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  )י"רש( שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו -:) ברכות לב(ארבעה צריכים חיזוק 

                גגגג""""תשעתשעתשעתשע    שקליםשקליםשקליםשקלים    - - - -     משפטיםמשפטיםמשפטיםמשפטיםפרשת פרשת פרשת פרשת         ●    אאאא""""שליטשליטשליטשליטאדלשטיין אדלשטיין אדלשטיין אדלשטיין     גרשוןגרשוןגרשוןגרשוןשיחה ממרן הגאון רבי שיחה ממרן הגאון רבי שיחה ממרן הגאון רבי שיחה ממרן הגאון רבי         

  "להם את התורהנתתי "

 ."ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם) "א, שמות כא(בפרשת משפטים 

ה "אמר הקב) "ו"רמז ש(ומצינו עוד בילקוט כאן  .י מה שכתב בזה"עיין פירש

להבין מהו שאמר  ישו ."למשה נתתי להם את התורה תן להם את המשפטים

צריך וגם  .וכי עכשיו התורה כבר אינה בשמים, להם את התורה" נתתי"

, בתורה עצמה יש הרבה משפטיםהרי , "משפטים"ומהו " תורה"מהו ביאור 

  . ומה הם המשפטים שאינם כלולים בתורה

לפני בריאת הייתה בשמים  כברו, ויש לבאר כי באמת התורה קדמה לעולם

) ל, משלי ח(כמו שכתוב בכל יום ה משתעשע עם התורה "הקבו ,העולם

מעכשיו , בהר סיניקיבלו ישראל את התורה וכש, "ואהיה שעשועים יום יום"

בא משה והורידה "וכמו שאמרו , יש להם כוח לקבוע ולפסוק בדיני התורה

וגם בשמים , היינו שחכמי התורה שבארץ קובעים את דיני התורה –" לארץ

  . כמו שפסקו בבית דין של מטההלכה את הם פוסקי

שהייתה מחלוקת במתיבתא דרקיעא ) א, בבא מציעא פו(ומצינו בגמרא 

אם בהרת קדמה לשיער לבן או  לא יודעיםבמקרה ש[לגבי ספק בהלכות נגעים 

ה וכל מתיבתא דרקיעא האם טהור או "הקבונחלקו  ]ששיער לבן קדם לבהרת

ופסקו את ההלכה , בארץול את רבה בר נחמני ושלחו מן השמים לשא, טמא

  . לפי הכרעתובשמים 

ם "וכפי שמסופר על המהרש, גם בדורות האחרונים היו דברים כאלהו

ם על פעם היה ספק בשמיכי  )"תכלת מרדכי"מובא בהקדמה לספרו על התורה (

צריכים שואמרו , אם הוא חייב מיתה בידי שמים או לא, שעבר עבירהאדם 

היה פוסק הדור ם ש"ושאלו את המהרש, בזה להכרעת בית דין של מטה

את ופסקו , ממיתה בידי שמים ם הכריע שהוא פטור"והמהרש, באותו הזמן

  . ם"כפי הכרעת המהרשדינו 

, "נתתי להם את התורה תן להם את המשפטים"למשה אמר ה "הקבו

היא ההוראה הכללית לכל " תורה", תורה ומשפטים, היינו שני ענייניםו

ובית דין הגדול שבכל דור ודור דנים על כל , מה אסור ומה מותר, ישראל

ההלכה היא וכפי מה שהם פוסקים כך , התורה כולה ופוסקים את ההלכה

יש בזה , היינו דינים פרטיים שבין אדם לחברו" משפטים"ו, אללכל כלל ישר

  . בנידון שבא לפניהםאת ההלכה ל בית דין לפסוק כוח לכ

, ותמעכשיו כך הוא הדין בתורת ודא, הואחרי שבית דין פסקו את ההלכ

מר זכאי וא חייב ואחדאומרים שניים וגם אם בתחילה נחלקו הדיינים וכגון 

לאחר פסק הדין הרי הוא חייב בתורת , ופסקו להלכה כדעת הרוב שחייב

וגם הדיין , הדיןרוב אלא מפני שעכשיו זהו מצד בירור של רק ולא , ודאי

מפני שפסק הדין קובע את ההלכה , חייבעכשיו שהוא מודה  שאמר זכאי

  . ויש כוח לבית דין לקבוע ולפסוק את ההלכה, למעשה

, רואים עד היכן מגיע הכוח שנמסר לחכמים להורות ולפסוק בדיני התורהועוד 

הובא (ריסק ח מב"והגר, לקיים אותםוכל אחד חייב מצוות דרבנן הרבה שיש 

ם כי באיסורים דרבנן "הוכיח מדברי הרמב) ב"לאות ' סימן אבקונטרס דברי סופרים 

חמץ איסור  וכגון, "חפצא"אלא גם חל איסור ב ,"גברא"האיסור הוא לא רק על ה

, סתם איסור שעובר על דברי חכמיםאינו , רק מדרבנן הואבערב פסח בשעה ששית ש

  . "איסור חמץ"אלא יש לזה שם 

שנחלקו הראשונים אם גדר האיסור הוא איסור  ,מצינו גם באיסור ריביתהנה ו

דעת פי ועוד דנו הראשונים ל .או שהוא איסור בין אדם לחברו וכמו גזל לשמים

את הריבית אם יש חיוב להחזיר  ,הסוברים שריבית קצוצה אינה יוצאת בדיינים

אם האיסור הוא מה כי , שני הנידונים תלויים זה בזהנראה שו .לצאת ידי שמיםללווה 

מתקן את מה שבזה , חיוב להחזיר לצאת ידי שמיםשיהיה שייך , שמחסר מחברו

במה שמחזיר לחברו כלום מתקן אינו אבל אם האיסור הוא לשמים , חברולשחיסר 

  . )'קידושין דף ולא "שליט בשיעורי רבינובאורך ונתבאר (

יש חיוב בזה שגם יש ראשונים שסוברים , גם באבק ריבית שהוא איסור דרבנןו

הוא בריבית דאורייתא האיסור היינו מפני שהם סוברים כי ו, להחזיר לצאת ידי שמים

אף על פי , צריך להחזיר לצאת ידי שמיםריבית באבק  םגולכן  ,בין אדם לחברומצד 

 גם לגבי דיני שמיםאת ההלכה יש כוח לחכמים לקבוע , רק מדרבנןהוא שאבק ריבית 

התשובה היא רק על ידי שירצה את וממילא , חברויהיה נחשב איסור שבין אדם לש

  . זיר את הריבית לצאת ידי שמיםצריך להחו ,חברו

חכמים  וקבעו, טוב שני של ראש השנה שהוא מדרבנןמזו מצינו ביום וגדולה 

ביום ש) ב"א ע"פרשת פינחס רל(זוהר כתוב בו .ראש השנהב שני ימים טוביםלעשות 

אף על פי ומבואר כי , "דינא רפיא"טוב שני של ראש השנה העולם נידון ב

לחכמים לקבוע שיהיה ראש יש כוח , ייתא יש רק יום אחד של ראש השנהמדאורש

ממילא , יןדהיום  הואהכריעו וקבעו ש כמיםולאחר שח, שניהביום ם דין גם השנה ויו

  . בדינא רפיא שניהגם ביום  את העולםדנים ש ,ם בשמיםזה קובע ג

  והשלום אהבווהאמת 

 אומרים שמאי בית שנחלקו פי על אף) "ב, יבמות יד(והנה בגמרא מובא 

 בית נמנעו לא' וכו איש אשת ובספק ישן בגט ובאחיות בצרות הלל ובית

והיינו אף , "שמאי מבית הלל בית ולא הלל מבית נשים מלישא אומרים שמאי

ויש דברים שלדעה  ,על פי שהיה מחלוקת בהלכה בין בית שמאי לבית הלל

אף על פי כן לא נמנעו מלישא , סור יבמה לשוקשיש אי או אחת הוולד ממזר

  . יכשלולא שכדי  להם היו מודיעיםאיסור ואם היה , נשים אלו מאלו

 האמת שנאמר מה לקיים בזה זה נוהגים ורעות שחיבה ללמדך"ואמרו שם 

 הדעות שני שיהיו י אפשרשא הגם"א "המהרשעל זה וכתב  ."אהבו והשלום

ו כמ אמת כולם ביניהם שהיה ואהבה השלום מצד כל מקוםמ לאמתו אמת

והיינו , "חדא מרועה תנוינ חיים יםוקאל דברי כולם כי) ב, ג( בחגיגה שאמרו

, אם כל ההנהגה היא בדרכי שלום ואהבה, בהלכה בזמן שיש מחלוקתאפילו 

  . והכל תורת אמת, אזי אלו ואלו דברי אלוקים חיים

שנחלקו רבי אביתר ורבי יונתן כיצד היה ) ב, גיטין ו(בגמרא מצינו כן ו

ושאל אותו מה  ,את אליהו הנביאאביתר  רביפגש ו ,המעשה של פילגש בגבעה

ה יושב במתיבתא "הקבכי לו אליהו והשיב , ה עושה באותה שעה"הקב

רבי תו ואושאל , דרקיעא וחוזר על מה שרבי אביתר ורבי יונתן אומרים

, ה חוזר על שתי השיטות"ומדוע הקב, ו יש ספקות בשמים"וכי ח אביתר

  . "אלוקים חייםאלו ואלו דברי "ואמר לו אליהו 

וכל המחלוקת , הלכהלאף על פי שרבי אביתר ורבי יונתן לא נחלקו היינו ו

אם כך היה המעשה או שהיה  ,היא רק כיצד לבאר פסוקי הנביאיםשלהם 

וכמו , "אלו ואלו דברי אלוקים חיים"גם בזה שייך לומר , באופן אחר

במתיבתא ה "והקב, באמת שני המעשים היו נכוניםכי שמבואר שם בגמרא 

יש ביניהם שוכל זה בתנאי , מפני שהכל אמת דרקיעא חוזר על שתי השיטות

  . התורה היא תורת אמתזוכים שעל ידי זה , שלום ואהבה

וגם כשיש , כי עסק התורה צריך להיות מתוך מידות טובותמזה ולמדנו 

וכן מצינו בגמרא  ,מחלוקת בדברי תורה צריכים לנהוג זה בזה חיבה ורעות

 האב לואפי אבא בר חייא רבי אמר בשער אויבים את מאי) "ב, קידושין ל(

 זה את זה אויבים נעשים אחד בשער בתורהם שעוסקי ותלמידו הרב ובנו

 אל בסופה והב את שנאמר זה את זה אוהבים שנעשים עד משם זזים ואינם

אפילו שבתחילת הלימוד נראים כאויבים זה  – "בסופה אלא בסופה תקרי

  . הסוף הוא שאינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, לזה
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  „ÂÓÚ2  

 

   

" נראים"ורק  ,אינם אויבים באמת הבתחילוהביאור בזה כי באמת גם 

מידת האמת חזקה כל כך ו, הויכוח בדברי תורה חריף מאדמפני ש, כאויבים

וכמו שאמרו , כל אחד בטוח בדבריו ואינו מבין כיצד אפשר לומר אחרתש

, "ליה מרתחא דקא הוא אורייתא דרתח מרבנן צורבא האי) "א, תענית ד(

אהבה ואחווה ושלום זה בזה ונוהגים  ,מידות טובותביניהם אבל באמת יש 

  . "אינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה"לכן , ורעות

מידות לזה צריך  ,אם רוצים להשפיע על אחרים זיכוי הרבים בתורהוכן 

 הוי אומר הלל) "יב, א(בפרקי אבות ששנינו וכמו , טובות ואהבת הבריות

 ומקרבן הבריות את אוהב שלום ורודף שלום אוהב אהרן של מתלמידיו

מפני , "ומקרבן לתורה"ואחר כך " אוהב את הבריות"והסדר הוא , "לתורה

ולא , "מקרבן לתורה"ורק אחר כך שייך שיהיה , שצריך קודם אהבת הבריות

  ". אוהב את הבריות"שייך השפעה של קירוב לתורה בלי שיהיה 

וכמו , זכויות קודמותיך רצ ,הרבים בתורה די להיות מזכהמפני שכוהיינו 

" זכה"קודם  –" משה זכה וזיכה את הרבים) "יח, אבות ה(ל "שאמרו חז

זכויות קודמות לא שייך לזכות את ואם אין  ,"זיכה את הרבים"ואחר כך 

אם יש מידות ש, היינו ַזכות המידות ,ךמלשון ז" זכה"ויש לפרש , הרבים

ועל ידי זיכוי הרבים בתורה זוכים , טובות זוכים לקרב אחרים לתורה

  . מידה כנגד מידה, להצלחה גדולה בתורה

  הרביםיכוי זמעלת 

רבי ש) ב, בבא מציעא פה(מצינו בגמרא  ,ובמעלת זיכוי הרבים בתורה

אמר ", כיצד לפסוק את ההלכה, תורהדברי מתווכחים בהיו חנינא ורבי חייא 

אי משתכחא , חס וחלילה? בהדי דידי קא מינצית: ליה רבי חנינא לרבי חייא

והיינו שרבי חייא צריך לקבל את דברי , "תורה מישראל מהדרנא לה מפלפולי

תשתכח ו "חשאם , כי חריפותו של רבי חנינא גדולה כל כך, חנינארבי 

  . חזירה מעצמו בכוח פלפולולהא יכול הו, מישראל

על עתניאל בן קנז שהחזיר בפלפולו שלושת ) א, תמורה טז(צינו משוכמו 

ימי אבלות על שלושים היו , אלפים הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה

ובאותו הזמן , "ויתמו ימי בכי אבל משה) "ח, דברים לד(משה וכמו שכתוב 

 ומחמת זה נשתכחו הלכות, אסור בדברי תורהלא למדו תורה מפני שָאבל 

מתוך ההלכות שלא הוכיח בפלפולו ועתניאל בן קנז , שנאמרו למשה מסיני

  . שמוכרח להיות עוד הלכות אלא ששכחו אותן ,נשתכחו

הוכיח וללמוד את כל שאפשר ל )א, תענית כא( לזה מצינו בגמראה ובדומ

ומטעם זה סידר רבינו הקדוש רק ששה סדרי , מתוך המשניותהברייתות 

משום מפני שהיה מותר לכתוב רק את מה שהיו מוכרחים , משנה ולא יותר

את כל לדעת ובזמנו של רבי היו יכולים , "עת לעשות להשם הפרו תורתך"

ה ירידת יתב חייא ורב אושעיא שהיורק בזמן ר, הברייתות מתוך המשניות

  . את הברייתותהיו מוכרחים לכתוב גם  ,הדורות

וידוע שרבי [, בגמרא שרבי יוחנן ואילפא עסקו ביחד בתורהשם ומסופר 

ומובא , כל רכושו כדי שיוכל לעסוק בתורהאת יוחנן היה עשיר גדול ומכר 

אבא יא בר יחעם רבי רבי יוחנן שפעם אחת הלך ) א, לרבה  ויקרא(במדרש 

שלא ובכה רבי חייא , מה שמכר כדי שיוכל לעסוק בתורהוהראה לו את 

והשיב לו רבי יוחנן וכי קלה היא בעיניך , כלום לעת זקנתורבי יוחנן השאיר 

  . ]שמכרתי דבר שנברא לששה ימים וקניתי דבר שניתן לארבעים יום

החליטו רבי יוחנן , ביתםבני וכשהגיעו מים עד נפש ולא היה להם פרנסה ל

ושמע רבי , וישבו לאכול ליד קיר רעוע, ואילפא לעסוק קצת במשא ובמתן

שאומרת מי הם האנשים שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי יוחנן בת קול 

מן שרבי יוחנן והבין , ואילפא לא שמע, ורק הוא שמע את הבת קול, שעה

והסוף היה שעשו , ונשאר ללמוד מתוך הדחק, השמים רוצים שימשיך ללמוד

  . יך לפרנסתוונתנו לו את כל מה שצר, אותו לראש ישיבה

אבל , ויצא לעסוק במסחר לפרנסתו, ואילו אילפא לא שמע את הבת קול

אם ישאלו אותו דבר שעלה לראש הספינה ואמר ו, לא ירד ממדרגתו בתורה

, לא יידע למצוא מקורו במשניות יפיל עצמו מראש התורן אל היםובברייתות 

ל "והיינו כנ .לזה במשנה שאלו אותו על ברייתא אחת ומצא מקורבאמת ו

  . ששייך להוכיח את כל הברייתות מתוך המשניות

מתוך את ההלכות שנשתכחו הוכיח בפלפולו וכך גם עתניאל בן קנז 

שאם  בתורה כל כךוגדול רבי חנינא היה חריף גם ו ,ההלכות שלא נשתכחו

 ממילאו, פלפולובהיה יכול להחזירה  ה משתכחת מישראלרוהייתה תו "ח

מפני , וההלכה היא כדבריו איתוהיה סבור שרבי חייא צריך להסכים 

  . שהתורה שלו היא יותר תורת אמת

דעבדי לתורה דלא ? בהדי דידי קא מינצית"רבי חייא השיב ואמר אבל 

והיינו אף על פי שאינו חריף כל כך להחזיר את התורה  ,"תשתכח מישראל

שעשה שלא תשתכח תורה מפני , ואבל הוא עדיף לפסוק הלכה כמות, בפלפולו

שלקח חמישה ילדים קטנים ולימד כל אחד מהם חומש מחמישה , מישראל

ולקח עוד ששה ילדים ולימד כל אחד מהם סדר מששה סדרי , חומשי תורה

  . מה שלמד מרבי חייאאת וכל אחד לימד לשני , משנה

חריפות גדולה , מה עדיף, רבי חנינא או רבי חייא, השאלה היא מי צודק

, מהמשך הגמרא שםיש ללמוד דבר זה  –? או זיכוי הרבים בתורה, בתורה

אמרתי לו אצל מי אתה , אמר רבי זירא אמש נראה לי רבי יוסי ברבי חנינא"

ורבי ינאי  ,אצל רבי ינאי? ורבי יוחנן אצל מי ,אצל רבי יוחנן אמר לי? תקוע

והיינו , "אצל רבי חייא? ורבי חנינא אצל מי. אצל רבי חנינא? אצל מי

  . לפני רבי חנינאשב וירבי חייא שבמתיבתא דרקיעא 

שהרי , יותר מרבי חנינאבתורה ומבואר מזה כי רבי חייא היה גדול 

א בב(שאמרו וכמו , לות בתורההגדבמתיבתא דרקיעא יושבים לפי סדר 

והיינו מפני שזיכוי הרבים נותן  ,בישיבה הלך אחר החכמה) א, קכ בתרא

ומי שמזכה את הרבים בתורה יש לו סייעתא , הצלחה מיוחדת בגדלות בתורה

מפני , ולכן רבי חייא ישב לפני רבי חנינא, לכוון לאמיתה של תורהדשמיא 

  . תורת אמתיותר רתו היא ותו ,שעסק בזיכוי הרבים בתורה

רבי חייא ו, מוסיף ברמת ההבנה כל זיכוי הרבים בתורהכי וצריכים לדעת 

 אפילו הלימוד הפשוט ביותר, היה מאושר גם במה שלמד עם ילדים קטנים

" דף היומי"וגם כשמלמדים , אם מלמדים לאחרים זה מוסיף המון בהבנה

בהירות עצומה יותר ממה שמקבלים בלימוד עם לבעלי בתים זה נותן 

אבל יש בהירות , ואמנם עם חברותא אפשר להתעמק ולהבין יותר, חברותא

  . שמקבלים רק כשמלמדים לאנשים פשוטים

ילדים גמרא לללמד באופן זמני ומעשה שהיה באדם גדול שביקשו ממנו 

א "חזוו הל והשיב, ל"ושאל את מרן החזון איש זצ, בכיתות גבוהות בבית ספר

יצטרך להסביר להם גם דברים פשוטים שלא מפני ש, למד אותםלכי כדאי לו 

ועל ידי שיסביר להם את הדברים הפשוטים , חשב עליהם בשעה שלמד לעצמו

  . הבנהויקבל תוספת בהירות 

שמחה בנוסף לו, לימוד התורה צריך להיות בשמחהש יש להזכירועוד 

גם לשמוח  כיםצרי, ומשמח מאדמעניין שהלימוד , מחמת הלימוד עצמו

מי שלומד תורה הוא בן מלך וסמוך על , שאנחנו זוכים לעסוק בתורהבזכויות 

אני חלקך "על הפסוק ) במדבר קיט(ספרי ב כמו שאמרו, שולחן המלך

יש צריכים להרג, על שולחני אתה אוכל ועל שולחני אתה שותה –" ונחלתך

  . בני תורהו חנמוח בחלקנו שאנולש, את השמחה

לנהוג חיבה , מידות טובות, הם הדברים המועילים להצלחה בתורהאלו 

ויחד עם זה יש , הצלחהלכות גדולה וגם זיכוי הרבים נותן ז, ורעות זה בזה

   .חשיבות התורה תורה מתוך הכרחזק בשמחת התלהת
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