינן תחילה הו"ה ואח"כ י'. ,תורה

 ל"ח ב' יומאזה מאי דאיתא בגמ' והוסיף המנ"ח דיש לבאר לפי 

שבן קמצר לא רצה ללמד את מעשה הכתב והזכירוהו משום כך 

וכתב רש"י שהיה יודע בן קמצר לכתוב את השם בן ד'  ,לגנאי

ולהנ"ל  ,ויש להבין מה מעלה יש בדבר זה ,אותיות בבת אחת

ולא  ,מובן מאד שהיה מרויח שני הדברים גם כותב כסדרן

 מקדים ההו"ה לי' וגם אינו מוחק את שם ק"ה שכתב בתחילה.

ם בבת הא ]כגון בתפילין[ והנה יש לדון בכל מקום דבעינן כסדרן

אחת נחשב כסדרן או דבעינן דוקא הראשון ראשון ואחרון 

אבל ה"דברי חיים"  ,ובדברי המנ"ח מבואר דחשיב כסדרן ,אחרון

בר להיפך דבמקום דבעינן כסדרן וס]חלק ב' יו"ד סימן קכ"א[ 

הוכיח מהא דבן קמצר  ולשיטתו ,אינו כשר אם עושה בבת אחת

 ,בכתיבת אזכרות הנודב"י אלא דלא בעינן כסדרן דעתשלא כ

 כסדרן לא היה יכול בן קמצר לכתבן בבת אחת. ידאם בע

]יו"ד סימן הביא משו"ת נפש חיה ]ריש פר' ראה[ והכלי חמדה 

להקשות על המנחת חינוך דאיך אפשר להחשיב את פ"א[ 

מעשה בן קמצר כסדרן והרי כשכותב בב"א נמצא שתחילת 

 ם המאוחר.האות ה' קדמה בכתיבתה לסוף הי' ונמצא שהקדי

ותירץ הכלי חמדה שכל עוד האות אינה כתובה כהלכתה לא 

נחשבת לאות כלל ובן קמצר היה יודע לסיים כתיבת הכשר ד' 

אחת והוי כסדרן  האותיות בבת אחת ונמצא שנכתבו כולן בבת

לדעת המנחת חינוך אמנם כתב שזהו דוחק ויותר נראה דמבן 

קמצר מוכח דלא בעינן כתיבת אזכרות כסדרן, ועיי"ש שמישב 

 קושיות המנ"ח מדוע לא כתבינן תחילה הו"ה ואח"כ י'.

 

 

  



 
 

  

      'א 
דבעיר הנדחת הורגים לא רק את העובדים  שיטת הרמב"ם

עבודה זרה אלא גם את נשיהם וטפם ]דין זה אינו מוזכר 

א"כ איך   והקשה המנ"ח מהספרי ותוספתא[,בגמ' ומקורו 

יתכן עיר הנדחת כלל והרי העדים שמעידים על עיר 

הנדחת הוו עדות שאי אתה יכול להזימה דהא אם יזימום 

 ,דהא קיי"ל ועשיתם לו ולא לזרעו נשיהם וטפםלא יהרגו 

ולהרוג אותם ללא נשיהם לא הוי כאשר זמם כמבואר ריש 

]והתוס' הקשו כן על עידי בן גרושה ובן חלוצה  ,מכות

  וציהם לא שייכים כאן יעוין בדבריהם[.  וצ"ע.ותיר

 ]מצוה תס"ד אות כ"א[

      'ב 
שבהמה של עיר הנדחת ]סנהדרין קי"ב א'[ מבואר בגמ' 

שמתה מטמאה טומאת נבילות וקשה דהרי נבילה מטמאה 

עיר הנדחת כיון דעומדת לשריפה כתותי בהמת בכזית ו

   . בנבילה המיכתת שיעוריה ואיך מטמא

 ]מצוה תס"ד אות ל"ב[         

   ג'    
כתבי הקודש נחלקו תנאים בדין  ]קי"ג א'[ במסכת סנהדרין

נא דמתני' יגנזו ור' אליעזר סובר שאם הנדחת לת של עיר

יש בה אפי' מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנידחת כיון 

שאי אפשר לקיים בה ושרפת את כל שללה וגו' וקשה בין 

מדוע לא נימא דיבוא עשה ד"ושרפת" לת"ק בין לר"א 

 .וידחה לא תעשה של "לא תעשון כן לה' אלוקיכם" וצ"ע

   ]מצוה תס"ד אות מ"ו[.                           .                

      'ד 
 דבעינןקיי"ל שאם נקטעה יד העדים פטור ממיתה משום 

והנה במסית  ,יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו וליכא

לעבודה זרה דינו הוא שהניסת צריך להמיתו דכתיב "ידך 

תהיה בו בראשונה להמיתו" ולא מצינו מי שכתב שאם 

נקטעה יד הניסת פטור המסית ומאי שנא דינא ד"יד 

 העדים" מדינא ד"ידך תהיה בו" דמסית וצ"ע. 

 ג[]מצוה תס"ב אות י"                                             

 מצוה לישב

   okmail.co.il@0548485931ניתן לקבל את הגליון כל שבוע במייל :

 15389763181למייל הנ"ל או לפקס  הערות והוספות ניתן לשלוח

 

       האם מהני שאלה בחילול מעשר שני    

"ופשוט דאם פדה  ]תע"ד אות ט'[ כתב המנחת חינוך

אם רוצה יכול לשאול על הפדיון כיון  ,מעשר שני

אבל באבני נזר יו"ד סימן  עכ"ל. דקדוש בקדושת פיו",

באופן דלא מהני שאלה בפדיון מעשר שני  מבואררצ"א 

 [.הוכחות]והביא לזה שאינו נשאל על המעשר עצמו 

והגרש"ש בשער ו' פט"ז בסופו נסתפק בדין זה וכתב 

 ,דודאי בפדיון הקדש לא מהני שאלה כיון דהוא קנין

לא  ,ואף שקנין הכסף להקדש הוא בדבור בעלמא

אמרינן שיכול לישאל על הקנאת הכסף להקדש וממילא 

אבל לענין פדיון מעשר שני נסתפק שם  ,ליכא פדיון

דילמא ענינו אינו קנין כלל אלא מעשה חילול בעלמא 

וכמו שחזינן שמופלא הסמוך לאיש יכול לחלל מעשר 

שני, כמו שכתבו תוס' בגיטין ס"ה א' ד"ה ופדו, וא"כ יש 

קנין ומהני  בגדר ואינו לומר דחשיב דבר החל בדיבור

  והניח בצ"ע.  ,שאלה לחכם
  

 

      בקושית המנחת חינוך מדוע אין פודין מעשר שני

    טהור בזמן הזה בירושלים   
 

שאין פודין מעשר שני בירושלים וזהו דין תורה ]ב"מ נ"ג א'[ הנה קיי"ל 

]ומדרבנן אין פודין אחר שהיה פעם אחת בירושלים אפי' יצא אח"כ[ 

אבל מעשר שני טמא פודין בירושלים ולמדו זה חז"ל מהפסוק "כי לא 

משאת מאת  וישאתוכל שאתו" ופירשו חז"ל ש"שאתו" היינו אכילה ע"ד "

שכשרחוק מירושלים ואינו יכול לאכלו בירושלים היינו שכשם ו פניו"

כמו כן אפי' נמצא בירושלים ואינו יכול  ,מחמת ריחוק המקום יכול לחלל

 לאכול מחמת טומאת המעשר שני יכול לפדותו על מעות.

והנה בזמן הזה אין אוכלין מעשר שני בירושלים ואף שקיי"ל דקדושת 

ן מעשר שני כשאין מזבח מ"מ אין אוכלי ירושלים קידשה לעתיד לבוא 

שניתן להקריב עליו קרבנות, אבל מ"מ גם לא פודין מע"ש בירושלים 

משום דקדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא וקדושת ירושלים קיימת 

מבואר בטור וברמב"ם שמעשר שני טהור בזמן הזה כן גם ללא חומה ו

ח שנכנס לירושלים דינו לירקב משום שאי אפשר לאכלו כיון שאין מזב

 ומאידך גם אי אפשר לפדותו כיון שנכנס לירושלים.

מדוע לא נימא דכמו  ]תמ"ב אות ה' ותע"ג אות ד'[ והקשה המנחת חינוך

שמעשר שני טמא מותר לפדותו בירושלים כיון שאי אפשר לאוכלו 

]וכנ"ל ש"לא תוכל שאתו" היינו לאכלו[ כמו כן אם אי אפשר לאכלו משום 

 וכל שאתו", ויפדוהו בירושלים.שאין מזבח ג"כ חשיב "לא ת

וכתב המנח"ח לישב בכמה אופנים  א. יתכן שבאמת מדאורייתא ניתן 

לפדות מעשר שני טהור בזמן הזה בירושלים ורק רבנן גזרו בזה. ]אמנם 

המנח"ח דחה זה דמבואר בהרבה מקומות שגם בזמן הזה הוא דין 

מא המעשר ב. יש לחלק בין טומאה להא דאין מזבח דבנט  דאורייתא[

שני אין אפשרות לאוכלו כלל משא"כ מה שאין מזבח הרי מהרה יבנה 

כיון שיכול המקדש ויהיה אפשר לאוכלו ולא חשיב "לא תוכל שאתו".   ג. 

לבנות המזבח ואז יהיה מותר לאכול מעשר שני ]דלא בעינן בית אלא 

 מזבח בלבד[ משום כך נחשב שיכול לאכלו.

הקשה על תי' המנחת חינוך  ]חלק א' סימן ס"ד אות ה'[ והמנחת שלמה

שמשום מהרה יבנה המקדש חשבינן לפירות כראויים לאכילה דיש אופן 

שאינם ראויים כגון ירקות וסמוך לשבת באופן שעד שיוכלו לבנות 

וגם בכה"ג אין פודין מעשר שני המזבח לאחר השבת יתקלקלו הירקות 

 טהור בירושלים.

רה לישב קושי' המנח"ח דיש חילוק בין טומאה להא ויש לומר לכאו

שאין המזבח בנוי דבטומאה ע"י שפודה מציל את המעשר שעתה ניתן 

משא"כ בזמן הזה דגם הפדיון לא יוכל לאכול בירושלים ואין  ,לאכלו

 תועלת בפדיון משום כך לא מהני.

אמנם המנחת שלמה הקשה על סברא זו דא"כ לא יפדה מעשר שני כלל 

וץ לירושלים דהרי גם ע"י המעות לא יוכל לאכול המעשר גם ח

בירושלים וע"כ שאף שמטרת הפדיון היא שיוכל לאכול בירושלים מ"מ 

כבר נקבע הדין שיכול לפדות מעשר שני אף באופן שהפדיון לא מועיל 

וה"ה דבזמן הזה יהיה מותר לפדות מעשר שני בירושלים כיון  ,כלום

 שאינו ראוי לאכילה.

יש לחלק בזה דדוקא בפדיון בירושלים שהוא היתר מיוחד בנטמא ואולי 

משא"כ בפדיון  ,בזה בעינן דוקא שע"י הפדיון יועיל לאכילת המעשר

אלא  ,מעש"ש מחוץ לירושלים בזה יכול לפדות גם באופן שאינו מועיל

שיש לדון לפ"ז במעשר שני טמא בזמן הזה שג"כ לא יוכלו לפדותו 

 ,ינו יכול לאכול הפדיון מחמת שאין מזבחבירושלים כיון שסו"ס א

ובאמת שכן דעת ה"כפתור ופרח" דבזמן הזה א"א לפדות בירושלים כלל 

 אין המנהג כן. מחמת שא"א לאכול גם הפדיון, אבל 

וע"כ שצריך לומר כמו שכתב המנחת שלמה דחלוק טומאה מחסרון 

 ,ילהמזבח משום דטומאה הוא גריעות בפירות עצמן שאינן ראויין לאכ

משא"כ חסרון המזבח הוא חסרון צדדי אבל המעשר עצמו ראוי ומשום 

מהני החילול ולא נחשב שהפדיון  ]ויש לומר דמשום כך ,כך א"א לחללו

, אפי' אם ננקוט אינו ראוי לאכילה כי מניעת אכילתו מחמת דבר אחר

  [.ועיי"ש במנחת שלמה אריכות בענין זה כסברת הכפתור ופרח
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