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  ''כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד'' 
י הפרשה הזו מדברת במכרוהו בית דין בעד אומרים חז''ל, כ

  גניבתו.
נב, וכי לא מן , מדוע התחילה הפרשה דווקא באדם גומקשים

הראוי היה להתחיל את פרשת משפטים באנשים גומלי חסדים, 
  כמו ''אם כסף תלוה'' או בשומר חנם שעושה חסד לבני אדם?

  

אלא, אילו היתה התורה נתונה מאדם בודאי לא היתה השגה 
חרת, אלא להתחיל מאנשים חשובים שגומלים טובות לבני א

להתחיל באדם בזוי כמו הגנב. אבל מכיון שהתורה ולא  –אדם 
לאב יש בן גנב בין בניו, הרי ואם  –נתונה מהקב''ה ואנחנו בניו 

כל מחשבותיו וכל דאגותיו הן על בנו הגנב, ומחפש עצות איך 
ים אין לו מה לדאוג. להטיב את דרך בנו הגנב, כי לבניו הטוב

לכן תיכף בתחילת פרשת משפטים מחפש הקב''ה עצות לבנו 
  הגנב.

אמרה התורה, שאם גנב שור וטבח ומכר משלם חמשה, ובעד 
שנשא הגנב אותו על כתפו, מנכים כיון  –שה משלם ארבעה 

  מחשבונו שה אחד, בעבור הצער שהיה לו בעת הגניבה.
של הגנב, שהרי מי ביקש כל אדם היה דוחה בביטול את צערו 

ממנו שיגנוב. הרגש כזה יכול להיות רק אצל אב ואם. הקב''ה, 
כך גדולה, אפילו לישראל שגנב, עד  בניו, אהבתו כל ושאנחנ

  שמרגיש גם את צערו בשעת הגניבה.
  הסבא מקלם

  
  ה איש את רעהו''ריבון אנשים והכ''וכי י

שאלו לברזל, מפני מה קולך נשמע כל כך בעת שמכים עליך, 
  והזהב בעת שמכים עליו אין קולו נשמע כל כך? 

והשיב הברזל, הטעם פשוט כי הזהב לא מכה אותו הזהב 
שהוא אחיו, רק הברזל שהוא זר אליו מכה אותו, לכן אינו צועק 

רזל, מכה אותו הברזל שהוא כל כך בעת שמכה עליו, אבל ב
אחיו וקרובו. זה כואב מאד, שאחרים וקרובים יכו זה את זה, 

  ולכך הברזל צועק מאד בעת שמכה עליו ברזל אחר.
  חכמי המוסר

  
  ''עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל''

יש לעמוד על שינוי הלשון, שכאן נאמר ''תחת'', ואילו בפרשת 
דים זוממים נאמר ''עין בעין שן בשן יד ביד רגל שופטים אצל ע

  ?ברגל''
  

כאשר ולא  –ויש לתרץ לפי הכלל שדרשו חז''ל ''כאשר זמם 
עשה'', כלומר שאין העדים זוממים נענשים אלא כל זמן שעדיין 

  לא נעשה מעשה על פיהם.
והנה תיבת ''תחת'' באה רק כשהדבר הראשון איננו והאחרון 

פרשתנו דהכה עינו נאמר ''עין תחת עין'' בא במקומו, ולכן ב
שהרי העין נפגעה, אבל בעדים זוממין הרי עדיין לא נעשה 
  מעשה על פיהם, ורק מתקיים ''כאשר זמם'', לכן נאמר עין בעין.
  רבי שמשון מאוסטרופולי

  

  ''ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טריפה לא תאכלו''
בשדה ובשר  –י פשר סמיכות הכתובים: ''ואנשי קדש תהיון ל

טרפה לא תאכלו'', ביאר השפת אמת, על פי מאמר הגמרא 
  בחולין שם נאמר שהקב''ה אינו מביא תקלה לידיהן של צדיקים.

והקשו התוספות דהרי מצינו בכמה פעמים שבא תקלת חטא 
ייני אכילה אין בענלידיהן של צדיקים? והשיבו התוספות שדווקא 

שגנאי הוא לצדיק שאוכל דבר לפי  –לה על ידן הקב''ה מביא תק
  איסור.

יוצא איפוא שבאם האדם מקדש את עצמו וזוכה להגיע לדרגת 
מבטיחו אזי  – ''ואנשי קדש תהיון לי''הצדיקים , בבחינת 

'ה הקב' – ''בשר בשדה טרפה לא תאכלון''שהכתוב נאמנה 
של אכילת דבר שאינו  כבר ידאג שלא תבוא לידך תקלה כזו

  כשר!
  שפת אמת

 
  ''מדבר שקר תרחק''

אל הגאון רבי יושע בער מבריסק הגיע אדם ושאלו: נאמר 
בפסוק ''אמת מארץ תצמח'', ואם כך, אם האמת צומחת וגדלה 

  באדמה בשפע כזה, מפני מה האמת בעולם מועטה כל כך?
השיב לו רבי יושע בער בצחות: משום שאין הבריות רוצים 

  להתכופף כדי לקבלה!...
מת מארץ תצמח'', אבל הרבי מקוצק היה אומר בחריפות: ''א

, וזרע שום דבר אינו צומח, אם אין זורעים אותו תחילה באדמה
צומחת  –האמת הוא השקר! משקוברים את השקר באדמה 

   ועולה האמת...
  

  ''כי תפגע שור אויבך או חמורו תעה השב תשיבנו לו''
בפסוק זה, המדבר על מצות השבת אבידה, אומרת התורה ''כי 

', ולעומת זאת בפסוק הבא, המדבר על מצות תפגע שור אויבך'
  פריקה וטעינה, אומרת התורה ''כי תראה חמור שונאך''.

מפני מה משתמשת התורה פעם בלשון ''אויב'' ופעם בלשון 
  ''שונא''?

  
מצוות אלו, אפילו כאשר ברם, אמרו חז''ל, כי כתבה התורה 

ה או בעל השור אשר עליו מטעינים הינו שונא דימאבד האב
פוגע, שכן רצתה התורה כי יכפה את יצרו. אף אונקלוס ל

מתרגם את הפסוק שלהלן: ''משבק תשבוק מה דבלבך עלוהי'', 
כלומר, עזוב ושכח את אשר בלבבך עליו. מטעם זה אמרו 

לטעון, מצוה  ושונאלפרוק  אוהבבגמרא, כי אם נזדמנו לפניו 
  בשונא כדי לכפות את יצרו.

כמין חומר, לפי מה שכתב הגאון  יםמעתה נדרשים הפסוק
מוילנא כי ה''אויב'' מסתיר את איבתו בלבו, וכלפי חוץ הוא 
מראה את עצמו כאוהב, ואילו ה''שונא'' אינו מסתיר את שנאתו, 

  אשר אותה מראה כלפי חוץ, בגלוי.
כאשר מדברת התורה על מצות טעינה ופריקה, נקטה בלשון 
שונא, שכן האויב, זה אשר מסתיר את איבתו בלבו, ומתנהג עם 



ידידו כרע וכאוהב, ודאי יעזור בפריקה ובטעינה, ואין אצלו 
כפיית יצר השנאה, שהרי צריך להעמיד פני אוהב ולעזור 

של  יו בפנבפריקה ובטעינה. במצות פריקה וטעינה, הנעשית 
, אשר שונאיותר כפיית יצר ישנה אם הוא מקבל החסד, ודאי 

מראה את שנאתו בגלוי, ומשום כך נקטה התורה במצוה זו 
  דווקא לשון ''שונא''.

  ?''''אויבבאיזו מצוה יש כן מקום לכפיית יצרו של ה
המאבד. כאשר מוצא  אינה בפניבמצות השבת אבידה, אשר 

ו ואז יצרו בוער בקרבו המוצא את האבידה אין המאבד עמ
לממש את איבתו אשר אינה ידועה, כיון שאין המאבד יודע, ולא 
להחזיר את האבידה. משום כך נקטה התורה בהשבת אבידה 

  .''אויב''לשון 
  ציוני דרך

  
  ''ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו''

  ותר מבשאר בעלי חיים?מפני מה זכה הכלב בבשר טריפה י 
  

דרך העולם להציג כלבים, אשר ישמרו את הצאן מן הזאבים. 
שומר הוא הכלב על שאר הבהמות, אשר לא  נטרפו, ואף על 

  בהמה זו שמר עד שנטרפה.
בדין הוא שלא יהא האדם כפוי טובה לכלבו ולא יקופח שכרו של 

  השומר הנאמן...
  דעת זקנים מבעלי התוספות

  
  ''לא תשא שמע שוא''

ן במסכת פסחים איתא: כל המספר לשון הרע וכל המקבל לשו
הרע, ראוי להשליכו לכלבים, שנאמר ''לכלב תשליכון אותו'', 

  וכתיב בתריה ''לא תשא שמע שוא'' וקרי ביה ''לא תשיא''.
טעמו של דבר יש לפרש, דהנה הכלבים שמרו על עצמם בעת 
הצורך מלחרוץ את לשונם, אף על פי שהם בעלי חיים, ידעו 

  לנצור את פיהם, כאשר נצטוו על כך.
לו ה' דעת ובינה, ואין בכחו לעצור ברוחו,  אדם אשר חלק

לכבוש את יצרו ולבלום את פיו, הרי הוא גרוע במדריגתו מן 
הכלב, ומשום כך אפשר לתת אותו כמאכל למי שהוא בדרגה 

  גבוהה יותר ממנו...
  ע''פ מהר''ל

  
  ''והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש אליכם''

  ש''י: חור בנה של מרים.ופירש ר
  ותימה, מאי נפקא מינה לרש''י לפרש שחור הינו בן מרים.

ונראה, שקשה לרש''י על מה דאמר שמואל: שנים שדנו דיניהם 
דין, אלא שנקראו ב''ד חצוף, ורבי יוחנן ור''ל חולקין וס''ל שאינו 

וחור, וחלילה  רק שנים אהרן הלא בכאן היודין. והוקשה לרש''י, 
  ?שיקראו ב''ד חצוף

על כן פירש רש''י, שאמר משה לזקנים שיהיו דיינים, ור''ל 
כל אחד בפני עצמו בשלושה או בשבעים, אכן באהרן וחור 

 יחדל כרחך אין פירושו אהרן וחור , ועיהיה דיין כיחיד מומחה
פסול שיישבו לדון ביחד, כי אהרן שהרי חור בנה של מרים, ו

  דודו של חור היה, ואין כאן מקום לטעות ולומר שניהם יחד.
  משיבת נפש

  
  

אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע ''אם ענה תענה 
  צעקתו''

  ?אלי''מה פשר ההדגשה ''כי אם צעק יצעק 
  

מדרך העולם, כאשר מאן דהו מציק ומיצר לאדם, אם אינו יכול 
לעמוד כנגדו ולגבר עליו בכוחות עצמו, פונה האדם ומבקש 
עזרה מכל מי שיש בידו להצילו מחמת המציק. בדרך כלל הוא 

  ולט על האיש שהרע לו והוא נתון למרותומחפש אדם שש
ואם אינו מוצא אדם שכזה, הוא פונה לנציג המדינה, איש 
משטרה וכדומה, המופקד על שמירת החוק והסדר. הוא נסמך 
ונשען עליו שיטיל את סמכותו ומרותו על אותו אדם, וימנע ממנו 

  מלפגוע בו.
אולם עד מהרה הוא יווכח כי לא נכון לעשות כן. הנה כי כן: אם 
אמנם אתה משליך יהבך על בשר ודם, ותולה בו תקוותך 
ומשעתנך, הקב''ה יוכיח לך כי זו משענת קנה רצוץ. הקב''ה 

  יסיר את עזרתו ממך, ואתה תישאר חסר אונים וחדל אישים.
בעצמו שהוא  תפנה אל הקב''האם  –'' אליאבל ''אם צעק יצעק 

''בעל הבית'' האמיתי בבריאה, והוא מושל בכל ובידו כח 
  .''שמע אשמע צעקתו''וגבורה, הרי אז מובטח לך כי 

  דברי שאול
  

  ''מלאתך ודמעך לא תאחר''
דרש יסוד גדול וחשוב בעבודת  השל''ה הקדוש למד מכאן בדרך

דמעותיו. אלו  –'ודמעך'' רצונו של האדם, 'זהו  – 'מלאתך''' ה':
מת הנך רוצה דבר, עד כדי כך שהנך מוריד עליו דמעות, אם בא

  בוכה ומתחנן לפני בוראך לקבלו, הרי ש''לא תאחר'' לקבלו!
 –אדם שרוצה באמת ומתחנן לפני בוראו לקבל סייעתא דשמיא 

  יענה מן השמים!בודאי 
  השל''ה הקדוש

  

  סיפור השבוע
  ''עזב תעזב עמו''

מספר א' מתלמידי רבי נתן צבי פינקל, הסבא מסלבודקא, שזמן 
קצר לאר חתונתו, הפתיעו פעם ה''סבא'' בשאלה, האם הוא 

בתות. השיב התלמיד: בודאי! עוזר לאשתו בבית בערבי ש
, וכך גם נהגו שבת והוסיף שהרי חז''ל מזהירים לעשות לכבוד

  בעצמם כפי שמביאה הגמרא.
חייך הסבא ואמר: צדיק! וכי משום כבוד שבת בלבד ורק מתוך 
דברי חז''ל אתה למד שצריך אדם לעזור לאשתו, והרי זו מצות 
עשה מפורשת מן התורה ''עזוב תעזוב עמו'', ועל א' כמה וכמה 
לאשתו שיש כלפיה חובות מיוחדים, ובמיוחד בערב שבת 

וממהרת להספיק מרובות בו ההכנות לשבת והאשה יגיעה ש
עבודות הבית עד מועד הדלקת נרות, היש לך מצוה  ולסיים את

  שבין אדם לחבירו גדולה מזו! והוסיף להאריך בזה כהנה וכהנה.
רצה הסבא להדגיש בהזדמנות זו גם את העובדא, שבשיגרת 
החיים שמים לב בעיקר למצוות שבין אדם למקום ומחמיצים את 

  החובות שבין אדם לחבירו.
  המאורות הגדולים

  ת שלום!שב
  יוצא לאור לרפואה שלימה 

  הרב יוסף שלום בן חיה מושא שליט''א
  : ל למייל לפנות נא העלון ענייני לכל

kosssover@gmail.com


