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דב העלון השבוע תרומת רבי 
שליט'א נכד מורנו שליטא  ויסקי

 לרגל הולדת בתו בשעטו"מ

 

 – משפטיםפ'  ,ק"כליון ג
 שבט ה'תשע"ז כ"ט

 השרון -רמת 

 

בס"ד יום שלישי לפרשת משפטים תשע"ז 
 כ"ה שבט

 *"דא רזא דגלגולא"

 גיוואלד!!
ת, קריאות גדולות, זעקת, צעקת, שווע

 לבקשת הצלה.

 אנא, הצילוני מאבדון חס ושלום. חלק א.

 קול גדול אדיר וחזק, בתגבורת. –נ.ב. הקול 

 כמו:

 היינו הולך ומתגדל –" גדול"

 היינו הולך ומתאדר –" אדיר"

 היינו הולך וגובר ה"רעש" –" רעש"

 היינו הולך ומתחזק באותה עצמה –" וחזק"

שקעס, עד כאן המשל מצעקות ר' ישראל מ  
שהי'ה סולם קולו מתרומם, כשהי'ה חזן 

 בשחרית.

 חלק ב.

הקשב ושמע, איזה רחש לחש נעים, מתוק 
 ורא באהבה:לאזניים, מלטף וק

הוא קולו של פיו  –זה קול שמכירים אותו 
של חזון איש: וכך הוא אומר "כתוב בזהר 

 'ואלה המשפטים, דא רזא דגלגולא'"

דע זה מיושבות כל התמיהות, כגון ילפי מ
אם ראית גזל, והמקום הוא כזה, שאין בו 

ע"פ מדע הגלגולים  ,אנשים כשרים לעדות זו
 .מיושבות כל התמיהות

 חלק ג. 

מעשה שקרה ותרנגולת דגרה ובטעות הייתה 
שם גם ביצה אחת של ברווז. ובהגיע יום 
הולדת כולן, והאפרוח ה"משונה". ויפן כה 
וכה, פרש כנפיו לשוט על פני המים, לקול 

 בכיות ה"אם" הדוגרת.

 פ"ג ס"ק ל' עיין שם היטב ובטחון* ס' אמונה 

סף הזה הוא כסף 'טרעף'. הכ
אסור לקחת אותו לעצמו, ואם 
אתה לא מבין למה, הרי גם 
בטרפות אתה לא מבין למה 
 ובכל זאת קיבלת את הפסק...

 בעזהשי"ת 

 
    

 

  

ה  ֶּ ְוֵאל 
ים טִּ ָּ פ  ש ְ  ַהמ ִּ

מתוך הקלטת שיחה שנאמרה באדר  ]  
 [ תש"ע, בישיבת ר' חיים עוזר הקטנה

  
בפרשת משפטים, ואלה  הפסוק הראשון

וא"ו  -המשפטים אשר תשים לפניהם, כתוב ב
'ואלה' אומר רש"י שבכל מקום שנאמר אלה, 

'אלה תולדות נח'  -פסל את הראשונים, כמו ב
רשעים, 'אלה' מורה על עניין  עד נוח היו

חדש. 'ואלה' עם וא"ו, מוסיף על הראשונים. 
זה חיבור הוא"ו המחבר עם הפרשיות 
הקודמות, א"כ מה ההבנה ב'ואלה' אומר רש'י 
מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני. אלו 
המשפטים שניתנו מסיני, להקישם להיות כמו 
אלו, וכמו שבפרשה הקודמת כתוב לעשות 

אזהרות לבל יעשו אלהי כסף וזהב, מה מזבח ו
 אלה מסיני אף אלה, בפרשה שלנו, מסיני.

 בסוף פרשת יתרו
כותבת התורה איך 
לבנות מזבח, ודאי, 
הרי מי קובע לנו, 
בשכל שלנו לא 
שייך לחשוב על 
חוקים כאלה. וכי 
אנחנו יודעים מה 

זה, על כן התורה ניתנת בסיני והקב"ה אומר 
עשה דמויות וכו' אבל כיצד לעשות. כך וכך ת

בפרשה הזו והלאה אלה דיני ממונות, ובדיני 
ממונות גם אם לא ניתנה התורה, גם אצל 
הגויים הרי מקובל שכשתופסים גנב ישנו 
משפט ומענישים את הגנב. כך בכל המקומות 
בעולם, ללא קשר עם סיני. זה השכל של 
האדם מחייב שאי אפשר לחיות אם הכל הוא 

וזל, גונב, משקר או לא הפקר. אם אדם ג
משלם לפועל את המשכורת, אלה חוקים 

הוא  -שמבינים אותם, אם אחד לווה כסף 
חייב לשלם. לכן לכאו' אין צורך שהתורה תתן 
מסיני מצוות כאלה, כי בני אדם בעצם יעשו 
אסיפה כללית ויחליטו ביניהם איך להתנהג 

 בין אדם לחבירו בהסכמת כל הצדדים. 

לשלול את זה  - רת התורהאלא את זה אומ
כמו שהמצוות שבין אדם למקום הם מסיני,  -

כך אף אלו מסיני, גם דיני ממונות אלה חוקים 
שהקב"ה נתן מהר סיני. ולכן צריך להתייחס 
לזה כמו כל המצוות שניתנו מסיני. מה זה 
'המשפטים' אומר רש'י שצריך לשים סנהדרין 

הושיב לפניהם, דהיינו לפני הדיינים. שצריך ל
דיינים לשפוט בדיני ממונות. ומהיכן יודע 
הדיין כיצד לשפוט, אומרת התורה, 'מסיני' את 
המצוות שבין אדם לחברו שניתנו בהר סיני 
לפיהם צריך הדיין לפסוק ולא לפי השכל שלו. 
אלא להסתכל מה כתוב בתורה ובפסקי 

 ההלכות בשו"ע בדיני ממונות. 

' ישראל את הקושיא ששאל ר לכן, יש להבין
סלנטר, קושיא עצומה. אותו הדיין כששואלים 
אותו שאלה בהלכה. ומה השאלה, אחד קנה 
פרה, בשביל סעודת חתונה גדולה, הפרה 
שווה חמש מאות רובל, סכום ענק, במטבע 

ערך לחמשת אלפים. הוא -אחר זה היה שווה
קנה את הפרה, הביא את השוחט ששחט את 

הריאות של  הפרה, לאחר מכן, צריך לבדוק את
הפרה. הוא עשה חתך בעור, הכניס את הידיים 
סביב לריאות ומשש, ומרגיש בידיים שיש 
ִסְרָכה, מקום שהריאה 
נדבקת חלק אל חלק, 
ישנם קרומים שנדבקו 
לריאה שצריכה להיות 
בעצם חופשיה. יש 
לריאה אונות, חלקים, 
והוא בודק שוב פעם, 
וכשהוא מרגיש שיש 
סרכה בריאה צריך 

יא אותה. מביאים אותה לרב שהוא הדיין להוצ
ושואלים האם היא כשרה או טרפה. ואז 
מנפחים אוויר ורואים שיש על הריאה משהו 

יורה  -מוגלתי, הרב מסתכל בשולחן ערוך 
דעה, בודק את כל ההלכות ופוסק שהפרה הזו 
טריפה. על קרום הריאה שהיא מעין עטיפה, 

ום קליפה דקה מחומר של עור, כמו שיש קר
 בהרבה פרות, ישנו משהו. 

, אם הרב פוסק שזו טריפה בנוהג שבעולם
האדם לא מתרגז על הרב, הוא רגוע, אפי' 
שהפסיד הרבה כסף, הרי בשביל זה הוא יהודי 
וזו ההלכה הוא לא יאכל טריפה בשום אופן. 
לכאורה היה צריך לצעוק על הרב שיגיד 

 שהפרה כשרה, לא... הוא יהודי. 



 מעל להגיון
עובר ברחוב על יד הגדר, יש עצי פרי  ואני רואה לפעמים אדם

בתוך חצר, וקל מאוד להושיט יד ולקטוף... ומי יודע אם בעל 
הבית מסכים שכל אחד יקטוף מעצי הפרי שלו, אולי זה גזל, 
ל ]אנשים[ לא מרגישים. ולפעמים הולכים, ושוברים ענף מהעץ ש

מישהו, זה גזל! אדם עובד ומשלמים לו לפי שעות הוא צריך 
לעבוד שמונה שעות, יש יום שהוא עובד שמונה ויש תשע שעות 
והוא מודיע לבעל הבית שרושם וסומך עליו. האם מדקדקים 
לרשום נכון? ופעמים שיש חמש דקות פחות או חמש דקות יותר, 

 י הוא גזלן.ואם הוא מודיע לבעל הבית קצת יותר מהאמת הר

בדיני ממונות של התורה, יש  נוסיף עוד נקודה אחת חשובה,
דברים שהם כמו חוקים. "כי יכרה איש בור" אדם חפר בור ברשות 
הרבים, נפל איש לבור וניזוק, נפל לשם שור או חמור, בעל הבור 
ישלם. אומרים חכמים, בפסוק כתוב "ונפל שמה שור או חמור", 

לתוך הבור, על גב החמור שנפל לתוך מה הדין אם נפלו כלים 
הבור, היו חבילות, כדים, בקבוקים של חרס, החמור נפל והכלים 
נשברו, אומרת הגמ' בנזקי בור, פטור מלשלם על הכלים זו גזרת 

 הכתוב. 

ודאי שהוא חייב לשלם, אין הבדל אם הורג  אם אדם שבר כלים
הבעירה בעל חי או שובר כלים או שורף את השדה, המבעיר את 

תקלה, פטור על כלים.  -צריך לשלם. אבל אם הנזק בא על ידי בור 
בור זה לאו דוקא בור, אם אדם השאיר תקלה ברשות הרבים, 
השאיר משהו באמצע הרחוב ואדם נתקל בזה ונפל, זה גם נקרא 

 נזקי בור ופטור על כלים.

כאן רואים שגם בדיני  זה דבר שבהגיון אין עליו הסבר.
טעמים עליונים. כשמזיק ממש בידיים חייב על הכל, ממונות יש 

אבל בור זה לא היזק בידיים ממש, כי בעצם הניזק גרם לעצמו את 
הנזק, והמזיק רק עשה תקלה, זה רק גרמא, ועל הגרמא הזאת 
התורה מחייבת, ויש חוקים המדברים על מה חייב ועל מה לא וזה 

 חייבת אותנו.לא קשור לשכל שלנו, אלא שאלו חוקים שהתורה מ

, 'לפניהם' ולא ולכן 'ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם'
, לא לפני בית משפט של גויים. 'לפניהם' ולא לפני -לפני גויים

הדיוטות, הדיוטות הכוונה, מי שלא בקי במשפטים של התורה, 
ולכן כשיש בין אדם לחבירו סכסוך בדיני ממונות, אם זה שכנים 

או כל סוג סכסוך, לפי דין תורה צריך  עם בעל הבית, או הלוואות,
 לפנות לבתי דין, או לבן אדם מוסכם שיפשר ביניהם. 

לא מוכרחים ללכת לדיין בקי בחוקי תורה, אלא  לפי דין תורה,
רק אם אין הסכמה, אבל אם שני הצדדים מסכימים שפלוני הסוחר 
ובקי במסחר הוא יפסוק, זה טוב לפי ההלכה, זה נקרא בוררות 

ים להם את מי שיפסוק להם וזה מוסכם על שניהם. אבל אם שבורר
אין הסכמה ואחד מכריח את השני ללכת לדבר שנקרא "בית 
 משפט" שפוסקים שלא לפי דיני התורה, את זה אוסרת התורה.

 )'גאון יעקב' לפ' משפטים תשע'ה(
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אבנר בן רפאל, הילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן , יצחק, דוד בן נסים משה מוריס בן יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין,: לעילוי נשמת
נעמי בת רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסים ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן ר' אברהם, שמואל דני בן נח משה, יהודה בן אליס, 

 ן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר ז"לסופר, לאומה סופר, יעקב ב

רה מעשה שהיה, שיש בינו קו לאותו אדם 
לבין שותפו סכסוך, פתחו עסק בשותפות ויש 
ביניהם סכסוך מי צריך להפסיד, השותף הזה 
או האחר, סכסוך כספי רגיל בין שני אנשים 
והרב פוסק שהוא מפסיד במשפט הזה, כל 
הכסף שאתה סובר שהוא שלך, אתה צריך 
להפסיד אותו לטובת השני. כך פסק הרב 

ספרים, אותו הפוסק, השולחן לאחר שעיין ב
ערוך שפסק לו בענייני יורה דעה, כך כעת 
בעניני חושן משפט פסק לו שהוא מפסיד. אם 
יש דיני פקדון, שומר חינם, שומר שכר, שואל, 
אם חייב באונסין וכו'. לכן פסק לפי ההלכה 
שבפרשת משפטים בחושן משפט פסק לו 
 שהוא חייב, אפי' סכום קטן יותר ממה שאותה
הפרה שנטרפה שווה. כעת הוא מרוגז מאוד, 
כיצד הפסדתי, טענתי טענות כל כך טובות 
כנראה שהוא רימה אותי ורימה גם את הרבנים 
וגנב אותי. ואותו שהפסיד, הולך לאנשים 
ומספר שהדיין הזה טעה ולא מבין דבר, הוא 
פסק לי שאני מפסיד לכן הוא טעה, ויש 

 רבנים.  מקרים רבים כאלה של תלונות נגד

מדוע אדם שפסקו לו לגבי  ונשאלת השאלה
הפרה, שם הוא משלים עם זה וכאן הוא 
מתרעם. על זה אומרת התורה, זה מסיני, כפי 
שיש פרה טריפה יש כסף שהוא טריפה. הכסף 
הזה הוא כסף 'טרעף'. אסור לקחת אותו 
לעצמו, ואם אתה לא מבין למה, הרי גם 

את קיבלת בטרפות אתה לא מבין למה ובכל ז
 את הפסק... 

אשר תשים לפניהם, לפני  אלה המשפטים
דייני ישראל ולא לפני ערכאות. אני מכיר כמה 
סיפורים שזה שהפסיד מגיש לאחר מכן גם 
תביעה אחרת בבית משפט רגיל, בערכאות, 
שם ודאי יצדיקו אותי הוא חושב לעצמו. אבל 
באמת זהו פשע חמור!! חילול השם, איך הוא 

ת משפט, ואפי' אם השופט הוא הולך לבי
יהודי ועשו לו ברית מילה, הרי הוא שופט לפי 
הגויים, לפי משפטי עכו"ם, לפי חוקי הכנסת, 
הפרלמנט, העותמאנים, האנגלים או  לפי 
חוקים של משרד המשפטים של מדינת ישראל 

. מתאספים מאה זה חוק פשעזה היינו הך  -
 ועשרים אנשים ומכריזים אנו כנסת ואנו
נפרסם חוקים. הרי התורה חוקקה את החוקים 
אנו לא מחוקקים חוקים, חוקי התורה כבר 

 ניתנו מסיני. כמו חוקי הטרפות. 

, 'אלה' מסיני, גם את זה אומר הפסוק
 השאר מסיני. 

הפסיכולוגית שאת הפסק של  ומה הסיבה
יורה דעה הוא יודע להפסיד ואת אותו הפסק 

בעניני חושן משפט 
, אותה שאותו המקור

התורה, פסקו לו והוא 
לא משלים עם זה. 
הפסיכולוגיה של האדם 
היא שיש מידה רעה ִכי 
. אִהיא ִקְנַאת ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו

אם היו אומרים לו 
שהכסף הזה הוא טריפה 
ושיזרוק אותו לים היה 
מוכן כי אין ברירה, אבל 
למה שהאחר ירוויח את 
הכסף שלי. אנשים 
מקנאים זה בזה. את 

ות הכלבים הטריפ
מקבלים ואת זה הוא 
מקבל, אבל אם אני איתו 
בסכסוך למה שהוא ינצח 
אותי, שאני יפסיד והוא 

 ירוויח. 

ללמוד ספרי  לכן צריך
מוסר, לדעת את המידות 
האלה, כמו שאמר רבי 
ִקְנָאה  אלעזר הקפר, "ה 
ָכבֹוד,  ֲאָוה ְוה  ת  ְוה 
מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן 

. פגעו בכבוד בָהעֹוָלם"
שלך עוררו קנאה, 
בטריפה לא פגעו בכבוד 
שלו הוא מפסיד בכבוד, 
אבל בדיני ממונות שם, 
לפי הטעות שלו, הכבוד 
יותר חשוב מההלכה. 
לכן יש ללמוד ספרי 
מוסר ויראת שמיים כדי 
שאדם יחנך את עצמו 
לדעת שפרשת משפטים 
היא מסיני כמו כל חוקי 
התורה שבין אדם 

זה שיש  למקום. ובזכות
משפט צדק בעולם יבנה 
בית המקדש ויתקיים 
ִיְך  הפסוק, "ְוָאִׁשיָבה ֹׁשְפט 
ִיְך  ְכָבִראֹׁשָנה ְוֹיֲעצ 
ְתִחָלה ַאֲחֵרי ֵכן ִיָקֵרא  ְכב 
ֶצֶדק ִקְרָיה  ָלְך ִעיר ה 

 אמן ואמן. גֶנֱאָמָנה"

                                                           
 ד', ד' קהלת א
 פ"ד, מ"כא אבות ב
 א', כ'ו ישעיה ג

 


