
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" )כא, א("                                                                                        
 (.רש"י"מה הראשונים מסיני אף אלה מסיני" )                           
מכיון שהמשפטים הם בעלי אופי הגיוני ומחוייבים לפי השכל, אינם     ש ,כדי שלא יהיו אנשים סבורים                            

כדוגמת מצוות  ,שהם "מסיני" ,כן העידה התורה על  צוות אלוהיות  אלא יצירות  אנושיות,יפוא מא                         .
 )חידושי הרי"ם(              ויש לקיימן רק מפני רצון השם יתברך ולא משום שהשכל מחייב אותן... ,אחרות שהן בבחינת חוקים

 

 "אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה" )כא, יט(
גרם לניזוק גם ביטול תורה ותפילה בעת מחלתו, הוא : נזק, צער, ריפוי, שבת ובושת, אולם הרי אמנם המזיק משלם בעד הכל

 ומי איפוא ישלם את ההפסד הזה ?
רק אם אמנם עוסק  –ואכן דבר זה נשאר כמעמסה תמידית על המכה ולעולם איננו יכול להיטהר מכך. במה דברים אמורים 

שהוא מתהלך בטל בחוצות, ולא זו בלבד  –"אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו"  המוכה בתורה ועבודה בקומו מחוליו, אבל
שאיננו מצטער על אשר החסיר בעת מחלתו ואינו שואף למלא את החסר, אלא שהוא עוד מתבטל בחוצות, הריהו מוכיח בזה 

 )כרם הצבי(                                                               שהמכה לא גרם לו שום ביטול תורה, ועל כן "ונקה המכה"... 
 

 "את העני עמך" )כב, כד(
 )ר' שמעלק'ה מניקלשבורג זי"ע(שהעוני הוא גם חלקך ואתה סובל מחסור...      –מצות חסד וצדקה יש לקיים גם כש"העני עמך" 

 "ואלה המשפטים אשר תשים 
 לפניהם" )כא, א(

 :בפרשתינו )אות ה(מספר המדרש תנחומא 
 היה אחיינו, בן אחותו של ,וס( הגראונקל :עקילס )גירסא אחרת

 אך מתיירא ומפחדהתגייר היה מבקש לוקיסר רומי אדריאנוס, 
לפיכך התחכם ואמר לו "אני מבקש לעשות סחורה", שאלו הדוד האם חסר לו כסף  מדודו,

לצאת לעשות סחורה בחוץ לארץ  שהוא רוצהעקילס כי אם כן אוצרותיו פתוחות לפניו, ענה 
? ענה הקיסר: כל סחורה שאתה רואה  צה להתייעץ עימו איך לנהוגורו ,"ולידע דעת הבריות"

 כי סופה להתעלות ואז תרויח מזה כסף. ,סחור בה ,שהיא שפילה ונתונה בארץ
לארץ ישראל ולמד תורה, לאחר זמן מצאוהו רבי אליעזר ורבי יהושע, ראוהו  הלך עקילס

כשבא אצלם עקילס החל לשאול  אמרו אחד לשני "עקילס לומד תורה",שפניו משתנות, 
 אותם שאילות רבות והיו עונים לו.

בהמשך עלה אקילס וחזר לדודו הקיסר, שאלו אדריאנוס "ולמה פניך משתנות", האם הפסדת 
וגם אף אחד לא  הפסיד בסחרתוורתך או שמא יש מי שמציק לך ? ענה עקילס שלא את סח

 שאלו אדריאנוס שוב "ולמה פניך משתנות" ? מי יציק לאחיינו של הקיסר ?!כי הציק לו, ו
מל את עצמו, שאלו הקיסר "ומי אמר לך לנהוג מד תורה וענה עקילס שפניו השתנו כיון של

בשעה שאמרתי לך  –.. שאל אדריאנוס "אימתי" ? ענה עקילס כך ? ענה עקילס "בך נמלכתי".
לך ועסוק בה שסופה  ,אמרת לי שכל סחורה שהיא שפילה ,שאני רוצה לעסוק במסחר

להתעלות, כך עשיתי, הסתובבתי בכל האומות ולא ראיתי אומה ששפילה ונתונה בארץ 
ה'... לבזה נפש למתעב  "כה אמר :והנביא ישעיה מלמד שסופה להתעלות )ישעיה מט( ,כישראל

 לפיכך עשיתי כך.גוי... מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו למען ה'" וכו', 
ו מלכים ישראל, שיעמד : עתידיםלהכעיס אותו על ישראל ואמר של הקיסר יועצורצה 

פירוש הפסוק, שכוונתו היא שהמלכים  לכים יראו וקמו" )זה היה סילוףככתוב "ממפניהם, 
,  שהם יתעלו לבסוף עקילס צודק :אדריאנוס את היועץ על לחיו ואמר לו הכה ישתחוו לה'(

 ,ה לא תהיה אלא תיקון הירידה ולא יותר, אולם העליעולה לבסוף שכל דבר שיורד ברור הרי
והרי  ר ומחזירתו לקדמותו ולא יותר מכך.וכמו שרטיה מרפאת הבש ,עד למצב הקודם בו היו

כך  ? ואם וכי לא עומדים הם לפניו ,מלחמהל אנשי אף משרת שאם ישראל רואים  ,היום
 ?מדוע אתה אומר שמלכים ישתחוו להם שלא יצטרכו לעמוד לפנינו,  יםלא די ,הם שפלים

אם כן הרוג את עקילס הואיל  ,אמר היועץ לקיסר: כיון שלא תהיה להם מעלה יתירא עלינו
 עד שהוא במעי אמו היה ,בן אחותי "עקילס ונתגייר ומרד במלכות. סרב אדריאנוס ואמר:

כל אויבך  ורוח הקודש צווחת "כן יאבדו ,קפץ מהגג ומת, ראוי להתגייר". שמע זאת היועץ
 עדיין לא תאמר לי למה עשית זאת ? ,אמר אדריאנוס לאחיינו: עכשיו שמת יועצי ה'",

 הצלה 

 פלאית...   
 

 שבת בערב שנכנס ביהודי מעשה

 ר"אדמוה לא ,משפטים פרשת, קודש

 מטאהש פייש משולם רביהרה"ק 

 זי"ע.

 שנים'קרא כבר  אם הרבי שאלו

 הפסוק סיום מה שאלואז ו, 'מקרא

 וגם: "היהודי ענה" ? השור יסקל"

 ושוב שובהרבי  שאלו", יומת בעליו

 שהשיב עד, ולא עזבו הפסוק סיום מה

 פטרו", כשאמר זאת, השור נקי ובעל"

 .לשלום הרבי

 נכנס, ולעירו היהודי חזר ש"במוצא

, כשרק פרותה את לבדוקשלו  לרפת

 ...הפרות את והרג הגג קרס ,יצא
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 .ו"התשעכז' שבט , 133ן גליו ,בס"ד 
 .חלקים 14, 8:47המולד ביום שני,  -שבת מברכין 

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

אברהם  נולד הג"ר ,ל' שבט התקע"הביום  //אנטיוכוס השני שגזר גזירות רעות על ישראל בו מת  , כיהיה יום טוב בזמן התלמוד כח' שבט
 .כיהן כרב העיר פרשבורג ונודע כגאון וקדוש, נפטר ביט' טבת התרל"ב ,'חת"ם סופר'שמואל בנימין סופר זצוק"ל, ה'כתב סופר', בנו של ה

 משפטיםפרשת 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 משפטי ה'                 
             משל למה הדבר דומה ? לחולה                              

               :שנכנס הרופא לבקרו ואמר לבני ביתו                          . 
"האכילוהו והשקוהו כל מה שהוא רוצה,                                   .
נכנס לחולה  כלום",  ממנו  תמנעו אל                                  .

 ני ולא ישתהאמר לבני ביתו "היזהרו שלא יאכל דבר פלו ,אחר
ם אמרת לאכול מה שהוא דדבר פלוני", אמרו לו "לחולה הקו

ולזה אתה אומר שלא יאכל דבר פלוני" ? ענה להם:  ,רוצה
"החולה הראשון אינו של חיים, הוא עומד למות ולא משנה מה 

ולכן אמרתי אל תמנעוהו משום דבר, אבל חולה זה שהוא  ,יאכל
מרתי לו שלא יאכל דברים א ,ועתיד לקום ולהתרפאות ,של חיים
 .כדי שלא יכבד חוליו ,מסויימים

◆ 
משל זה המובא במדרש תנחומא בפרשתינו )אות ג(, בא להסביר 

 .מה ההבדל בין משפט ישראל למשפט עכו"ם
בהם  יםחוקים שלא יחיו בם ולכן מותר ,חוקות הגויים הם הבל

חי ואילו חוקות עם ישראל הם חוקים טובים שהאדם ים רבים, דבר
 .ולכן ההגבלות והגדרים מרובים וקשים יותר ,בהם

ם כמו ישראל, יישאף כשהגויים פוסקים בדין מסו ,ומוסיף המדרש
"ואלה המשפטים אשר תשים  ככתוב ,אסור ליהודי ללכת ולדון שם

וכל המניח דיני  .לפני היהודים ולא לפני אומות העולם - לפניהם"
 .ואחר כך כפר בתורה ,ילהכפר בהקב"ה תח ,ישראל ודן לפני עכו"ם

ללא השפעות  ,כראוי ,אם יעשו ישראל דיניהם דין אמתאומר ה': ו
הריני בונה להם את בית המקדש וישבו בו סנהדרין   ,אומות העולם

"ציון במשפט תפדה  ,כנאמר "ואשיבה שופטיך כבראשונה" וגו'
שמרו משפט ועשו  ,ושביה בצדקה" )ישעיה א(, וכתוב "כה אמר ה'

 .כי קרובה ישועתי לבוא" וגו' )שם נו( ,צדקה
◆ 

נסיים בסיפור המעיד על פקחותם של דייני אמת, את מהסיפור 
י הג"ר יחזקאל אברהמסקמזצוק"ל  ולזינגרש מ"מהגר שמע

 :זצוק"ל שהיה אב"ד בלונדון
 ,שיסדר להם גטוביקשו זוג ר' יחזקאל בבית הדין  פעם באו לפני

מתוך להתגרש  רצוויחד הם החליטו שאינם יכולים להמשיך 
שמרגיש " " סיפר ר' יחזקאל,הייתה לי השערה" ,הסכמה ביניהם

פי סדר זמני אמרתי להם שללפיכך ו ,יה אצלםאני מה שורש הבע
בקשתי מהמזכיר , וגט רק בעוד חודשאת הבית הדין נוכל לסדר 

 .לקבוע להם זמן
רתי לו שאני מבקש קראתי חזרה רק לבעל ואמ ,כשיצאו ללכת

משך כל החודש לא יכנס אף פעם בש ,ממנו רק דבר אחד
אלא יחכה  ,למטבח בזמן הבישול לברר מה ואיך אשתו מבשלת

 ...יםר האוכל עד שיקבל את ארוחת הצהריבסבלנות בחד
 ו ! ...הזוג לא הופיעבני כשהגיע יום המועד לעשיית הגט 

 

 ך 'לאור הפרשה':המש            
: היית לומד תורה בלי ענה עקילס "בקשתי ללמוד תורה" אמר הקיסר

מה איזו מתנה ביום ניצחונו עקילס: וכי נתת לאיש מלח ו, ענהלהתגייר
בלי שנטל את כלי מלחמתו ומסר נפשו  ,יביו וכיבוש מדינותעל או

עבורך ? כך לא נתן ה' את התורה ובפרט התורה שבעל פה שעל ידה 
ללא שימסור את נפשו עבור עבודתו יתברך,  ,מצליח האדם את נפשו

 שנאמר ,לעולם אם אין אדם נימול אינו יכול ללמוד תורה ,ולכן
משום  "ל גוילא עשה כן לכ"'מגיד דבריו ליעקב', למי שמל כיעקב, "

 !! שהם ערלים", ולכן מסרתי נפשי והתגיירתי ומלתי

בגמרא )בב"מ( ישנו נושא בענין אבידה 
 יאשים ממנה, שנקרא "יאוש שלא מדעת".ישמת

 

"יאוש  :אמר על כך השרף מקוצק בדרך החסידות
 כל יאוש מגיע מחסרון דעת... מדעת".שלא  -

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א    
 

מים היוצאים מן המזגן בשבת  ?                             
 ? האם מותרים בשימוש                            .

יש בהם  ,מים היוצאים מהמזגן !                               
ם שם כלי ואם האד .איסור נולדיה של בע לכאורה

 ם:עיצות להתיר לו לטלטל ןלקבל המים לתוכו ישנ
שאז כשירדו  ,מזלג או כוס וכדו'כ ,דלי כליליתן ב א(

יהיה הדלי בסיס לדבר האסור )מים( לתוכו, המים 
 בטילטול. כוס( שמותר / )מזלגובסיס לדבר המותר 

מים או משקה אחר שאינו קודם כל ישים בדלי ש ב(
 ,ורק לאחר מכן יניח הדלי לקלוט את מי המזגן ,מינו

)היינו שכל טיפת מים  ,ואז אמרינן קמא קמא בטיל
היוצאת מהמזגן מיד מתבטלת במשקה המותר שכבר 

 והכל נהיה מותר. ,נמצא בדלי(
 נראה שיש לנהוג כעיצה א'. ,זצ"ל הגר"ע יוסףדעת ול

 "י: המלחמה בשבתאי צבי שר

 נחמיה חייא חיון  -פה פרק   

 
 הקשר בין הג"ר דוד אופנהיים זצוק"ל

כותב הג"ר יעקב עמדין לנחמיה חייא חיון שר"י, גרם לאסון, וכמו ש
"נשוב לספר מ]ה[תועב ]נחמיה חייא[ חיון, ב'תורת הקנאות':  זצוק"ל

 הגאון אב בית הדין[ בפראג ]הגר"ד -]  מהמקרה רע שקרה להגאב"ד
ובנו יחידו ]הג"ר יוסף זצ"ל[ שהיה נקרא הרב  ,אופנהיים זצוק"ל[

הרשע בעצת  ,הוא היה לימים אב"ד העיר הולישוי[ -מהעלשויא ]
ככה סיפרו מגידי אמת שהיו שם באותו הצורר חיון תפח רוחו ונפשו. 

בן אחד )הוא רבי יוסף(  -כי פעם אחת ברא חדא דהוה ליה ]  ,זמן
נסע  ,יחידו, ידידו[ -ידידיה ]  ,]רבי דוד[ הנ"ל, יחידיה שהיה לו[ להגאון

מקום מים חיים נובעים לעסוק שם ברפואה. והיה לו  ,לקארלסבאד
]לרבי יוסף[ גם כן בן זכר יחיד ורך לאביו ולאמו, ילד שעשועים נחמד 
ונעים שלא היה דוגמתו בעולם בנוי ביופי, כמו שהיה אביו גם כן אדם 

צה האב לקחתו עמו, כי היו לו געגועים עליו, אכן ור יפה להלל מאוד.
האב הזקן, הגאון ]רבי דוד[ הנ"ל, לא הניחו, כי היה מחמד עיניו, המו 
מעיו לו, ושם בו תקותו לראות בו שמחות גדולות, לפיכך לא אבה 

 להסכים עם בנו שיקחנו עמו כי יירא פן יקראהו אסון בדרך.
ביו יוליכנו עמו, ולא יירא מפחד ונזדמן לו הנחש חיון, ויעץ אותו שא

, כי שם כתב קמיעא מחסהו, פתאום, כי הוא כרת ברית את מות
ובשכ"ר שירבה לו נסתר. ועשה לו טס של זהב, וחקק עליו מה שחקק, 
וחפה אותו עור, ותלה בצואר התינוק, והבטיח שמעתה ילך בטח על 

 אחריותו, לא תאונה אליו רעה, כי אם אבני השדה בריתו.
[בכן, על פי הנחש הכריע את הגאון הנ"ל לתת רשות ולהתרצות ]ו

בהליכת הילד עם אביו, אז הלך לבטח דרכו. אך המה בדרך, פתאום 
בא השודד, כי נפל הילד מן הקרון, ואופן עגלה על צוארו יסוב, ושבר 
מפרקתו והמית מחמד עין. ולא זכו עוד לבן זכר יורש עצר. ובדקו הטס 

צא צורת עורב שחור מצוייר עליו. זה היה פרי שתלה לו המין, ונמ
 קמיע שלו. אוי לרשע, אוי לשכנו" ! 

 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

 

 ון בחסד...אג     
 

 הרב שמואל זעפרני, יד ימינו

 מרדכיהג"ר  ,הראשל"צשל 

על  אמר ,"הרב אליהו זצ"ל זצוק"ל מספר: אליהו

בגמילות  גאוןשהוא  ,זצוק"לנתן בוקובזה  הרב
חסד, ועוד אמר לי: 'כל מה שיבקש ממך הרב 

 בוקובזה, תעשה כל מאמץ לאשר'".
, זמן קצר לפני 'כשהרב נתן שכב בבית החולים 'הדסה

אליהו שנלך לבקרו. כשנכנסנו  פטירתו, ביקש הרב
מאוד התרגש ובמאמצים גדולים התיישב  לחדרו הוא

על המיטה. הוא התפרץ בבכי ואמר לרב: 'מה יהיה 
עם כל המשפחות שעיניהם נשואות אליי, במיוחד 

רבות  פחותעכשיו כשחג הפסח מתקרב, וישנם מש
 המחכות ל'קמחא דפסחא' ?? ...

הרב ישב בחדרו, עודד אותו וקרא עמו פרקי תהילים 
אמר לי הרב: 'ראה, עד  החדרלרפואתו. כשיצאנו מ

כדי כך  כמה מידת גמילות החסדים הוטמעה בו, עד
זה  ,הקשה בו הוא שרוי שכל מה שמטריד אותו במצב

 ..."מה יהיה עם אותם משפחות נזקקות'
 (0548455275 –הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע )לרכישת 

 


