
שלוש  בן  ונאווה  לאופיר  טוב  מזל 
להולדת הבן!

תודה לדוד אור על סדר טו בשבט  
מעניין וטעים!

"ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה"

כך מופיע בפרשה. ובפרשה הבאה, במשפטים, יופיע: "כל הדברים אשר דיבר ה' נעשה" ואח"כ "כל אשר דיבר ה' 
נעשה ונשמע". מה ההבדל בין כל ההצהרות של העם? מבחינת הפשט, כל אחת מהצהרות העם מתייחסת לאירוע 
אחר: ה"נעשה" הראשון מתייחס להוראת ה' הכללית לשמור את בריתו ולהיות עם סגולה; ה"נעשה" השני מתייחס 
למשפטים שנתן להם משה בשובו מההר; ה"נעשה ונשמע" השלישי מתייחס לספר הברית שקורא משה באזני העם.

פירוש אחר: בפרשה, פונה משה לזקנים: "ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר 
ציוהו ה'". הפסוק הבא הוא הפסוק לעיל: ויענו ]זקני העם למשה:[ "כל העם יחדיו!" ]דהיינו: הדברים צריכים להאמר 
פונה  ה' נעשה!". בפרשת משפטים  "כל אשר דיבר  ]כל העם, בפניית משה אליהם:[  ויאמרו  לנו[.  ולא רק  לכולם 
ויאמרו כל הדברים אשר דיבר  "ויען כל העם קול אחד  ועל כן  משה ישירות לכל העם בלי פניה ראשונית לזקנים 
ה' נעשה!". תוספת ברכה מפרש שה"נשמע" מוסב על הבנת הדברים )ולא כפשוטו - שמיעתם(, דהיינו שהייחוד 

ב"נעשה ונשמע" הוא שלא ימתינו להבנת הטעמים אלא קודם יעשו כמצוות ה'. 

"לא תענה ברעך עד שקר"

משמעות הפסוק ברורה - איסור מתן עדות שקר, אך הלשון בה נאמר האיסור קשה. 

ראב"ע מציע שלוש אפשרויות להבנת האיסור: ]א[ לא תענה ברעך, ]בהיותך[ עד שקר )כלומר: הוספת מילה חסרה( 
]ב[ לא תענה ]תשלח[ ברעך עד שקר )כלומר: משמעות שונה ל"תענה"( ]ג[ לא תענה ברעך, עד שקר! )כלומר: "עד 
שקר" היא פניה ישירה לשומע(. אונקלוס עונה על כך בפשטות: "לא תסהד בחברך סהדותא דשקרא", לא תעיד 

ברעך עדות שקר. 

ועדיין קשה: למה נאמר "עד" ולא "עדות", למה לא נכתב לא תענה ברעך עדות שקר? על כך עונה הגמרא בשבועות 
– קיים הבדל בין עד שקר לבין עדות שקר והוא במקרה של אמת אובייקטיבית שהעד לא ראה. אם יאמר העד עדות 
בדבר שלא ראה אבל יודע שהוא אמת )כגון: שמע מרבו ויודע שהוא דובר אמת(, העדות אינה עדות שקר. אבל העד, 

שלא ראה את הדבר – הוא עד שקר.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

17:04 הדלקת נרות 
17:15 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
16:00 מנחה  
18:00 ערבית  
17:59 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת יתרו
בס"ד | שקיעה: 17:24 | צאת הכוכבים: 17:42 | סזק"ש: 09:10 | כ שבט התשפ"ג | לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

הודעות


