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  נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

  

 לסעודה ראשונה –'לאכול את המשפטים' 

  אשר תשים לפניהם

ידי אל המשפטים אשר יממעמד הר סיני אנחנו עוברים באופן מ

שם משה לפני בני ישראל, דבר דבור על אופניו. פתיחתה של 

  בפסוק שלעיתים לא שמים אליו לב מספיק:היא רשה הפ

ים ִלְפֵניֶהם ׂשִ ר ּתָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ְוֵאּלֶה ַהּמִ
1  

הפתיחה הזו שונה מכל מיני ה'פתיחות' הרגילות שבתורה. אין 

כאן 'דבר', 'ויאמר', 'כה תאמר'. הביטוי 'לשים לפני' לא מופיע 

וי הזה עוד פעם אחת בהקשר של לימוד והעברת תורה. הביט

עריכת  –תמיד בהקשר אחד אך מופיע עוד כמה פעמים בתנ"ך, 

ח חשוב כמעט תמיד מדובר באורווסידור השולחן לפני אורח, 

יעזר עבד אברהם המגיע מחרן אל לאורם מעלה. כך, למשל, אצל 

ם ְלָפָניו ֶלֱאֹכל ַוּיֹאֶמר לֹא  –בית לבן ובתואל וכשהוא נכנס  'ַוּיּוׂשַ

ָבָרי'ֹאַכל ַעד ִאם  י ּדְ ְרּתִ ּבַ ּדִ
גם כששאול ונערו הולכים אל הרואה  .2

לחפש אתונות, מזמין אותם שמואל ללשכתו ומצווה את שאול 

מּור ְלָך' י ַלּמֹוֵעד ׁשָ ים ְלָפֶניָך ֱאֹכל ּכִ 'ׂשִ
, ובעוד מקומות נוספים, 3

אבל תמיד במובן אחד בעל שני חלקים: א. קשור לסידור אוכל 

  קשור באדם חשוב ומיוחד.ולעריכת שולחן, ב. 

הפתיחה הקצרה והחריגה הזו, מניחה בכמה מילים יסוד גדול 

מאד בתורה ובאמונה, שחשוב במיוחד רגע לפני רשימת 

  המשפטים הארוכה, הודעת החוקים והתורות לעם ישראל.

  לשים את המשפטים לפני ולפנים

  על הפסוק הראשון בפרשה כותב רש"י את אשר אמרנו:

ה למשה לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק אמר לו הקב"

וההלכה ב' או ג' פעמים עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני 

מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו. לכך נא': 'אשר תשים 

כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם -לפניהם' 
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  שמות כ"א א' 
2

 בראשית כ"ד ל"ג 
3

 שמואל א' ט' כ"ד 
4

 רש"י שמות כ"א א' 

  לומדים מהמילה 'לפניהם' עניין נוסף: 5חז"ל במדרש

ואלה ) שמות כא, א( שנאמרפנים לתלמיד? להראות לו  מנין שחייב

  .המשפטים אשר תשים לפניהם

באופן פשוט, בתור הוראה למורה  אפשר להסביר את כוונת חז"ל

. לפי 6והמחנך שיסביר פנים לתלמידו, בבחינת 'לא הקפדן מלמד'

הסבר זה חשיבות ההוראה היא דווקא כאן לפני ה'משפטים', 

העמוסים בסברות ובטעמים שונים ומגוונים שכמו טעמי האוכל 

צריכים להיות לא רק סדורים וערוכים היטב, אלא גם מוגשים 

יפות ובסבלנות על מנת שיוטעמו בצורה הנכונה  בסבר פנים

  וייכנסו ללב התלמיד.  

שאולי אותו חז"ל ביקשו ללמדנו.  מוק יותראבל יש פה משהו ע

מסביר את הביטוי לפניהם באופן מדהים. בשפות  7האדמו"ר הזקן

אחרות, הפנים, ה'פייס', מבטא את הצורה החיצונית בלבד של 

האדם. בלשון הקודש, בפנים אנו מבקשים לראות גם את הפנים, 

את פנימיותו של האדם. כך, כשאדם רוצה שמישהו יקשיב לו 

 רגע באמת וברצינות הוא משתמש בביטוי 'תסתכל לי בפנים'.

כשאינני מסתכל אליך 'פנים אל פנים' כוונתי לומר שאינני רואה 

  אותך בפנימיותך, אלא רק מהעורף, מאחוריך. 

שים את  –ממילא, זהו עומק הציווי הפותח את פרשתנו 

המשפטים לפניהם, לפני ולפנים. תכניס להם את זה אל תוך 

  פנימיותם, עד שהם והמשפטים יהיו אחד. 

  בשכל להכניס אלוקות אפילו

מצוות התורה מתחלקות ל'משפטים' ל'עדות' ול'חוקים', כאשר 

את החוקים השכל כלל לא קולט, לעיתים אפילו מתנגד, העדות 

נמצאות באמצע הסקאלה ובצד של ההבנה וההשגה מצויים 

המשפטים. אלו המצוות שלכאורה, דווקא אותן הכי קל להסביר 

השכל יקבל  הסברהלהשיג. עם מעט מתודות וחוש ולתת לשכל 

את המשפטים כמות שהם. אך על פי פירוש זה, מצווה הקב"ה 

את משה להכניס דווקא את המשפטים, את החלקים הכי שכליים 
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 עירובין נ"ד. 
6

 מסכת אבות פרק ב' משנה ה' 
7

  ג :ה"אור משפטים עורה ת

 משפטיםלחיות עם הזמן בשבת קודש פרשת 

 חיים' –'טועמיה 
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יותם, עד שאותה בחינה של וברי תפיסה אנושית אל תוך פנימ

  הית תומשך בפנימיותם של ישראל.ל- דעת א

מהר סיני.  יצאנורק לפני כמה דקות  !זה 'גוועלד', זה עמוק כל כך

. שיש לפני כן ידענוכבר הים? ל- מה התחדש שם? שיש א
שעליונים ירדו לתחתוניים  הואהחידוש מצוות? גם כן ידענו. 

ותחתוניים עלו לעליונים, ושישראל ואורייתא וקוב"ה הם אחד 

  ממש. 

נו, אז לא מתאים עכשיו מצוות קצת יותר 'רציניות' מאשר עבדים 
  יקים?? ושפחות ושומרים ומז

  אף אלו מסיני!

  רש"י אומר מיד בתחילת הפרשה דברים ידועים:

כל מקום שנא' 'אלה' פסל את הראשונים, 'ואלה' מוסיף על 

מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני  -הראשונים 
8   

מדוע מעולם לא הבנתי. מדוע שיעלה על דעתנו שאלו לא מסיני, 

שחלילה לא מפי ה' קיבלנו את כל המשפטים ההולכים שנחשוב 

  ונמנים בפרשתנו, גם אם הם מאד הגיוניים? 

הינה כפי עומק התשובה שענינו בהתחלה.  עומק הדרישה מאיתנו

פרשת משפטים מציבה בפניי משימה לא פשוטה, שאלה נוקבת: 

האם אני יכול להבין שגם השכל האנושי שלי עלה בהר סיני 

הי? לא רק ל- דרכו אני יכול להתחבר לרצון האוא ולמקום שגם ה

החוקים שאין לשכל שלי הבנה בהם, אלא גם הדינים המובנים 

ביותר, ההגיוניים ביותר, כולם כולם ניתנו מסיני, כולם מחוברים 

  הית.ל- לפנינו, ערוכים לפנימיותנו הא לפנימיות, ערוכים

יהם' אלא לא סתם עריכת שולחן לפנים מבטא הביטוי 'תשים לפנ

עריכת שולחן בפני אדם חשוב ומיוחד. שמענו את זה? הקב"ה 

אל משה ואומר לו: אתה יודע לפני מי אתה הולך לשים את בא 

לו אנשים חשובים? כשתשים אותו, יהאוכל המופלא הזה? בפני א
כשתערוך לפניהם את השולחן, תשים אותו באופן כזה שככל 

ל הפנימיות ונלך ונבין שנאכל אותו יותר כך נגיע לפנימיות ש

שגם מה שלנו נראה רק אנושי ופשוט לפני הכל ובתוך תוכו הוא 

  מצוות ה' יתברך. 'מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני'.

  הסברות של היצר

  הרע:- ישנו ביטוי מדהים בחז"ל על 'שיטת העבודה' של יצר

אומר  ומחר, עשה כך היא אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו כך

עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד, עשה כך לו
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בדרך כלל נוטים להסביר את השלב הראשון 'עשה כך וכך' 

יצר הרע לא מתחיל ישר בחטאים ה'כבדים' אלא  –באופן שלילי 

 לאט לאט, בהתחלה עשה חטא קטן עד שילך ויגדל. בחסידות
 יצר הרע הוא אפילו חכם :מסבירים את המדרש באופן אחר

יותר. הוא לא אומר לאדם עבור עבירה קלה ולמחר עבירה 
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 רש"י שמות כ"א א' 
9

 שבת ק"ה: 

אותה כי אתה תופס  קיים, אך זוחמורה. אלא: בוא, עשה מצווה 

אותה בשכל. ועוד מצווה, ועוד אחת, רק מה שאתה מבין. למחר 

עשה את אז למה שלא ת –אומר לו היצר לאדם, 'אם כבר שכל 

זהו עומק היצר '. גם זה הגיוני... ?העבירה הזו על פי הבנתך

  שבשכל.

זוהי הפתיחה לפרשת משפטים. משה בא לפנינו, בני אברהם 

- לא רק את החוקים קולטים בדעת איצחק ויעקב, ומודיע לנו כי 
הים, כי אם גם את ה'משפטים', צרופי ההיגיון ומלאי הסברה, ל

הית ל- אל פנימיות הדעת, עד שהדעת הא מכניסים עמוק עמוק

  הדעת האנושית שלנו.מתערבת לחלוטין בתוך 

נזכה להיכנס אל הפרשה המופלאה הזו וללמוד בה את ש

  המשפטים הערוכים לפנינו, כמשפטים שניתנו מסיני ממש.
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 לסעודה שניה –'תורות אומתנו' 
  

  

  החבר של בן זוטא...

קריאת שני של משפטים מייצרת עבורנו הזדמנות לעיסוק בסוגיא 

הבנת סמכותה של תורה שבעל פה אל  –חשובה ויסודית מאד 

מול תורה שבכתב. בקריאתנו מצויים הפסוקים הידועים, 

  יס לדיני נזקי הגוף:המהווים את הבס

ַחת ָנֶפשׁ  ה ֶנֶפׁש ּתַ ן  . ְוִאם ָאסֹון ִיְהֶיה ְוָנַתּתָ ַחת ׁשֵ ן ּתַ ַחת ַעִין ׁשֵ ַעִין ּתַ

ַחת ָרֶגל ַחת ָיד ֶרֶגל ּתַ ַצע ַחּבּוָרה  . ָיד ּתַ ַחת ּפָ ַצע ּתַ ה ּפֶ ִוּיָ ַחת ּכְ ה ּתַ ִוּיָ ּכְ

ַחת ַחּבּוָרה   10 ּתַ

זה הוא מההסברים נדמה לי שהסבר התורה שבע"פ לפסוק 

הידועים ביותר בספרות ההלכה כולה וכמו שמביאו רש"י 

  במקום:

סימא עין חבירו נותן לו דמי עינו כמה שפחתו דמיו למכור בשוק 

וכן כולם ולא נטילת אבר ממש כמו שדרשו רבותינו בפרק החובל 

 (ב"ק פד)
11  

הדרשה הברורה והמוכרת הזו של חז"ל, לפיה אין אפשרות 

וונת התורה לתשלומי איברים תמורת איברים אלא לפרש את כ

אך ורק לתשלומי ממון, פותחת לנו צוהר לבירור היחס שבין 

תושבע"פ לתורה שבכתב, לא רק כאן אלא בכלל הנושאים 

והרבדים. לפני שניכנס לעומק העניין, הערה אחרונה שנשאיר 

אותה פתוחה לעת עתה וניזכר בה בסוף עיוננו זה. בתוך קריאת 

  ני' מביאה התורה את דינו של שור ההורג שור:'ש

ף ׁשֹור ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ֵרֵעהּו ָוֵמת ְוִכי ִיּגֹ
 12  

ההסבר הפשוט והמסתבר שהשוורים המדוברים בפסוק הם 

רעהו, והמילה 'רעהו'  שלאיש שנגח את השור  שלכמובן שור 

מוסבת על האיש. כך מסבירים כולם, ללא יוצא מן הכלל. ה'אבן 

ל הפסוק מביא בפירושו את דברי בן זוטא, אחד מגדולי עזרא' ע
הקראים שהתפלמס רבות עם רב סעדיה גאון, ומעיר עליהם 

  הערה שנראית 'מחוייכת' משהו:

אמר בן זוטא כי רעהו תואר לשור... ואין לשור ריע, רק בן זוטא 

.לבדו..
13  

לראות ההערה הזו מבטאת כעס גדול, ואולי ננסה בדברינו 

כת ועוקצנית, אלא עמוקה מאד היא לא רק מחוי שההערה הזו

  מאד ונוגעת לכלל הבירור שבו אנו מבקשים לעסוק.

  עין תחת עין

נחזור להתחלה. על סוגיית 'עין תחת עין' התפלמסו קראים 

טורחת ומביאה הוכחות  14וצדוקים רבים במשך הדורות. הגמרא

                                                           
10

 כ"ה-שמות כ"א כ"ג 
11

 רש"י שם 
12

 שמות כ"א ל"ה 
13

 אבן עזרא שם 

א על גבי הוכחות לכך שאין כוונת התורה 'תשלום איברים' אל
'תשלומי ממון' בלבד. אך הרמב"ם, כשהוא פוסק להלכה את 

  קביעת חז"ל, מוסיף הערה חינוכית חשובה מאין כמותה:

ואע"פ שדברים אלו נראין מענין תורה שבכתב וכולן מפורשין הן 

מפי משה רבינו מהר סיני, כולן הלכה למשה הן בידינו וכזה ראו 

ינו של שמואל הרמתי אבותינו דנין בבית דינו של יהושע ובבית ד

.ובכל בית דין ובית דין שעמדו מימות משה רבינו ועד עכשיו
 15  

כמה מרתק הדבר, שאת המלחמה הזו ניהלו דווקא גדולי 

הפשטנים. האבן עזרא, הפשטן שלא זז מפשוטו של מקרא לרגע, 

מביא בהרחבה את הדיון שהתנהל בין רב סעדיה גאון לבן זוטא 

ן'. בסוף הפולמוס הארוך הוא מביא בנוגע לחיוב 'עין תחת עי
  הכל: אולי חזות שורה אחת, שהיא

והכלל, לא נוכל לפרש על דרך מצוות התורה פירוש שלם, אם לא 

נסמוך על דברי חז"ל. כי כאשר קבלנו התורה (שבכתב) מן האבות, 

 כן קיבלנו תורה שבע"פ, אין הפרש ביניהם!
16  

שבכתב קיבלנו גם בעצם קבלת התורה ש אומר לנו האבן עזרא

את התורה שבעל פה. אין משמעות לתורה שבכתב בלי התורה 

  שבעל פה.

  תורה שבפה ממש

מדוע זה כך, באמת? מדוע מלכתחילה קיימת החלוקה הזאת, 

שיכולה להטעות ולהוליד קראים וצדוקים בכל דור? ההסבר הוא 

עמוק כל כך. הפרשה כולה התחילה בביטוי 'תשים לפניהם', 

שהסברנו אותו בהרחבה בקריאת 'ראשון'. משה רבנו מקיים את 

   –הציווי הזה אחת לאחת 

ָרֵאלְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאשֶׁ  ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם מֹׁשֶ ר ׂשָ
 17   

כדי שאנחנו משה רבנו שם לפנינו את הדברים, כמו אוכל ערוך, 

. המשלת המשפטים נאכל מהם ונמשיך אותם דור אחרי דור
תורה שבפה  –לאוכל נמצאת גם ביסוד הביטוי 'תורה שבעל פה' 

  ממש. תורה שנעשית חלק מאיתנו וממשיכה ומתפתחת. 

המשפט התקיף של האבן עזרא על בן זוטא הקראי הוא לא סתם 

בדיחה. 'אין לשור ריע כי אם בן זוטא לבדו'. אילו הייתה התורה 

ניתנת לשוורים, אומר ר' אברהם בן עזרא, היינו מקבלים כללים 

ופרטים ברורים מסיני ולא נזקקים למסורת. לא היינו זקוקים 

זקנים וזקנים לנביאים. למשה שימסור תורה ליהושע ויהושע ל

לא תורת שוורים קיבלנו, כי אם תורת אמת,  –אך זוהי גדולתנו 

  הממשיכה וחיה בקרבנו.

  

                                                                                               
14

 בבא קמא פד.  
15

  רמב"ם, הלכות חובל ומזיק פרק א' הלכה ו' 
16

 אבן עזרא על שמות כ"א כ"ד 
17

 דברים ד' מ"ד 
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  משה לכתחילה!

זו הייתה הסכנה הגדולה כאשר עמדנו בהר סיני ואמרנו למשה 
'רצוננו לראות את מלכנו'! לכאורה נפלא, לא? הקב"ה עונה 

ורה. אבל לא רק למשה שממש לא. אך ורק דרכך תעבור הת

  דרכך, משה, אלא כדברי הפסוק בפרשת יתרו:

ְך ְוַגם  ִרי ִעּמָ ַדּבְ ַמע ָהָעם ּבְ ֲעבּור ִיׁשְ ַעב ֶהָעָנן ּבַ א ֵאֶליָך ּבְ ה ָאֹנִכי ּבָ ִהּנֵ

ָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם ּבְ
 18  

  וברש"י:

גם בנביאים הבאים אחריך -" וגם בך"
 19  

ן שהיה בהר סיני. חשוב מאד שנצייר לעצמנו את הציור הנכו

בהר סיני לא קיבלנו רק שני לוחות! בהר סיני קיבלנו שני לוחות 

ומשה, ויהושע, וזקנים ונביאים, וסבא ואבא ומסורת. את כל זה 

  קיבלנו שם ורק כך הולכת התורה ונהפכת לתורת חיים. 

  איך קובעים פגישה?

יסוד השילוב הזה של תורה שבכתב ושבעל פה, ש'אין הפרש 

ביניהם' כלל, מגיע לידי ביטוי באופן ברור ביותר במועדי השנה. 

  רק פסוק אחד אמר לנו הקב"ה בנושא בתורה שבכתב:

ָנה ָ י ַהׁשּ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ
 20  

עיבור וקידוש החודש שהן אך בתוך הפסוק הזה נכנסו כל הלכות 

 -  עולם קובע שבט"ו בניסן יהיה פסח בונו שלירורק באחריותנו. 
הזה, לא  אבל אנחנו נחליט מתי יהיה ט"ו בניסן. בלי השילוב

  !יהיה פסח ולא יהיה מועד

מועד זהו לא רק זמן, מועד זוהי פגישה, התוועדות, 'דייט' קדוש 

ד לרעיה. כדי לקבוע דייט חייבים שני צדדים, וומקודש בין הד
ויות לנצחיות ואינסופיות. רבש"ע רוצה ורק כך יהפכו ההתועד

אבל כנסת ישראל תקבע על פי שני עדים,  ,פסח, רוצה סוכות

יודעים קרוא וכתוב, ועל פי שלושה דיינים,  הם אף אינםשיתכן ש

מתי החתן והכלה יזכו לדייט הזה. כנסת ישראל אומרת לקב"ה 

וי במזג האוויר, לשהיא רוצה להגיע לפגישה, אבל זה ת

ות, ובאביב... רק כך, עם תורה שבכתב ותורה שבעל פה ובחקלא

  הופכת התורה להיות תורת רעים, 'הרועים בשושנים'.

   –כך כותב רס"ג ובזה נסיים 

 אין אומתנו אומה אלא בתורותיה
21  

  בשתי תורותיה, זו שבכתב וזו שבעל פה. 

ה ָלנוּ  ה ְקִהּלַת ַיֲעקֹב ּתֹוָרה ִצּוָ ה מֹוָרׁשָ  מֹׁשֶ
22   

                                                           
18

  י"ט ט'שמות  
19

  רש"י שם 
20

 שמות י"ב ב' 
21

  'אמונות ודעות' לרס"ג, מאמר שלישי 
22

  דברים ל"ג ד' 
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 לסעודה שלישית –'נשמה שנתת בי' 
  

  

  כנגד ארבעה שומרים דיברה תורה...

שלישי של פרשת משפטים ממשיך בדיני נזיקין וחבלות שבין 

איש לרעהו. במרכזו מופיעות הלכות השומרים, שבהם נבקש 

  לעסוק מעט וללמוד משהו אלינו, אל שמירותינו ונזקינו. 

ארבעה סוגי שומרים מתוארים בפסוקים, מהם בפירוש ומהם 

: שומר חינם, שומר שכר, שוכר 23הנלמדים בתורה שבעל פה

ושואל. לכל אחד מהשומרים הללו דינים שונים והלכות שונות 

הן מצד חיוב השמירה ובעיקר מצד התחייבות כספית במקרה 

של נזק לפיקדון. הצד השווה שבכולם שהם נושאים באחריות 

כזו או אחרת לשלימות הפיקדון וכמובן שכאשר נפגע הפיקדון 

חריגה סיבה שקיומה התאפשר בשל רשלנות  –בגלל 'פשיעה' 

  של השומר, הוא יתחייב בתשלומים למפקיד. 

יש מציאות שאם היא קרתה ובגינה הוזק החפץ, כמעט כל 

'אונס'. 'אונס' משמעו  –השומרים יהיו פטורים מתשלום 

שהחפץ עליו מופקד השומר נשבר מאליו, אולי אפילו מדובר 

באיזשהו 'כוח עליון' שאין לשומר שום שליטה עליו. גג הבית 

, הוריקן משתולל, מזג אוויר קיצוני, או לחילופין מוות התרסק

בכל אלו יהיה השומר  –מצער בטרם עת של הפרה היקרה 

לא ניתן לחייב אדם  –פטור. ההיגיון הוא, כמובן, ברור מאד 

באחריות לשמירה כאשר לא הייתה באפשרותו שום דרך לחזות 

  את הנזק ו/או לעצור אותו.

  השואל

וגי השומרים חייב לשלם אפילו במקרה אולם, אחד מארבעת ס

  השואל!  –של אונס, וזו הלכה מוזרה ומרתקת 

ּלֵם  ּלֵם ְיׁשַ ר אֹו ֵמת... ׁשַ ּבַ ַאל ִאיׁש ֵמִעם ֵרֵעהּו ְוִנׁשְ מכאן  –ְוִכי ִיׁשְ

 ששואל חייב באונסין!
24   

, בשונה על מנת להשתמש בוהשואל הוא אדם שקיבל חפץ 

והשכר, ולפי הסבר המפרשים שם, כיון שהוא  משומרי החינם

שאל על מנת להשתמש הוא נעשה ממילא במעמד כמו של 

הבעלים של החפץ בעצמו ולכן הוא חייב גם באונס, בדיוק כמו 

שבעלים של חפץ מסוים יהיה 'חייב' כאשר חפץ שלו יינזק 

  באונס.

   –רק במקרה אחד של 'אונס' יהיה פטור גם עם השואל 

עָ  ּלֵםִאם ּבְ ָליו ִעּמֹו לֹא ְיׁשַ
25   

                                                           
23

 בעיקר במסכת בבא מציעא ובמדרשי ההלכה השונים על הפרשה 
24

 שמות כ"ב י"ג ובבא מציעא לה. ובעוד מקומות 
25

 שם 

מה פירוש המילה 'עמו' במובן זה? האם הכוונה היא שרק 

כאשר הבעלים של החפץ נמצא פיזית על יד החפץ בזמן שהוזק 

  יהיה השואל פטור?? רש"י מלמדנו אחרת: –באונס 

בין שהוא באותה מלאכה, בין שהוא במלאכה  -" "אם בעליו עמו

נו צריך להיות עמו בשעת אחרת, היה עמו בשעת שאלה אי

   שבורה ומתה

המצב בו השואל יפטר מאונסין הוא כאשר בעלי החפץ היה ליד 

השואל בשעת השאילה. כאשר השואל בא למשאיל, והמשאיל 

השואל  נעשה הדבר כאילו –מסכים להשאיל לו את החפץ 

ם, אלא גם את הבעלים. ממילא, קיבל לא רק את החפץ המסוי

כמו שאם קרה משהו לבעלים הוא לא חייב לשלם, כך 'אם 

  בעליו עמו', לא ישלם גם על החפץ שהוזק באונס.

כות שואל ב'מה למעלה' שלהם, להעד כאן, סיכום קצר ב

-Whatsבפשטות הפסוקים וההלכה. כדרכנו, נראה כיצד ה'

Up'ממשיך גם ל 'Whats-App בחיי עבודת ה' ' ומיושם ממש

  שלנו ובמערכת היחסים שלנו עם הקב"ה.

  לשאול בכל יום מחדש

כשהקב"ה נתן לנו את החיים הללו, על כל יצירתם המופלאה, 

הוא מינה אותנו לשומרים עליהם. הוא הפקיד בידינו עולם שלם 

חפצים, בתים, טבע, גופים ו... נשמה. איזה מארבעת  –

רי שכר? על הבריאה כולה השומרים אנחנו? שומרי חינם? שומ

, 26'תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי' –אמר לנו הקב"ה 

השתמשו בה, אך אל תקלקלו, אל תפספסו את  –כלומר 

המטרה. על הנשמה הוא אמר בכמה הזדמנויות שאנו שומריה, 

ָך ְמֹאד –למשל  מֹר ַנְפׁשְ ֶמר ְלָך ּוׁשְ ָ 'ַרק ִהׁשּ
'. אנו מצווים 27 

  הרים מלקלקל.להשתמש, אך מוז

בונו של עולם השאיל לנו את ההויה כולה ומעתה ואילך, אנו יר

  שואלים ושואלים.

, הרבי כותב 28זיע"א ברשימה מרתקת של הרבי מליובאוויטש

שהנשמה על כלל כוחותיה ניתנת לנו במסגרת הסכמית של 

'שואל ומשאיל' מדי יום ביומו, חדשים לבקרים. היא ניתנת לנו 

על מנת להשתמש בה, לעשות נחת רוחו ליוצרנו ולתקן את 

העולם ובמסגרת הסכם השאילה אנו נדרשים להשיב אותה 

י מאה ועשרים. בשלימותה, כפי שקיבלנוה מתחילה, אחר

הנשמה שאולה בידינו, אני יכול לעשות בה, ממש כמו השואל, 

                                                           
26

 מדרש קהלת רבה 
27

 דברים ד' ט' 
 ז"שמות עמ' שצ "המאור של התורה"עוד עיין  –ל "קרשימה  28
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כל מה שאני רוצה. לפעמים אני מרגיש כבר ממש כמו הבעלים 

  שלה... לפעמים אמרנו??? נו, כמעט כל הזמן... 

  בעליו עמו, ממש!

הרבי ממשיך ומסביר שממש כדינו של שואל, אני חייב 

דה, כל מקרה. בגניבה ובאבהזו כמעט ב באחריותה של הנשמה

כל שכן בפשיעה, ואפילו באונס! ההלכה הזו מקבלת עכשיו 

אני חייב במקרה שבו פשעתי בשמירת  –משמעות קשה מנשוא 

הנשמה מתוך אונס? אין, פשוט לא הייתי מסוגל לשמור עליה 

באותו רגע, ניסיתי הכל ולא הצלחתי, גם אז אני חייב?? איך 

  אפשר לעמוד בזה??

ומציעה לנו דרך אחת להיפטר  "תורת ה' תמימה"גיעה כאן מ

  'אם בעליו עמו, לא ישלם'. –מאונסין 

ה את עמקב"ה את נשמתו, עליו לשאול יחד כשהאדם שואל מה

בעליה, כביכול, בדיוק כפי שהסביר רש"י בדיני שואל. איך 

'שואלים' את הבעלים עם הנשמה? על ידי תפילת הבוקר 

. התפלה צריכה להיות הדבר ובקשת כל צרכינו מהקב"ה

עוד לפני כל לימוד, אכילה או עיסוקים אחרים,  –הראשון ביום 

מפני שאם כבר יתחיל האדם 'להשתמש' בנשמה, מבלי שהוא 

שאל איתה את בעליה, שוב לא יוכל להיפטר באונסין ולהיות 

במצב של 'בעליו עמו'. מעתה ואילך, כאשר בעליו עמו על 

בונו של ים שקרו באונס לנשמתו, רהיום, הוא נפטר מפגמי

עולם מסייע לו להתרומם גם ממצבים שבהם הפיקדון הוזק 

  ב'אונס' כביכול.

איזה הסבר מופלא. העולם הזה ניתן לנו על מנת לשמור עליו. 

קחו אותי יחד עם  - הנשמה ניתנה לנו בשאילה, והבעלים מבקש 

  הנשמה!

רשע, אחד תם כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. אחד חכם, אחד 

ואחד שאינו יודע לשאול
29   

טוב, הוא איננו טיפש הבן הרביעי הוא בן נפלא, הוא כל כך 

 –עיה שלו היא אחת בלבד, אך אולי קשה מכולם אלא חכם והב

הוא לא יודע לשאול. הוא לא יודע איך להיות שואל, הוא לא 

 ,יודע איך זוכרים שיש בעלים לנשמה הזו ושהוא לא בעל הבית

ה מכך, הוא רוצה שאבא יעזור לו להבין כיצד ניתן לשאול ויתר

לא ישלם'.  –יחד עם הבעלים ולהגיע למצב של 'אם בעליו עמו 

  .30 'אחת שאלתי מאת ה'

 

 

                                                           
29

  הגדה של פסח 
30

  תהילים כ"ז 
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בת למצוא מידע ושיעורים אחרים של הרב בכתוניתן 
orghithabrut.www.    


