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  285גליון מספר                                                   ג"תשע משפטים
  )א, כא( "לפניהם תשים אשר"

  .האדם לפני לאכל ומוכן הערוך כשלחן: י"מובא ברש
 בשם שמצא נפלא דבר מובא" הידיעות צראו" בספר
  :ח סאמט"הגר  –  השואה מקדושי אחד
 חלקים ארבעה וכן[ טורים ארבעה, כידוע, ישנם

 וחשן העזר אבן, דעה יורה, חיים ארח  – ] 'שלחן ערוך'ל
  . הקדושה תורתנו משפטי כל נתבארו שבהם  –  משפט

 אלף למנין הכל בסך עולה שמותיהם של הגימטריה
 שישנם הסימנים מנין גם שזה, וחמש אותמ שבע

  .ערוך בשלחן
 ושבעה תשעים מאות שש ישנם "חיים ארח"ב, שכן

, סימנים ושלשה מאות ארבע  – " דעה יורה"ב, סימנים
 חשן"וב, סימנים מאה שבעים ושמונה  – " העזר אבן"ב

 הכל סך, סימנים ושבעה עשרים מאות ארבע  – " משפט
  !וחמש מאות שבע אלף  – 

  !ופלא הפלא
  

  )ב, כא( "כי תקנה עבד עברי"
מדוע פתחה התורה והקדימה לכל משפטיה דוקא את 

  ?ענין העבד
שהואיל ורק עתה , ל"זצרבי חיים שמואלביץ מתרץ 

ועדין חשים הם את עצמת , יצאו ישראל ממצרים
זה הזמן המתאים ביותר , המכות שבהן נחבט גופם

כיצד נראה  לבאר את כל ענין העבדות ולהורות להם
  .עבד על פי התורה הקדושה

, משל למלך שמרדו בו והוא נאלץ להמלט מארמונו
המורדים הדקו את טבעת החנק . כשרק בגדיו לעורו

, כשהבחין שהוא כמעט נתפס, ובלית ברירה, סביבו
ש על דלתו של בית שהזדמן לפניו וקרא והוא מהר לנק
  !".הצל אותי, אנא: "לבעל הבית
, בה הוא נתון, ן את המצוקה הנוראהשהבי, בעל הבית

הורה לו לשכב במהירות ופרש מעליו ערמת שקים 
  .ובלויי סחבות שהיתה לו בביתו

וכבר נשמעו נקישות עזות על דלת , לא חלפו חמש דקות
  "?איפה הוא": הבית

במה אוכל ? את מי אתם רוצים": בעל הבית נגש לפתח
  "?רולעז

פנימה והחלו  וכבר נכנסו, שאגו הפורעים – "זוז"
, ש על הקירות ועל הארונות בקתות הרובים שלהםולנק

  .כדי להבחין היכן יש דלת כפולה

אחד מהם הבחין בערמת הסחבות שהיתה מנחת בפנת 
אך בנס לא העלה על דעתו , והכה עליה נמרצות, החדר
  .ר בה ולגלות את מי שמסתתר בתוכהולחפ

 וכשהשתרר, לבסוף התיאשו המורדים ופנו ללכת
  .ר כסידועדין רועד וחו, העז המלך לצאת, במקום שקט

, יםינותר בבית עוד יומ, לחש למצילו, "הצלת את חיי"
  .יצא למקום אחר, וכשהתרחקו עוד הפורעים

והמלך שוב ישב  –כא והמרד ד, דשים ספוריםוחלפו ח
  . בהדר על כסאו
, כמובן, היתה, לות הראשונות שעשהואחת מן הפע

  .ל לו על מה שעשה עבורוומנת לגמ על, א למצילוולקר
מה ", אמר לאיש כאשר עמד לפניו, "הצלת את חיי"

  ".?לתי לעשות עבורךוביכ
מכל ... אך איני חסר דבר, תודה לך אדוני המלך"

מסקרן אותי לדעת , אם זוכה אני לדבר אתך, מקום
, כיצד הרגשת תחת ערמת הסחבות שהנחתי עליך

  ".?כשהחרבות הכו מעליך
? איך אתה מדבר: "לוובקשה האדים המלך כלמשמע ה

: ומיד פקד על העבדים שלפניו, !"הלא תבוש
  !".ות בתליהוהוציאוהו למ"
אני חוזר ", פער האיש את פיו בתדהמה, "אדוני המלך"

, רחם עלי... אין המלך צריך לענות לי... בי מהשאלה
  ...".נהג בי כאלו לא שאלתי מאומה

! מחק את מה שדברתאי אפשר ל: "אך המלך לא נרגע
  !".מה שאתה עתיד לתת עליה את הדיןוצפה איוזוהי ח

כר יבהל לכומלל הווהא, לא הועילו כל בקשות הרחמים
, על צוארו הונח חבל התליה, העיר בטקס מרשים

פקד על וכשהמלך עצמו מ, והספירה לאחור החלה
  .לו מקרובוהארוע כ

וכפסע היה בינו " שתים"כשאמר התלין את הספרה 
הסיר את החבל מעל , נגש אליו המלך, בין המותל

כעת יודע אתה כיצד : "צוארו ואמר לו כשחיוך על פניו
אלמלא היית , לעולם לא היית מבין זאת!... ?הרגשתי

  ...".חווה זאת על בשרך
שג ומלים רבות אינן יכולות להסביר מה פשר המ

אשר זה עתה יצאו מעבדות , אך עם ישראל, "עבדות"
לפיכך בחרה , נים זאת היטב על בשרםלחרות מבי
רעות שארעו ובטרם ילכו המא, ח בצווי זהוהתורה לפת

  .להם וישקעו בנבכי ההיסטוריה ובתהומות השכחה
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והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל "
  )ו, כא( "המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע

בר באדם שנמכר בגנבתו או שמכר עצמו ומד, כידוע
. ואינו רוצה לצאת לחפשי לאחר שש שנים, בדלע

אזן זאת ששמעה על : "משום, רוצעים דוקא את אזנו
, ואם מוכר עצמו, תרצע, והלך וגנב, הר סיני לא תגנב

והלך , אזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים
  ". תרצע, וקנה אדון לעצמו

מדוע רוצעים את אזנו , אם זו הסבה לרציעה, ולכאורה
ולא מיד לאחר שנתפס , של הגנב רק לאחר שש שנים

  ?בגנבתו
  ? ומדוע דוקא על הדלת או על המזוזה

באר את הדברים על פי משלו בן ציון סנה ממאנסי רבי 
אסירים ): שער א אות ב" (שערי תשובה"הידוע של ה
וברחו , לעצמם מנהרהיצרו , חפרו חפירה, שישבו בכלא

רק אחד מהם נותר בכלא ולא . פשולם אל החודרכה כ
בא שר בית הסהר וראה מחתרת חתורה . "ברח אתם

: אמר לו. ויך אותו במטהו, והאיש ההוא עודנו עצור
הלא המחתרת חתורה לפניך ואיך לא מהרת ! קשה יום

  "?להמלט על נפשך
שה איזו רעה ע? מדוע כעס עליו השומר: ויש להבין

  ? האסיר בכך שלא ברח
מראה האסיר  –שבזה שהוא לא ברח , התשובה היא

  . שלא אכפת לו שהוא בכלא
מדבר על עשרת ימי " שערי תשובה"הנמשל של ה

 –טל על האדם לנצל את ההזדמנות ושבהם מ, תשובה
בעת שהמחתרת , את החובה ואת הזכות לחזר בתשובה

  .ששערי תשובה פתוחים, חתורה לפניו
: ענין עבד עברי נתן להבין על פי משל זהאף את 

כרמז על כך שהדלת , רוצעים את אזנו דוקא על הדלת
ויכול , ם שש שנות עבדותיהוא סי –היתה פתוחה לפניו 
  !אך הוא לא רצה לצאת, היה לצאת לחפשי

ומכאן גם התשובה לשאלה מדוע לא רצעו את אזנו מיד 
תו לעבד מכיר: אלא רק אחרי שש השנים, לאחר שגנב

אך בכך שהוא אינו , נש עבורווהיתה אמורה להיות ע
הוא מראה בעליל שאין במכירה זו כל , רוצה לצאת

נש גם על וע, אפוא, רציעת האזן היא. נש עבורווע
  .הגנבה שבצע

  

  כספו כי יקם לא יעמד יומים או יום אם אך"
  )כא, כא( "הוא
 ביום הכנסת בבית להתפלל שבאים אנשים ישנם

, פרנסה על נסבה תפלתם אך, השנה ובראש םהכפורי
 אינם הם. וכסף וכסף, כסף רוצים הם. פרנסה על ורק

 במיוחד להם' בוער' לא, רוחניות על בתפלתם מבקשים
 מענינת לא ממש' ה והמלכת, העוונות על מחילה לבקש
  .כסף רק. אותם
, תענה לא  – " הגרשני ילקוט" אומר – שכזו תפלה
 או", כפור יום זה  – " יום אם: "וקבפס כאן נרמז והדבר
 בהם יעמוד, השנה ראש של ימים' ב אלו  – " יומים
" הוא כספו כי יקם לא" אזי, כסף על רק בתפלה האדם

 כסף רק כי, בקשתו תתקים ולא תפלתו תתקבל לא  – 
  ...בקש

  

  ) ו, כב( "לשמר כלים או כסף רעהו אל איש יתן כי"
 יד שלח שלא להשבע ךשצרי, חנם שומר על כאן מדובר
  .בשמירה פשע ולא, בידו שהפקד ברכוש
 איש יתן כי: "התורה אומרת שכר בשומר מדובר כאשר
  ..."לשמר בהמה וכל שה או שור או חמור רעהו אל

 של ובענינו, "כלים או כסף" כתוב חנם בשומר מדוע
  ?..."שה או שור או חמור" נאמר שכר שומר
 כלים על או כסף על שמירה – בהווה הכתוב שדבר אלא
 של בהשקעה כרוכה ואיננה ,רבה טרחה מצריכה איננה
, עבורו שישמור, מחברו מבקש שאדם מצוי לכן. זמן
 שמירה, זאת לעומת. כלי על או כסף על, תשלום ללא
 גוזלת וגם, מרבה טרחה מהווה שה או שור, חמור על
 החיים בעל את להאכיל צורך יש; מועט לא זמן

 ישנן. הרפת את או הדיר ואת אותו תלנקו, ולהשקותו
 כמו, כזה חיים בעל של לארוח נעימות לא השלכות גם
 שומר אדם שיהיה מצוי כך כל לא לכן. וריחות רעש
  . שור על או חמור על חנם

, "כלים או כסף" חנם שומר של בענינו נאמר כך משום
  ". שה או שור או חמור" – שכר שומר ולגבי

  

ענון אם ענה תענה אתו כי אם כל אלמנה ויתום לא ת"
  )כב- כא, כב( "צעק יצעק אלי

, שיש להזהר מלענותם, הצווי הוא לגבי אלמנה ויתום
, נאמרה בלשון יחיד..." כי אם צעק יצעק"אך האזהרה 

  .רק לגבי היתום
לעולם : "ל"על פי מה שאמרו חז" אור למאיר"ובאר ה

שמתוך שדמעתה מצויה , יהא אדם זהיר בהונאת אשתו
אשה נפגעת  –) א"בבא מציעא נט ע" (נאתה קרובההו

  . והענש על הונאתה ממהר לבוא, דמעתה מצויה, בקלות
כל אלמנה ויתום לא "האשה האלמנה נכללה בצווי 

נש על וכי הע, נשוהיא לא נכללה באזהרה על הע". תענון
כי אם צעק " –ענוי יתום הוא רק כאשר יצעק היתום 

ה ממהר "האלמנה הקבאבל על ענוי , ..."יצעק אלי
  !לו אם היא לא תצעקיאפ, להעניש

  


