
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" )כא, א("                                                                                            
האדם צריך לשים את משפטי האלהים לפניו, עליו להקדיש את כל ה'אני' שלו עבור המשפטים ולמסור                              

 לפני קיומם העצמי... שיעמידו את המשפטים לפניהם, –את נפשו עליהם, וזהו שנאמר: "לפניהם"                           .

 ()קול שמחה
 יז(-מכה אביו ואמו מות יומת וגנב איש ומכרו מות יומת: ומקלל אביו ואמו מות יומת" )כא, טז"

אפילו בן סורר כזה, שמכה את אביו ואת אמו, אסור לגונבו ולמוכרו, התורה מתעבת את מסחר העבדים אפילו לגבי בני •  
 )משך חכמה(                                                                                                                                             בליעל...

שבן יקלל את אביו ואת אמו, אלא אם כן נגנב הבן ונותק מחיק הוריו, נמכר וגדל בניכר, כך  -בדרך כלל לא יתכן דבר זה •  
שאיננו מכיר אותם כלל ועל כן הוא מקלל אותם. ובכן, הבן הנגנב והנמכר הוא הוא על פי רוב ה"מקלל אביו ואמו", לפיכך 

 )אבן עזרא בשם רב סעדיה גאון(הרי הוא הביא את הבן לידי כך שיהיה "מקלל אביו ואמו". ראוי ה"גנב איש ומכרו" לעונש מיתה, ש
 

 כז(-כי יכה איש את עין עבדו... לחפשי ישלחנו תחת עינו ואם שן עבדו... לחפשי ישלחנו תחת שנו" )כא, כו"

חם: "עבד עבדים יהיה לאחיו", והנה  מה טעם יוצא עבד כנעני לחופשי בשן ועין ? לפי שהעבדות באה לו מקללתו של נח לבנו
, והדיבור נגמר בשיניים, "ויגד לשני אחיו" ...בקלונו של אביו נח , ככתוב "וירא חם אבי כנען"ובשינו חטאו של חם היה בעינו

 גר"א מוילנא()ה                                             הוא יוצא לחופשי...לכן אם מוציאים לו עין או שן מתכפר לו חטאו ושהרי 

 )כב, כא("כל אלמנה ויתום לא תענון"  
 

 ראש ישיבת ,זצוק"ל יהודה צדקהפעם נסע הגאון הגדול רבי  ∞
 כשבא לעיר עבור הישיבה.  לארגנטינה, לגיוס כספים , יוסף' 'פורת
 הו יהודי המקום בכבוד גדול ודאגו לכלקיבלו בואנוס איירס הבירה
בקיצור  בירושליםתלמיד חכם בזמנו נפטר אמר ראש הישיבה שלדירתו, כשלקחוהו מיד . מחסורו
למצוא  ,עברה לארגנטינהבת ארבעה חודשים במצוקה ומחסור  שנותרה עם תינוקת ואשתוימים, 

 ברצונו לבקרה.כעת הרווחה, ו
 יצא, אך הוא אמר שאינו תמחרלהמלוים אמרו שמוטב שראש הישיבה ינוח מעט מטורח הדרך ו

 וביקש שיעשו עימו חסד ויקחוהו לביתה מיד. ,יכול לדחות ביקורו אפילו בשעה קלה
תוך  ,היה זה חדר צר ואפל והאלמנה חיה בו עם ביתה אל הבית, הזדעזע הרב וליבו נחמץ,כשבא 

 רבים.ו ימים שכר י לא שילמהלפנותה כ רוצהמחסור באוכל ובלבוש, היא גם סיפרה שבעל הבית 
 עודד אותה וניחמה שלא תתייאש וקרובה הישועה לבוא, ויצא. ראש הישיבה

רבה  יצחק שחיברבצאתו שבור, החל לטכס עצה מה לעשות, ומיד למחרת הלך להיפגש עם הג"ר 
הראשי של קהילת יוצאי חאלב בארגנטינה, וסח לו כמה הזדעזע אמש ממראה בית האלמנה, 

מר, "אך איך אוכל להתעלם מאלמנת יהודי "אמנם באתי למגבית ללומדי התורה בעיר הקודש" א
 צדיק וביתו החיות בתנאים לא אנושיים" ?!

ואכן הרב שחיבר התנצל שלא ידעו על המקרה, והרב צדקה אמר לו שעתה יתגייסו שניהם לעזרתה, 
דאגו לאלמנה לדירה ולסיפוק צרכיה בכבוד, ורק כשסודר הרב שחיבר הזעיק אנשים מתאימים ש

 גיוס כסף לישיבה... -יבה לפעול למען המטרה שרק עבורה בא העניין, החל ראש היש
 

שכרה אלמנה זי"ע, שבעירו  החפץ חיים, ישראל מאיר הכהן מראדיןסיפר מרן הג"ר  ∞
 ,הקרהבית בעיצומו של החורף בעל הדירה מסילקה  ,חובותההתקשתה בתשלום כשו ,דירהענייה 

לא התייחס, בקשיחותו  אך הבעליםהעיר רעשה  .שהסיר לה את גג הביתעל ידי ואילצה לעזוב 
כל אלמנה ויתום "שהלא התורה אמרה  ,ונשועיבוא על הלה בטוח ש"והייתי  ,רבהסיפר  תי"נחרד"

אך דבר לא ", והרגתי אתכם בחרב וחרה אפיובפסוק הבא כתוב "אם ענה תענה אתו וגו'  ",לא תענון
 .ה קצרה"..והרגו לאחר מחל אדםאותו ל ואז יצא קול בעיר שכלב שוטה נשך ,לפועשר שנים חקרה... 

 

 וסיגבראדין בחור ישיבה ושלחו לאחד חטף טבח  שבצעירותו - חפץ חיים)עוד סיפור דומה סיפר ה
 ואיש ,בן בחולירע ומת מיתה משונהאותו שנה חלה  30אחרי ו ו,עונש היהימה  גם אז תמהו ,בנו תחת

 ( ! ... ידיומו ברו בוקלזקן שהיה כבר אביו הוכרח ו ,הידבקותל מחשש וברולא היה מוכן לק..

 "ורפא  

 ירפא"    
 

לפני אחד הצדיקים הגדולים 
באו פעם אנשים  ,שבדורות עברו

שיתפלל למען  בכיביקשו בו
חולה מסוכן, אשר הרופאים כבר 
נתייאשו מחייו וקבעו שאינו יכול 

 לחיות עוד.
 ענה להם הצדיק:

התורה אמנם נתנה לרופא רשות 

לרפא, וכמו שכתוב בפרשתינו 
"ורפא ירפא" )כא, יט(, וכתב 
רש"י בשם חז"ל: "מכאן שניתנה 

 רשות לרופא לרפאות".
היא רק שקיבלו אבל כל הרשות 

לרפא, לא לייאש את החיים, 
 ...זכות כללהם  לכך אין
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 ז."התשע כט' שבט ,184ן גליו ,בס"ד
 חלקים. 9 –, ו 6:20, שעה ליל א-אדר, המולד ר"חע

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

און , נפטר האדמו"ר הגכט שבט התרס"דביום  //, נפטר הג"ר יהודה אליעזר הלוי מינץ זצ"ל, בעל שו"ת מהר"י מינץ. כט שבט הרס"ט ביום
 ובעל 'קדושת יום טוב'. ,סאטמר -סיגעט  חסידותחנניה יום טוב ליפא ב"ר יקותיאל יהודה טייטלבוים זי"ע, מראשוני שושלת רבי  הקדוש

 שבת שקלים -פרשת משפטים 

 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 בלימודעריבות  -קודם כל                        
      מתחילה ,יציאת מצרים ומתן תורה חריא                                              

   המשפטים "ואלה   דינים:  בשורת  ינופרשת                                      .

 :רש"יאומר ו  , א(.לפניהם" )כא תשיםאשר                                       .

הקב"ה למשה, לא תעלה על דעתך  "אמר לו                                     .
לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב או ג פעמים, עד שתהא סדורה בפיהם 
כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו, לכך נאמר 

 ני האדם" כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפ –"אשר תשים לפניהם" 
בריסק: מהו "ואיני מטריח  "ל ר"יזצוק יוסף דב סולובייציקהעיר הג"ר 

 לבררהיא נה ווהכ מילא 'פירוש'", עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו
ידעו אותו בבירור, והיה יבינו ואת הדבר שנאמר, עד שהשומעים  ולהבהיר

 איך משה יכול לומר" משה יכול לומר שאינו זקוק לכך, אבל "טעמי הדבר
שאינו זקוק לכך, הרי את טעמי המצוות ודאי לא המציא משכלו ומעצמו 
וניתנו לו בסיני, ואם כן הם עצמם גופי תורה וחלק ממשנתה, שאותה 

 משה ידע כבר שהוא מחוייב להגיד ולסדר לעם ישראל ?
זצוק"ל, שכתב שגדר  בית הלויהעל פי סבו זקינו, בעל  -וביאר את הענין 

'טעמי המצוות' אין הכוונה לטעם וסיבת המצוה עצמה, אלא זהו מלשון 
שיש במצוה, האדם טועם נאה טעם עימה', כמו באוכל, שעל ידי אותו 'ט

 .בה טעם טוב וערב, ובכך מקיימה ביתר חשק והנאה
שה' אמר למשה שלא רק שישנה  -ואפשר להסביר שזו כוונת רש"י 

גופי התורה וטעמיהם שנמסרו לו מסיני ויסדרם בפיהם, אלא לישראל את 
אותם שגם יפרש להם את הדברים שיהיו ברורים להם היטב, ויטעים 

 להם, כך שיהיה להם טעם ועריבות בלימוד ובקיום המצוות.
 ? טרם אמירת הדינים טרח להקדימושה' עד  ולמה דבר זה חשוב כ"כ
 אמר 'ה"מלא תשוקות ותאוות, אולם חומרי  גוףבנבהיר זאת: האדם נוצר 

ואם אתם עוסקים  ,תורה תבליןבראתי יצר הרע ובראתי לו  ,בני -לישראל 
 .קידושין ל:(גמרא ) "בתורה אין אתם נמסרים בידו

אדם להביא יש האלוקי רק בכוחה שתורה, היא מהיצר ההצלה היחידה 
מכשול כל  שתהפוך ,'המיוחדת לקירבה ולסיפוק  ,לאושר רוחני אמיתי

 ,האליכולו תמסר יותר וי עבדתשיככל ש -יתירא מזו . כלוםל ורצון גשמי
 .תורהבקרב גדולי בחוש  ואיםרודברים אלה  ,בחיים יותריהיה מאושר 

 ,בלימוד טעם לאדםשאין בגלל אלא ש פיתרון מושלם ליצר ! בעצם זהו
חוסר לו יש ו, שהתורה מועילה לא מרגיש הואממילא לו הנאה,  הוחסר

ובדינים, כשל בהלכות ונ לחוסר ידיעתהו תורהביטול ל מגיעוחשק וסיפוק 
עיסוק ברוחניות ריחוק מול יותחומר, ללזרועות היצר הרע עד שנופל

 .עבירות ממשעל ר ובעואפילו  ,ובענייני שמים
)דברים אור החיים ה וכדברי, תורהבטעם חוסר מ הבא תונפילכל נמצא ש

כאומרם ז''ל )ברכות  ,אל התורה "בכל הטוב"גם ירמוז במאמר : "כו י(
שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות , "ואין טוב אלא תורה" :ה.(

ולא יחשב בעיניהם מלא  ,טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה
 " !כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם ,עולם כסף וזהב למאומה

יט.( בגמרא )ע"ז  רבאו רביהורו בלימודו  הנאה וטעםשיהיה לו  כדיו
  (.מהרש"אובו חפץ, )ע"ש ורה במקום שליבשלעולם ילמד האדם ת

דוד שכמו , והדבר הנלמדבהבנת מאוד  זו תלוייםועריבות מתיקות אך 
: משיבת נפש"תורת ה' תמימה  יא(:-חמר בתהילים )יט אע"ה  המלך

ומתוקים מדבש הנחמדים מזהב ומפז רב  ...פיקודי ה' ישרים משמחי לב
 דהיינו שם צז יא(,) "שמחה ולישרי לב" א רקכל זה הו אך ".ונפת צופים

 לחיכו. שר והבנתו נכונה והדבר טעים וערבשליבו יי מ
שידאג שלעם ישראל יהיה טעם  ,ולפיכך אמר ה' למשה מיד בהתחלה

 .לימוד התורה ויקיימו את משפטיהיתדבקו בהם כך ודם, כי רק בלימ
 המון, ורבים פיתוייםבמושך כ"כ  ינו, כשעולם החומרדורק"ו להדברים ו

 ,תאמיתי עריבותם טעשי ,נכוןללמוד  תלמידוכוון את הרב ל על ,יםכושל
 .ושי ופיתויקויעמוד בעוז מול כל  ,יקשר בהותורה יתחבר לואז .......

מרוקו נהגו ללמוד את הגמרא לומדי ומעייני 
 יםאורהיו ורק אחר כך לפי הבנתם, בלבד 

 .רש"י והמפרשים הכיצד ביארו
, הבנתי ראשי - ראס'י )"קודם : והיו אומרים

 "...רש"יר כך אח ,(האישית

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                                   
 

 ? )א( לשדה בעת קבלת שבת יוצאיםהאם  ?                                         
 )סי' רס"ב ס"ג(:שלחן ערוך כתב ה !                                           

         לךמה בביאת שבת כיֹוצא לקראת חמיש"                                          
ף מעט נאיחנ בידר ה,לוכ קראת חתןל כיוצאו                                        .
ר'  ',לכתאמבואו ונצא לקראת שבת 'ר משבתא, וא ילבפניא דמע איקו

 .' "י כלה בואי כלהאבו'ינאי אומר 
)ס"ג(: "וטוב לצאת לשדה. ובקצת מקומות נוהגין מגן אברהם וכתב ה

 ".(כנסת הגדולהלצאת מבית הכנסת לחצר ואומרים 'באו ונצא' )
 ,משמע שיוצאים חוץ לביתלמד ש'בואו ונצא'  הגה"ט() דולהגכנסת הה

חצר, במקום פנוי וראוי גן או שהענין הוא לצאת למקום אויר, לוכתב 
 .חוץ לכפרוהיו שנהגו לצאת לשדה להקבלה, 

תמה שאין  ,(עין יעקבעל עץ יוסף )הו"ד ב שער השמיםאמנם בסידור )
אלא מדרך עליון מלמעלה למטה, ולכן ביאר  ,השבת בא דרך השדה

 שונה את 'באו ונצא'(.אופן ב
 )ס"ד(: "ויש נוהגין לצאת השדה".שלחן ערוך הרב וכ"כ ב

שבת( כתב שאף ד' אמות  )הנהגת והכנת יום השישי לכבודסדר היום וב
חוץ לביתו סגי, וכשאין לו טורח לצאת חוץ לעיר יצא, והוא יותר טוב 

 )המשך הענין בשבוע הבא(   שכן דרך המקבילים לצאת החוצה להקביל.

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:  

 יעקב פראנק -פרק קלא  
 

 ארצות מוראביה ובוהמיה שרצו שבתאים
 ופראנקיסטים גלויים, וגם נסתרים, שחששו

לגלות את מצפוני ליבם ונטייתם הרגשית לשבתאות, אלה היו שומרים 
על כל המצוות, קלות כבחמורות, והשתתפו באופן מלא בחיי הקהילות, 

העיר פראג שימשה חממה לשבתאים, בלא שאיש יכיר בהם כשבתאים. 
והרבנים שרדפו אותם לא תמיד הצליחו לזהותם, וחששו מהטלת חשד 

 המערכה התנהלה אם כן על רקע עדין ורגיש. .שווא על יהודים כשרים
הג"ר זרח איידליץ זצ"ל, דרש ב'בית הכנסת הגבוה' בפראג בשנת 
התקכ"ו, ודיבר בעוז נגד האפיקורסים, אך מיהר להוסיף: "פן יטעו איזה 
מהשומעין... שאני יודע שיש ח"ו בקהלתינו, או כאן בבית הכנסת, מי 

לחשוד בכשרים, וכל אחד יחשוד  שנכשל בעון זה, ועל ידי כן יבואו
שכוונתי היתה על פלוני או על פלוני... לכן צריך אני להודיע שאני איני 
יודע משום אדם שנלכד בזה, ולא יאבה ה' לסלוח לי אם הייתי יודע 
משום אדם, אם לא הייתי מפרסם שמו כדי שידעו להרחיק ממנו ולא 

י צרעת ממארת אחריו[, ששהיה בזה אסורה, כ -יטעו אבתריה ] 
ומהלכת היא, ובפרט כפי ששמעתי שעוברים איסורים גדולים מאוד, 

 וכל יום ויום שמאחרין בזה הרודפין, הוא מעוות לא יוכל לתקון".
הגר"ש סופר זצ"ל, סיפר בספר 'חוט המשולש', שעוד בשנת התקמ"ו 

להתיישב בעיר פרוסטיץ, היות , חשש סבו, מרן ה'חתם סופר' זצוק"ל
של ליבלי פרוסטיץ )עליו סיפרנו בעבר( חיו שם ועשו מעשיהם  וחסידיו

במחשך, ורק לחץ מצד רבו, הג"ר נתן אדלר זצוק"ל, השפיע עליו לגור 
 בעיר זו, כדי לגרש באור תורתו את חשכת הטומאה השבתאית.

ואכן בקהילות פרוסטיץ ודרזניץ שבמוראביה נתקל בעל ה'חתם סופר' 
ריו בהן היה רגיל להניח על שולחנו את בשבתאים נסתרים, ובימי מגו

סידורו של הג"ר יעקב עמדין זצוק"ל, גדול רודפי השבתאים, וכאשר 
הופיע בביתו אדם שנחשד בעיניו כשבתאי, היה בוחן את הבעת פניו 
ומתבונן באיזה אופן היה הלה מסתכל על הסידור, ואם הבחין בהעויות 

 פנים היה נוזף באיש ומשלחו מביתו...
 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה( )ע"פ

 ה לא רציונלית"...י"ראי 
 שרות , נציבהולנדר שמואל מר

 המדינה לשעבר, מספר:
 "הייתי קרוב אל הצדיק המופלא,

בחודש,  פעם בממוצעזצוק"ל. נתן בוקובזה  הרב

 אישית, והייתי לפגישה איתו יושב הייתייותר,  ולפעמים

 ולכוון. להדריך ממנו איתו ומבקש מתייעץ
ולאבחן היטב  של הרב לראות מהיכולת מאוד התרשמתי
 מדוייקת. פשרה, ולתת עצה לדעת את כל בעיה,

מין יכולת  זו הייתה ,לדעתי ולהרגשתי ממה שנוכחתי
 הבנה פי שעל אנושית, ולא ראייה רציונאלית שמיימית, על

לא רגילה, שונה,  דעת, הייתה זו יכולת ראייה ושיקול
 ונוסף של קדושה וצדקות. אחר ומימד ממקור

 נשמעים ולכן גם כשלעתיםיש צדיקים עם יכולת כזו, 

בשלמות,  מאוחר כשנראית התמונה תמוהים, יותר הםדברי
 ודייקו. כמה הם צדקו עד מבינים

 מסויימת בענייני בעיה לפני הרב על אני זוכר שפעם שחתי

 "הכל שטויות, אל: לי ואמר צחק הקריירה, אולם הרב

 תתייחס"... ובהמשך נוכחתי לראות שדבריו היו מדוייקים.
לאן  לי אין -הרגשתי יתום כשהרב נפטר לבית עולמו 

 להתייעץ"... מי ליבי, עם את להשיח מי ללכת, לפני
 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 


