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 משפטים -וטהר ליבנו  
 

 ונשמע נעשה ויאמרו ,ויקרא הברית ספר ויקח- ואלה המשפטים

למה יש הפסק בסיפור מתן תורה, שואלים  המפרשים
דיני ומשפטי התורה מפרידים ש? ??בין יתרו למשפטים

 ?בתוך עניין סיפור מתן תורה?
 

 שבפרשת יתרונראה כפי שהרחבתי בפרשת יתרו,  אלא
איך הגיעו למצב  עיקר לתארהיה בסיפור מתן תורה ה

את התורה ישירות  שזכו בעצמם לראות ולשמוע ולקבל
לראות את רצוננו שכתב רש"י שאמרו " וכפימבורא עולם, 

אתם ראיתם כי מסתיימת "שם ", וכמו שהפרשה מלכינו
, העניין בפרשת משפטים אבל ,"מן השמים דיברתי עמכם

איך עם ישראל קיבל  ,"נעשה ונשמעהעיקרי הוא ה"
 בברית לקיים את התורה והחוקים והמשפטים.

 

בן שבחלקם הגדול נוגע בעניינים שהמשפטים  ונכתב ולכן
הם התכוונו  נעשה ונשמע אמרוכשהם כי אדם לחברו, 

ברית שכרת ספר הבש ,גם מה שלא ידעו עדיין לכל המשפטים
ועד מתן מבראשית מצוות כתב להם ש כד' ז'כתב רש"י עמם משה, 

ובוודאי לא רק על זה אמרו נעשה , במרהקיבלו מצוות שגם ותורה 

הרי כבר שמעו  אז מה המעלה בנעשה ונשמע, להם,על הידוע  -ונשמע 
 .וידעו כל מה שהתחייבו

רוחניות לשנים, וכל מטרות שווה לחלק כי  כך למה??וכל 
וייקלט חודד המסר יותר, מככה כי נפרד, ב ומסר להעביר

 כראוי.ו ,יותר בתודעתנו

רבי שלום מזכיר לי סיפור על המגיד הירושלמי  וזה
שפעם נסע לחיפה לעורר על חילול שבת  ,זצ"ל שבדרון

", אבל כשהגיע לחיפה הוא חיפהוחיזוקה בעיר האדומה "
בדרשה חוצבת הלהבות שלו  ולכןנתקל בפריצות איומה, 

 .האיומה צעק הן על חילולי השבת והן על הפריצות

בנאום חוצב שנאמרו ומחאתו בו יצעקות ל ולמרות
בכל זאת חש בנפשו שלא  ,בטוב טעם ודעתובלהבת אש ו

השיג את המטרה, כי הוא לא התמקד על עניין אחד אלא 
 אז כלום לא עלה בידו.ש ,נתפס על שני עניינים

 כי אם לא נתמקד ,עלייה רוחנית עלינו להתמקד בעניין אחד ולא להתפזרהתחזקות ועל  כשנחליטו, חנגם אנש ללמדנו
לעניין נוסף,  נתקדםולאחר מכן  ונקבעו בנו כטבע שני, וונשמרו ונבססהבעניין אחד,  נתעלהלא יעלה בידנו מאומה, אלא 

 בהצלחה בעזרת השם.וכך מדרגה אחר מדרגה אבל בטוח, 

 לפניהם" תשים "אשר

 דעתך על תעלה לא :למשה ה"הקב לו אמר רש"י כתב
 שתהא עד פעמים' ג או' ב וההלכה הפרק להם אשנה לומר

 טעמי להבינם עצמי מטריח ואיני כמשנתה בפיהם סדורה
 כשלחן ,"לפניהם תשים" אשר נאמר לכך ופירושו, הדבר

 :האדם לפני לאכול ומוכן הערוך

הדמיון לאוכל, זה הגירוי, מתוק מלוח חריף, חמוץ,  אגב
משולב, חם קר מבושל אפוי מטוגן, מנה ראשונה שניה 
אחרונה, כלים וסדר, וכל אדם טעם שונה, וכל יום אוכל 

, וכך גם בלימוד התורה, טעמים שונים עם גיוונים מחדש
 , עם כלים וסדר וכל יום מחדש.ומגוונים והפוכים

ה למה נחשוב שמשה רבינו לא ירצה לכאוריש לתמוה  רק
כדי שהיה נצרך לציווי  עד? לטרוח ולהסביר טעמי הדבר?

 "???אשר תשיםמיוחד "

ם שלא נוגעים כמעט תחילה בענייניההתורה  כי ונראה
גניבה כמעט  הרישנמכר בגנבתו, עברי עבד  :דוגמאלדורם, 

היה להם הכל מבורא עולם,  שהרי ,שייך בזמן המדבר ולא
זהב וכסף מביזת הים, ואוכל מהמן והשליו, ובגדים לא היו 

לא היה להם צורך כמעט וצריכים לדאוג כי לא בלו,  ו
עבד הנרצע ששייך רק בזמן היובל בארץ ישראל,  וכןלגנוב, 

אב שנזקק עד כדי כך  וכןולא בזמן משה רבינו במדבר, 
אלו הלכות שלא נגעו  כללכסף שימכור את בתו הקטנה, 

 .דור המדבר – בדורם

באר את טעמם יו שיפרטמצווה התורה את משה  כאן ולכן
הלכות שלא  שגםולא רק למסור את ההלכות בלבד, 

 ותנעיםאותם  תגרהנוגעות לדור תעביר כשולחן ערוך, 
 .בכל מיני צורות את הלימודלהם 

תורה שאתה לומד או מלמד עליך להנעים את הלימוד לעצמך ולאחרים בטוב טעם ודעת במתיקות, כך שכל לימוד  ללמדך
 תאהב את הלימוד, והתורה תתחבר אליך, ולא יהיה לך זאת למשא וסבל.

כמו סעודה ובידך הדבר, והכל להטעימו כראוי,  כי עליך החובה לעשותישעמם חלילה, כביכול יהיה לימוד תורה ש ושלא
בכדי שיהיה ולהכין אותו שעות בשביל כמה דקות של אכילה, וכל הטורח הגדול הוא שלפעמים צריכים לעבוד יותר קשה 

 .ונעים ומגרה טעים

 חפשי אצא לא בני ואת אשתי את אדני את אהבתי העבד יאמר אמר ואם

ואת "הכוונה לשפחה " אהבתי את אשתי" רש"י כתב
הדברים  ולכאורה" הכוונה לבנים שנולדו לו מהשפחה, בני

בניו את ויהודי יטען שהוא אוהב  יתכן ךשאיי,  קשים
מה שאין להם יחוס אחריו ונשארים עבדים,  מהשפחה

 ??שייך עליהם לומר אהבתי?

הבושות , שגנב ונמכר בגניבתום כזה דשא ויתכן
 !!שיא ההשפלהומחרידות,  למשפחה שלו הם נוראיות

שפחה כנענית וילדים עבדים זה ועוד יותר מזה שיש לו 
 .למשפחתונוספת בושה מחרידה 

מתבייש לחזור למשפחה היהודית נורא אדם כזה  ולכן
איך יתייחסו  ??איך הם יסתכלו עליו?כי האמתית שלו, 

יש עבד  ולכןאיך הם יקבלו אותו חזרה אליהם???  ???אליו
שהוא מתחבר לשפחה ובניו העבדים שבכלל לא מתייחסים 

כי הם מקבלים אותו כמו שהוא ולא בזים לו,  ,אחריו
כי  ,הוא בדרגה גבוהה מהםהם מכבדים אותו כי  אדרבאו

 הוא יהודי שישתחרר בסוף.

אוזן זו לאחד כזה, רוצעים את אוזנו, להזכיר לו  אבל
אם  ולכאורה" והלך וגנב, לא תגנובעל הר סיני " ששמעה

היו צריכים מיד רוצעים את אוזנו,  לא תגנובאכן על איסור 



 

לסיום השש שנים  למה מחכים ??את אוזנו? לרצוע
 ??ואמירת אהבתי את השפחה ובני העבדים?

אומרים לעבד, אם אתה מתבייש לחזור למשפחה עד  אלא
כדי כך שאתה רוצה להמשיך לחיות עם העבדים, סימן 

, אז מאוד רגיש לבושות ואכפת לך היחס והכבודשאתה 
 ??כשגנבת בהתחלהאיפה הייתה 

שאתה עושה למשפחה  אז לא חשבת על הבושות למה
למה  ??היה הרגש שלך?אז  איפה ??ועברת על לא תגנוב?

רק עכשיו אתה מתבייש עד כדי כך שאתה מתבייש לחזור 
 לבית???

מנעת , אות קין יהיה לך על הבושה שלא "תרצע"
 מתחילה, ונפלת לעמק הבכא.

, אל תיכנס "סוף מעשה במחשבה תחילה"זה נאמר  ועל
למצב ביש בכל סוג עבירה חמורה, עד כדי כך שתתבייש 

 לחזור לבית, לשכונה ולקהילה.

ההריסות כגבר, ואל תברח גם אם כשלת מאוד, תתגבר כארי ותחזור כבעל תשובה חזרה הביתה, תשקם את  אבל
מהמציאות כבת יענה, אלא תתבייש ותבכה בפני משפחתך ותחזור בתשובה ותרכוש את אמונם מחדש, כי הם המשפחה 

 .האמתית שלך
אפשרי רק אם תאמין בעצמך, ותאמין שגם המשפחה הפגועה רוצה לשקם, גם אם בהתחלה הם כועסים נורא  והדבר

בתשובה הם ישתקמו יחד איתך, אז תעשה זאת לא רק למענך אלא גם למען  אבל ברגע שיראו שאתה באמת חוזר
 .הודו לה'שלימה מאוד בתשובה  מיוחסת, וב"ה דבר תורה זה החזיר משפחה משפחתך האוהבת שכל כך נפגעו ממך

 אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני

שעבד נרצע חייב שיאמר אהבתי כתוב  קידושין כב' ובגמרא
את אדוני וגם את אשתי וגם את בני הכנעניים, ואם חסר 

 פרט אחד הוא לא נרצע, 

השאלה אם עבד מסכים לקרוא לשפחה כנענית  נשאלת
", לא אצא לחופשי –אהבתי " ועליה הוא אומר "אשתי"

למרות שיש לו אישה יהודייה בביתו, לכאורה מדובר בבעל 
יצרו הרע מסכים להישאר עבד ולא  תאווה עצום שבשל

 .לחזור לביתו

, הרי אהבתי את אדונימה הצורך שיאמר גם  כן אז ואם
גם אם הוא לא יאהב את אדונו ואפילו ישנא אותו, בכל 

" בכדי שתעלה אהבתי את אדוניויאמר " ישקרזאת הוא 
תאוותו בידו שיוכל להישאר עם השפחה הכנענית 

 ??הבושא

הוא העבד ש כפתור ופרח,האמור קודם זה מתורץ  ולפי
רק מתבייש לחזור למשפחה אלא הוא לא בעל תאווה, 

מעדיף את חיי לכן הוא בזה לו, והיהודית שמתביישת בו ו
 .העבדות עם האנשים שלא בזים לו

אם אכן הוא שונא ולא אוהב את האדון ייתכן שהוא  ולכן
והבושות, ורק יעדיף לחזור לבית שלו למרות האי נעימות 

כשמכל הבחינות נעים לו בחיי העבדות אז יש מצב שיאמר 
 .אהבתי וירצע

אם חסר פרט אחד שלא אוהב את אחד מאלו, למרות  ואכן
כי  ,שאוהב את השנים האחרים בכל זאת הוא לא נרצע

להשפיע עליו וחובה עלינו באופן כזה אפשר יותר בקלות 
לא הכל דבש  לחזור לבית שלו כי גם ככה בחיי העבדות

 אצלו.

מזה, שעלינו לנצל כל פרצה בתאווה שמגיש לנו היצר הרע, ובדרך כלל אפשר למצוא חיסרון בכל תאווה, כי תמיד  ונלמד
להיות וכדאי ומצווה שפוגמת בתאווה נתקוף את התאווה, ונצליח להתגבר על התאווה,  הפרצהזה לא יהיה מושלם, ודרך 

יצירתי ולמצוא איזה חיסרון לתאווה התוקפת, ובעזרת ה' הבא להיטהר מסייעים בידו, והעיקר לברוח מכל ריח של 
 תאווה, בהצלחה.

 ועמ תעזב עזב לו מעזב וחדלת משאו תחת רבץ שנאך חמור תראה כי

: אדם  יוצא  אמר  רבי  אלכסנדראי תהילים צט' במדרש
לדרך, ראה  חמורו של שונאו שהוא רובץ תחת משאו, 

שהוא  השונא: חשבתי בעבר אומר   והולך  הוא  ומסייעו,
להשלים  גרם להם הוממיד נעשו אוהבים, ו וטעיתי, שונאי

כי  התורה  שכתוב בה " ששמרו את בזכות זה באהבה??
 ".עזוב  תעזוב  עמו ,תראה  חמור  שונאך

 

חבר  –אוהב מוסיפה שאם לפניך  לב' ב' בבא מציעא גמראהו
שיש שקרס תחת משאו,  את חמורולפרוק שצריך עזרה 

שצריך  שונאיש שם  שני ומצד, צער בעלי חייםבזה גם 
, בכל אין בזה צער בעלי חייםשעל חמורו, לטעון סחורה 

בכדי  ??ולמה,  שונאלהקדים ולעזור למצוה התורה זאת 
 .לכוף את יצרו

 

 "חמור שונאך רובץ"אומרת ש ]קיג:[ בפסחיםוהגמרא 
הרי יש איסור בתורה  הגמרא ומקשהמדובר בשונא יהודי, 

שראה בו  שמדוברהגמרא  עונה ??"לא תשנא את אחיך"
שאסור  עד אחדאבל היה רק  ,חמור ערווהאיסור בר ד

אבל  ,(להעיד בעניין של עריות עדים 2)כי חייבים לפחות להעיד 
 .לשנאתומצווה 

מדובר שראה יהודי שונא אם  התוספות שם ומקשה
שהוא רשע שמצווה לשנוא אותו, למה טוענת הגמרא בבבא 

שיקדים לעזור לשונא במקום לחבר, כי צריך  מציעא 
גם על שונא רשע  וכילכפות את יצרו, הרי מדובר ברשע!!! 

לרשע במקום לחבר  ולעזור יצרה  יש צורך לכפות את
  צדיק???

שונא  הרשעגם אז , שונא את הרשעשכיון שהוא  ותירצו
כמים הפנים לפנים כן לב " [']משלי כזכתוב כפי ש ,אותו

שנאה  מוסיפים בגלל תהליך זה ולכן", האדם  לאדם
שייך כפיית על השנאה האישית שנוספה ו ,הדדית אישית

 יצר.ה

מחמת שכתב שזה סותר את המדרש הקודם,  ולכאורה
 הריוהם נהפכים לאוהבים, של פריקה וטעינה המצווה 

יהפכו מצווה לשונאו, אז איך מזה מדובר בשונא רשע ש
חובה להמשיך לשנוא את עדיין  הרי ???לאוהבים

 ???הרשע



שאני ברגע שהשונא יודע ש, סתירה כאן שאין ונראה
בגלל , רק כופה את יצרי לעזור לו למרות שמצווה לשונאו

כי הוא  ,גם שנאה אישית שבשנאה שלי אליו מעורבת
", אם כן כמים הפנים לפניםשונא אותי על שנאתי אליו "

מתעורר בו רגשות התפעלות, עד כמה עד כמה התורה 
דורשת עד כמה התורה יורדת לעומקו של אדם ורגשותיו, ו

 הפנימית. אמתאת הממנו 
 

תעזוב את החבר ואת צער בעלי חיים אומרת  שהתורה
את של הבהמה שקרסה מעומס, ותעזור לרשע לטעון 

חמורו אפילו שהוא רשע ואין צער בעלי חיים לבהמה שלו, 
של  ץרק בגלל שבשנאתך המותרת מעורב בה שמזה  וכל

 התורה דורשת שאתה חייבזה החלק השנאה אישית, ואת 
  !!! למחוק

ובכוח מצוה זו  ,נות זובהתבונמתוך התפעלותו  הרשעו
ומצווה מיוחדת זו  , לבו הרע נמס לגמרי,של כפיית היצר

שיהיו אוהבים באמת בגלל והנותנת להחזירו למוטב,  היא
 בתשובה. חוזרשהרשע 

 זכות התגלגלה הרשע השונאהיות ובגלל ש עוד ויתכן
בכל זאת מצדו,  מעש אפילו בחוסר, יצרו את ליהודי לכוף

 וכפף מאוד התעלה יהודי בתשובה, כי לחזור לו יגרום זה
 .בגללולעומקה של נפש  יצרו את

מה  זה, אבל בגלל בתשובה לחזור צריך החמור זה גם ולפי
 !!!באמת חמור נעשה, הוא

שבורא עולם דורש מאתנו את האמת הפנימית, ודורש מאתנו עבודת המידות עד עומקה של נפש, שחובה עלינו , ללמדנו
יצרנו הרע,  אתבורא עולם לכפות להוציא מכל מצווה את החלקים הרעים שעירבנו בה בכדי שנהיה נקיים לגמרי, ויעזרנו 

 .ואמן וכך יראו אחרים ויתפעלו וישובו גם הם לאבינו שבשמים אמן ,בשלימות את רצונוולעשות 

 עזב תעזב עמו. ,כי תראה חמור שנאך רובץ תחת משאו

 וישבבעל החמור  הלךאומרת אם  בבא מציעא לב' הגמרא
לאנשים אני יושב בצד אבל לכם יש מצווה  מרווא ,בצד לו

ים פטור !!!ולטעון, לכן תפרקו ותטענו לבד פרוקל לפרוק
 לא מתאמצים הבעלים שאם ",עמו" שנאמר ,מלעזור

לעזור לעצמם, כשהם יכולים להתאמץ והם מנסים לנצל 
 התורה פוטרת ואין חובה לעזור.   אזטוב ליבם של אחרים, 

 נלמד מזה כלל גדול לעבודת ה',  זצ"ל  החפץ  חיים אומר
 יצרו :לוי בן ש"ר אמר בקידושין ל' ב'כתוב בגמרא  שהנה

 שנאמר להמיתו, ומבקש יום בכל עליו מתגבר אדם של
 הקדוש ואלמלא "להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה"

 יעזבנו לא םאלוקי" שנאמר לו יכול אין עוזרו הוא ברוך
 ".בידו

שבורא עולם שעוזר לנצח את היצר החפץ  חיים,  טוען
לנצח שתדל בעצמו מהאדם  -שהבעלים  הרע, זה רק בתנאי

 שרק אם מתאמץ וכל זאת הוא לא מצליח, היצר  הרע את
 אז יעזור לו בורא עולם לנצח.רק להתגבר על היצר, 

גם  במלחמת היצר, אזכראוי  מתאמץ, מי שלא אבל
שהיצר ינצח אותו, וזה יהיה  וברור ,לו יעזורהקב"ה לא 

 .באשמת האדם

לדעת רבי  שדרשה שםבהמשך הגמרא זה יש לדון  לפיו
שהמצווה לעזור לפרוק זה רק  - "תחת משאו"יוסי הגלילי 

לכושר המשא משא שהיה ראוי אם קודם הבעלים הטעין 
מהראוי, אז הוא אם הטעינו יותר  אבלהראוי לחמור זה, 

  .חייב לעזור לו לא

שלא ועלינו להיזהר ביותר שלא נגרום לעצמינו נפילה,  לכן
בורא עולם לא חייב לעזור לנו אז נקרוס באשמתנו, כי 

 ".תחת משאולדעת רבי יוסי הגלילי שדורש "

: רבנן חולקים אומנםזה לדעת רבי יוסי הגלילי,  וכל
ולדעתם גם אם הבהמה קרסה באשמת הבעלים שהעמיסו 
יותר מידי, יותר ממה שהבהמה מסוגלת בכל זאת חייבים 

", וזה פלא למה אכן תחת משאולעזור, כי הם לא דורשים "
 לא דרשו משמעות הפסוק כרבי יוסי הגלילי?? 

שהם לא רצו שבורא עולם יחסום מאתנו דרכי  וייתכן
תשובה, שגם אם אשמים אנחנו שהבאנו לעצמנו את 
הנפילה, כי נכנסנו לניסיונות ונפלנו כי זה היה מעל לכוחות 

אבינו אב הרחמן מרחם עלינו  זאת בכלהנפש שלנו לנצח, 
רחום, הוא יעזור ויציל אותנו,  מאבכשאנחנו נבקש עזרה ו

 " לא דרשו.תחת משאולכן " ,שאשמים אנחנו למרות

שמצד אחד עלינו להיזהר לא להיות אשמים בנפילה שלנו כי אז יש דעה שבורא עולם לא חייב לעזור לנו בחינם, , ללמדנו
לניסיונות וכדומה, ועם הכל זאת נפלנו יש עלינו חובה להתאמץ בכל הכוח לצאת מהנפילה ולא ולכן ניזהר מלהיכנס 

 להסתמך רק על בורא עולם ותפילות וסגולות, אלא עלינו לפעול לסגור את כל הפתחים של היצר הרע, ולברוח מניסיונות!!

וחנית באשמתנו, בכל זאת נזכור שדעת רבנן, לעולם אל ייאוש, גם אם אשמים אנחנו וחטאנו ופשענו וקרסנו ר, שני ומצד
שבכל זאת יש מצוה לבורא עולם לעזור לנו, אז נתחנן לעזרת אבינו שבשמים ונתאמץ לצאת מעמק הבכא ומשאול תחתית, 

 ובורא עולם יהיה בעזרנו תמיד אמן ואמן.

  צער בעלי חיים – עזוב תעזוב עמו

 )פרק יג' הלכה ח' הלכות רוצח ושמירת נפש( הרמב"ם פסק

 עליך מצווה לפרוק פרוק לבד, פטור!! :אם הבעלים אומרש

משמע מהרמב"ם ש במצוה פ' אות ב' המנחת חינוך מדייק
 אם יקבל שכר אינו חייב. לואפיו ,שפטור לגמרי

אסור שלרמב"ם צער בעל חיים לא הוכיח מכך  ולכן
אם צער בעל חיים אסור  כירק איסור מדרבנן,  מהתורה

היה על הרמב"ם לפרט שפטור מלעבוד בחינם,  אמדאוריית
אבל חייב לעזור תמורת שכר, בכדי למנוע צער בעלי חיים 

והרמב"ם סתם שפטור, משמע שפטור  והיותדאורייתא, 
  לגמרי. 

 שלרמב"םוהוכיח  ,חת חינוךחזר בו המנבאות ט'  ואילו
 לבטל כלים שהתיר, מכך צער בעלי חיים דאורייתא

)דהיינו שאסור מדרבנן לקחת כלי שהיה בשבת  מהיכנו
מותר לטלטל אותו בשבת ואני גורם שיהיה אסור להמשיך 

ולכן  ,צער בעלי חייםלמנוע בשביל לטלטל אותו בשבת( 
 להציל את הבהמה שנפלה לאמת המיםהתיר הרמב"ם 

 .על ידי להניח שם כריות ושמיכות



 

 ,דרבנן לדעת הרמב"ם זה רק איסורבעל חיים אם צער  כי
את הכלים, למרות שביטול כלי מהיכנו היה אסור לבטל 

בקום  אסור לבטל איסור דרבנן, כי דרבנןזה רק איסור 
 .בשביל לקיים דרבנן אחר בפועל ועשה

ממנה שיש את הראיה הקודמת הרי קשה, ש זאת ובכל
שהרי הרמב"ם סתם  ,שצער חיים דרבנןמשמע מהרמב"ם 

 שהבעלים לאכלעזור ולפרוק שתמיד פטור דבריו, ומשמע 
 אפילו בשכר.לא רק בחינם פטור אלא גם  יםעוזר

 ואכןלתרץ שאין כאן סתירה בדעתו של הרמב"ם,  ונראה
, ובכל זאת שצער בעלי חיים הוא דאורייתאדעת הרמב"ם 

כשהבעלים לא משתתפים בפריקה ובטעינה סובר 
צער בעל חיים  התורה מתירהכי  שפטור מלעזור,הרמב"ם 

שלא ניתן יד , דאורייתא בשביל חינוך למידות טובות
 חיובשהוא ישב וינצל את  !!!לניצול ושחיתות מידות

 בקיום המצוה.אחרים 

שלדעה שצער בעלי  בתחילת הסוגיהשהגמרא ענתה  ומה
הכוונה  - חיים דאורייתא אז אם הבעלים לא עוזרים פטור

 .בחינם אבל חייב בשכר, זה רק לפני מסקנת הגמרא פטור

לכוף את יצרו שלכל הדעות " מחדשתבהמשך הגמרא  אבל
 אםגם " שחייב לטעון לשונא במקום לפרוק לאוהב, שונה

הוא ו מוסרי ענייןבכדי להרוויח  ,צער בעל חיים דאורייתא
 .לכוף את הייצר הרע

לדעה  גםלכל הדעות  - הזו אמסקנלפי הכן גם כאן  אם
, מלעזור פטור לגמריבכל זאת  ,שצער בעלי חיים דאורייתא

בכדי לא להיות מנוצל ולעזור לשחיתות המידות של  אתוז
 השני שמנצל את חובתי במצוה, 

לרעיון שמבטלים איסור צער בעלי חיים בשביל  והסיבה
שכתב  לבאר זאת  על פי מה אפשררעיון מוסרי וחינוכי, 

צער בעלי חיים לבטל איסור , שאם מותר הנימוקי יוסף
מנת לאכול בשביל בהמה כמו לשחוט  ,לצורך בני אדם

מפני כבוד זקן אפילו לא תלמיד חכם בשר, כל שכן שמותר 
  .שלא מכבודו לפרוק ולטעון בהמה

שכל שכן התירו צער בעלי חיים זה נראה לי גם,  ולפי
 !!!לצורך חינוך האדם

, שבורא עולם חשוב לו עד למאוד תיקון המידות שלנו, וגם דואג שאף אחד לא ינצל אותנו, שלא יתפתח שחיתות ללמדנו
 מידות, ולכן הוא מתיר אפילו איסור של צער בעלי חיים, העיקר שהמידות שלנו יהיו תקניות ושנהיה אנשים מוסריים.

 ואלה המשפטים - ואם  מזבח  אבנים  תעשה  לי - תעשה  לימזבח  אדמה  

ציווה בורא עולם לבנות , יתרו –פרשה הקודמת ה בסוף
 בעניין מדברתלו מזבח מאדמה ואבנים, ותחילת פרשתנו 

בין הדברים, שעמד רש"י על הקשר  וכברמשפטים, דינים ו
שאפשר להוסיף בהקשר  נקודה נוספתעל  חשבתי אומנם

 שבין העניינים הללו.

הארון מו חלק מבורא עולם ביקש כלים מזהב כ שהנה
וכלים שהיה בהם זהב היו והמזבח והמנורה והשולחן, 

אוהל מועד ב - והפנימיים רק במקומות הצנועיםמונחים 
היו נכנסים לשם ולא שכוהנים בלבד  ,וקודש הקודשים
 שאר עם ישראל.

 כלי הגדול ביותרל" בחצרהפומבי החיצוני "במקום  בלא
" שכל עם ישראל המזבחהכי שימושי בבית המקדש "ו

מזבח אלא מזבח מכסף וזהב הקב"ה רואהו, שם לא ביקש 
 כל העולם שלו. ו, למרות שהכל שלו מאבנים ואדמה

, ולא להסתפק במועטחובה עלינו  אדם בניאנחנו  שכן כל
ממילא לא ו, נוומשפחת נוושכני נולהרשים את חברי לנסות

למכור את חלילה גיע למצב של גניבות ולהימכר לעבד, או נ
 , ולכן הוסמכו שני העניינים זה לזה.הקטנה לשפחה הבת

מזכיר לי סיפור ששמעתי, שפעם הכובש הגדול  וזה
שמע שיש פילוסוף חכם ומלומד עצום  אלכסנדר מוקדון

שמתגורר בחבית, הסתקרן אלכסנדר מוקדון והלך לפגוש 
 .את הפילוסוף

טמון בחבית הגדול היה  החכם ,כפי ששמע כך היה ואכן
אלכסנדר מוקדון  התקרב, והיה כותב וכותב, השוכבת

כבוד הפילוסוף הגדול אני אלכסנדר  :ואמר ,לפתח החבית
מוקדון הכובש הגדול בא לבקרך ולראותך, ואשרי שזכיתי 
לראותך, וכפי ששמעתי כן הדבר, הנך מתגורר בחבית וזה 

 כל רכושך.

נותן לך רשות לבקש הכובש הגדול  אני!! לא עוד אבל
לתת לך, ואלכסנדר  ובאפשרותי ממני כל מה שבליבך

וסוף יבקש בית גדול, או אפילו מוקדון היה בטוח שהפיל
 זה ביקש הפילוסוף.את ארמון, ואבל לא 

באמת אתה  אם מוקדון: אמר לאלכסנדר הפילוסוף
בקשה שב ,הנה בקשתי אזבלב שלי, ש מהמרשה לי לבקש 

, וקשה לי שתזוז הצידה כי אתה מסתיר לי את השמש
 !!!בחושך לכתוב

רוב האירועים שלנו, אנחנו מוצאים הרבה יותר כסף מהנצרך, וזה רק בגלל האחרים, מה הם בהקניות ו רובב ובאמת
רק בשביל הרושם, ולא בשביל צרכינו  יחיים בבזבוז נורא בקיצוריגידו, ואיך יסתכלו עלינו, ואיך הם יתייחסו אלינו, 

ואין זמן או כוח לילדים כי  ,א רואים את בני הביתאו עובדים שעות על גבי שעות ול , האמתיים, ולכן נכנסים לחובות
 נקודה. ,חוזרים מותשים לגמרי מהעבודה המאמצת, לכן הבה נחיה רק לפי מה שנצרך לנו באמת

 ואלה  המשפטים  אשר  תשים  לפניהם.

תעלה על דעתך  לא :אמר לו  הקב"ה למשה, רש"י כתב
לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים עד שתהא 
סדורה  בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי 

 .הדבר ופירושו

כשולחן הערוך ומוכן   -" אשר תשים לפניהם"נאמר  לכך
 לאכול לפני האדם.  

איך משה  - סדר משנה כיצדמפורט,  עירובין נד' ב' ובגמרא
 מפרטת ??את עם ישראל את התורה לימדרבנו היה 

 נכנס אהרון, )הקב"ה( למד מפי הגבורה משה הגמרא:
 ,(לאהרן לימד את התורהמשה ושנה לו משה פרקו )

ואז לשמאלו של משה,  והתיישבאהרן  כשסיים ללמוד עבר
כשסיים , אותם תורה של אהרן ומשה לימד נכנסו בניו

זר ישב לימין משה ואילו איתמר ישב אלעמקום,  בניו עברו



עברו  ,משה ולימד אותם נכנסו הזקנים ,לשמאל אהרן
 .לימד אותם תורהמשה ו, נכנס כל העם הזקנים הצידה

, 2הזקנים ו 3בניו ו, פעמים 4 שמע ממשה אהרןשנמצא 
, לימד את כולםאהרון ו הלךמשה לאחר מכן, ו ,1כל העם ו

כך יצא שכל  הזקנים לימדו,ואחר כך  לימדו ואחר כך בניו
 4אחד ואחד שמע אותם דברים שאמר הקב"ה למשה 

 .פעמים

לכאורה לא לפי הפירוט הנזכר השאלה הרי  נשאלת
שהקב"ה דרש ממנו משה, מהתקיים מה שדרש הקב"ה 

בגמרא  ואילושלא יסתפק בכך שילמדם ב' או ג' פעמים, 
פעמים רק את אהרן, ואילו את עם  4שמשה לימד מופיע 

ואהרן ובניו והזקנים לימד רק פעם אחת, בעצמו ישראל הוא 
שלא  ולמהמועיל כאן שליחות???  והאם ???השלימו אחריו

 יקיים את המצווה בגופו???
  

, שהרי בעצם מיד אחרי מתן תורה משה יש לעייןאגב )
יום לשמים, וכשירד עם הלוחות וראה שחטאו  40עלה 

יום וירד רק   80ועלה שוב להר ל את הלוחות, בעגל שבר
במוצאי יום כיפור, כך החשבון של רש"י בפרשה הקודמת, 

 ובהסכמת ,"נבול תיבול"למחרת יתרו העיר למשה ש ומיד
שרי עשרות חמישים הוא הקים צוות שלם של  הקב"ה

כן  ואם, הביאו אליו ורק את הדבר הקשהמאות ואלפים, 
פעמים ולהטעים  4מתי היה הזמן שמשה הצטווה ללמד 

 ואפשר ??כמו שולחן ערוך ומוכן לאכול, ולמיאת הדברים 
, שכל השרי אלפים והמאות ועשרות הם בפשיטות לבאר

שמשה וההלכות התורה  כלאת  אבלרק לצורך דיני תורה, 
 .(קיבל מסיני הוא כן לימד את כל ישראל לפי הסדר הנזכר

 פעמים 4 ללמד שצריכיםשאין כוונת רש"י  לי, נראהו
 .ערוך כשולחן הדברים טעמי את להביא זה ואחרי

היה רק ילא  שצורת הלימוד מהתחלה הכוונה אלא
אם תחזור כמה פעמים זה לא  כי אז גם ,נתונים כמסירת

 כל עםעל הפעם הראשונה חייבים ללמד  אלא, יעזור
  .ערוך וכשולחן הטעמים

שהלימוד הראשוני שמלמדים צריך להיות כבר עם טעם טוב וכשולחן ערוך, ולא ללמד יבש ורק אחר כך  וללמדנו
וזה נותן את החיבור לנושא הקליטה הראשונה היא הנותנת את עיקר הטעם, ו, כי השמיעה הראשונה להטעים אותו

ובנפלאות ולכן תמיד משה לימד ראשון, כי הוא היה הכי קרוב להעביר את התורה לעם ישראל בשלימות ולסוגיה, 
 היישר מבורא עולם.מושלמת 

 המשך - כשולחן ערוך

 ,פעמים 4אהרן שמע ממשה  קודם עפ"י הגמרא, כאמור
ברצף סה"כ מכל הרבנים  למדושמע  מישראלכל אחד  וכן

פעמים רצוף זה  4לשמוע  הנהו, כל נושא בתורה פעמים 4
שכל פעם נוספת זה היה וודאי  אלאעלול להיות משעמם, 

, יש בסעודה בשולחן ערוך, כמו שונהוסגנון עם טעם אחר 
בכל , ויש גם מנת פתיחה מנה ראשונה שניה ומנה אחרונה

עוף או  :)להבדיל כמו שמציעים בחתונהמנה כמה אפשרויות 

 (בכמה, ומזה ומזה אל תרף ידךשניצל, ולמחמירים לא משנה הסדר
 טעמים צבעים וסגנונות.

 וכמאמר ,שמשה התקשה לקלוט את לימוד התורה והנה
 אותן כל יוחנן ר"א" פרק ג הלכה ה הוריות הגמרא ירושלמי

 ומשכחה תורה למד היה בהר משה שעשה יום ארבעים
 את להחזיר בשביל ??למה כך וכל, במתנה לו ניתנה ובסוף

 ".הטיפשים

 40דווקא התקשה ונשכחה ממנו כל ה בשהכוונה ש ויתכן
 כל פעם לקלוט מחדש ובאופן אחרשיוכל  בכדייום, 

כאילו זה היה הפעם היה אצלו כל לימוד ו ,ומחודש
, כך שיוכל למסור את התורה שאפילו הטיפשים נההראשו
יום קיבל במתנה שנזכר  40, כי בסוף ממנו ויבינוישמעו 

קיבל את כל צורות הלימוד בבת  וממילאבכל מה ששכח, 
 . 40אחת ביום ה 

להקפיד יותר על לימוד מחמת ציווי הבורא ממשה  ואולי
ערוך עוד יותר ממה שילמד  מעניין בטוב טעם כשולחן

יום שהיה בשמים  40כן משה השקיע ב  על, מספר פעמים
שידע כל יום שלמד שכל מה שהוא לומד הוא אפילו 
ותפקידו של משה ללמוד  חובתו מלבד שזהכי  שוכח,

רבינו הרוויח שלמרות שלמד  משה ,ציווי הבוראמחמת 
ואת הפנים חדשות ראה את ההתחדשות ו זכהושכח, 

שלמד  ושמח, בחודשים בכל פעםימוד צורת ובדרכי הלב
 .בהתחדשות ובפנים חדשות את עם ישראלאיך ללמד 

, כך שמלבד בסופו של דבר הוא גם נזכר בכל לימודו אבל
בל את התורה יקהלימוד השונות הוא גם ודרכי צורות 

לאחר כשירד  ולכן עם כל צורות הטעמים וההסברים,ממש 
, ועל כן כראוי ובשלימות לשיעור היה מוכןהוא כבר  40

בטוב טעם  הספיק לו למסור בפעם אחת לעם ישראל
עם כל הצורות והסגנונות והאפשרויות בפעם  כשולחן ערוך

כסדר ובניו והזקנים אהרן על ידי פעמים  יחזרו על כך כמהו ,אחת

 .שנזכר קודם

ומאמץ , ששווה מאוד להתאמץ למרות האכזבות והנפילות, כי עצם המאמץ מלמד אותנו להתמודד, וכל נפילה ללמדנו
מחודש זה התרעננות ודרך חדשה להתחזקות שמתגלית כשמתחזקים מחדש אחרי נפילה, ואם נתמיד בהתחזקות, בסופו 

י ההתחזקות שלמדנו על בשרנו בעמל, של דבר הקב"ה יעזור לנו להתייצב בלי נפילות, ואז נרוויח שיהיה בידנו את כל דרכ
 מתמדת בלי נפילות יותר, אמן ואמן. ועם כל הדרכים נשתמש לשמור על היציבות בעלייה 

 המשך - כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש

 תלמוד משנה מקרא"אומרת ירושלמי פאה יג' א' הגמרא 
 ,רבו לפני להורות עתיד ותיק שתלמיד מה לואפי ,ואגדה

 ."למשה בסינינאמר  כבר

שמשה רבינו הצליח לקבל אפילו את כל מה  ייתכן
יום למד ושכח  40שתלמיד ותיק עתיד לחדש, מכוח זה שב 

ושוב למד ושכח, ובכל פעם חידש את דרך לימודו בפנים 

שבכל דרך לימוד הגיע להבנות חדשות  כךחדשות, 
ולחידושים חדשים, ולכן הצליח לגלות את כל חידושי 

  .כי הלימודהתורה המגיעים על ידי השוני בדר

יום משה רבינו נזכר בכל מה למד בכל  40ובסוף  והיות
צורות ובכל דרכי הלימוד, לכן כמאמר הירושלמי הוא 

  קיבל את כל התורה וחידושיה עד סוף כל הדורות. 



 

גם הכנה מושלמת לא מספיקה, צריך גם מתנה  אבל
מריבנו של עולם אחרי המאמצים בכדי שנוכל ללמד באופן 

 .המושלם

יום קיבלה במתנה, כי לא  40משה אחרי מאמץ של  ולכן
צריך גם מתנה וסייעתא דשמיא מספיק הכנה ומאמץ 

 .מיוחדת ללמד תורה לעם ישראל

, שגם אם נתאמץ כראוי ובמסירות נפש להתחזק באמת, זה לא מספיק חובה עלינו גם להתחזק בתפילה, כי ללמדנו
 ייבים סייעתא דשמיא מיוחדת בכדי להצליח אמן ואמן.אנחנו ח

 המשך" כשולחן ערוך" –אשר תשים לפניהם 

משה לימד את אהרן ואחר כך את בניו ואחר כך  כאמור
ואלה תולדות כתוב "את הזקנים ובסוף את כל העם, והנה 

", כאשר למעשה מוזכרים רק בני אהרון, אהרון ומשה
 שלימדן לפי, משה תולדות נקראו אהרן בני רש"י והסביר

 . תורה

ביום דיבר ": בהמשך של הפסוק לשאול מדוע נאמר ויש
 הרי אז ביום מתן תורה,, שהיה זה "ה' את משה בהר סיני

כי מיד אחרי מתן תורה עלה משה עדיין לא לימד תורה, 
שבר את הלוחות בגלל  ומיד, ירדיום  40לאחר רק ולשמים, 

עם וירד  – נוספיםיום  80העגל ועלה מיד  ונשאר שם חטא 
רק מאז ויום הכיפורים,  במוצאירק הלוחות השניים 

נחשבו בני  מדועאז עדיין לא לימד, עד אם התחיל ללמד, ו
 ?כבר ממתן תורה??אהרן כבניו של משה כי לימדם תורה, 

מאז זה  ,יום 40ללמוד בשמים כשעלה  נראה שמיד אלא
יום הוא  40כאמור כל  ה  כיהתחיל ללמד, כבר נחשב ש

למוד את כל דרכי הלימוד בכדי ללמד לכל חלקי התאמץ ל
העם שאפילו הטיפשים יבינו, ולמרות שהיה שוכח הוא לא 

 .נשבר אלא המשיך בהתמדה

, וכפי כאילו לימד ממשנחשבת  ללמדגם ההכנה שלו  לכן
לעומק, כבר יש טוב ואם מבינים את השאלה שאומרים "

   ".שיעור מוכן, זה כבר רוב השיעור, ו""חצי מהתשובה

רצון שנזכה להשקיע כראוי עוד קודם השיעורים, וללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך  ויהי
, וגם נלמד שכל מאמץ וכל הכנה נחשב כהתחלת המצוה, וייתכן גם שאם הנפילות אכן היו לצורך עליה אם כן באהבה אמן

 ., רק חזק ואמץ שתהיה במגמת עליה עקבית ומתמדתהגם הנפילות יחשבו כחלק מהעליי

 א - אזנו את אדניו ורצע המזוזה אל או הדלת אל והגישו

מה מיוחד בה  דווקא את האוזן, למה רוצעיםרש"י:  כתב
 עצמו מוכרמתרץ רש"י שב ??שבגוף אברים שאר מכל

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

 :הוא ברוך הקדוש אמרכתוב " קידושין כב'בגמרא  והנה
 בני לי כי אמרתיש בשעה סיני הר על קולי ששמעה אזן

הוא שהרי  ופלא"?? לעבדים עבדים ולא עבדים ישראל
רש"י משמע שבזמן  ומלשוןבסיני היה רק עשרת הדברות, 

 שה' פסח על דלתות ישראל אז הקב"ה אמר משפט זה???

 ה' אמר כה" ירמיה לד' יג' פסוק מפורש כרש"ייש  ובעצם
 הוצאי ביום אבותיכם את ברית כרתי אנכי ישראל אלקי
 שנים שבע לאמר: מקץעבדים  מבית מצרים מארץ אותם

 שש ועבדך לך ימכר אשר העברי אחיו את איש תשלחו
 ".מעמך חפשי ושלחתו שנים

בעת שפסח על  במפורש אמר זאתבורא עולם  ואולי
דלתות ישראל כי ידע שעל ידי מכת בכורות המצרים ופרעה 

בורא עולם אמר  ולכןישברו ויגרשו את ישראל ממצרים, 
שהוא עושה זאת תמורת שעם ישראל יהיו עדים לבורא 

השתמש במכת בכורות, כי והקב"ה  ,עולם במקום למצרים
 אותם ממצרים. גרמה שיוציאוזו קשה מכה ב

 אשר אלקיך אנכי ה'כשאמר הקב"ה " הדברות ובעשרת
גילה הקב"ה  כאן", עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך

 עבדים ישראל בני לי כיברמז לעם ישראל, שבמשפט הזה "
הוא השתמש במכת בכורות  "לעבדים עבדים ולא הם עבדי

 שהיא המכה שהוציאה אותם ממצרים.

מבית שהמילים " בקידושין הבן יהוידעשמדייק  וכפי
" מיותרים שהרי זה פשוט שהיו עבדים במצרים!! עבדים

זה בא לרמז, שה' החליף עבדות מצרים בעבדות  אלא
 מדרשבוכדבריו מפורש , "עבדי הם" –לבורא עולם 

 .פסיקתא רבתי כא'

התורה  אבלאחרי הכל זה רק רמז ולא מפורש ממש,  אבל
מגלה לנו שאדם נענש לא רק על דברים מפורשים, אלא גם 

 על רמז ודברים שאפשר להבין מתוך הדברים.

שעם ישראל נצטווה על כך עוד לפני יציאת  והאמת
אחרי שלא שמעו אל משה שבתחילת פרשת וארא מצרים, 

ויצום אל בני " בפרק ו' פסוק יג'כתוב  מקוצר ומעבודה קשה,
וכתוב ", מצרים מארץ ישראל בני את להוציא ,ישראל

 אר"ש בר"י שציוום על שילוח עבדים. ר"ה פ"ג ה' בירושלמי

 בשפתי חכמיםשלמדו כן בגלל הדיוק שכתב  וייתכן
 את שיוציאום עצמ ישראל את השצוו משמעזה  מפסוקש

זה לא מובן שהרי הם לא יצאו בכוחות  ולכאורהם, עצמ
הבין הירושלמי שכאן ציווה אותם על שחרור  ולכןעצמם, 

 עבדים עבריים. 

לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה אז ש ואפילו
לעם אחרי זה כשרווח צל של ספק ש בכל זאת בלי, קשה

בזמן המכות שהפסיקו לעבוד  ובפרט ,מהעבודה ישראל
לעם  הודיעו ,קיים את ציווי ה' משה רבינו בוודאי למצרים,

ומעבדות פרעה הקב"ה מוציא אותם ממצרים ש ישראל
לא יהיו יותר מעתה ועד עולם ו ,שיהיו רק עבדי ה' התמורב

הם ידעו  ולכן, אדון יהודי, ואפילו לא של עבדי בשר ודם
 .חייבים לשחרר עבדים עוד לפני תחילת המכות שהם

שכתוב שם  "בלקידושין א' הלי לדבר מהירושלמי  וראיה
 אלהים לך יהיה לא"( כ שמות) סיני "מהר" ששמעה אוזן

 עול עליה וקיבלה שמים מלכות עול מעליה ופרקה "אחרים
( כה ויקרא) סיני הר "לפני" ששמעה אוזן וכן ודם, בשר

כי לי בני ישראל את " דהיינו, עבדים ישראל בני לי כי
, וזאת על לפני הר סיניאלא  לא בהר סיני" שמעו עבדים

 ידי הזהרות משה על פי ציווי ה' כל משך המכות. 

עם רובו של רוב מתו במכת חושך מובן למה  זה ולפי
 קשה ולכאורהכל אלו שלא רצו להיות עבדי ה',  ,ישראל

משה  כאמור אלא ??אין עונשין אלא אם כן מזהיריםהרי 



חודשים זאת והזהיר אותם על כך במשך רבינו הודיע להם 
  .עד מכת חושך

", בחושךלא רוצעים את אזנו "כן קשה מאוד, מדוע  ואם
שם ראו בחוש את התנאי של הקב"ה כאשר מתוך שהרי 

רוב רובו של עם ישראל, שרק החמישית מעם ישראל 
להיות עבדי ה' יצאו ממצרים והשאר מתו שהסכימו 

  .בחושך

לכאורה יסמל ויזכיר הרבה יותר  "החושך" כן אם
בעוצמה מעדות הדלת והמזוזה, ששם עם ישראל לא ראה 

 ולא שמע, רק יש עדות של הדלת והמזוזה??

נראה לתרץ שדעת רש"י והגמרא בבלי בקידושין, , אלא
אפילו  בעצמו דיבור של בורא עולםעדיף להזכיר לנרצע ש

יותר דיבור של בורא עולם הוא  אם זה רק ברמז, כי עוצמת
מזכירים את הדלת  ולכןמכל המחשה שקיימת בעולם, 

עדים ששמעו את בורא עולם הדוממים כי הם והמזוזה 
שיש בו  אנכיששמעה בהר סיני אוזן מזכירים  ולכןאומר, 

 רמז, 

של כל יהודי,  דברי בורא עולם נחרתים לעולם בפנים כי
, וכל הנפשות "למען תהיה יראתו על פניכם"כפי שכתוב 

 .לכן זה עדיף מהכל ,היו בהר סיני בעת קבלת התורה

שעדיין צריך עיון למה בורא עולם לא השמיע לעם  רק
", למה עבדי הםישראל בעת שפסח על הבתים את אמרתו "

 רק העדים הדלת והמזוזה ראו ושמעו???

, שבורא עולם רצה שיקבלו את עבדות ה' עם תוכן וייתכן
הקב"ה  לכןעוצמתי ואין תוכן עוצמתי יותר מקבלת תורה, 

לא השמיע לישראל את אמרתו בעת שפסח על הדלתות, 
עבדי ורק במתן תורה הוא השמיע אמרתו לעם ישראל "

", ככה עם התורה הקדושה זה העוצמה של העבדות הם
 פרך לפרעה.הטובה שתקבלו במקום עבודת 

אם אכן הדיוק שדייקו בו נכון הוא, הירושלמי  ואילו
 השנאמר הקבלה הראשונה לעם ישראלהציווי את מעדיף 

 וגם ,כמצווה יחידה במשך תקופה ארוכהמתחילת המכות 
הלכה לקיום  התחייבותשיש בו גם  אמונהקבלה של 

 .עוד לפני מתן תורהשנאמרה  בצידה

בעוצמת התורה אפילו לפני כי השתמשו , עוצמהבזה  ויש
ולא עבדים עבדי הם הקבלה של ", שמתוך מתן תורה

  .שחרור עבדיםחובת  – בהוהתחייבו  למדו הלכה "לעבדים

 ,יהיו עבדים לבשר ודםהבינו מתוך הקבלה שאסור ש כי
יש בה קבלה, הלכה ותורה שיצא מתוך ההתחזקות וו

 .אדירה תוקף ועוצמה

, שכל קבלה וחיזוק חשוב מאוד שנחבר אותה ללימוד התורה, כי על ידי לימוד התורה החיזוק מקבלת יותר תוקף ללמדנו
ויותר עוצמה, וכמובן עלינו לזכור להיות רק עבדי ה', ולא עבד ליצר הרע, לא עבד להבלי העולם הזה, עד כדי כך שזה 

 ך אלהים אחרים" אלא נהיה דבוקים רק בבורא עולם אמן.נחשב כעבודה זרה, כפי דברי הירושלמי שעובר ב"לא יהיה ל

  ב - אזנו את אדניו ורצע המזוזה אל או הדלת אל והגישו

מה מיוחד בה  דווקא את האוזן, למה רוצעיםרש"י:  כתב
 ??שבגוף אברים שאר מכל

 לא" סיני הר על ששמעה זאת אזן :זכאי בן יוחנן' ר אמר
 על ששמעה אזן ,עצמו מוכר ואם, תרצע וגנב והלך "תגנוב

 לעצמו אדון וקנה והלך עבדים ישראל בני לי כי סיני הר
 .תרצע

, במה רבן יוחנן בן זכאייש להקשות על דברי  ולכאורה
, "אוזן זו ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנב"אמר ש

 נפשותגניבת מדובר על  שבעשרת הדברותהרי בלא תגנוב 
 ולא על גניבת כסף??? 

בפרשת קדושים ובלשון שונה גניבת כסף כתובה  שהרי
 !!! סנהדרין פו' א' הגמרא" וכפי שהוכיחה כן לא תגנובו"

ולכן גרס  ,מעיר זאת שהחזקוניכשבדקתי מצאתי  ואכן
 .שנכתב בפרשת קדושים "לא תגנובו""

" לא נאמר בהר סיני אלא לא תגנובו"שעדיין קשה  אבל
רש"י שכתב ששמעה על הר סיני כן  ואםבפרשת קדושים?? 

משמע שכוונתו דווקא ללא תגנוב המופיע לא תגנוב, 
חוזרת השאלה הרי שם מדובר  וא"כבעשרת הדברות, 

 בגונב נפש ולא כסף????

לא "אכן הכוונה לשהביא רש"י, " לא תגנוב"שהונראה 
ששם מדובר על  ולמרות ,שמופיע בעשרת הדברות "תגנוב

העבירה האיסור וזאת כלול בזה  בכלגניבת נפש ולא רכוש, 
 .עבד נרצעאותו שעשה 

תו היהודית, שאם ידעה עבד נרצע גנב את נפש אש כי
שגם אחרי שש שנות עבדות וחיים עם שפחה שכך יתנהג 

כנענית הוא מעדיף להמשיך מרצונו לחיות כעבד בטומאה 
 היא לא הייתה מתחתנת אתו, ממשולא לחזור לבית 

התורה דורשת ומענישה גם ואכן  ,ועי' ספורנו!!! גניבת דעת
 מה שאפשר להבין מתוך מה ששמע בהר סיני.

, שלא נחטא מאוד ונשקע בחטא ובטומאה עד כדי כך שאישה תטען שזה ה, כמה עלינו לא לגנוב את דעת האישללמדנו
וזאת חוץ ממה שאתה גונב את דעת עצמך שאתה חושב שאתה יכול לשלוט בגובה הלהבות  מקח טעות וזה גניבת דעת,

אין מספקים בידו לחזור בתשובה, לכן תחזור וכשתרצה תוכל להפסיק ולהתקדש, כי זה שקר!! שהאומר אחטא ואשוב 
 מעכשיו לחיות חיי אמת בטהרה, והרגשה שאין לך מה להסתיר היא הרגשת טוהר ורוגע ושלווה, אז קדימה חזק ואמץ.

 לאדניה תהיה וילדיה האשה בנות או בנים לו וילדה אשה לו יתן אדניו אם

לתת לעבד עברי שפחה כנענית בכדי התירה לאדון  התורה
תמורת  וזהיהיו עבדים כנענים לאדון,  ושילדים שייוולד

מה שהאדון מפרנס את האישה והילדים היהודיים של 
 אבללעבד עברי נשוי יכול האדון לתת לו שפחה  ורקהעבד, 

לעבד רווק אסור לאדון לתת לו שפחה כנענית כפי שאסור 
 לכל יהודי לחיות עם גויה.

הדברים זה חסד ה' שעבד עברי רווק לא יהרוס  בפשטותו
לעצמו את השידוכים עם עוד מום ופגם חמור של שפחה 

כנענית וילדים עבדים, כי אז בת ישראל לא תרצה להתחתן 
 אתו.

שיש עוד טעם בדבר, שהרי ייתכן ויהודי יהיה נבל  וייתכן
לעבד או אפילו יגנוב בכדי שיימכר  רברשות התורה ויימכ

שייך חשש זה  בפרטלעבד בכדי שיותר לו שפחה כנענית, 
במוכר עצמו לדעות שמוכר עצמו רבו מוסר לו שפחה 

שאולי נמכר לצורך העבירה החשש קיים  אזיכנענית 
 !!!חלילה



 

ייתכן  כי ,אוסרת התורה על בחור רווק שפחה כנענית ולכן
 .זו שיימכר לצורך היתר עבירה

יהודי נשוי שיודע כבר מה זה משפחה יהודית ומבין  אבל
את המשמעות של משפחה יהודית, אדם כזה לא ימכור את 
עצמו ולא ירצה להימכר בשביל היתר שפחה כנענית, כי כך 

 פוגע באשתו היהודית, ופוגע במשפחתו ובילדיו!!!

הוא יתפלל שהאדון לא יתן לו שפחה כנענית,  ואדרבא
שהפגיעה באשתו ובמשפחתו תהא כמה שיותר בכדי 
 קטנה.

יש כאן יותר מזה, שגם אדם בעל תאווה, כאשר כבר  אבל
הבין מה המשמעות של חיי משפחה אחרי שהקים בית 
יהודי, אדם כזה לא מסוגל להרשות לעצמו מרצון להוליד 

 .ילדים שיהיו עבדים כנענים לדורות

גם רשע ובעל , ואדם נשוי נמחק אשלמוחשי זה כתם  כי
עדיין יש לו גבולות, הוא מסכים  תאווה שייצרו תוקפו

 לא ליצור מצב בלתי הפיך אבללחטוא לרגע ואפילו לזמן, 
 ."ילדים עבדים גויים שיצאו ממנו" כתם לדורותונצחי של 

זו אמורה להגעיל אותו, ולהרחיק אותו מלגנוב  מחשבהו
 ולהימכר לעבד למרות התאוות.

 כך כל היום שזמין היצר כי נמחק שלא כתם זה, לרגע נפילה רק לא זה כי, הרע היצר ברשת ליפול לא עלינו כמה, ללמדנו
 חיים הורים או שמשתוללת הטומאה בגלל מתגרשים הורים !!!לגמרי משפחות הורס גם אלא אדם בני מטמא רק לא

' ה ברך זרע ובמקום, בבית הילדים של נפשם את לנצח ופוצעות הורסות והמריבות אמון וחוסר בשנאה אבל ביחד עדיין
 !!!מאוד קצרה לאבדון ודרכם רסן ובלי קשים ילדים יוצאים

 

 נרצע כעבד נהיה ולא, כראוי הבאים לדורות ונדאג, היהודית המשפחה לשלימות אחריות נגלה, מתמיד יותר היום, לכן
 .ירחם' ה ומהמיאוס מהגועל הנהנה בחטא השקוע

 ירצע, ועבדו לעולם  

שהיות  ,שכתב על עבד נרצע בקידושין בבן יהוידע ראיתי
 שיבחר שכן כל כן אם, ודם בשר של בעבדותבחר  זה ואדם
 אז, הרע ליצר עבד שיהיה וכיון, הרע ליצר עבד להיות
 אותו לעורר במרצע נרצע ולכן, כולה התורה כל על יעבור

  .הרע ליצר עבד כ"אח שיהיה, מזה הנולד רעה על

 אומר זהנרצע  עבד כי, מאוד מובן זה, קודם דברינו ולפי
 להזדעזע במקום ",הגויים ילדי ואת הגויה את אהבתי"

אדם זה הפך את הכתם !! כנענים מילדיםמאשה כנענית ו
והוא עבד !! הוא עיווראדם זה ולטוב!!  ואת הרע ליופי

 לכן ירצע.  ,והוא חסר תקנה ,ליצר הרע

 שאם, לאברהם חסדה בשם דוד בכסא א"חידה והביא
, תשובה בלי רצוף יום 400 ועבירות בטומאה ישקע האדם

 יצרה שליטת תחת שאריוי !!תקנה לו יהיה לאאדם זה 
 !!ימיו כל הרע

  

 לעורר 400 שהגימטרייה שלו במרצע אזניו רוצע ולכן
 יום 400 הרע ליצר נרצע עבד כ"אח שיהיה אפשרש, אותו

 כחרש יהיהכי , תקנה לו אין ואז, מרצע כמספר רצופים
 :מוסר וקול תורה קול ישמע לא

 

 מרצעש מדרשהביא  בקידושין כב'התוספות והנה 
 שנה 400 עבדים ישראל שהיו לפיש, 400 הבגימטריי

 במרצע ירצע לפיכך לעצמו אדון וקנה זה והלך ,ה"הקב וגאלם

 .כך העולה

 אלאשנה??  400עם ישראל לא היו עבדים  ולכאורה
ובורא  ,שנה 400להיות עבדים על עם ישראל  שנגזרהכוונה 

  86וחישב את הקץ וצמצם את העבדות בין  עולם קיצר
 210שנה, וסך כל השנים שהיו במצרים היה רק  113ל

 בשער הנון נכנסים לנצחעם ישראל היו לולי זה  כישנים, 
, וב"ה של שערי טומאה שממנו אי אפשר לצאת לעולם

 . שכתב כן, וברוך שכיוונתי בחזקוניזכיתי ומצאתי 

זה במקום לקצר שנות עבדותו כפי שעשה בורא  ונרצע
עולם ברחמיו בכדי שלא נשקע בחטא, הוא ברשעותו שוקע 

שנה לפרעה כי לא  400מצדו היה עובד  וכביכול ,בחטא
ירצע,  ולכןאכפת לו להיות בשער הנון של שערי טומאה, 

 שיזכור שקבע את עצמו בטומאה לעולם.

עלינו להודות ולשבח שהקב"ה ברחמיו  כל קודם והנה
 ויום השנה ראש לנו שיש כי נס גדול הוא!! נסעשה לנו 

 ףרצ אין ככהכי  !!נס, ימי תשובה ורחמים ותפילות כיפור
 !!!טומאה של יום 400 של

לא לשכוח, תשובה חייבת להיות אמתית, שהיא  אבל
, ולא רק לתקופת החלטה אמתית לעזיבת החטא לנצח

הימים נוראים, ובפרט אלו המתכננים כבר את החטאים 
 , ה' ירחם שיעשו מיד לאחר שיסתיימו הימים נוראים

בכל זאת עצם הימים הללו שבהם משתדלים  אולי אבל
אולי זה כבר הורס את הרצף של  לתקן ולא חוטאים כמעט,

 יום בטומאה!! 400

 טובה מידה אז!!! טהורות ומחשבות בתשובה רק ועוון חטא בלי רצוף יום 400 לאדם יש אםש !!!עוצמה יש גם להיפךו
 ,מוסר וקול תורה קול לשמוע יזכהבוודאי ובאופן קבוע ויציב,  טובה היצר לשליטת יזכהבוודאי ו, רעה ממידה גדולה

 וטהרה אמן ואמן. בקדושה תורה דברי ולחדש
שהשקיע עצמו  "צדיק"באוזנו כי השקיע את עצמו בטומאה, כל שכן שאדם  "נרצע יש אות קין"אם לאדם  כמו כן

, ובעזרת ה' נזכה "יראתו מאירה על פניו", שפניו יאירו ותהיה "קודש על פניולאות "בטהרה ובקדושה גם הוא יזכה 
 להיות מעובדי ה' באמת ברצף משך כל חיינו אמן ואמן.

 "ויצא בשנת היבל הוא ובניו עמו, כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם"
 

יהודי יוצא בשש אבל אם אומר אהבתי את אדוני לא  עבד
אצא חופשי הוא נשאר עד היובל, שאז אפילו שהוא מתנגד 
הוא משתחרר, כי אז לא בבחירה שלו אלא בחירה של 

" כי שטרי קודםבורא עולם, ובורא עולם דורש את שלו "
 .לי בני ישראל עבדים עבדי הם

ק בשנת השאלה למה בורא עולם משתמש בקלף ר נשאלת
  ??? היובל ולא מיד בשנת השמיטה

 

הפשוטה כי את הנשק הזה ריבונו של עולם  והתשובה
משתמש רק פעם ביובל, רק כשאין ברירה, כביכול 

 הזדמנות של פעם בחיים.



 

, שכל יהודי פעם בחיים מקבל יובללכל יהודי יש  ובעצם
מתנה מבורא עולם התעוררות עצומה לתשובה שמרגיש 

" שטרי קודםא עולם מזעזע אותו מהשורש "כביכול שבור
", בין רוצה ובין לא כי לי בני ישראל עבדיםאתה שלי, "

 רוצה אני בורא עולם דורש ממך חזור אלי מיד.

 

זכרו זה פעם ביובל, הזדמנות של פעם בחיים,  אבל
וההזדמנות מגיעה בכל מיני צורות ודרכים, אבל כזה מגיע 

בורא עולם מטלטל אותנו צריך להיות עיוור שלא להבין ש
" שובו אלי בנים, אתם חייבים עכשיו אתם שליחזק "

 .ומיד
 

נהיה שוטים מופלגים שנפספס הזדמנות של פעם בחיים, וגם עדיף לצאת מרצוננו בשמיטה ולא לחכות ליובל, אז  ולא
 כי הוא מחכה לנו בכיליון עיניים, בוא אלי!!! עדיין לא מאוחר נרוץ חזרה לאבא אפילו עם כל הלכלוך

 

 , ובשר  בשדה  טרפה  לא  תאכלו  לכלב  תשליכון  אתו"אנשי קודש תהיון לי"ו

מובן מה הקשר בין תחילת הפסוק "ואנשי קדש תהיון  ולא
ובשר  בשדה  טרפה  לא  לי" לחלקו השני של הפסוק  "

  ?"?תשליכון  אתו  תאכלו,  לכלב

ולא קדושה זה בעיקר בשמירת העיניים כמו שכתוב " וגם
תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם והייתם קדושים 

 כן איזה עניין קדושה מדובר כאן?? ואם? "?לאלוקיכם

מפרשים שבאוכל ההופך להיות חלק מהגוף שלנו יש  ויש
בו עניין של אנשי קודש, אבל לכאורה זה שייך בכל 

 האכילות ולא רק בטריפות?

לי, שגם פסוק זה מחזק אותנו בעניין קדושת  ונראה
 העיניים והמחשבה. 

בגמרא  כתב, שהיות וביציאת מצרים  לא  חרץ   שרש"י
כלב  לשונו  לכן הקפידה  התורה  לתת לכלב שכרו, כי אין  

 הקב''ה  מקפח  שכר  כל  בריה.

גאולה  היו  שואלים,  שהרי  כשהגיעה  זמן  ה וראיתי
ישראל  יוצאים  בכל אופן,  גם  אם  הכלבים  היו  צועקים,  
ואם  כן  מה  הועילו  הכלבים בשתיקתם?  ותירצו,  
 שבשתיקתם עשו  את יציאתם  של  ישראל  ליותר  נעימה.

צער מצרים במכת בכורות הכלב היה באבל על  ביציאת כי
 ,שמת אדונו שמתאבל מרה עם כל משפחתו על הבן הבכור

כששומעים התפרע בבכי ונביחות דרכם של כלבים לו
אבל בכל זאת ברחובות,  ולהשתוללמהבית  צעקות ולצאת
  .לגמרי והשתתקהם לבית יהודי  וברגע שהתקרב

היה מבליט את השקט והשלווה שיש ליהודים,  וזה
 שאצלם לא מתו הבכורות.

שהוא חיה שהייתה במצב של התפרעות בכל היה  והכלב
, ותבינו עד כמה קשה היה היא שתקה באזור היהודיזאת 

על כלום הוא במצב רגוע גם לכלב לשתוק, הרי ברחוב 
נובח, וכאן שהיה לו את כל הסיבות שבעולם שתק, 

 התאפק. ו

הפנימי  הדחףחיה התגברה על הטבע שלה, על  ואם
החיה עצרה בכוח את רצונה בכל זאת , ובדמו שהתפרע

ולם, קל וחומר אנחנו בני אברהם בפני רצון בורא ע וטבעה
ויצחק ויעקב עם קדושים בוודאי למרות הדחף הטבעי 
שלנו לתאוות ולהיכנע ליצר הרע, נתאפק ונשמור על 

 .קדושת העיניים והמחשבה לכבוד בורא עולם שכך ציוונו

וגם אנחנו  ,אוכלים אלא נותנים לכלבים בגלל שהם התאפקואנשי קודש תהיו לי על ידי שתלמדו  מטריפה שלא  ולכן
 יכולים להתאפק ולהיות קדושים, אבל אם לא אנחנו מתאפקים אנחנו יותר גרועים מהכלבים של פרעה.

 

, וזכה לחברו  זוכה  לשכר  נפלא,  שהרי  הכלב  זכה  בזה  לפרנסה  עד  סוף  כל  דורותיו  שהמנעיםנלמד  מזה,   ועוד
 שלו מעבדים ומכינים עורות לספר תורה!!! שמהצואה

 ורפא ירפא

שניתנה רשות לרופא  ,מכאןדורשת " בבא קמא פה' גמראה
, 'כו 'טו שמות "רופאך' ה אני כיומצד שני כתוב ", "לרפאות

רוב פשטות  אבלמחלוקת מה מותר לרופא לרפאות  ויש
וממילא חובה לרופאים שכל מכה ומחלה מותר הפוסקים 

 שליח של בורא עולםמרפא הוא  וכשרופא, לרפאות
בעצם הרפואה מאת בורא עולם, שהרופא ולרפאות, 

המומחה ביותר בלי רצון ה' החולה ימות למרות שהניתוח 
עד כדי כך שעצם ההגעה לרופא כבר  ומצד שני, הצליח

 .מרפאת

הטוב " קידושין פב'בגמרא אם כן מדוע כתוב  אבל
, הרי יש לו רשות וממילא חובה "שברופאים לגיהינום

לרפאות, והוא מציל חיים, אז למה דווקא הטוב 
  ?? שברופאים לגיהינום

שהוא  טוב ומתגאהשהוא להסביר, שאם הרופא  ונראה
בגלל הגאווה שלו הקב"ה לא יכול אזי  הטוב שברופאים
, כי על בעל גאווה אומר הקב"ה אין אני להיות במחיצתו

 וממילא, גמרא סוטה ה' והוא יכולים לגור בכפיפה אחת
ולכן רופא כזה  ,"אני ה' רופאךכי אין את " ימות החולה

שחש שהוא הטוב שברופאים ילך לגיהינום, כי כמה חולים 
 הוא הרג בגלל הגאווה שלו!!!

עוצמה שהוא המפוחד כל רופא חייב לשדר לחולה  אומנם
ירגיש ושהחולה  ,בתחוםהכי טוב שהוא הרופא טוב ורופא 

נרגע, וזה חשוב מאוד  החולהטובות וכך  םבידיישהוא 
לרפואתו עד כדי כך שהתירו מלווה לחולה בשבת בנסיעה 

 אם זה מרגיע מאוד את החולה.

הצורך בין  ,כאן יש גבול דק אבל מאוד משמעותי אבל
 שהורגת פסולה גאווהלבין  ,כלפי המטופל עוצמה לשדר

 כאמור, וכמה נופלים בגבול הדק והמשמעותי כל כך.

זרוק מרה "גם אצל מלמדים, שנכון כתוב שייך זה  וקושי
 -ואסור  אבל מכאן ולגאווה וכעס פסול ,"בתלמידים
 ומסוכן.ולפעמים דק מאוד הגבול דק 

הדבר בעניין ההשתדלות בעניין הפרנסה, אכן נגזר על  וכן
השתדלות לקבל את השפע האדם לעבוד לפרנסה וזה 

 שקבע לנו בורא עולם מידו הרחבה והטובה .

כאן אסור לאבד את הגבול שבין ההשתדלות לבין  וגם
חיסרון באמונה חלילה, כי השתדלות היא כחיסרון 

 באמונה.



 

ולכן אנחנו נחיה בין אנשים ודעתנו תהיה  זה שלפעמים אנחנו חייבים ללכת בגבול הדק וחלילה לא לחצות אותו, ככה
מעורבת בין אנשים, אבל בין הציווי "לעולם יהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות" לבין ההתרחקות מכל רע ומשכן רע 
ומחבר רע והתבודדות והתרחקות מהשפעות הרחוב השליליות, גם בזה יש גבול דק!!! ואם חוצים אותו ומגיעים לפתיחות 

 רך לנפילות והידרדרות, ולגיהינום קצרה מאוד מאוד!!!מוגזמת הד
 

 ,את הגבולתמיד שנראה לבורא עולם וניזהר שלא נחצה את הגבול הדק, ונתפלל  ,נהיה כל הזמן עם היד על הדופק לכן 
 ושנוכל להתגבר שלא נעבור אותו אמן ואמן.

 עינו תחת ישלחנו לחפשי ושחתה אמתו עין את או עבדו עין את איש יכהוכי  
 

ציווי מדהים, שעבד כנעני שלא יוצא בשש ולא ביובל,  זה
" שלכן אסור לשחרר עבד שלעולם בהם תעבודוויש מצוה "

כנעני, ובכל זאת הוא משתחרר כשהאדון הכה אותו והרס 
ראשי אברים, וזה פלא עצום  24לו שן או עין, או אחד מ 

 איך העבדות נמחקת במכה אחת!! 
 

שהרי העבד רוצה להשתחרר יש לו יש כאן יותר מזה,  אבל
האדון יתן לו מכה או דחיפה הוא שיטה פשוטה וקלה, כש

ור את גופו לא ליפול אלא אדרבא הוא יפיל את לא יעצ
 .עצמו היישר על השן בכדי להשתחרר

 

 רבי ישראל סלנטרראיתי שאבי תנועת המוסר  ואכן
הנה כעיני עבדים אל יד מבאר את הפסוק בתהילים "

ם" שהעבדים מכוונים את העין שלהם ליד של אדוניה
 .האדון בכדי שיפיל להם את העין וישתחררו

 

להוסיף שגם אם עבד לא רוצה להפסיד את העין,  ונראה
בעיניו אחרי תנועות האדון וייחשב בכל זאת הוא יעקוב 

להגיע למצב שיפגע ממנו ויפיל את עצמו את צעדיו שיוכל 
 על השן וכל הוא ישתחרר מהעבדות.

אפשרות כל כך בקלות התורה נתנה  למהכך למה??  וכל
 לעבד להשתחרר???

את דרישת המוסר של התורה, הנה  נגלהכאן גם ש ונראה
עד כדי כך שאם לך אדון יש לך עבד כנעני שהוא כספך 

שעות אין לך דין מוות כרוצח,  24הכתה אותו ומת אחרי 
 כי כספך הוא!!

, "שנברא בצלם אלוקים –בן אדם הוא עבד " גם זאת בכל
ולכן דע לך שבמכה קלה הוא יכול להשתחרר ממך, ודע לך 
שהוא מחכה לשעת הכושר ולהזדמנות להשתחרר על ידי 

 המכה והדחיפה, 

כל אדון יהודי יתנהג בעדינות עם העבד שלו, ולא יגיע  ולכן
 לכדי כעס ואלימות אפילו קלה.

התורה מחנכת אותנו לא להיות עבד נשלט ליצרים  ואכן
להיות אדון אמתי קודם על עצמו וככה  אלא ,ולכעסים

 יוכל להיות אדון גם לאחרים.

 די ,לאינטרנטוודומיו נפסיק להיות מכורים לאיפון לכן  ,התורה דורשת להיות אדונים שולטים באמת ולא נשלטים ולכן
אני זעזע אותי שראיתי אינסטלטור בבור ביוב מסריח שמסביבו עפים מקקים והוא משחק  !!!יש גבול, וחייבים גבול

   !!!, מכור נרצעבאיפון בתוך הבור, אין גבול

שולחנות על גבי שולחנות כולם רכונים על הסלולארי "עבדים נרצעים" נורא!!! ודווקא במקום ובזמן שיש  ,חתונהב
 ד נרצע לרעה אנחנו נראה דוגמא הפוכה ונהיה מכורים לתורה ולתפילות ולחיזוק ויראת שמים אמן ואמן.הדגמה לעב

 .צעקתו אשמע שמע אלי יצעק צעק אם תענה ענה אם ,תענון לא ויתום אלמנה כל
 ענה" תיוכפילוכמה  יש זה בפסוקש הטורים בעל כתב
 יתום שתצער שכפי לומר", אשמע שמע" יצעק קצע" תענה

 !!!לך יעשה ה"הקב כך ואלמנה

 ,משמעות לזה יש" תענה ענה" שמילא, לתמוה ויש
 ישכן  גם" יצעק קצע" וגם, אותו ענית שאתה כפי שתתענה
 יש בזה גם אבל, תצעק אתה גם צעק שהוא שכפי משמעות

 אתה ואילו לו שיעזור' לה צעק שהוא עיון צריך קצת
 ממש השלישית הכפילות אבל ??תצעק למי המציק
 גם אשמע ליתום ששמעתי כפי וכי", אשמע שמע, "תמוהה

 ???המציק - לך

 תמיד לא מציק שאותו, ד"לענ שנראית התשובה אלא
, לו שיעזור' ה אל יצעק גם הוא צרה ובעת ,עונש שזה מבין
 שאכן הרגשה גם לו וייתן תפילתו את ישמע ה"הקב ואז

 .הלב מכל שנאמרה תפילתו את קיבל עולם בורא

 אכן כי לו ויראה, הישועה את לראות צפהמ והמציק
 , והוא יצפהלבוא קרובה והישועה מסתדרים הדברים

ולא  "צעקתו", נהוע ה"הקב ליתוםכי רק , לצפות משיךוי
 .קשות יתאכזב המציק!!! את של המציק

מזכיר לי את אותו אחד שקנה כרטיס לוטו, ואחרי כמה ימים הלך לבדוק בדוכן וזה היה סגור אבל בחלון הוא ראה  וזה
את המספרים הזוכים, ולהפתעתו הרבה מאוד זה בדיוק המספרים שהופיעו בכרטיס שלו, ההתלהבות שלו הייתה עד לב 

 !!!םבמיליוניעל מה שהוא יעשה  ובדמיונותיף השמים, והוא מיד לקח מונית למפעל הפיס כולו מרוגש ומרח
הוא התחיל לצעוק זה גניבה איפה שקל,  10 מפעל הפיס כשהעבירו את כרטיסו הוא גילה שזכה רק ב במשרדיו

לכן  !!מספרים של שבוע קודם! היו ןאבל התברר שהמודעה בדוכ המובטחים לפרס הראשון שזכיתי בו??? םהמיליוני
 חייבים לתקן צער יתום ואלמנה דחוף!!!

 לי תתנו השמיני ביום אמו עם יהיה ימים שבעת לצאנך לשרך תעשה כן, לי תתן בניך בכור

. כשם שבכור אכתוב, שיש כאן מספר עניינים,  ברש"י
יום נפדה כך בכור בהמה הבעלים מטפל בו  30אדם לאחר 

. בהמה אסורה להקרבה ביום ולאחר כן מוסרו לכהן,  30
 ג.ימים יהיה עם אמו,  7עד היום השמיני מלידתו, כי 

מה הקשר  ולכאורהמטריפות, ולפרוש  להיות אנשי קודש
לפחות שיש קשר בין מפשטות נראה  שהריים, בין הדבר

 ??בכור בניך לבהמה שרק ביום השמיני יוכשר לקרבן

, בהמה כמו אדם שעד יום ין יום השמיניי, שגם לענוייתכן
לקרבן כשם שאדם לא ראוי למילה לפני יום  הלא ראוי 8
שכל " ואנשי קודש תהיו לי, יש ציווי "8יום , ולאחר 8

מהיום השמיני ש ,נשמור על קדושת ברית מילה החיים
הקרבה שלנו לבורא עולם שנשמור על הוהלאה זה 

לכלב " רקוב מפנים-"טריפה" שהאדם ,לא ואםקדושתנו, 
.לכלבים רח"ל להיזרקראוי האדם  "תשליכון אותו

  בסתר ובגלוי אמן.מבפנים למים שלא נהיה צבועים אלא , ש"ואנשי קודש תהיו לי" מהרגע ולנצחנתחזק ונקיים כולנו  לכן
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 טהר ליבנוועלוני 
 

 הדפסת עלוני השבוע נתרמו:
  

  התורם הצלחתלו תלרפואנתרמו 
 חתו משפ ובני

 
 

 עלונים בוזה המקום לברך את ידידי בלב ונפש שותפי 

 הי"ו שמשון בן שרההרב 

 להצלחה בשלום בית ובכל העניינים אמן

 

 לעילוי נשמות הצדיקים והצדקניות ע"ה
 

 דודי הגאון רבי יונתן בן הגאון רבי יצחק זצ"ל    ר' שלום בן יצחק ריינר  א"מ
    הינדא בת שלמה היינמן   יצחק בן יעקב היינמן   חדוה בת ישעיהו היינמן   

  רחל פריידא בת אביגדור בן ציון   ומרדכי חיים בן רג'ינה 

  הצדיק רבי יהודה )יודל( בן הרב צבי אריה זצ"ל אקרמןש"ב 
 

 :לשידוך הגון בקרוב
 

  ישראל בן מרים אוריידהראובן בן פרידה   אליהו בן עלייה   בראנהישכר שלמה בן  
 רייזל   פייגא בת נעמי   משה חיים בן לאה עקאמשה בן נלי 

 פייגא רייזל בת נחמה הדסהו  ברכה רייזל   בתיה פייגא בן ישראל יוסף 
 לזיווג הגון ולפרנסה טובה"   "בת אל בת רחל"   יקים בן רחליהושע אל"

 ולרפואת והצלחת
 

       שושנה בן לייב משה     עקה בן יעקב אליעזר הרב הרב שלמה שמריהו בן חנה   
 גאולה בת שושנה   מיכל בת רינה  דינה יעל בת שיינדל רייזל   שילה בן ציפורה 

    אסתר בת אריאלה      אורלי בן אורי  אלי בן זרי )רבקה(    סילין       בת אורלי 
       ראובן בן לואיסה        משה בן לאהנעמי          בן אליהו רפאל     

 חיים מאיר בן מלכה רויזא     צפורה שרה בת רייזל מניה בת צביה    פייגא        
 

 להצלחת:
 עדן בן מיכל   מרגלית בת אסתר אסתר בת חנה   

 

 

  והערות להארותקבוע באימייל  עלוניםקבלת  

106855@gmail.com  
 יוחנן ריינר + 972527120333 

 מבקש עזרה,
 להדפסת ספר החיזוקים "וטהר ליבנו"  

 על כל הפרשיות
 תזכה למצוות 

mailto:106855@gmail.com



