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

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
הקשר נקודה נוספת שאפשר להוסיף בעל  חשבתי אומנם

 שבין העניינים הללו.
 

הארון מו חלק מביקש כלים מזהב כ הקב"ה שהנה
כלים שהיה בהם זהב היו הווהמזבח והמנורה והשולחן, 

אוהל מועד ב - מונחים רק במקומות הצנועים והפנימיים
היו נכנסים לשם ולא שכוהנים בלבד  ,וקודש הקודשים
 "בחצרבמקום הפומבי החיצוני " אבל שאר עם ישראל,

" המזבחהכי שימושי בבית המקדש "ו כלי הגדול ביותרל
מזבח מכסף הקב"ה שכל עם ישראל רואהו, שם לא ביקש 

כל ו, למרות שהכל שלו מאבנים ואדמהמזבח אלא וזהב 
 העולם שלו. 

 

, ולא להסתפק במועטחובה עלינו  בני אדםאנחנו  שכן כל
 וממילא לא, נוומשפחת נוושכני נולהרשים את חברי לנסות

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

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 בלא
לתת לך, ואלכסנדר  ובאפשרותי ממני כל מה שבליבך

מוקדון היה בטוח שהפילוסוף יבקש בית גדול, או אפילו 
 הפילוסוףאלא  זה ביקש הפילוסוף,את ארמון, ואבל לא 

באמת אתה מרשה לי לבקש  אם מוקדון: אמר לאלכסנדר
שתזוז הצידה כי בקשה שב בקשתי,הנה  אזבלב שלי, ש מה

 בחושך!!! , וקשה לי לכתובאתה מסתיר לי את השמש

ברוב הקניות וברוב האירועים שלנו, אנחנו מוצאים הרבה יותר כסף מהנצרך, וזה רק בגלל האחרים, מה הם  ובאמת
ל הרושם, ולא בשביל צרכינו יגידו, ואיך יסתכלו עלינו, ואיך הם יתייחסו אלינו, בקיצור חיים בבזבוז נוראי רק בשבי

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

 ונשמע נעשה ויאמרו ,ראויק 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 יתרוכפי שהרחבתי בפרשת יתרו,  ונראה
איך הגיעו למצב  עיקר לתארהיה בסיפור מתן תורה ה

את התורה ישירות  לקבלשזכו בעצמם לראות ולשמוע ו
רצוננו לראות את 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.

 

שבחלקם הגדול נוגע  ,המשפטיםכאן בפרשתנו  ותבנכ ולכן
 נעשה ונשמע אמרוכשהם כי בן אדם לחברו, בעניינים ש

ספר בש ,גם מה שלא ידעו עדיין הם התכוונו לכל המשפטים
מבראשית מצוות כתב להם ש כד' ז'כתב רש"י ברית שכרת עמם משה, ה

אמרו  ובוודאי לא רק על זה, במרהקיבלו מצוות שגם וועד מתן תורה 
הרי  על הידוע להם, אז מה המעלה בנעשה ונשמע, -נעשה ונשמע 

גדלותם שהתחייבו על כי זה , כבר שמעו כל מה שהתחייבו וידעו
כל מה שעדיין לא שמעו ולא ידעו האם ביכולתם לקבל 

 .ולשמור ולקיים
 

למה היה חשוב לתורה לחלק את סיפור  כך למה??וכל 
מטרות שווה לחלק כי מתן תורה לשניים, התשובה לכך, 
חודד מככה כי נפרד, ב ורוחניות לשנים, וכל מסר להעביר

 כראוי.ו ,המסר יותר, וייקלט 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  ולכןקל בפריצות איומה, נת

 ולמרות ,צעק הן על חילולי השבת והן על הפריצות האיומה
בנאום חוצב ובלהבת אש שנאמרו ומחאתו בו יצעקות ל

בכל זאת חש בנפשו שלא השיג את  ,בטוב טעם ודעתו
המטרה, כי הוא לא התמקד על עניין אחד אלא נתפס על 

 ום לא עלה בידו.אז כלש ,שני עניינים

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

 בהצלחה בעזרת השם.ובטוח,  אבללאט כך מדרגה אחר מדרגה 

 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 

שונה, וכל יום אוכל  טעמואחרונה, כלים וסדר, וכל אדם 

, וכך גם בלימוד התורה, טעמים שונים עם גיוונים מחדש
 .בהתחדשותיום  בכל, עם כלים וסדר ומגוונים והפוכים

 

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

תחילה ההתורה  כי ונראה "???אשר תשיםמיוחד "
עברי עבד  :דוגמאם שלא נוגעים כמעט לדורם, בענייני

 ,שייך בזמן המדבר גניבה כמעט ולא הרישנמכר בגנבתו, 
זהב וכסף מביזת הים, ומבורא עולם, היה להם הכל  שהרי

ואוכל מהמן והשליו, ובגדים לא היו צריכים לדאוג כי לא 
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נרצע ששייך עבד  וכןלא היה להם צורך לגנוב, כמעט וו בלו,
בארץ ישראל, ולא בזמן משה רבינו ורק בזמן היובל 

אב שנזקק עד כדי כך לכסף שימכור את בתו  וכןבמדבר, 
 .דור המדבר – א נגעו בדורםכל אלו הלכות שלהקטנה, 

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 

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

כמו סעודה שלפעמים צריכים לעבוד יותר קשה ובידך הדבר, והכל להטעימו כראוי,  כי עליך החובה לעשותחלילה, 
 .ונעים ומגרה בכדי שיהיה טעיםביל כמה דקות של אכילה, וכל הטורח הגדול הוא ולהכין אותו שעות בש

 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 

כשולחן  -" אשר תשים לפניהם"נאמר  לכך ,ופירושו הדבר
 הערוך ומוכן  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

אלעזר ישב לימין משה ואילו איתמר ישב מקום,  בניו עברו
עברו  ,משה ולימד אותם , נכנסו הזקניםלשמאל אהרן

 .לימד אותם תורהמשה ו, נכנס כל העם הזקנים הצידה
 

, 2הזקנים ו 3בניו ו, פעמים 4 שמע ממשה אהרןשנמצא 
, לימד את כולםאהרון משה הלך ולאחר מכן, ו ,1כל העם ו

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

 

לכאורה לא לפי הפירוט הנזכר השאלה הרי  נשאלתו
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 ישראל הוא בעצמו לימד רק פעם אחת, 

שלא  ולמהמועיל כאן שליחות???  והאם??? השלימו אחריו
 יקיים את המצווה בגופו???

  

, שהרי בעצם מיד אחרי מתן תורה משה עלה לעייןיש אגב 
יום לשמים, וכשירד עם הלוחות וראה שחטאו בעגל  40

יום וירד רק במוצאי   80ועלה שוב להר ל את הלוחות, שבר
 ומיד, ם כיפור, כך החשבון של רש"י בפרשת יתרויו

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

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

 ??כמו שולחן ערוך ומוכן לאכול, ולמיאת הדברים 
כל השרי אלפים והמאות ועשרות הם רק לצורך  ובפשטות

את כל התורה וההלכות שמשה קיבל  אבלדיני תורה, 
 לימד את כל ישראל לפי הסדר הנזכר.מסר וני הוא כן מסי

 

 פעמים 4 ללמד שמשה היה חייבשאין כוונת רש"י  ,ונראה
 הכוונה אלא ,ערוך כשולחן הדברים טעמי את להביא וגם

כי אז  ,נתונים היה כמסירתילא  שצורת הלימוד מהתחלה
ולא ישלים את  גם אם תחזור כמה פעמים זה לא יעזור

שמלמדים פעם הראשונה ב כבר אלא, העיקר שחסר
  .ערוך וכשולחן הטעמים כל עםחייבים ללמד 

יבש ורק אחר כך  באופן שהלימוד הראשוני שמלמדים צריך להיות כבר עם טעם טוב וכשולחן ערוך, ולא ללמד וללמדנו
החזק ת החיבור א נתנותה והיאנותנת את עיקר הטעם, הקליטה הראשונה היא להטעים אותו, כי השמיעה הראשונה ו

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

 המשך - כשולחן ערוך

 ,פעמים 4אהרן שמע ממשה  קודם עפ"י הגמרא, כאמור
 ברצף סה"כמכל הרבנים  למדושמע  כל אחד מישראל וכן

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

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

עוף או  :כמו שמציעים בחתונה למשל)מנה כמה אפשרויות 
למרבה  - ומזה אל תרף ידך מזהבזה מקיימים  ובעלי התאווה, שניצל

 בכמה טעמים צבעים וסגנונות. (הבושה והחרפה
 

 וכמאמר ,משה התקשה לקלוט את לימוד התורה והנה
 יום 40 אותן כל יוחנן ר"א" הה"ג פ" הוריות הגמרא ירושלמי

 ניתנה ובסוף ומשכחה תורה למד היה בהר משה שעשה
 ".הטיפשים את להחזיר בשביל ??למה ךכ וכל, במתנה לו

 

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

כאילו זה היה הפעם וכל לימוד היה אצלו  ,ומחודש
, כך שיוכל למסור את התורה שאפילו הטיפשים הראשונה

יבל במתנה שנזכר יום ק 40, כי בסוף ישמעו ממנו ויבינו

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

  

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

 גםיום שהיה בשמים  40כן משה השקיע ב  על, פעמים
מלבד כי , שלמד מה הוא שכח כלכל יום שלמד שבשידע 

, ציווי הבוראותפקידו של משה ללמוד מחמת  חובתו שזה
זכה וראה את שלמרות שלמד ושכח, גם משה רבינו הרוויח 

ת ובדרכי הלימוד וההתחדשות ואת הפנים חדשות בצור
את שלמד איך ללמד  ושמחבכל פעם,  בהתחדשות ממש

 .פנים 70 בו – בהתחדשות ובפנים חדשות עם ישראל
 

, כך שמלבד ופו של דבר הוא גם נזכר בכל לימודובס אבל
בל את התורה יקצורות ודרכי הלימוד השונות הוא גם 
לאחר כשירד  ולכן ממש עם כל צורות הטעמים וההסברים,

, ועל כן כראוי ובשלימות לשיעור היה מוכןהוא כבר  40
בטוב טעם  הספיק לו למסור בפעם אחת לעם ישראל

ת והסגנונות והאפשרויות בפעם עם כל הצורו כשולחן ערוך
ויחזרו על כך כמה פעמים על ידי אהרן ובניו והזקנים כסדר  אחת,

 .שנזכר קודם
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, ששווה מאוד להתאמץ למרות האכזבות והנפילות, כי עצם המאמץ מלמד אותנו להתמודד, וכל נפילה ומאמץ ללמדנו
דש אחרי נפילה, ואם נתמיד בהתחזקות, בסופו ת כשמתחזקים מחרעננות ודרך חדשה להתחזקות שמתגלימחודש זה הת

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

 המשך - יד ותיק עתיד לחדשכל מה שתלמ

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

שמשה רבינו הצליח  ייתכןו ,"נאמר למשה בסיני כבר
לקבל אפילו את כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, מכוח 

בכל פעם חידש יום למד ושכח ושוב למד ושכח, ו 40זה שב 
שבכל דרך לימוד הגיע  כךאת דרך לימודו בפנים חדשות, 

להבנות חדשות ולחידושים חדשים, ולכן הצליח לגלות את 
 כל חידושי התורה המגיעים על ידי השוני בדרכי הלימוד. 

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

גם  אבל התורה וחידושיה עד סוף כל הדורות,קיבל את כל 
של  ומריבונהכנה מושלמת לא מספיקה, צריך גם מתנה 

 ,עולם אחרי המאמצים בכדי שנוכל ללמד באופן המושלם
, כי יום קיבלה במתנה 40אחרי מאמץ של רבינו משה  ולכן

צריך גם מתנה וסייעתא דשמיא לא מספיק הכנה ומאמץ 
 .ללמד תורה לעם ישראלמיוחדת 

חובה עלינו כי לא מספיק מצוין כי זה חובתנו, אבל זה , זה אמיתי בחיזוק, שגם אם נתאמץ כראוי ובמסירות נפש ללמדנו
 , כי אנחנו חייבים סייעתא דשמיא מיוחדת בכדי להצליח אמן ואמן.בכוונה ובתחנונים בתפילהמאוד גם להתחזק 

 המשך" ךכשולחן ערו" –אשר תשים לפניהם 

משה לימד את אהרן ואחר כך את בניו ואחר כך  כאמור
בחומש במדבר  כתובאת הזקנים ובסוף את כל העם, והנה 

", כאשר למעשה ואלה תולדות אהרון ומשה" פרק ג'
 אהרן בניש רש"ישם  והסבירמוזכרים רק בני אהרון, 

 .תורה שלימדן לפי, משה תולדות נקראו
  

ביום " :בהמשך של הפסוקשם  לשאול מדוע נאמר ויש
וביאר רש"י שמאז נחשבו , "דיבר ה' את משה בהר סיני

 וקשה מתן תורה, לזמן הכוונה כבני משה, ובעצם לכאורה
כי מיד אחרי מתן משה עדיין לא לימד תורה,  אזשהרי 

ומיד שבר את , יום ירד 40לאחר רק תורה עלה לשמים, ו
יום  80הלוחות בגלל חטא העגל ועלה מיד ונשאר שם 

וירד עם הלוחות השניים רק במוצאי יום  –נוספים 

אז עדיין לא עד אם רק מאז התחיל ללמד, ווהכיפורים, 
נחשבו בני אהרן כבניו של משה כבר ממתן  מדועלימד, 

 ???, עוד לפני שהספיק ללמדם תורה בפועלתורה
 

מאז זה  ,יום 40ללמוד בשמים עלה משה כש שמיד ונראה
יום הוא  40כאמור כל  ה  כיללמד, התחיל 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 גם ההכנה שלו ללמד נחשבת כאילו לימד ממש לכן
לעומק, כבר יש טוב ואם מבינים את השאלה שאומרים "

  ". שיעור מוכן, זה כבר רוב השיעור", ו"התשובהחצי מ

רצון שנזכה להשקיע כראוי עוד קודם השיעורים, וללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך  ויהי
 בעצםהנפילות תתאמץ להתעלות ו, וגם נלמד שכל מאמץ וכל הכנה נחשב כהתחלת המצוה, וייתכן גם שאם באהבה אמן

 ., רק חזק ואמץ שתהיה במגמת עליה עקבית ומתמדתהיחשבו כחלק מהעליי בדיעבד רך עליה אם כן גם הנפילותהיו לצו

 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 ךישא , קשים
מה שאין להם יחוס אחריו ונשארים עבדים,  מהשפחה

 ???"אהבתי"עליהם לומר שייך 
 

הבושות , שגנב ונמכר בגניבתום כזה דשא ויתכן
שיא ממש ומחרידות,  למשפחה שלו הם נוראיות

שפחה כנענית וילדים ועוד יותר מזה שיש לו  !!ההשפלה
 .למשפחתונוספת שה מחרידה עבדים זה בו

 

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
לא  למרות שהםשהוא מתחבר לשפחה ובניו העבדים 

ים אותו הם מקבלבכל זאת כי  ,כמשפחה אחריו מיוחסים
הוא הם מכבדים אותו כי  אדרבאוכמו שהוא ולא בזים לו, 

 כי הוא יהודי שישתחרר בסוף. ,בדרגה גבוהה מהם

אוזן זו שכזה, רוצעים את אוזנו, להזכיר לו  ולאחד
, תירצע " והלך וגנבלא תגנובעל הר סיני " ששמעה
רוצעים את אוזנו,  לא תגנובאם אכן על איסור  ולכאורה

לסיום  למה מחכים ??את אוזנו? מיד לרצועהיו צריכים 
 ??השש שנים ואמירת אהבתי את השפחה ובני העבדים?

אומרים לעבד, אם אתה מתבייש לחזור למשפחה ש אלא
עד 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 הלמ
למה  ??היה הרגש שלך?אז  איפה ??ועברת על לא תגנוב?

רק עכשיו אתה מתבייש עד כדי כך שאתה מתבייש לחזור 
לא אות קין יהיה לך על הבושה ש ,"תרצע"לכן:  לבית???

סוף "זה נאמר  ועל !!מנעת מתחילה, ונפלת לעמק הבכא
אל תיכנס למצב ביש בכל סוג ש, "מעשה במחשבה תחילה

עבירה חמורה, עד כדי כך שתתבייש לחזור לבית, לשכונה 
 ולקהילה.

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

אפשרי רק אם תאמין בעצמך, ותאמין שגם המשפחה הפגועה רוצה לשקם, גם אם בהתחלה הם והדבר  ,האמתית שלך
כועסים נורא אבל ברגע שיראו שאתה באמת חוזר בתשובה הם ישתקמו יחד איתך, אז תעשה זאת לא רק למענך אלא גם 

 .הודו לה'שלימה מאוד בתשובה  מיוחסתדבר תורה זה החזיר משפחה  , וב"הלמען משפחתך האוהבת שכל כך נפגעו ממך
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 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 

השאלה אם עבד מסכים  נשאלתו פרט אחד הוא לא נרצע,
אהבתי " ועליה הוא אומר "אשתיית "לקרוא לשפחה כנענ

", למרות שיש לו אישה יהודייה בביתו, לא אצא לחופשי –
הוא לכאורה מדובר בבעל תאווה עצום שבשל יצרו הרע 

מה  כן אז ואם, מסכים להישאר עבד ולא לחזור לביתו
, הרי גם אם הוא לא אהבתי את אדוניהצורך שיאמר גם 

 ישקרבכל זאת הוא  יאהב את אדונו ואפילו ישנא אותו,
" בכדי שתעלה תאוותו בידו אהבתי את אדוניויאמר "

ושקר זה  ??הבושיוכל להישאר עם השפחה הכנענית שא
 עבירה קטנה לעומת חטאו הגדול שחי בתאווה.כ נדמית לו

 

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, וודית שמתביישת בו והיה
אם אכן הוא שונא  ולכן ,העבדות עם האנשים שלא בזים לו

ולא אוהב את האדון ייתכן שהוא יעדיף לחזור לבית שלו 
למרות האי נעימות והבושות, ורק כשמכל הבחינות נעים 

 .לו בחיי העבדות אז יש מצב שיאמר אהבתי וירצע
 

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

להשפיע עליו וחובה עלינו באופן כזה אפשר יותר בקלות 
 אצלו. טובכי גם ככה בחיי העבדות לא הכל  ולחזור לבית

תהיה זה לא  וכך התאווהבכל תאווה,  , ובדרך כלל אפשר למצוא חיסרוןועבירהמזה, שעלינו לנצל כל פרצה בתאווה  ונלמד
וכדאי ומצווה להיות יצירתי ולמצוא , יהשפוגמת בתאווה נתקוף את התאווה, ונצליח להתגבר על הפרצה, ודרך מושלמת

 וצל של תאווה, בהצלחה!!איזה חיסרון לתאווה התוקפת, ובעזרת ה' הבא להיטהר מסייעים בידו, והעיקר לברוח מכל ריח 

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

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

מה שהאדון מפרנס את האישה והילדים היהודיים של 
לעבד עברי נשוי יכול האדון לתת לו שפחה  רקאכן והעבד, 

י עבד רווק אסור לאדון לתת לו שפחה כנענית כפל אבל
הדברים זה  ובפשטות שאסור לכל יהודי לחיות עם גויה,

חסד ה' שעבד עברי רווק לא יהרוס לעצמו את השידוכים 
עם עוד מום ופגם חמור של שפחה כנענית וילדים עבדים, 

 בת ישראל לא תרצה להתחתן אתו.כמעט כל כי אז 
 

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

שייך חשש זה  בפרטולו שפחה כנענית,  תותר וכךלעבד 
מוסר לו שפחה  אדונושמוכר עצמו  לשיטותבמוכר עצמו 

שאולי נמכר לצורך העבירה החשש קיים  אזיכנענית 
ק שפחה כנענית, אוסרת התורה על בחור רוו ולכן !!!חלילה

 שיימכר לצורך היתר עבירה זו.אצלו שייך החשש  כי

ומבין  ,יודע מה זה משפחה יהודיתכבר יהודי נשוי ש אבל
אדם כזה לא ימכור והמשמעות של משפחה יהודית,  מה

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, בכדי  ואדרבא
 שהפגיעה באשתו ובמשפחתו תהא כמה שיותר קטנה.

 

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

זה  כי עבדים כנענים לדורות, ילדים שיהיומרצון להוליד 
אדם נשוי גם רשע ובעל גם כתם מוחשי שלא נמחק, ו

תאווה שייצרו תוקפו עדיין יש לו גבולות, הוא מסכים 
 לא ליצור מצב בלתי הפיך אבללחטוא לרגע ואפילו לזמן, 

 ",ילדים עבדים גויים שיצאו ממנו" כתם לדורותונצחי של 
הרחיק אותו מלגנוב זו אמורה להגעיל אותו, ול ומחשבה

 .תאוותיו הרבים והחזקיםולהימכר לעבד למרות 

 שזמין היצר כי נמחק שלא כתם זה, לרגע נפילה רק לא זה כי, הרע יצר ו שלברשת ליפול לא רלהיזה עלינו כמה, ללמדנו
 וגם ,ללתשמשתו הטומאה בגלל מתגרשים הורים !!!לגמרי משפחות הורס גם אלא אדם בני מטמא רק לא כך כל היום
 ובמקום, בבית הילדים נפש את לנצח ופוצעות הורסות והמריבות אמון וחוסר שנאה יש בניהם ביחד חייםשעדיין  הורים

 לשלימות אחריות נגלה, מתמיד יותר היום, לכן !!!מאוד קצרה לאבדון ודרכם רסן נטולי קשים ילדים יוצאים' ה ברך זרע
 .ירחם' ה ומהמיאוס מהגועל הנהנה בחטא השקוע נרצע כעבד נהיה ולא, ראויכ הבאים לדורות ונדאג, היהודית המשפחה

 

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

מה מיוחד בה  דווקא את האוזן, למה רוצעיםרש"י:  כתב
על פי דברי רבן מתרץ רש"י  ??שבגוף אברים שאר מכל

הסיבה היא  צמוע מוכרשבקידושין כב' יוחנן בן זכאי בגמרא 
ולא  עבדים ישראל בני לי כי סיני הר על ששמעה זןושא

 .תרצעלכן  לעצמו אדון וקנה והלך ,עבדים לעבדים
 

עשרת את רק  שמעוסיני הר שהרי ב קשה ולכאורה
ושם לא  ,ובעצם רק את שני הדברות הראשונים הדברות

 "???עבדי הם ולא עבדים לעבדיםנאמר המשפט "
 

 אלקיך אנכי ה'כשאמר הקב"ה " תהדברובעשרת  והנה
כתוב ", עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר

הקב"ה לעם ישראל את  רמז זההבמשפט אכן שבמפרשים 
 עבדים ולא הם עבדי עבדים ישראל בני לי כי"המשפט 
שהמילים  בקידושין הבן יהוידעשמדייק  וכפי", לעבדים

 " מיותרים שהרי זה פשוט שהיו עבדיםמבית עבדים"
זה בא לרמז, שה' החליף עבדות מצרים  אלאבמצרים!! 

", וכדבריו מפורש עבדי הם" –בעבדות לבורא עולם 

זה רק לכאורה הכל  למרות אבל ,פסיקתא רבתי כא' מדרשב
לנו  מודיעההתורה ש ויתכןמפורש ממש, דיבור רמז ולא 

, אלא גם בתורה שאדם נענש לא רק על דברים מפורשים
קשה  אומנם, שר להבין מתוך הדבריםעל רמז ודברים שאפ

 למה הקב"ה לא אמר זאת במפורש בעשרת הדברות???
 

שבזמן  :בשם ר"ש ב"ר כתוב שם הגמרא בהמשך והנה
עבדי הם ולא "שה' פסח על דלתות ישראל אז הקב"ה אמר 

 ובפשטות !!והדלת והמזוזה עדים לכך ,"עבדים  לעבדים
אורה עם גם אם היה אמירה ברורה של בורא עולם לכ

ישראל לא שמע זאת, כי אם כן היה על הגמרא לכתוב 
, ואם אכן עם שאוזן זו שמעה והדלת והמזוזה עדים לכך

ישראל לא שמע נשאלת השאלה למה אכן הקב"ה אמר 
 ועם ישראל לא שמע??

 

 אלקי ה' אמר כה"כתוב:  לד' יג'ירמיה בנביא  ובעצם
 אותם הוצאי ביום אבותיכם את ברית כרתי אנכי ישראל
 תשלחו שנים שבע לאמר: מקץעבדים  מבית מצרים מארץ
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 שנים שש ועבדך לך ימכר אשר העברי אחיו את איש
" אלא אמרתילא כתוב " ושם, "מעמך חפשי ושלחתו

 , ופלא מתי היה דבר זה ביום יציאת מצרים?"כרתי ברית"
 

אז  והצילם, שפסח על דלתות ישראלכבורא עולם  ואולי
את כוונתו  מעשה המוכיחעל ידי  או אמר במפורשה' 

שעם זה תמורת  מצילם ומוציאם ממצריםשהוא הברורה 
עבדים לעבדים  דים לבורא עולם במקום בישראל יהיו ע

, ויש במובן זה גם שלא למצריםהייתה שבזמן הזה הכוונה 
 .יהיו עבדים לכל בשר ודם

 

נתינם שבלדעת מהיכן להם לישראל  עדיין צריך עיון בלא
 והצלתם ישופסיחת ה' על דלתות ישראל הדלתות דם על 

 עבדי ה'??? שיהיוברית בזה 
 

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

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

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

 בשפתי חכמיםהדיוק שכתב  מכוחשלמדו כן  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, 

 ים. עבדים עברי
 

לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה  הםשאז  ואפילו
, בכל זאת בלי צל של ספק שאחרי זה כשרווח לעם קשה

בזמן המכות שהפסיקו לעבוד  ובפרטישראל מהעבודה, 
לעם  והודיעמשה רבינו קיים את ציווי ה',  בוודאילמצרים, 

מפלא במכות בין עם ישראל למצרים, ישראל שהקב"ה 
ממצרים ומעבדות פרעה בתמורה שיהיו רק  מוציא אותםו

שר ודם, , ומעתה ועד עולם לא יהיו יותר עבדי בעבדי ה'
 .ואפילו לא של אדון יהודי

 

זה  עצם הצלתם ויציאתם ממצרים במכת בכורות ולכן
ברור היה ליהודים ממזמן שעל מנת כן פסח ה' על  עצמו

 בכדי שיהיו עבדי –דלתותיהם והצילם והוציאם ממצרים 
  ה'!!

 

 לשונות של גאולה 4ב כלול כבר " עבדי הם" ובעצם
ככתוב:  המכותתחילת עוד לפני שאמר להם באותו זמן 

אתכם מתחת  והוצאתי ,לכן אמור לבני ישראל אני ה'"
אתכם בזרוע נטויה  וגאלתי והצלתיסבלות מצרים, 

שתהיו  "והייתי לכם לאלוקיםולקחתי אתכם לי לעם 
הם ידעו עוד לפני  ולכן ,כור שורבכמפורש בספר  – עבדי

כי הם  – חייבים לשחרר עבדיםיהיו תחילת המכות שהם 
 .יהיו עבדי בורא עולם ולא עבדי בשר ודם

 

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 את "ש -ושינוי הלשון מלמדנו , עבדים ישראל בני לי כי
על  דהיינו, לפני הר סיני עוד" שמעו לי בני ישראל עבדים

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

ל עם מובן למה במכת חושך מתו רוב רובו שגם  זה ולפי
לצאת רצו  רש"י שרשעים היו שלא שכתבוכפי ישראל, 

רי אין עונשין ה קשה ולכאורהלהיות עבדי ה', ממצרים ו
כאמור משה הודיע להם  אלא? אלא אם כן מזהירים

 הרבה מתחילת המכות להיות עבדי ה' כברוהזהיר אותם 
 ., ולכן למזידים ולרשעים נחשבומכת חושךקודם 

 

מז בעשרת הדברות שהם עבדי ה' : בורא עולם רילסיכום
ולא עבדים לעבדים, ודי היה ברמז כי כבר קודם כרת ברית 
על כך עם ישראל במכת בכורות כשהצילם, והברית הייתה 

ונאמר להם ברורה להם כי מתחילת המכות היה ברור להם 
שבורא עולם מוציא אותם מעבדות מצרים די במפורש, 

 ה'. בכדי שיהיו עם ה' ועבדי
 

עבדי לא השמיע לאזנם במכת בכורות " שהקב"ה ןויתכ
כי בורא עולם המתין להשמיע להם זאת במתן תורה  ,"הם

 של קיום מצוות בדרישה של ממשישיהיה תוכן בכדי 
 שכתב רש"י בפרשת יתרו על הפסוק כפיו, "עבדי הם"

שעם ישראל זה המסר  שיחד עם, "ותגיד לבני ישראל"
לזכרים עונשים  פירט "עם סגולה וממלכת כהנים"

מצוות בובפשטות הכוונה עונשים ודקדוקים ודקדוקים 
להבין במה  היה צורך בהמחשה ותוכן תורניכי , התורה

 .םכוהניוממלכת עם ישראל הופך את עצמו לעם סגולה 
 

ראיה לי בדבר, מדברי הירושלמי הנ"ל, שעוד קודם  וקצת
המכות ציווה ה' שבני ישראל יוציאו עצמם ממצרים, 

לל בזה מצווה של שילוח עבדים, ולכאורה לפני המכות שכ
לשונות של  4משה רבינו נצטווה להודיע לבני ישראל ב 

גאולה שבורא עולם יוציא אותם מעבדות מצרים ושיהיו 
עבדי ה' וכאמור, מה פתאום היה צורך למשה באותו זמן 

 לחבר לציווי זה גם את מצוות שילוח עבדים?? 
 

שבורא עולם כשקבע שעם ישראל כאמור זה מובן,  אלא
הם עבדי ה' מיד רצה לחבר לזה מצווה ממצוות התורה כך 

עבדי הם ולא  –עבדי ה' יבינו וימחישו את המשמעות של "
 .בהלכה למעשה עבדים לעבדים"

 

 המשךלמה אין מצוה לרצוע בחושך ??  
 

", בחושךמדוע לא רוצעים את אזנו " קשה מאוד  לכאורה
התנאי עוצמת ראו בחוש את  עם ישראל במכת חושךשהרי 

אשר מתוך רוב רובו של עם ישראל, רק של הקב"ה כ
שהסכימו רק אלו מעם ישראל  50או אחד מ חמישית 

 כןאם ו ה' יצאו ממצרים והשאר מתו בחושך, להיות עבדי
יותר מעדות  בעוצמה רבהלכאורה יסמל ויזכיר  "החושך"

לא שמע, רק יש הדלת והמזוזה, ששם עם ישראל לא ראה ו
  עדות של הדלת והמזוזה??

 

והמזוזה הדלת עדות יש לומר שעוצמת  ובפשטות
כי במכת בכורות שם נשבר פרעה ושם היה  ,יותר עוצמתית

, ויתכן שלכן היה הרגע שבו עברו מעבדות פרעה לעבדות ה'
אסור לצאת מפתח הבית כי עם ישראל כביכול בדם שעל 

והתייחדו לרשות המשקוף התנתקו מרשות ממצרים 
 .פרטית של בורא עולם כביכול 

 

שבורא עולם לא רצה להביא את ההמחשה של , וייתכן
מתו כל מי שלא בחר להיות  במכת חושךחושך, כי מכת 

בורא עולם לא רוצה לייאש לגמרי את העבד ועבד ה', 
, אלא אדרבא מביאים לו מסרים חיובים וטובים הנרצע

שבורא עולם בחר בנו ביצית מצרים ובמתן תורה, ועלינו 
 לחזור לדבוק בו ולהתחבר לאהבת ה' הגדולה לנו.

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

 נחשב כעבודה זרה, כפי דברי הירושלמי שעובר ב"לא יהיה לך אלהים אחרים" אלא נהיה דבוקים רק בבורא עולם אמן.
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  ב - אזנו את אדניו ורצע המזוזה אל או הדלת אל והגישו

מה מיוחד בה  דווקא את האוזן, למה רוצעיםרש"י:  כתב
 זו אזן :זכאי בן יוחנן' רעונה  ??שבגוף אברים שאר מכל

 ואם, תרצע וגנב והלך "תגנוב לא" סיני הר על ששמעה
 ישראל בני לי כי סיני הר על ששמעה אזן ,עצמו מוכר

 .תרצע לעצמו אדון וקנה והלך עבדים
 

בן זכאי, במה  יש להקשות על דברי רבן יוחנן ולכאורה
", אוזן זו ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנבשאמר "

 גניבת נפשותמדובר על  שבעשרת הדברותהרי בלא תגנוב 
גניבת כסף כתוב בפרשת  שהרי ולא על גניבת כסף???
 הגמראכן  שכתבה" וכפי לא תגנובוקדושים ובלשון שונה "

מעיר  נישהחזקוכשבדקתי מצאתי  ואכן!!!  סנהדרין פו' א'
 נכתב בפרשת קדושים." כלא תגנובו"זאת, ולכן גרס 

 

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

לא תגנוב, משמע שכוונתו דווקא ללא תגנוב המופיע 

חוזרת השאלה הרי שם מדובר  וא"כבעשרת הדברות, 
 כסף????בגונב נפש ולא 

 

לא " שהביא רש"י, אכן הכוונה ל"לא תגנובשה"ונראה 
ששם מדובר על  ולמרותמופיע בעשרת הדברות, " התגנוב

יסור והעבירה זאת כלול בזה הא בכלגניבת נפש ולא רכוש, 
עבד נרצע גנב את נפש אשתו  כישעשה אותו עבד נרצע, 

שגם אחרי שש שנות היהודית, שאם ידעה שכך יתנהג 
מעדיף עדיין חיים עם שפחה כנענית הוא עבדות ו

ולא לחזור  עם שפחה כנעניתלהמשיך מרצונו לחיות כעבד 
ממש וזה אתו,  מסכימה להתחתןהיא לא הייתה  ,לבית

וכל ילד שהוליד לבושה הזאת האשה  !!!גניבת דעת
מרגישה שבעלה כמו שגנב את הנפשות הללו שהוליד להם 

בלא כתב שכלול "ש ועיין בספורנו אותם בגניבת דעת,
, תגנוב" שבעשרת הדברות גם גניבת ממון וגניבת דעת

ואכן התורה דורשת ומענישה גם מה שאפשר להבין מתוך 
 בהר סיני. ו באופן כללימה ששמע

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

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

 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

 לעורר במרצע נרצע ולכן, כולה התורה כל על יעבורממילא 
 ,הרע ליצר עבד כ"אח שיהיה, מזה הנולד רעה על אותו
 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 אדם זה הוא עיוורואת הרע ליופי ולטוב!! 
 .שיתעורר חסר תקנה, לכן ירצעעט כמליצר הרע, והוא 

  

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

 יצרה שליטת תחת שאריוי !!תקנה לו יהיה לאאדם זה 
 שהגימטרייה שלו במרצע אזניו יםרוצע ולכן !!ימיו כל הרע
 הרע ליצר נרצע עבדשלא יהיה  שיזהר, אותו לעורר 400
, תקנה לו לא תהיה אזכי , מרצע כמספר רצופים יום 400
 .מוסר וקול תורה קול ישמע לא כחרש יהיההוא כי 

 

 שמרצע מדרשהביא  בקידושין כב'התוספות והנה 
 שנה 400 עבדים ישראל שהיו לפי, ש400 הבגימטריי

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

שנה??  400עם ישראל לא היו עבדים קשה שהרי  ולכאורה
, שנה 400להיות עבדים על עם ישראל  שנגזרהכוונה  אלא

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

 וןבשער הנעם ישראל היו נכנסים לנצח לולי זה  כישנים, 
זה  ונרצעשל שערי טומאה שממנו אי אפשר לצאת לעולם, 

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

שנה לפרעה כי לא אכפת  400היה עובד הוא מצדו  וכביכול
ירצע, שיזכור  ולכןלו להיות בשער הנון של שערי טומאה, 

, ואולי זה יעורר טומאה לעולםשערי העצמו בשקבע את 
 .אותו שישמור את עצמו לא לשקוע לגמרי בטומאה וברצף

 

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

 רצף אין ככהכי  נס!!, ימי תשובה ורחמים ותפילות כיפור
לא לשכוח, תשובה חייבת  אבל !!!הטומא של יום 400 של

החלטה אמתית לעזיבת החטא להיות אמתית, שהיא 
להיות  לא, ולא רק לתקופת הימים נוראים, ובפרט לנצח

את החטאים שיעשו  בימים הקדושים מאלו המתכננים
 אולי אבלמיד לאחר שיסתיימו הימים נוראים ה' ירחם, 

ולא  ימים הללו משתדלים לתקןהדבר שבבכל זאת עצם 
 יום בטומאה!! 400חוטאים כמעט, אולי זה הורס רצף של 

 

 טובה מידה אז!!! טהורות ומחשבות בתשובה רק ועוון חטא בלי רצוף יום 400 יש לאדם שאם !!!עוצמה יש גם ולהיפך
 מוסר, וקול תורה קול לשמוע באופן קבוע ויציב, ובוודאי יזכה הטוב היצר לשליטת ובוודאי יזכה, רעה ממידה גדולה

באוזנו כי השקיע את עצמו בטומאה,  "נרצע יש אות קין"אם לאדם  כמו כן בקדושה וטהרה אמן ואמן, תורה דברי ולחדש
יראתו ", שפניו יאירו ותהיה "לאות קודש על פניו"שהשקיע עצמו בטהרה ובקדושה גם הוא יזכה  "צדיק"כל שכן שאדם 

 ביום חסד חוט שלאמר ריש לקיש כל העוסק בתורה בלילה הקדוש ברוך הוא מושך עליו ש וכעין מה ,"מאירה על פניו
 י ה' באמת ברצף משך כל חיינו אמן ואמן.ובעזרת ה' נזכה להיות מעובד ',חגיגה יב

 

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

אבל אם אומר אהבתי את אדוני לא  ,יהודי יוצא בשש עבד
אצא חופשי הוא נשאר עד היובל, שאז אפילו שהוא מתנגד 

בחירה של הבחירה שלו אלא הלא זה הוא משתחרר, כי אז 
" שטרי קודםעולם, ובורא עולם דורש את שלו " בורא

 ."כי לי בני ישראל עבדים עבדי הםככתוב "

השאלה למה בורא עולם משתמש בקלף רק  נשאלתו
 והתשובה??? לאחר ששמיד הרבה קודם בשנת היובל ולא 

של עולם משתמש רק הפשוטה כי את הנשק הזה ריבונו 
 זה כמוובעצם שאין ברירה, כביכול כפעם ביובל, רק 

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

" שטרי קודםכביכול שבורא עולם מזעזע אותו מהשורש "
", בין רוצה ובין לא כי לי בני ישראל עבדיםאתה שלי, "

 אלי מיד. רוצה אני בורא עולם דורש ממך חזור

 

זכרו זה פעם ביובל, הזדמנות של פעם בחיים,  אבל
זה שוההזדמנות מגיעה בכל מיני צורות ודרכים, אבל כ

מגיע צריך להיות עיוור שלא להבין שבורא עולם מטלטל 
" שובו אלי בנים, אתם חייבים אתם שליאותנו חזק "

 !!!עכשיו ומידלחזור אלי 
 

ולא לחכות  בששוגם עדיף לצאת מרצוננו  !!הזדמנות של פעם בחייםיכול בכוח כבגים שנפספס נהיה שוטים מופל ולא
 עדיין לא מאוחר נרוץ חזרה לאבא אפילו עם כל הלכלוך כי הוא מחכה לנו בכיליון עיניים, בוא אלי!!!קדימה ליובל, אז 

 

 ורפא ירפא
 

שניתנה רשות לרופא  ,מכאןדורשת " בבא קמא פה' הגמרא
, כו' טו' שמות "רופאך' ה אני כיכתוב ", ומצד שני "לרפאות

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

לרפאות,  ה'שליח של מרפא הוא  וכשרופא, לרפאות
בעצם הרפואה מאת בורא עולם, שהרופא המומחה ביותר ו

ומצד , וח הצליחבלי רצון ה' החולה ימות למרות שהנית
עד כדי כך רשות לרופא לרפאות עוצמתית היא  שני

 .רופא כבר מרפאתה המפגש עםעצם לפעמים ש
 

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

לרפאות, והוא מציל חיים, אז למה דווקא הטוב  מחובתו
 ?? םשברופאים לגיהינו

  

שהוא  טוב ומתגאהלהסביר, שאם הרופא שהוא  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

א הטוב שברופאים ילך לגיהינום, כי כמה חולים שחש שהו
כל רופא חייב לשדר  אומנם הוא הרג בגלל הגאווה שלו!!!

שהוא הרופא ו ,טוברופא עוצמה שהוא המפוחד לחולה 
טובות וכך  םבידייירגיש שהוא ושהחולה  ,הכי טוב בתחום

נרגע, וזה חשוב מאוד לרפואתו עד כדי כך שהתירו  החולה
אם זה מרגיע לבית חולים ת בנסיעה מלווה לחולה בשב
כאן יש גבול דק אבל מאוד  אבל, מאוד את החולה

לבין  ,כלפי המטופל עוצמה הצורך לשדרבין  ,משמעותי
כאמור, וכמה נופלים בגבול הדק  שהורגת פסולה גאווה

 והמשמעותי כל כך.
 

זרוק מרה "גם אצל מלמדים, שנכון כתוב שייך זה  וקושי
 -ואסור  כעס פסולאבל מכאן ולגאווה ו ",בתלמידים
 ומסוכן.ולפעמים דק מאוד הגבול דק 

 

בעניין ההשתדלות בעניין הפרנסה,  ים אמוריםהדבר וכן
לקבל את  שתדלולהאכן נגזר על האדם לעבוד לפרנסה ש

כאן  וגם, של ה' חבה והטובהמידו הרלו קבע נהשפע ש
חיסרון באמונה לאסור לאבד את הגבול שבין ההשתדלות 

 חיסרון באמונה.מזה תדלות השלפעמים חלילה, כי 
 

לחצות אותו, ולכן אנחנו נחיה בין  לנודק וחלילה לפעמים אנחנו חייבים ללכת בגבול ש יוצא לנו הרבה פעמים בחיים, ככה
לעולם יהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות" לבין שבין הציווי "נזכור שאנשים ודעתנו תהיה מעורבת בין אנשים, אבל 

גם בזה  רחקות מהשפעות הרחוב השליליות,התבודדות והתבבין הצורך ו ,מכל רע ומשכן רע ומחבר רע להתרחקחובה ה
 ולגיהינום קצרה מאוד מאוד!!! - הידרדרותליש גבול דק!!! ואם חוצים אותו ומגיעים לפתיחות מוגזמת הדרך לנפילות ו

בין ש גבולבתמיד  שנבחיןלבורא עולם וניזהר שלא נחצה את הגבול הדק, ונתפלל  ,נהיה כל הזמן עם היד על הדופק לכן
 אותו אמן ואמן. נחצהלא לעולם גבר שושנוכל להת ,הטוב והרע

 

 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 "

משתחרר כשהאדון הכה אותו והרס  עבדה ובכל זאתכנעני, 
ראשי אברים, וזה פלא עצום  24ו עין, או אחד מ לו שן א

 איך העבדות נמחקת במכה אחת!! 
 

להשתחרר יש לו רוצה כש, שהרי העבד תמוהיותר  ועוד
יתן לו מכה או שהאדון הוא יגרור את שיטה פשוטה וקלה, 

אלא אדרבא  ,לא ליפולבכדי דחיפה הוא לא יעצור את גופו 
 .הוא יפיל את עצמו היישר על השן בכדי להשתחרר

 

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

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

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

 ךשיוכל להגיע למצב שיפגע ממנו ויפיל את עצמו על השן וכ
 הוא ישתחרר מהעבדות.

 

אפשרות כל כך בקלות התורה נתנה  למהכך למה??  וכל
שגם כאן נגלה את דרישת  ונראה לעבד להשתחרר???

יש לך עבד כנעני שהוא  !!המוסר של התורה, הנה לך אדון
שעות אין  24כתה אותו ומת אחרי כספך עד כדי כך שאם ה

 הוא עבד גם זאת בכלו לך דין מוות כרוצח, כי כספך הוא!!
", ולכן דע לך שבמכה שנברא בצלם אלוקים –בן אדם "

קלה הוא יכול להשתחרר ממך, ודע לך שהוא מחכה לשעת 
 ולכןהכושר ולהזדמנות להשתחרר על ידי המכה והדחיפה, 

לא יזהר שעם העבד שלו, וכל אדון יהודי יתנהג בעדינות 
 .ביותר גיע לכדי כעס ואלימות אפילו קלהלה

 

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

 יוכל להיות אדון גם לאחרים.
 

, לכן נפסיק להיות מכורים בדחפים יצריים אדונים שולטים באמת ולא נשלטים שנהיההתורה דורשת  ואכן
שראיתי אינסטלטור בבור ביוב מסריח כ הזדעזעתייש גבול, וחייבים גבול!!! אני  !!ולאינטרנט, די פוניםרטאמס

 בתוך הבור, אין גבול, מכור נרצע!!! בסמארטפון שקועשמסביבו עפים מקקים והוא 
  

 בזמננונורא!!! ודווקא ממש רכונים על הסלולארי "עבדים נרצעים"  כאחד, שולחנות על גבי שולחנות כולם בחתונותגם 
  !!יראת שמים אמןל יםחיזוקבתפילות ובתורה וב מתמידיםשיש הדגמה לעבד נרצע לרעה אנחנו נראה דוגמא הפוכה ונהיה 
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 ועמ תעזב עזב לו מעזב וחדלת משאו תחת רבץ שנאך חמור תראה כי

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

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 עזרה שצריך 
רק 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:[ פסחיםגמרא בו
הרי יש איסור בתורה  הגמרא ומקשהנא יהודי, מדובר בשו

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 
 .מצווה לשנאתו

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

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
 הרשעגם אז , שונא את הרשעשכיון שהוא  ותירצו צדיק???

כמים הפנים לפנים כן " [']משלי כז כתובכפי ש ,שונא אותו
שנאה  מוסיפים בגלל תהליך זה ולכן", לב 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 אז איך מזה מצווה לשונאו, 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  ,שבשנאה שלי אליו מעורבת גם שנאה אישית
ן ", אם ככמים 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

תעזוב את אומרת  שהתורה ,הפנימית אמתאת הממנו 
החבר ואת צער בעלי חיים של הבהמה שקרסה מעומס, 

אין גם את חמורו אפילו שהוא רשע וותעזור לרשע לטעון 
רק בגלל שבשנאתך זה  וכלו, צער בעלי חיים לבהמה של

זה החלק השל שנאה אישית, ואת  ץהמותרת מעורב בה שמ
  !!!למחוק התורה דורשת שאתה חייב

 

ובכוח מצוה זו  ,בהתבוננות זומתוך התפעלותו  הרשעו
ומצווה מיוחדת זו  , לבו הרע נמס לגמרי,של כפיית היצר

באמת בגלל  שיהיו אוהביםוהנותנת להחזירו למוטב,  היא
 בתשובה. חוזרשהרשע 

 

רצה להוציא בורא עולם ו שיתכןתלמיד יקר מאוד והעיר 
א לו את המצב את השנאה המיותרת מאותו צדיק לכן הבי

ו כוף את יצרהחמורים והאוהב והשונא בכדי ל 2הזה עם 
 השונא ובגלל והיותעודפת והפסולה, ולסלק את השנאה ה

ליהודי  זכות התגלגלהאפילו בלי שום עשייה מצדו  - הרשע
 לו יגרום זה זכות זו שהוא שותף למהלך, יצרו את לכוף

 יצרו את וכפף מאוד התעלה יהודי בתשובה, כי לחזור
לקח חלק  החמור זה גם ולפי ,בגללולעומקה של נפש 

מה  זה, אבל בגלל בתשובה לחזורבעניין וגם לו יש זכות 
בן אדם אבל  !!חמורונשאר  !!!באמת חמור נעשה, הוא

חייב להתעורר ולחזור בתשובה ולנצל את הזכות ולא 
 להיות כמו החמור.

 

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 אחרים ויתפעלו וישובו גם הם לאבינו שבשמים אמןוכך יראו  ,בשלימות את רצונוולעשות 

 המשך –לכוף את יצרו 

 פרשת קדושיםתפילת שחרית של שבת קודש  בתחילת
פתאום בורא עולם נתן לי חידוש עצום המשך מדהים 

את יצרו ובמקום לעזור  כיפףהיהודי  אכןלחידוש הקודם, 
 נדמיין לעצמנו את המצב אבלעזר לרשע לשונא, לחברו 

הבהמה שלו קורסת ומתייסרת תחת שהנה החבר הצדיק 
מודה  מיד החבר כאשר הוא רואה את ידידומשאה, 

 .להקב"ה על השליח הטוב שבא להצילו
 

הוא מבחין שידידו פונה ממנו הולך הרבה להפתעתו  והנה
 שהריבמצב פחות בעייתי ממנו, נמצא לסייע לאדם אחר ש

נמצאת לא סובלת ושלו לשני יש רק צורך בטעינה והבהמה 
סכנה!!! והידיד מתפלא איפה הידידות שלנו בבצער ו

ומה פתאום הוא מתעלם מהעזרה ההגיונית נעלמה??? 
 לצער בעלי חיים???והמתבקשת לעזור קודם לחבר ו

 

הוא קולט!!! אהה, הידיד שלי עוזר לטעון במקום  ואז
בעל החמור שרק טעון טעינה למרות לפרוק כי ההוא 

שידידי שנראה צדיק בעצם הוא רשע שמצווה לשנוא אותו 
ראה בו ביחידי דבר עבירה של ערווה שאסור לספרו לבית 

בל מותר לרואה לשונאו בעצמו דין מפני לשון הרע א
 וכאמור.

לטעון השאלה הרי היהודי ברגע שעזר לשונא  ונשאלת
הוא סיפר בכך בעצם הרי את בהמתו ולא לפרוק לחברו, 

על השונא שהוא רשע וחוטא בעבירות  -לשון הרע לחברו 
כן אין כאן רק דיון של  ואםחמורות שמצווה לשונאו??? 

צד של אלא יש כאן גם  צער בעלי חיים דאורייתא או לא
 ??הדבר יותראיסור חמור של לשון הרע דאורייתא ואיך 

 על הטעינהעדיפות בלא הכניסו את זה בדיון הגמרא  ולמה
 ???הפריקה

   

" גובר גם על איסור לשון לכוף את יצרואכן "ש, ונראה
הרע!! ולפי הדברים הקודמים יש להוסיף ולממתק את 

חוץ מהלשון הרע כביכול הוא המופתע העניין, שהנה החבר 
ממילא ו" לכוף את יצרו"הפועל את רואה כאן ברואה כאן 

כאן לשון הרע מכל מקום זה מותר כי לשון  היהגם אם 
 הרע לתועלת.

 

כאמור  שהרירק לשון הרע לתועלת,  שאין כאן ויתכן
" שזה דקדוק עד לכוף את יצרוהרשע מתפעל מאוד מה"

מתחזק  הרשע ולכןלעומקו של נפש בעבודת המידות, 
כדי כך שהם נהפכים לחברים עד וחוזר בתשובה שלימה 
 וידידים כדברי המדרש.



 משפטים - נווטהר לב

9 
 

זיכוך של כאן לשון הרע, אלא בית הזיקוק ו כן, אין אם
נשמות יהודיות, ובמצב של התעלות רוחנית עצומה כזו של 
שבירת המידות עד עומקה של נפש וחזרה בתשובה רק שפע 

שום " - של קדושה שופעת ואין מקום לטומאה לחול שם

בעל החמור הזקוק החבר ו ,קדושה עצומה" רק דריסת רגל
הודות במצב קדוש כזה, ועליו לושותף לפריקה, זכה להיות 

 טלבורא עולם על הזכות שזכה לראות קדושה כזו, זה ייחר
     !!!, וממילא אין כאן זכר ללשון הרעבעיניו לנצח

 

 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 פטורשן הדי !!!ולטעון, לכן תפרקו ותטענו לבד לפרוק
לא יכולים ו הבעלים שאם ",עמו" שנאמר ,לו מלעזור

והם מנסים לנצל טוב ליבם של לעזור לעצמם,  מתאמצים
 התורה פוטרת ואין חובה לעזור. אזאחרים, 

   

 למד מזה כלל גדול לעבודת ה',נ  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
 ה"הקב ואלמלא "להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה"

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

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

 יצליחלא הוא היות ולבד שרק אם מתאמץ , היצר  הרע את
, מי שלא אבל ,לנצחיעזור לו  ה"הקבאז להתגבר על היצר, 

 ,לו יעזורגם הקב"ה לא  במלחמת היצר, אזכראוי  מתאמץ
 .באשמת האדםשהיצר ינצח אותו, וזה יהיה  וברור

 

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 
 לאמהראוי, אז אם הטעינו יותר  אבלהראוי לחמור זה, 

  .לעזור לו יםחייב
 

עלינו להיזהר ביותר דרכו של החפץ חיים, בעצם  ולפי
אז שלא נקרוס באשמתנו, כי ולעצמינו נפילה,  שלא נגרום

בורא עולם לא חייב לעזור לנו לדעת רבי יוסי הגלילי 
 ".תחת משאושדורש "

 

 רבנן חולקים אומנםזה לדעת רבי יוסי הגלילי,  וכל
ולדעתם גם אם הבהמה קרסה באשמת הבעלים שהעמיסו 

יותר ממה שהבהמה מסוגלת בכל זאת  - יותר מידיעליה 
פלא  וזה", תחת משאו, כי הם לא דורשים "חייבים לעזור

 למה אכן לא דרשו משמעות הפסוק כרבי יוסי הגלילי??
  

לא רצו שבורא עולם יחסום מאתנו דרכי  שחכמים 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,  מאבוכשאנחנו נבקש עזרה 

 " 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
נפלנו יש עלינו חובה להתאמץ בכל הכוח לצאת מהנפילה ולא  זהירותנו למרות ואםת וכדומה, ולכן ניזהר מלהיכנס לניסיונו

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

שמתנו, בכל זאת נזכור שדעת רבנן, לעולם אל ייאוש, גם אם אשמים אנחנו וחטאנו ופשענו וקרסנו רוחנית בא, 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
 :אומר תחת משאה הקרסששל הבהמה אם הבעלים ש

 פרוק לבד, פטור!!לכן עליך מצווה לפרוק 
 

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

 

לא דאורייתא שלרמב"ם צער בעל חיים הוכיח מכך  ולכן
אם צער  כימדרבנן,  ורק איסור סור מהתורהיא שאינו -

"ם לפרט היה על הרמב אבעל חיים אסור מדאוריית
שפטור מלעבוד בחינם, אבל חייב לעזור תמורת שכר, בכדי 

והרמב"ם סתם  והיותלמנוע צער בעלי חיים דאורייתא, 
 שפטור, משמע שפטור לגמרי. 

  

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

בנן לקחת כלי שהיה )דהיינו שאסור מדרבשבת  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 בעל חיים לדעת הרמב"ם זה רק איסוראם צער  כי
הכלים, למרות שביטול כלי  אתהיה אסור לבטל יאם כן 

 אסור לבטל איסור דרבנן, כי דרבנןמהיכנו זה רק איסור 
, אלא שב ואל בשביל לקיים דרבנן אחר בפועל בקום ועשה
 .תעשה עדיף

 

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 
גם כן פטור  אפילו בשכרלא רק בחינם פטור אלא  יםזרעו

 .מלעזור
 

 אכןשלתרץ 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  הרמב"ם שפטור מלעזור,

שלא ניתן יד , ובותדאורייתא בשביל חינוך למידות ט
 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 הגמראפטור 
ל שלכ מחדשתובמסקנתה היא בהמשך הגמרא  אבל

" שחייב לטעון לשונא במקום עדיףלכוף את יצרו הדעות "



 משפטים - וטהר לבנו

10 
 

בכדי  ,צער בעל חיים דאורייתא אםגם לפרוק לאוהב, 
 .יצר הרעלכוף את ההוא ו מוסרי ענייןלהרוויח 

 

שלא לעזור בכלל ואפילו בשכר לבעלים  כלפי זהכן גם  אם
לפי שרוצים שאני יקיים את המצווה והם ישבו בטלים, 

גם לדעה שצער בעלי חיים לכל הדעות  - מסקנת הגמרא
בכדי  אתוז, מלעזור פטור לגמרייהיה בכל זאת  ,דאורייתא

להיות מנוצל ולעזור לשחיתות המידות של השני לא 
  .והושמנצל את חובתי במצ

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

צער בעלי לבטל איסור אם מותר טען ש, שהנימוקי יוסף
בשביל בהמה כמו לשחוט  ,בני אדםהנאת חיים לצורך 

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

לצורך חינוך שכל שכן התירו צער בעלי חיים נראה לי גם, 
 !!!למידות טובות אדםני ב

, 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.

 

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

מובן מה הקשר בין תחילת הפסוק "ואנשי  לא לכאורה
ר  בשדה  ובשקדש תהיון לי" לחלקו השני של הפסוק  "

קדושה  וגם ?"?טרפה  לא  תאכלו,  לכלב  תשליכון  אתו
ולא תתורו אחרי זה בעיקר בשמירת העיניים כמו שכתוב "

? "?לבבכם ואחרי עיניכם והייתם קדושים לאלוקיכם
 באבפרשת  ראהו כן איזה עניין קדושה מדובר כאן?? ואם

ולכל בני ישראל לא יחרץ "מה שתירצתי בעניין בפסוק 
 "כלב לשונו

 .צעקתו אשמע שמע אלי יצעק צעק אם תענה ענה אם ,תענון לא ויתום אלמנה כל

 ענה" כמה כפילויות יש זה שבפסוק הטורים בעל כתב
 יתום שתצער שכפי לומר", אשמע שמע" יצעק צעק" תענה

 !!!לך יעשה ה"הקב כך ואלמנה
 

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

 ואילו לו שיעזור' לה צעק שהרי היתום  עיון צריך קצת
 תצעק אל ה' מתוך תשובהאולי ו ??תצעק למי המציק אתה

 שמע, "תמוהה ממש השלישית הכפילות אבל ,שימחל לך
 ???המציק - לך גם אשמע ליתום ששמעתי כפי וכי", אשמע

 

 עונש, שזה מבין תמיד לא מציק שאותו, לתרץונראה 
 ה"הקב ואז, לו שיעזור' ה אל יצעק גם הוא צרה ובעת
 עולם בורא שאכן הרגשה גם לו וייתן תפילתו את ישמע
 .הלב מכל שנאמרה תפילתו את קיבל

 

יראה  שאפילו ויתכן, הישועה את לראות מצפה והמציק
ממש  הישועהולטובה  להסתדרמתחילים  הדבריםלו ש

כי , לריקלחינם ו לצפות וימשיך לבוא, והוא יצפה קרובה
ה' שומע  "צעקתו"כי את , עונהשומע ו ה"הקב רק ליתום

ה יתן "הקבאלא !!! של המציקצעקתו לא את עוזר, וו
 .קשות תאכזבלה מציקל

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

 ובמשרדי !!!םעל מה שהוא יעשה במיליוני והשמים, והוא מיד לקח מונית למפעל הפיס כולו מרוגש ומרחף בדמיונותי
 םיונישקל, הוא התחיל לצעוק זה גניבה איפה המיל 10מפעל הפיס כשהעבירו את כרטיסו הוא גילה שזכה רק ב 

היו מספרים של שבוע קודם!!! לכן חייבים המובטחים לפרס הראשון שזכיתי בו??? אבל התברר שהמודעה בדוכן 
 !!!ואדרבא נשתדל לקרבם ולהאיר להם פנים ולשמחםצער יתום ואלמנה ב ודזהר מאוד מאילה

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

כשם ש. א, מספר ענייניםבפסוק כתוב, שיש כאן  ברש"י
כך בכור בהמה הבעלים  ,יום נפדה 30ר אדם לאחר שבכו

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

מה  ולכאורהולפרוש מטריפות,  להיות אנשי קודש ג.אמו, 
פשטות בנראה  והרי, שבפסוק הדברים כל הקשר בין

המה שרק ביום לב -יש קשר בין בכור בניך לפחות הפסוק ש
 לקרבן?? הכשרהיא השמיני 

 8עד יום , שגם לעניין יום השמיני, בהמה בפשטות וייתכן
, 8לקרבן כשם שאדם לא ראוי למילה לפני יום  הלא ראוי

שכל החיים " ואנשי קודש תהיו לי, יש ציווי "8ולאחר יום 
מהיום השמיני והלאה זה ש ,נשמור על קדושת ברית מילה

 ,לא ואםא עולם שנשמור על קדושתנו, הקרבה שלנו לבורה
" "לכלב תשליכון אותורקוב מפנים  -"טריפהשהאדם "

.ראוי האדם להיזרק לכלבים רח"ל

 , שלא נהיה צבועים אלא שלמים מבפנים בסתר ובגלוי אמן."ואנשי קודש תהיו לי" מהרגע ולנצחכולנו נתחזק ונקיים  לכן
 

 השבועית –הטובה הקבלה פינת 
 

 את שבת המלכה כשמקבלים, "בואי בשלום"בקבלת שבת כשאומרים שפעם בשבוע עדיף 
 .לשבת קודש הנכנסת עם המון אהבה ובצהלהבשמחה 

  

לקראת באנו  !!אם כןי כ טובים יותר משבוע הקודם!!! היינוהאם השבוע  !נחשוב טוב
 !!!שבת המלכה עם מתנות טובות ביד

 

 שכל אחד יכול לקבל!!!טובה זה קבלה ו



חידושים וחיזוקים עצומים "וטהר לבנו"   יכול להשתתף ולתרום הנצחה בספר הקדושביחד, גם אתה/ם 

 שגדולי ישראל העידו שזה הצלת הדור מסכנות הדור
 

 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
לרפואת הרב יפת בן מרים שליט"א ומרת  בראשית

 ברכה בת מרים תליט"א
הגאון רבי מאיר מוגרבי שליט"א 

ראש הישיבה הגדולה "כנסת 
 אשדוד-ישראל

   בחוקתי

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

 לע"נ אברהם סנדוסי בן אסתר וירא
 

 ולהצלחת חתנו 
 ביטון ומשפחתוברוך 

רבי אליהו ביטון בר  –לע"נ  בהעלותך
 טז' סיוון תשס"א –חנה 

 הרבנית אסתר אלבז תחי'

 לע"נ אברהם ביטון בן עליה  חיי שרה
 ר"ח כסליו 

 ולהצלחת בנו 
 ברוך ביטון ומשפחתו

   שלח

ו'  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 כסליו התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

הרב אברהם יצחק בן  –לע"נ  בלק   וישלח
 יט' תמוז –הרב דוד אלפער 

 הרב שלמה אלפער שליט"א

ש"ב: הרב שלמה  –לע"נ  פנחס   וישב
שמריהו זצ"ל בן הרב אהן צבי 

 כה' תמוז –נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

לע"נ הגאון הצדיק ראש הישיבה רבי  מקץ
 -  תחי'שמעון הכהן זצ"ל בן עישה עליזה 

 ה' טבת תשע"ד

ש"ב: הרב שלמה  –לע"נ  מטות 
שמריהו זצ"ל בן הרב אהן צבי 

 כה' תמוז –נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

לע"נ ידידי רבי יונה בן ר' דוד וחוה סולומון  ויגש
 זצ"ל 

 ז' טבת תשע"ד

   מסעי אשתו וילדיו

שמואל מלכא בן לע"נ ר'  דברים תלמיד חכם בעילום שם להצלחתו ולהצלחת משפחתו  ויחי
 ז"ל  חסיבהאליהו ו
ו' באב תש"ן  -נפטר ב

 .נ.צ.ב.ה.ת

 ונכדובנו 
 אמלכואדם ר' דניאל 

לע"נ ש"ב הרב יצחק בן הרב  ואתחנן   שמות

 יח' אב –שלום ריינר 

נכדו הרב שלמה פרידמן מונסי 

 ארה"ב

   עקב בעלום שם להצלחת התורם ולזיווג הגון  בקרוב לבנו  וארא

ש"ב: הרב שמריהו זונדל הכהן בר  –לע"נ  בא
 ח' שבט -הרב פייטל זעליג שר )שאער( 

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

ש"ב: געלא רעכא  –ל"נ  ראה
אקרמן בת הרב שמריהו זונדל 

 ג' אלול -הכהן שר )שאער( 

 משפחת יאלס שליט"א
 נ.י   ארה"ב

 –בשלח 
 שבת שירה

   שופטים  

   כי תצא   יתרו

 משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים
 מונסי

 ארה"ב

   כי תבוא

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

חיה פראדל בת הרב  –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי –אברהם יעקב ע"ה 

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

  

 הגדה   פיקודי
 של פסח

להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח 
 ריינער שליט"א

 
הרה"ח ר' יונה  –לע"נ זקינו 

 –בן הר"ר שרגא צבי ריינער 
 יא' טבת תשס"ג

 
ריזל בת הרב ר'   -ולע"נ זוגתו 

ח' טבת  –אברהם סופר ז"ל 
 תשע"ג

 ריינער שליט"א פ ח.הרה"ח רב 

שביעי של    ויקרא
 פסח

ש"ב:  הרב זאב בן  -לע"נ 
אקרמן  נפטר הרב פסח  יוסף 

 כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 משפחת גרניק ה' ניסן -לע"נ אליהו זאב בן ר' דוד יעקב תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   ראש השנה

 לעילוי כל הנשמות שלא נאמר בעילום שם יום כיפור   מצורע
 הם קדישיעל

   סוכות   אחרי מות

  –מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
 ל' ניסן תשס"ח

   חנוכה הרבנית אסתר אלבז

לרפואת הרב מקסים ניסים  הרב מקסים דדון שליט"א פורים   אמור
 )מקס( בן רחל דדון

וברכה והצלחה לכל משפחתו 
 יחד עם כל עם ישראל

 ולעילוי נשמת
 אביו רבי שלמה בן רחל דהן
 ואמו רחל בת אסתר דדון
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