
  לא מוגה

  פרשת משפטים:

נראה כמה נקודות בנפרד, אבל לפני זה נקדים בהפטרה. ההפטרה של פרשת משפטים שלפי כל 

העדות והנוסחאות קוראים אותה היא הפטרה העוסקת במעשה היסטורי בזמן כיבוש הכשדים אצל 

  ירמיהו. 

 ֲאֶ�ר ָהָעם ָ$ל ֶאת ְ)ִרית ִצְדִק'ָה� ַהֶ&ֶל% ְ$רֹת #ֲחֵרי יְקֹוָק ֵמֵאת יְִרְמיָה� ֶאל ָהיָה ֲאֶ�ר ַהָ�ָבר) ח(

�ַלִםָ� וְָהִעְבִר'ָה ָהִעְבִרי ִ�ְפָחת( ֶאת וְִאי� ַעְב�( ֶאת ִאי� ְלַ�ַ*ח) ט( :ְ�ר(ר ָלֶהם ִלְקרֹא ִ)יר

 ַבְ)ִרית ָ)א� ֲאֶ�ר ָהָעם וְָכל ַהָ-ִרים ָכל וַ'ְִ�ְמע�) י( :ִאי� ,ִחיה� ִ)יה�ִדי ָ)ם ֲעָבד ְלִבְלִ+י ָחְפִ�ים

) יא( :וַיְַ�ֵ*ח� וַ'ְִ�ְמע� ע(ד ָ)ם ֲעָבד ְלִבְלִ+י ָחְפִ�ים ִ�ְפָחת( ֶאת וְִאי� ַעְב�( ֶאת ִאי� ְלַ�ַ*ח

��ב��ם ויכבישום ָחְפִ�ים ִ�ְ*ח� ֲאֶ�ר ַהְ.ָפח(ת וְֶאת ָהֲעָבִדים ֶאת וַ'ִָ�ב� ֵכן #ֲחֵרי וַ'ָ� וַ'ְִכְ)

 ֱא�ֵהי יְקֹוָק �ַמר 	ֹה) יג( :ֵלאמֹר יְקֹוָק ֵמֵאת יְִרְמיָה� ֶאל יְקֹוָק ְדַבר וַיְִהי) יב( :וְִלְ�ָפח(ת ַלֲעָבִדים

 ֲעָבִדים ִמֵ�ית ִמְצַריִם ֵמֶאֶרץ א�ָתם ה�ִצִאי ְ�י�ם ֲאב�ֵתיֶכם ֶאת ְבִרית ָ	ַרִ�י �נִֹכי יְִ�ָרֵאל

 ָ$ִנים ֵ$$ וֲַעָבְד( ְל( יִָ)ֵכר ֲאֶ$ר ָהִעְבִרי �ִחיו ֶאת ִאי$ ְ�ַ$ְ'ח% ָ$ִנים ֶ$ַבע ִמֵ#ץ) יד( :ֵלאמֹר

� ַה0�ם ַאֶ�ם וַָ�ֻ$ב%) טו( :�ְזָנם ֶאת ִה,% וְ�א ֵאַלי ֲאב�ֵתיֶכם ָ$ְמע% וְ�א ֵמִעָ)+ ָחְפִ$י וְִ$ַ'ְח�

�יִת ְלָפַני ְבִרית וִַ�ְכְרת% ְלֵרֵעה% ִאי$ ְדר�ר ִלְקרֹא ְ�ֵעיַני ַה$ָ0ָר ֶאת וַַ�ֲע�%ַ� ְ$ִמי ִנְקָרא ֲאֶ$ר ַ

 ִ$ַ'ְחֶ�ם ֲאֶ$ר ִ$ְפָחת� ֶאת וְִאי$ ַעְב1� ֶאת ִאי$ וַָ�ִ$ב% ְ$ִמי ֶאת וְַ�ַחְ'ל% וַָ�ֻ$ב%) טז( :ָעָליו

      וְִלְ$ָפח�ת.  ַלֲעָבִדים ָלֶכם ִלְהי�ת אָֹתם וִַ�ְכְ�$% ְלַנְפָ$ם ָחְפִ$ים

  (ירמיהו פרק ל"ד)              

צדקיהו הוא המלך האחרון שגולה. בשלבים מאד גדולים הוא נקרא צדיק. הוא מכנס את כל העם 

דרור. "לשלח איש את עבדו ואיש את באירוע הסטורי גדול וכורת אתם ברית. הברית היא ברית ה

  עבדו". 

  יש כאן תיאור של עבדים עבריים העובדים אצל אחיהם. ומגיעים למסקנה שצריכים לעשות ברית. 

צריך לזכור שאנשים נמכרים לעבדים בגלל שתי סיבות. או כי הוא גנב ואין לו כסף להחזיר. כלומר 

  י היכולת לפדות את הגניבה. הוא יוצא לעבוד שש שנים כעבד עברי, או פחות לפ

הוא לא מקבל את משכורתו על אותו חצי יום, אבל  - הגמרא אומרת "פועל יכול לחזור בו בחצי היום"

הוא יכול ללכת בחצי היום. למה? שנאמר "כי לי בני ישראל עבדים" = עבדי הם, ולא של בני אדם. 

  הוא עבד ה'.  הירושלמי מביא דיון האם גם המעביד יכול לחזור בו , כי גם

בלי הרקע הזה לא מבינים מהו עבד עברי. עבד עברי זה יהודי שיש לו קביעות. מחוייבים לתת לו 

  אישה, ואם יש לו אשה המעביד משלם לה את המזונות. העבד העברי הוא נמכר בגנבתו.

האפשרות השניה הוא אדם שנמצא במצב כלכלי קשה שמחפש את הקביעות הזו. "וכי ימוך אחיך" 

  וכו'.  במציאות שלנו זה קשה להבין את זה. 

יש מסה גדולה של עבדים. לא מחויב שהיו הרבה גנבים, אלא היו  - צדקיהו המלך –בזמן ירמיהו 

והם מקבלים את  - והם מסכימים לשחרר. וזה מדהים –צריכים אותו. אז צדקיהו כורת ברית את העם 

התפיזה של לעבדים ולשפחות".  ויכבשום"זה. אבל הבעיה שהם מחזירים את העבדים אחרי זה. 

  "ויכבשום". 

  "ויהי דבר ה'"  בפסוק יג'.  –ואז מגיע הנבואה 

". איפה מצינו שהקב"ה כרת ברית ִמְצַריִם ֵמֶאֶרץ א(ָתם ה(ִצִאי ְ)י(ם ֲאב(ֵתיֶכם ֶאת ְבִרית ָ$ַרִ+י ,נִֹכי"

ביציאת מצרים על עבדים? הרי אין ברית על פרשת שומר חינם, שכר ושואל. יש פרשת עבד עברי, 



ויש פרשת אמה, ו"אם כסף תלווה את עמי". כלומר זה לא רק הרעיון לא לקחת עבדים, אלא מתואר 

  ותו. של ברית , אבל אנו לא מכירים א –כאן תיאור של אירוע הסטורי 

  כמעט ציטוט מהפרשה, אבל זה על תקן הברית שהייתה בעבר.  - "מקץ שבע שנים וכו'" =

ואז הקב"ה אומר שמה שאבותיכם לא עשו, אתם עושים. אתם עשיתם ברית בבית המקדש לשחרר 

  את העבדים. אבל אח"כ אתם חזרתם בכם. 

  ואז מגיע העונש: 

 קֵֹרא ִהנְנִי ְלֵרֵעה� וְִאי� ְל,ִחיו ִאי� ְדר(ר ִלְקרֹא ֵאַלי ַמְעֶ+ם�ְ  3א ַאֶ+ם יְקֹוָק ,ַמר $ֹה ָלֵכן) יז(

 :ָה,ֶרץ ַמְמְלכ(ת ְלכֹל ְלַזֲעוָה ֶאְתֶכם וְנַָתִ+י ָהָרָעב וְֶאל ַהֶ�ֶבר ֶאל ַהֶחֶרב ֶאל יְקֹוָק נְֻאם ְ�ר(ר ָלֶכם

 ְלָפנָי ָ$ְרת� ֲאֶ�ר ַהְ)ִרית ִ�ְבֵרי ֶאת ֵהִקימ� 3א ֲאֶ�ר ְ)ִרִתי ֶאת ָהעְֹבִרים ָהֲאנִָ�ים ֶאת וְנַָתִ+י) יח(

�ַלִם ו5ְֵָרי יְה�ָדה 5ֵָרי) יט( :ְ)ָתָריו ֵ)ין וַ'ַַעְבר� ִלְ�נַיִם ָ$ְרת� ֲאֶ�ר ָהֵעֶגלָ� וְַה$ֲֹהנִים ַה6ִָרִסים יְר

 נְַפָ�ם ְמַבְקֵ�י �ְביַד אֹיְֵביֶהם ְ)יַד א(ָתם וְנַָתִ+י) כ:(ָהֵעֶגל ִ)ְתֵרי ֵ)ין ָהעְֹבִרים ָה,ֶרץ ַעם וְכֹל

 5ָָריו וְֶאת יְה�ָדה ֶמֶל% ִצְדִק'ָה� וְֶאת) כא( :ָה,ֶרץ  �ְלֶבֱהַמת ַהָ.ַמיִם ְלע(ף ְלַמֲאָכל נְִבָלָתם וְָהיְָתה

 נְֻאם ְמַצ�ֶה ִהנְנִי) כב:(ֵמֲעֵליֶכם ָהעִֹלים ָ)ֶבל ֶמֶל% ֵחיל �ְביַד נְַפָ�ם ְמַבְקֵ�י �ְביַד אֹיְֵביֶהם ְ)יַד ֶאֵ+ן

�5ְָרֻפהָ  �ְלָכד�הָ  ָעֶליהָ  וְנְִלֲחמ� ַה8ֹאת ָהִעיר ֶאל וֲַהִ�בִֹתים יְקֹוָק � ֶאֵ+ן יְה�ָדה ָעֵרי וְֶאת ָבֵא

                  יֵֹ�ב. ֵמֵאין ְ�ָמָמה

  (ירמיהו פרק ל"ד)          

הקב"ה אומר שהוא מעניש אותם על כך שהם בטלו את מה שהם הבטיחו, וחזרו למה שהיה במצרים. 

הנביא גם מתאר לנו את תיאור אופן הברית שהם עשו. הם עשו מעין ברית בין הברתים שתיים. הם 

  שבבל תעלה ותשרוף את ירושלים.  –בתרו עגל לשניים ועברו בין בתריו. לכן הנביא מנבא על העיר 

  אבל בכל הנוסחאות מסיימים את ההפטרה בשני פסוקים  אחרים כדי לא לסיים בפסוקים כ"כ קשים. 

 ֶזַרע 3ַם) כו( :ָ�ְמִ�י �א וָ�ֶרץ ָ$ַמיִם ֻח#�ת וָָליְָלה י�ָמם ְבִריִתי �א ִאם יְקֹוָק �ַמר 	ֹה) כה(

 ֶאת ָאִ$יב ִ	י וְיֲַעקֹב יְִ�ָחק 5ְבָרָהם ֶזַרע ֶאל מְֹ$ִלים ִמ6ְַרע� ִמַ#ַחת ֶאְמ5ס ַעְב1ִי וְָדוִד יֲַעק�ב

                 וְִרַחְמִ�ים. ְ$ב%ָתם

  (ירמיהו פרק ל"ג)                

הקדמנו את ההקדמה הזאת כדי לנסות לטעון: שיש לנו נטייה לחבר הפטרה לאירוע מסויים בפרשה 

ברורה. כי בפרשה יש את נושא עבד  אבל לא להכול. הרי הקשר בין ההפטרה הזאת לפרשה היא

עברי לכן ההפטרה גם עוסקת בכך. אבל בד"כ ההפטרה היא יותר מכך .היא עוברת על הלו"ז של 

הפרשה. לכאורה ההפטרה שלנו עוסקת רק בנקודה אחת של הברית של העבדיים העבריים. אבל יש 

  לראות יותר מזה בקשר בין ההפטרה לפרשה. 

ת את הפרשה, יש לשאול מהי הברית שנכרתה בהוציאי אותם מארץ לפני שנמשיך הלאה לראו

  מצרים? 

  כותרת:

   שראל ואומר להם את לשונות הגאולה.בפרשת וארא משה רבנו הולך לבני י

 ֶאְתֶכם וְִה9ְַלִ+י ִמְצַריִם ִסְב3ת ִמַ+ַחת ֶאְתֶכם וְה(ֵצאִתי יְקֹוָק ֲאנִי י5ְִָרֵאל ִלְבנֵי ֱאמֹר ָלֵכן) ו(

 ָלֶכם וְָהיִיִתי ְלָעם ִלי ֶאְתֶכם וְָלַקְחִ+י) ז( :ְ:דִֹלים �ִבְ�ָפִטים נְט�יָה ִ)ְזר(עַ  ֶאְתֶכם וְָג#ְלִ+י ֵמֲעבָֹדָתם

 וְֵהֵבאִתי) ח(ִמְצָריִם:  ִסְבל(ת ִמַ+ַחת ֶאְתֶכם ַה&(ִציא ֱא3ֵהיֶכם יְקֹוָק ֲאנִי ִ$י וִיַדְעֶ+ם ֵלא3ִהים

 ָלֶכם אָֹת; וְנַָתִ+י �ְליֲַעקֹב ְליְִצָחק ְל#ְבָרָהם אָֹת; ָלֵתת יִָדי ֶאת נ5ָָאִתי ֲאֶ�ר ָה,ֶרץ ֶאל ֶאְתֶכם

�ֵמֲעבָֹדה ר�חַ  ִמ>ֶֹצר מֶֹ�ה ֶאל ָ�ְמע� ו3ְא י5ְִָרֵאל ְ)נֵי ֶאל ֵ$ן מֶֹ�ה וַיְַדֵ)ר) ט( :יְקֹוָק ֲאנִי מ(ָרָ�ה 

 ְ)נֵי ֶאת וִיַ�ַ*ח ִמְצָריִם ֶמֶל% ַ=ְרעֹה ֶאל ַדֵ)ר )ֹא) יא( :ֵ*אמֹר מֶֹ�ה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדֵ)ר) י:(ָקָ�ה



 יְִ�ָמֵענִי וְֵאי% ֵאַלי ָ�ְמע� 3א י5ְִָרֵאל ְ)נֵי ֵהן ֵלאמֹר יְקֹוָק ִלְפנֵי מֶֹ�ה וַיְַדֵ)ר) יב( :ֵמ#ְרצ( י5ְִָרֵאל

 וְֶאל יְִ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאל וַיְַצֵ%ם 5ֲהרֹן וְֶאל מֶֹ$ה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדֵ�ר) יג( פ: 5ְָפָתיִם ֲעַרל וֲַאנִי ַפְרעֹה

        .ִמְצָריִם ֵמֶאֶרץ יְִ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאת ְלה�ִציא ִמְצָריִם ֶמֶל+ 8ְַרעֹה

  (שמות פרק ו')          

ז איך ישמע אותו פרעה? אז הקב"ה משה אומר לה' שהוא ערל שפתיים ובני ישראל לא שמעו אליו, א

עונה לו את פסוק יג'. מה המשמעות של "ויצום אלבני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני 

  ישראל מארץ מצרים"? לכן אומר רש"י: 

השאלה על פרעה פחות חמורה, אלא אמר לו שאם הוא ירצה או לא ירצה הוא יוציא אותם. כלומר 

  י. אבל השאלה היא על בני ישראל חמורה יותר . כתוב בירושלמי:הוא יוציא אותם בציוו

 כהיא ואתיא' עבדי שילוח' פרש על ציום מה על ישראל בני אל ויצום אהרן ואל משה אל' יי וידבר 

 תשלחו שנים שבע מקץ דכתיב הוא הדא עבדים שילוח פרשת על אלא ישראל נענשו לא הילא ר"דא

                  ' וגו העברי אחיו את איש

  ) ה"ה/ ד טור נח דף ג פרק השנה ראש מסכת ירושלמי תלמוד(    

הבעיה במצרים הייתה שגם שם היו יהודים פחות עשירים, והיו יותר עשירים. הבעיה המרכזית 

הייתה שבני ישראל שעבדו בני ישראל. ושבא משה לפני ה' ואומר לו שבני ישראל לא שמעו אליו 

מקוצר רוח ומעבודה קשה. ענה לו הקב"ה שאם הם לא ילמדו לשחרר איש את אחיו אז פרעה גם לא 

אותם. כלומר זה פסוק המתאר אירוע היסטורי אדיר שהתורה צמצמה מלתאר אתו, והנביא ישחרר 

  משלים אותו. 

  הציר של פרשת משפטים מתבטא בהפטרה. ניכנס לכמה דוגמאות של כבוד האדם וחרותו בפרשה:

גנב שגונב משלם כפליים. אין פטור מתשלומים לא משנה מה יקרה. אבל אם אין לך, אז נסדר לך 

דה ואתם תשלם. כלומר הגניבה שלך אומרת לחברה שהם צריכים לעזור לך להשתקם. אבל אם עבו

גנב שור וטבח או מכר משלם פי חמש, אבל אם גנב שה וטבח או מכר משלם ארבע. כלומר הוא 

  שוכר מסודר מאד. שואלים חז"ל מה ההבדל בין ארבע וחמישה? 

  אומר רש"י : 

 ברגליו שהולך שור, בריות של כבודן על המקום חס זכאי בן יוחנן רבן אמר -' וגו בקר חמשה

 משלם, כתפו על שנושאו שה, חמישה משלם, כתפו על לנושאו הגנב בו נתבזה ולא

 שור, מלאכה של כחה גדולה כמה וראה בא מאיר רבי אמר. בו ונתבזה הואיל ארבעה

  ארבעה. ממלאכתו בטלו שלא שה חמשה משלם ממלאכתו שבטלו

נניח שהוא לא  - מתי שהוא הגיע לב"ד. עכשיו יש שתי שאלות -שואל הרבי: מתי הדיון הזה מתרחש

תוריד לגונב שה מהתשלום כפל שלו, כי אם זה העניין של הביזיון מה הקשר לטבח או  - טבח או מכר

ז ואני אומר לו מה גנבת? הוא עונה שה. א –מכר? השאלה השנייה אומרת שאם הדין הזה הוא בב"ד 

אני אומר לו שאם זה היה שה כנראה הוא התבזה. אבל כל השכונה כבר יודעת הוא גנב, אז מה 

הבזיון? האם הוא לקח את זה על הכתף, או הלך ברגל! זה פלא פלאות. הגנב הזה זה לא בשעת 

מעשה. כי בשבילו זה לא משנה אם הוא גנב את זה על הכתף או ברגל. הדיין צריך לעסוק בדברים 

  חיצוניים.כאלה 

אבל בלילה שהוא גנב, אף אחד לא ראה אותו, אז איפה הבזיון? אלא הדיין צריך לזכור שהכבוד שלו 

נובע מכבוד ה' הטמון בו. התורה עוסקת בכבוד הבריות. לכן אם לגנב לא משנה, אז הדיין צריך 

  להזכיר לו את זה. 

בוד האדם שעשה אותו. לכן אבי מורי היה אומר שכבוד האדם הוא ההבנה שכבוד האדם הוא כ

הפרשה מתחילה בעבד עברי. ולפני זה פרשת המזבח. ולמה נסמכה פרשת מזבח, לפרשת 



"ללמדך שתושיב דיינים אצל המזבח". בעברית שלנו צריך להגיד שבית  –משפטים? והוא עונה 

כל הרכעה המשפט העליון נמצא במקום מסויים. אבל מקור הסמכות של כל הדיין ודיון בישראל, ושל 

משפטית ברמה הכי קטנה המקור חייב להיות ע"י שבעים ואחד סנהדרין היושבים בלשכת הגזית. 

זה היגיון. הפרשה שלנו עוסקת במי שיכולים להיות האליטה של העם אבל יכולים גם  –משפט 

להחריב את הכול. הם נקראים בתורה "אלוהים", כי יש להם את הכוח הזה. אבל הסמיכות אומרת 

נו שאם מקור הסמכות לא ישב במזבח אז הוא יחריב את הכול. המזבח זה המקום בו אתה הופך ל

  לא יגיעו לכבוד הבריות.  –דיינים שלא יושבים סמוך למזבח  כלום. –עולה, ובו כולך 

ולא בגניבה, אומרים לדיין לך תבקר מי שנמכר בגניבתו. אתה מבין את  - לכן פותחים בעבד עברי

שגונב? אתה ירדת למציאות הזו? האם האמת שלך צומחת מהארץ, או שהיא באה הסיבה של מי 

  מלמעלה. 

הציר הקובע את פרשת משפטים הוא שכבוד האדם הוא הצלם אלוקים שלו. הידיעה הזו שאם כבוד 

  האדם הוא לא אלוקות אין לזה שום סיכוי. 

 -אותו. יש כאן שני גיבורים עבד עברי זה בא נספר לך לא רק על העבד, אלא גם על האדון שמשקם

גם העבד, וגם האדון שנותן לו כר וכסת. לאחר שש שנים בא העבד העברי ורוצה להישאר:" אהבתי 

  את אדני וכו'". אומר רש"י : 

 לגזרה אזן, אזן לומר תלמוד, שמאל של אלא אינו או. הימנית -  במרצע אזנו את אדניו ורצע

, הימנית המטהר אזן תנוך) יד יד ויקרא( במצורע ונאמר, אזנו את אדוניו ורצע כאן נאמר שוה

 רבי אמר, שבגוף אברים שאר מכל להרצע אזן ראה ומה. הימנית כאן אף, הימנית להלן מה

. תרצע, וגנב והלך, תגנוב לא סיני הר על ששמעה זאת אזן) ב"ע כב קדושין( זכאי בן יוחנן

 וקנה והלך, עבדים ישראל בני לי כי) נה כה ויקרא( סיני הר על ששמעה אזן, עצמו מוכר ואם

 מכל ומזוזה דלת נשתנו מה חומר כמין זה מקרא דורש היה שמעון' ר. תרצע, לעצמו אדון

 שתי ועל המשקוף על כשפסחתי במצרים עדים שהיו ומזוזה דלת ה"הקב אמר, שבבית כלים

 אדון וקנה זה והלך, לעבדים עבדים ולא הם עבדי, עבדים ישראל בני לי כי ואמרתי המזוזות

  בפניהם. ירצע, לעצמו

מה אתה רוצה ממנו עכשיו לרצע לו את האוזן על הסיפור מלפני שש שנים? אומר  –שואל הרבי 

שיהודי גונב כי מצבו קשה, יהודי גונב כי הוא גנב. מה שאני צריך זה להכניב אותו למקום  –הרבי 

ין זה להיות הקב"ה. אבל אם אחרי שש שנים ממנו הוא יעלה למעלה. הוא חייב לשלם, אבל אתה הדי

ח? שהוא לא מאמין בחרות של עצמו. עכשיו אתה מזכיר לו את הר סיני. אתה בטו –הוא בא ואומר 

למה אתה לא משלם? לכן הרציעה היא לא לפרק אותו לגמרי. אלא להגיד לו שהשאיפה בהר סיני 

  אחד. אבל אם אתה רוצה אתה יכול.  היא שעם ישראל עובדים להקב"ה, ולא עובדים עולמית לאף

בהר סיני הגענו כתוב בהר סיני:  "וכל העם רואים את הקולות". אז למה לא עין? למה דווקא אוזן? 

מעל המציאות. מי שהיה בהר סיני, וגם מי שנמצא  –למדרגה שבה רואים קולות. עולים מעל החושים 

ך וקונה אדון לעצמו? עונים החסידים שכנראה ב"הישמר לך פן תשכח". מי שעדיין נמצא שם, איך הול

בהר סיני הוא שמע, ולא ראה את העיניים. רק אם אתה תראה קולות מפי הגבורה אז אתה יודע 

  שאתה עובד רק את הקב"ה. 

  עוד נקודה אחת בפרשה: 

 ִאם) כה( :נֶֶ�% ָעָליו ְת5ִימ�ן 3א ְ$נֶֹ�ה ל( ִתְהיֶה 3א ִעָ&% ֶהָענִי ֶאת ַעִ&י ֶאת ַ+ְלוֶה ֶ$ֶסף ִאם) כד(

 ְלעֹר( 5ְִמָלת( ִהוא ְלַבָ�; ְכס�ת( ִהוא ִ$י) כו( :ל( ְ+ִ�יֶב?� ַהֶ.ֶמ� )ֹא ַעד ֵרֶע< 5ְַלַמת ַ+ְח)ֹל ָחבֹל

          ,נִי.  ַח?�ן ִ$י וְָ�ַמְעִ+י ֵאַלי יְִצַעק ִ$י וְָהיָה יְִ�ָ$ב ַ)ֶ&ה

  ות פרק כ"ב) (שמ        



הלוואה זה גם אם כאן זה אחת מתוך שלש הפעמים ש"אם" זה חובה. יש עליך חובה להלוות. 

לעשירים. אז למה להלוות? כי עכשיו הוא צריך עזרה. יש עלי איסור ריבית גמור, ואני מלווה לו כי הוא 

צריך להחזיר לו את עכשיו מוגדר כ"עני לשעתו". לכן גם את החלוק שלו וזה מה שיש לו ללבוש אתה 

  זה כל לילה. אם זה כסות יום אתה עושה אותו דבר בבוקר. רש"י אומר:

, הלוה את שממשכנין אלא, הלואה בשעת משכון אינו חבלה לשון כל -  תחבל חבל אם

 כמה ה"הקב אמר, פעמים כמה עד, בחבלה לך כפל תחבול חבול. פורע ואינו הזמן כשמגיע

 ואני, לפני ומתחייבת וחשבון דין ונותנת ואמש אמש כל אצלי עולה נפשך והרי, לי חייב אתה

  .והשב טול והשב טול אתה אף, לך מחזירה

הקב"ה כל יום לוקח את הנשמה שלנו בלילה, ומחזיר בבוקר למרות שבכלל אל מגיע לנו. לכן גם 

אלוה ממעל. אנחנו חייבים להלוות. כי זה עצם ההשוואה לקב"ה. אתה צריך להלוות כי יש בו צלם 

  אתה ערב נאמן, אני מפקיד ואתה מחזיר כל פעם).  -נאמנותך   - ("רבה אמונתך"

  "אם כסף תלווה את עמי". למה לא כתוב "עמך"? זה שיש לך זה כי אני נתתי לך שתתן ל"עמי". 

  הלכה: הרמב"ם מנסח כאן בהלוות מלווה ולווה

 רשות יכול, עמך העני את עמי את תלוה כסף אם שנאמר ישראל לעניי להלוות עשה מצות

 נצרך כבר שזה השואל העני אל הצדקה מן גדולה זו ומצוה' וגו תעביטנו העבט לומר תלמוד

 שנאמר לעני מלהלוות שימנע מי על הקפידה והתורה, זו למדה הגיע לא עדיין וזה לשאול

                '.וגו האביון באחיך עינך ורעה

  ) א הלכה א פרק ולוה מלוה הלכות ם"רמב(        

אם אני צריך  הרי אמרנו שזה לכולם? המפרשים דנים בזה.. הרבי אומר: למה הוא אומר עניים.

יר יש לי קצת תחושה להלוות לעני ואני נותן לו זה עושה לי הרגשה טובה. אבל שאני צריך לתת לעש

  שיש לו קצת. אבל הרמב"ם אומר שאתה מלווה לעשיר תלווה לו כמו שהוא עני שבישראל. 

אבי היה אומר לקרב את עמ"י אפשר דרך מון דברים. הדרך שאתם לא יודעים לעשות והיא הכי 

  חשובה היא איך להקים מערכת חברתית משפטית אמיתית על זה ניפול ועל זה נקום. 

  עוד דוגמא : 

  ". (שמות כג פסוק ז')ָרָ�ע #ְצִ�יק 3א ִ$י ַ+ֲהרֹג #ל וְַצִ�יק וְנִָקי ִ+ְרָחק ֶ�ֶקר ִמְ�ַבר"

  ונקי וצדיק אל תהרג" מישו חשב להרוג אותו, הרי הוא צדיק? אלא אומר רש"י:

, זכות עליו ללמד לי יש אחד ואמר חייב דין מבית ליוצא מניין - תהרג אל וצדיק ונקי

 בבית נצטדק שלא, צדיק שאינו פי על אף וזה תהרג אל ונקי לומר תלמוד, אותו שמחזירין

 ואמר זכאי דין מבית ליוצא ומניין. לזכותו לך יש שהרי, מיתה מדין הוא נקי מקום מכל, דין

 אל וצדיק לומר תלמוד לחייבו דין לבית אותו מחזירין שאין, חובה עליו ללמד לי יש אחד

 לא אני כי, להחזירו עליך אין - רשע אצדיק לא כי .דין בבית שנצטדק, הוא צדיק וזה, תהרוג

  :בה שנתחייב במיתה להמיתו הרבה שלוחים לי יש, זכאי מידך יצא אם, בדיני אצדיקנו

כלומר אם הוא זכאי ובא ואומר מישו חייב, לא מחזירים. אבל אם יצא חייב, ובא אדם לזכות, מחזירים 

  ואי אפשר להחזיר אותו מצדקותו.  -אותו. למה ? שנאמר "וצדיק אל תהרוג". כי הוא יצא צדיק

ממשיך את הדיון אח"כ לא יבין בכלל מה אומרים כאן. כל הדיון הוא מה  דיין שלא יודע שהקב"ה

השפה. האם כבוד הבריות הוא צלם אלוקים? או לפי השיפוט שלי מהו צלם הבריות וכבוד? כל הדיון 

  האם הדיינים ליד המזבח, או שהם באליטה שלהם? 

  כותרת:



שבני ישראל יצאו רק שהם יקלטו  אתם זוכרים את ההפטרה? ביום יציאת מצרים הקב"ה אמר למשה

את החירות של כל אחד. אבל לאחר שהם עשו את זה הם החזירו את העבדים כי הם לא הסתדרו 

כלכלית. לכן ה' שלח חרב לדרור ולממלכות. כי אם אתה הוא מי שקובע , אז אח"כ מצרים תחזור 

כי אתה שוכח את   לשלוט שוב. אתה יכול לצאת לחופשי כי זה כל הפרשה. למה זה קשה לך?

5ְָמִ+י".  3א וָ,ֶרץ ָ�ַמיִם ֻח>(ת וָָליְָלה י(ָמם ְבִריִתי 3א ִאם יְקֹוָק ,ַמר $ֹההברית של הקב"ה איתך. "

לג' פסוק כה') זה הסיום של הפרשה. כי אני מפחד מהחוקים של העולם הזה, אם הם לא  (ימיהו

באים מכבוד ה' הטבוע בצלם אלוקים. ומיד "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". משה צריך 

שכבוד האדם הוא כבוד הבריות. תבין שכשם שחוקות שמיים  –להטביע בכול אחד את ההבנה הזו 

יכולים גם להחריב ארץ. לא פרעה, לא בבל, לא אשור. רק עצם זה שכבוד  וארץ הם חשובים, הם

  האדם לא בא מכבוד ה'. 

זה ההפטרה שעוברת על הלו"ז אותו הפרשה רוצה ללמד. זה הפרשה שסמוכה למזבח, אבל זה 

להיכנס לעולם שבו חוקות שמיים וארץ נובעים כל הזמן ממציאות מתרחת ומתהווה מבריתי יום 

אז אין בבל  –רית  הזאת עם ה' פגמתם שפגמתם בברית בינהם. ואם הברית הזאת תחזור ולילה. בב

  ואין מצרים יש רק ה' אחד. 

פרשת משפטים מתחילה בעבד עברי, ומסתיימת ב"לא תבשל גדי". מה הקשר? כי מי שתופס שכל 

יש בסיס  החכמה נובעת מחוק, מותר לו גם ללמוד את החכמה שבחוק. כי הוא לא יתבלבל. רק אם

חזק אתה יכול לנסות להבין את הסברות. קודם כל שיהיה ידיעה שמקור הכול הוא בהיותך ובהיותי 

אז יש לו  –אתה יכול להיות כמוני. ואם הדיין נקרא "אלוקים"  –דמות אלוקים. "אף אתה טול והשב". 

  יכולת אלוקית. 


