
 

1 
 

 "דבס

 

 
  

 שליט"א הרב מרדכי אלון

 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 
 

'לא תטה משפט אביונך'
 בין דל לאביון

ו   ִריבֹֽ ָ֖ ב ְׁ ך  נְׁ י ֹֽ ט ֶאבְׁ ֹ֥ פ ַ ה ִמש ְׁ ֶּ֛ א ַתט ֶ  1.ל ֹ֥

זהו משפט הפתיחה של קריאת 'חמישי' של הפרשה. איזה 

 לפני שלשה פסוקים -משפט יפה, רק יש פה בעיה קטנה 

  -אמרה התורה משפט מאוד דומה  בדיוק

ו   ִריבֹֽ ר ב ְׁ ָ֖ ד ַ א ֶתהְׁ ל ל ֹ֥ ָ֕ ד   2.וְׁ

כלומר שאסור להטות את המשפט לטובת אדם עני, דל, רק 

בגלל מצבו הכלכלי. ומהו אביון? גם הוא דל, לא? למה החזרה 

 על זה פעם נוספת? 

 להים הוא-כי המשפט ברשעים לא

שתי מצוות לא  3הרמב"ם, בעקבות דברי חז"ל, מונה כאן

טין. וכך מביא החינוך את דברי תעשה שונות זו מזו לחלו

 -הרמב"ם 

להטות הדין על אחד מבעלי הדין כשידע שהוא רשע  שלא

לא תטה משפט אביונך ' (שמות כג ו) בעל עבירות, שנאמר

רושו שהוא אביון במצות, שאין במשמע שיהא י, ופ'בריבו

אביון בממון שאין צריך לומר שלא יטו עליו הדין לגזול 

ממנו בעניו, אלא נצטוינו שאף על פי שהוא רשע לא יאמר 

הדיין הואיל ורשע הוא אטה עליו את הדין, כי המשפט 

 4.ברשעים לאלהים הוא ולא לך

הו הדל במצוות ז -כלומר הדל הוא דן בממון, ואילו האביון 

היינו  -על פי דיני התורה עצמה  -ובזכויות, ולמרות שלכאורה 

צריכים להטות את הדין לטובת מי שאינו רשע, כי לרשע יש 

הרי שבאה כאן המצווה הזו ומחדשת ואוסרת  -חזקת רשעות 

להים הוא ולא לך. 'אדוני -'כי המשפט ברשעים לא -על כך 

ין אמת ולא לעסוק בעיסוקיו הדיין, אתה תפקידך הוא לעסוק בד

 .ובשיקוליו של הקב"ה'

 

                                                           
 שמות כ"ג, ו'. 1
 שם, ג'. 2
 רע"ח.-ספר המצוות לרמב"ם, לאו רע"ז ו 3
 ספר החינוך מצווה פ"א. 4

 איסור של כולנו

כשחושבים לעומק הרי כולנו מבינים שכל הפסוקים הללו 

כי כמה פעמים כל אחד  5מדברים לא רק בדיינים אלא גם בנו,

ספור סיטואציות בחיים, בין אם -מאתנו שם עצמו דיין באין

ים אנו מטים בצדק ובין אם 'בהתנדבות מלאה'? כמה פעמ

'הרי הוא כזה שקרן מועד,  -בריבם?  -משפט אביונינו במצוות 

מה כבר יכול לצאת ממנו? הוא לא מסוגל לומר אמת, פשוט 

 אין סיכוי...'.

כמה הדברים הללו אמיתיים ועמוקים בין אדם לחברו, בין איש 

למעלה  -לאשתו. תרשו לי להדגים את זה גם מכיוון אחר 

בראשות ישיבות שונות וניהלתי  מעשרים שנה שעמדתי

ישיבות מורים רבות. כמה פעמים אנחנו, המורים, מכריעים 

את דעת חברינו או אף את דעתנו שלנו על תלמיד מסוים כי 

מהזמן הוא  80%'ברור שהוא בטלן, ברור שהוא רמאי. אם 

ברור שגם עכשיו זה ככה...'. באה התורה ואומרת אז  -מרמה 

ואתה  - להים הוא, ולא לך!'-עים לא'כי המשפט ברש -לנו 

מה, אתה חושב שאתה  -לקחת את המשפט והכרעת כך 

 אלוקים?!ה

כמה השפעה על חריצת דין, בין אם בהלך הרוח  -ובית הדין 

, יש ַלפרסומים של כלי עצמו החברתי ובין אם במשפט

 -'ההוא שקרן, ברור  -התקשורת, של אנשים, של תחושות 

אבל 'המשפט ברשעים לאלהים הוא, לא  -כולם יודעים...', 

 לך'!

 ערבות הדדית

תגידו, האם זהו באמת הפשט בפסוק? הרי 'אביון'  -נמשיך 

תמיד משמעו הוא מי שאין לו כסף, שהוא מתאווה לכל דבר. 

  -כך מביא כאן אף רש"י 

 6.לשון אובה, שהוא מדולדל ותאב לכל טובה

 'לא  -ראה שיחת הרב בגיליון 'טועמיה', לרביעי של 'משפטים' תשע"ח  5

 תשא שמע שוא'.   
 רש"י שם, ו'. 6

 תשע"ח 'ואלה המשפטים' -שיעור יומי בפרשת השבוע 

 

 'מה למעלה'

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%92_%D7%95
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ה היא למישהו אז למה ואיך חז"ל באים כאן וקובעים שהכוונ

על האביון נאמר בפסוק  -שאין לו זכויות דווקא? ועוד שאלה 

האביון שלך,  -י 'לא תטה משפט אביונך', בהטיה וביחס כלפַ 

'ודל לא תהדר'.  -אבל לגבי הדל לא נאמר 'ודלך לא תהדר', אלא 

מדוע? ההוא אביון לא בגללי בדיוק כשם שהדל הוא עני שלא 

 בגללי!

'דע לך  !כאן מהפכת עולם בהבנת הפסוקיש  -רעי ואהובי 

יהודי יקר', מלמדת אותנו התורה, 'יש לך המון כעס על אותו 

אביון. הוא רשע במצוות ואתה נרתע ממנו ולא רוצה להתקרב 

הכל  -לא אתה ולא ילדיך  -אליו כדי שלא להיות מושפע ממנו 

נכון, הכל אמת, אבל תקשיב טוב ידידי, אם המקרה הוא 

זה באמת לא קשור אליך,  -אדם שהוא דל בממון  שמדובר על

לא היה לו איזה דוד עשיר שהשאיר לו ירושה,  -מה לעשות 

זו אחריות כל אחד  -נעבעך, אבל זה שיהודי הוא אביון במצוות 

 -ואחת מאיתנו! הוא 'אביונך'. הרי כל ישראל ערבים זה בזה 

שלך  ולכן זהו 'אביונך', ואסור לך להוציא את כל התסכולים

עליו, בתירוצים שהוא רשע, שהוא מהמפלגה השניה, רק 

בגלל שהוא לא חושב כמוך, כי הוא נולד למציאות שעשתה לו 

 טראומה מהתורה ומהמצוות לכל החיים'.

 לי ...רשע שמתאווה

פלוני או סתם אדם כי 'חזקה -כמה פעמים דננו את תלמיד

הוא לא אבל בעצם אולי  -שהוא כבר לא רציני, שהוא רשע' 

רציני כי הוא תאב לך? הוא עושה כל כך הרבה רעש ובלאגן כי 

הוא  -הוא מתאווה לזה שתפנה אליו, תדבר איתו, תחזק אותו 

 של כולנו. 'אביונך', זו האחריות שלך!'.

 

  

 

 -מדי שבוע במייל הרשמה לקבלת "טועמיה" 

 http://eepurl.com/bC0OHn בכתובת:

 מידע ושיעורים נוספים של הרב באתר:

https://haravelon.co.il/ 

פרשה בוואטסאפ, שלחו הלקבלת שיעור יומי קצר על 

 052-6071400-לנייד  שם ושם משפחה

 !בפייסבוק גם -' ארגון התחברות'

 : השבתאת יציזמני כניסת ו
  17:58|  16:45 -ירושלים 

  18:00|  17:00 -תל אביב 

 17:58|  16:50 -חיפה 

 17:57|  16:57  -טבריה ומגדל 

 18:00|  17:03 -באר שבע 
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