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  "דבס

 

 

    

  

  נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

  ראשונהלסעודה  - הסיפור שלא סופר על מעמד הר סיני

  בעיית קשב וריכוז

על אף שאנו כבר בפתחה של פרשת משפטים אני רוצה 

לעסוק עוד קצת במעמד הר סיני ומתוך כך ניכנס להתעכב ו

  .אף אל פרשתנו

כל אחד ינסה לצייר לעצמו את  -או נעשה תרגיל עצמי קצר וב

שלנו יכללו קולות, מעמד מתן תורה. מן הסתם התיאורים 

לפידים, שופר, עם הניצב רחוק מההר, משה עולה אל ההר, 

  לוחות הברית.

 ו יצייר כתיאור של מעמד הר סיניאם מישהלעומת זאת, 

 - ולות וזבחים עליו, טקס זריקת דם שוורים או מזבח עם ע

, שהוא התבלבל עם ריכוז צייר בעיית קשב ותגידו שיש לו ל

מקדש או משכן ביקשנו, אלא  'לא - השיעור על המשכן

זהו אכן מעמד הר סיני.  -מעמד הר סיני'. אבל מה לעשות 

   -מובא התיאור הבא  ,בסוף פרשת משפטיםהנה כך, 

ל ת ּכָ ה ֵא֚ ב ֹמׁשֶ֗ ְכּתֹ֣ י  ַוּיִ ְבֵר֣ ַ֖ח ּתַַ֣חת  'ה֔ ּדִ ֶבן ִמְזּבֵ ֥ ֶקר ַוּיִ ּבֹ֔ ם ּבַ ֣ ּכֵ ׁשְ ַוּיַ
ֵר֙ה ַמצֵּ  ּתֵ֤ים ֶעׂשְ לָהָה֑ר ּוׁשְ ָרֵאֽ י ִיׂשְ ְבֵט֥ ֖ר ׁשִ ים ָעׂשָ ֵנ֥ ה ִלׁשְ . ָב֔

ת ח ֶאֽ ַל֗ ׁשְ ים  ַוּיִ ֞חּו ְזָבִח֧ ְזּבְ ּיִ ת ַוֽ ֲע֖לּו ֹעֹל֑ ֽ ּיַ ל ַוֽ ָרֵא֔ י ִיׂשְ ֵנ֣ ֲעֵר֙י ּבְ ַנֽ
ים לַֽ  ָלִמ֛ ים 'ה֖ -ׁשְ ִרֽ י . ּפָ ֲחִצ֣ ֹנ֑ת ַוֽ ַאּגָ ֽ ם ּבָ ׂשֶ ֖ ם ַוּיָ ֔ י ַהּדָ ֙ה ֲחִצ֣ ח ֹמׁשֶ ֤ ּקַ ַוּיִ

ק עַ  ם ָזַר֖ ֔ חַ  לַהּדָ ֽ ְזּבֵ ם  .ַהּמִ י ָהָע֑ ָאְזֵנ֣ א ּבְ ְקָר֖ ית ַוּיִ ִר֔ ֶפר ַהּבְ ֙ח ֵס֣ ּקַ ַוּיִ
ר ל ֲאׁשֶ אְמ֔רּו ּכֹ֛ ֥ר ה֖ -ַוּיֹ֣ ּבֶ ע 'ּדִ ָמֽ ֥ה ְוִנׁשְ ֲעׂשֶ ֙ה ֶאת. ַנֽ ח ֹמׁשֶ ֤ ּקַ  ַוּיִ

ק ַעל ְזֹר֖ ם ַוּיִ ֔ ם ַהּדָ ה ַדֽ ֤ אֶמר ִהּנֵ ם ַוּיֹ֗ ת  ָהָע֑ ַר֤ ר ּכָ ִרית֙ ֲאׁשֶ֨  'ה֙ ַהּבְ
לִעמָּ  ל ּכָ ם ַע֥ ה ֶכ֔ ּלֶ ים ָהֵאֽ ָבִר֖ 1.ַהּדְ

  

אלו דברים שאף פעם לא סיפרו לנו כשהיינו בגן על מעמד הר 

תמיד  - סיני! מסתבר שסיפרו לנו רק חצי סיפור, חצי ציור 

דיברנו על 'לוחות הברית', אבל רק כאן, בהקרבת הקרבנות 

  ובזריקת הדם מתברר לנו שזוהי הברית המדוברת.

שציירו לנו רק חצי ציור בא מסיבה פשוטה,  יכול להיות שזה

אצלנו במהותו של  תמימה, אבל זה גורם להבנה חסרה

להשלים את וננסה להעמיק ובואו  המעמד היסודי הזה. אז

  החסר;

  הגננת לא סיפרה

תינת התורה אלא יש בו מעמד הר סיני איננו רק המעמד של נ

  -של הפוכים זה מזה. החלק הראשון הוא החלק שני חלקים 

                                                           
1
 ח'.-שמות, כ"ד, ד' 

ֶרד  ֧ י ֶאל ַעל 'ה֛ ַוּיֵ אׁש ָהָה֑ר ַה֥ר ִסיַנ֖   2...ֹר֣

   -והחלק השני הוא החלק של 

א ... ְקָר֨ ֛ה ֶאל 'ה֧ ַוּיִ ֽה ְלֹמׁשֶ ַעל ֹמׁשֶ ֥ אׁש ָהָה֖ר ַוּיַ 3.ֹר֥
  

אגב, אם היינו מבקשים מאבותינו, אלו שיצאו ממצרים, בעת 

מה הולך  -יציאתם ממצרים אל הר סיני, ושואלים אותם 

להיות שם בהר?, היינו מקבלים תשובה הפוכה במאת 

אין  -האחוזים מזו שאנחנו ענינו בציור שלנו, והסיבה ברורה 

על כך מתחילת ספר שמות ועד למעמד עצמו ולו רמז אחד 

עומדים לקבל את התורה בקולות ובלפידים בהר סיני.  שאנו

   -מה שכן הובטח להם הוא 

יֲאָך֤ ֶאת הֹוִצֽ ִים ּתַַֽעְבדּו֙ן ֶאת ּבְ ְצַר֔ ל ָהָה֥ר  ָהָע֙ם ִמּמִ ים ַע֖ ֱאֹלִה֔ ָה֣
ה ֽ .ַהזֶּ

4  

להקריב קרבנות.  -ת משמעות המילה 'תעבדון' היא אחו

צמנו, לא במובן יותר עמוק הכוונה היא שאנחנו נעבוד בע

  שהכל יבוא מלמעלה על ידי טבע העולם שיתהפך.

אז למה באמת הגננת לא סיפרה לנו את החצי השני הזה 

  ומדוע עד היום לא כל כך מדברים עליו? 

  ...התורה אשמה

כמו  -התשובה לכך היא יסודית. קודם כל, 'האשמה' 

היא לא רק שלנו. לא רק אנחנו והגננת  -שאומרים הילדים' 

לא התורה עצמה דאגה 'להחביא' את החצי השני אשמים א

של הסיפור בסוף פרשת משפטים. אם לא היה מופעל כאן 

הכלל של 'אין מוקדם ומאוחר בתורה' והתיאור של הקרבת 

ם ובא יחד עם תיאורי המעמד ההירואי הקרבנות היה מ

בוודאי שהייתה מתקבלת אצלנו תמונה יותר  -בפרשת יתרו 

חבית לוקחים את הילדים ם את זה. הרי מלאה והיינו יודעים ג

לשמוע את פרשת יתרו, אבל בפרשת משפטים הם הכנסת 

  כבר נשארים בבית, זה 'טקסט משעמם'...

, ל שאלה נלוויתושאהשאלה צריך לואולי כדי לענות על 

האם באמת איך משהו יותר מתאים להצמיד לפרשת  - נוספת

יתרו, לתיאור המופלא והמרומם של התעלות העם בקבלת 

                                                           
2
 שם, י"ט, כ'. 
3
 שם. 
4
 שם, ג', י"ב. 

  תשע"ז משפטים 
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התורה, מאשר כל המצוות והפרטים הטכניים של פרשת 

  משפטים? 

  הסיפור של שני החלקים של מעמד הר סיני?באמת מהו אז 

  ביטוח כל הסיכונים

חד פעמית, כזו שאיננה פרשת יתרו מתארת מציאות 
מחוץ לטבע, של 'מלמעלה מציאות של , לאורך זמן אפשרית

עם שלם של אנשים בשר ודם באים לקבל את האור  -למטה' 
האלוקי. המעמד הזה איננו רק קבלה של קבוצת מצוות 

עולם ה ,נפלאה, ארוכה ככל שתהיה. המציאות שם השתנתה
זה עומק הרעיון  - 5'עוף לא פרח'ציפור לא צווח,  -התהפך 

'כפה עליהם הר כגיגית', וכפי  -של ויתייצבו בתחתית ההר 
6הסברו המדהים של המהר"ל.

  

הגילוי  -הכפייה הזו מבחינתנו היא היסוד של פרשת יתרו 
שישראל והקב"ה הם אחד. זה אינסופי. קבוצה של בני אדם 
שבאו ממצרים וגילו שהתורה האינסופית חודרת את הטבע, 

זה סוג  -, את לב האבן שלי. כמעט הייתי אומר את המציאות

  של 'ביטוח מקיף'.

לפעמים הוא נותן לי  -סיכונים גם אבל יש בביטוח הזה 
אני כבר  - תחושה שלא כל כך משנה מה אני אעשה 

יכול ולכן אני  -'עם ישראל חי' -ו ,'מכוסה', אני שייך לעם הזה

  שאהיה נצחי בלי קשר למעַשי. לטעות לחשוב

לכן, בדיוק מהסיבה הזו, באה עכשיו פרשת משפטים ומגלה 
שבאותם הימים של מעמד הר סיני, העשייה שלנו הייתה כזו 

שהקרבנו שבפעם הראשונה העלינו עולות וזבחים, לא כמו 
אלא כשתיים עשרה אבנים,  -בקרבן פסח כדי לצאת ממצרים 

ה. יש כאן -עשרה מצבות כנגד שניים עשר שבטי י-שתיים
דת הכנה שלנו, מלמטה למעלה, שמקדימה את ירידת עבו

ה' בסיון עלתה אש מלמטה על ידי -התורה מלמעלה למטה. ב
ו' בסיון, למחרת, יכולה -ורק אחרי כן, ב 7הקרבנות שהקרבנו

הייתה אש לרדת מן השמים במעמד הגדול של עשרת 

  הדיברות, של ירידת התורה מלמעלה.

  אש מלמטה כתנאי לאש מלמעלה

י ִמןַאֶּת֣ ' ם ִּכ֚ ם ם ְרִאיֶת֔ ְרִּתי ִעָּמֶכֽ ִים ִּדַּב֖ 8'ַהָּׁשַמ֔
זה אכן שייך  -  

לפרשת יתרו, אבל התורה דחתה את ענין הקרבנות, את 
החצי השני של הסיפור, לסוף פרשת משפטים כדי שנבין 
שכדי להעלות את האש מלמטה חייבים להכיר את דיני שומר 

את כל נייני הגונב, את עחינם ושכר, את דיני עבד עברי, 
המקומות האפלים שבי ואת כל החלקים שאני צריך לתקן, 

ולדעת ששני הדברים הללו  -לפעול בעולם חברתי מתוקן 

  הולכים יחד.

                                                           
5
  שמות רבה, כ"ט, ט'. 
6

עי' בדברי המהר"ל (תפארת ישראל, ל"ב) לגבי כפית ההר כגיגית,  
וכפי  -כדי שלא יוכל לשלחינו כל ימיו  'אונס'שהקב"ה הכתיב על עצמו דין 

  ליום חמישי בפר' יתרו.'לא יוכל שלחה כל ימיו', שהבאנו בהרחבה בשיחה 
7
  '.בסיון בחמשה. ישכם בבקר'ו - עי' רש"י שמות, כ"ד, ד'  
8
  ', י"ח.שמות, כ 

מי שמבין את זה יודע שלא רק בחלקים הרוחניים שבי 
ְוִכי ַיֶּכה ִאיׁש ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו אֹו ֶאת '-הקב"ה ואני אחד אלא גם ב

9'ֹוֵעין ֲאָמת
  גם שם הקב"ה ואני אחד. ואלה המשפטים. - 

מעתה נבין אף מדוע פרשת מינוי הדיינים הוקדמה לתחילת 
כי בטרם ירדה אש מן השמים  -פרשת יתרו, לפני מתן תורה 

עלתה אש מלמטה. רק מי שתופס את זה, את התמונה כולה, 
זה כל כך הירואי לראות כי  -יכול להבין למה קל היה לפספס 

מעמד סיני זה כל כך חלקי לראות אך  -נים ברים העליואת הד 

  .'משפטיםפרשת 'בלי  ',יתרו'פרשת רק כ

, בעולם עוסקת באיך מעלים אש מלמטהשלנו כל הפרשה 
ה יורדת מלמעל תורה והקדושה האש ההזה הגשמי, כדי ש

תוכל להצית בנו את להבת האמונה.

                                                           
9
  שם, כ"א, כ"ו. 
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  לסעודה שניה - רפואה שלמה

חלקו הראשון של קריאת 'שני' של הפרשה ממשיך ועוסק 
בדיני חובל. באופן כללי, ישנם חמישה חיובים בהם חייב 
החובל. אחד מהם הוא עצם הריפוי, כלומר חובתו של החובל 

 אותו, עד כמה וכו',איך הוא ידאג לרפא  -א אותו בחברו לרפ

   -על זה אומרת התורה ו

ד ֑ן ָי֚ ֖ן ּתַַ֣חת ׁשֵ ִין ׁשֵ ִין ּתַַ֣חת ַע֔ ֶגל ַע֚ ֶגל ּתַַ֥חת ָרֽ ד ֶר֖ 10.ּתַַ֣חת ָי֔
  

  רשות לרפאות

   -הכותרת הכללית לחובת הריפוי כולה נמצאת במילים 

א... ֽ א ְיַרּפֵ 11.ְוַרּפֹ֥
  

חז"ל שואלים לטעמו של כפל הלשון 'ורפא ירפא' ועונים 

   -תשובה מרתקת הקשורה לעולם הרפואה בכלל 

  12..מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות

הקשו על כך שאלה גדולה. ישנו פסוק גדולי האחרונים 
אחר, המובא בענייני השבת אבדה, ושם כתוב בעניין מפורש 

-   

ֹרׁש  ָך ַעד ּדְ ֹבתֹו לוֹ ְוָהָיה ִעּמְ   13.ָאִחיָך ֹאתֹו ַוֲהׁשֵ

אם אדם איבד ממון צריך מי שיכול ומצא את אותו כלומר, 
14ממון להשיב לו את זה, ומכאן למדו חז"ל

בקל וחומר שחובה  
כי אם ממון, שהוא קל, חייב  -על הרופא לרפא את החולה 

 , שהיא אבדת גופושאת רפואת האדםהרי  -אדם להשיב 
אחת כמה וכמה שמחויב להשיב לו  , עלוחמורה הרבה יותר 

15הרופא. על כך שאלו האחרונים
אם אנחנו רואים שיש  - 

חובה על הרופא לרפא אדם, מדוע הייתה צריכה התורה 

  'לתת לו רשות' לרפא את החולה, הרי זו חובתו?!בפרשתנו 

  שתי רשויות

כמה וכמה תשובות שניתנו, ואני רוצה להביא את דבריו  נןיש
, שהשיעור מוקדש הרב בני שליט"אאהובי, של אחי ומורי 

לרפואתו השלמה והמהירה ממש. כשהיינו ליד מיטת חוליו 
לפני זמן, במתח שבין התפילה לבין הניסיון וההשתדלות, הוא 
אמר חידוש מופלא, שה'רשות' במושג 'מכאן שניתן רשות 

הלוא , זה Premission -לרופא לרפאות' אין הכוונה להרשאה 
 - . הכוונה במילה 'רשות' היא במובן של מן הקושיה ברור

Authority .נסביר ו, כמו רשות היחיד, רשות מוניציפלית-  

 ובעולם הרפואה ישנן שתי ַרשויות שאין לערב ביניהן. ַרשות
החובה לעשות את מקסימום ההשתדלות כדי  היאשל הרופא 

לרפא את החולה. מצד שני יש את מה שלא בַרשותו של 
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 שמות, כ"א, כ"ד. 
11
  שם, י"ט. 
12
 בבלי, ברכות, ס'. 
13
 דברים, כ"ב, ב'. 
14
 בבא קמא, פ"א: 
15
  ציץ אליעזר (ח"ה, רמת רחל סי' כ"א), מהר"ץ חיות (ב"ק, פ"ה, א')  
 וע"ע תורה תמימה שמות כ"א, י"ט, ס"ק קמ"ה.     

 .זוהי האמונה ברפואה השלמה עליה אנו מתפלליםו - הרופא
וצריך להיזהר שלא  -רשותו של הקב"ה  -ַרשות אחרת  זוהי

ומפליא  לערבב בין הרשויות הללו. הקב"ה, 'רופא כל בשר
', נתן 'רשות מוניציפלית' לרופא לרפא, אבל אוי ואבוי לעשות

 -תערב בַרשות האחרת רוצה לצאת מרשותו ולהאם הרופא 
מה הסיכויים, כמה חודשים  ל הקב"ה. אין לו זכות לומר לנוש

  רשותו היחידה היא לרפא, ואף לנו אין להתערב בה. -וכיו"ב 

זה מביא אותי למושג שאנחנו אוהבים להשתמש בו בעברית 
'רפואה שלמה'. לפעמים אנחנו  -שלנו ואף מתפללים עליו 

 מסתפקים גם ברפואה לא שלמה, 'העיקר שיהיה בסדר',
'שהרוב יהיה בסדר'. מכירים, נכון? יש ִאמרה אנחנו אומרים,

ידועה על כך שישנם ארבעה דברים שאנחנו מבקשים אותם 
, 'אמונה שלמה' - אתֹר"גבתפילתנו שיבואו בשלמות וסימנן 
. ובאמת 'גאולה שלמה'-ו 'תשובה שלמה', 'רפואה שלמה'

 ה שלמה כדי להאמיןבמציאות היומיומית שלנו צריך אמונ

  בשלמות הזו. 

'הרב, בסך בכל, הרי קשה לראות  -איך מישהו אמר לי פעם? 
אפשר להסתפק גם  -את כל השלמות בארבעת הדברים הללו 

בפחות, מה שנזכה. כולנו יודעים ש'אין אדם צדיק בארץ אשר 
שלמה יכולה  שאיננהיעשה טוב ולא יחטא' אז גם תשובה 

רק  אלאינו להספיק, גם רפואה שלמה איננה מושגת בימ
 -שלמה בעולם הבא. גאולה שלמה? זה בכלל רחוק, ואמונה 

  הרי כל יום צריך לעבוד על האמונה...'.

  לא לעשות ביזנס עם מיואשים

י רפואה, סיפור אישי ינניאני רוצה לספר לכם עוד סיפור בע
שקרה לי לפני כעשר שנים ושבעקבותיו חיי השתנו. זכינו 

בננו רפאל יחיאל  -והיינו צריכים לעמוד בניסיון קשה מאוד 
הי"ו נפגע בתאונת דרכים קשה והריאליה התלבטה בין 
העולם הזה לעולם אחר. הוא טופל בטיפול נמרץ בבית 

ם והסיכויים הרפואה בצפת על ידי מלאכים בדמויות אד 
שהרופאים נתנו לו להמשיך בעולם הזה היו קלושים מאוד. 

הרב  -באותו רגע קיבלתי טלפון מיהודי גדול, רבה של טבריה 

אברהם דב בן חיה צביה אויערבך שליט"א
 -, והוא אמר לי 16

'אמן'. אולי גם אמרתי  -'שתהיה לכם רפואה שלמה', עניתי לו 
'אני באמת מתכוון  -'בעזרת ה', אך הוא חזר והתעקש -

כשמתפללים לרפואה  -שהרפואה תהיה שלמה. אסביר לך 
על יהודי אומרים בנוסח התפילה 'רפאנו ה' ונרפא.. כי 
תהילתנו אתה'. מדוע דווקא שם, כשמדברים על רפואה 
מזכירים את תהילת ה'? למה הרפואה היא דווקא תהילתו של 

בנה הקב"ה ולא ברכת הגשמים או ברכת ירושלים שתי 
  במהרה?'.

הייתי אז בכניסה לטיפול נמרץ, בני שכב  -אומר את האמת 
בפנים, ולא כל כך היה לי 'ראש' לווארטים, אבל הרב התעקש 

                                                           
16
  במהרה. השמים נתפלל גם אנו עליו שיזכה לרפואה שלמה מן 
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אומרים את זה בגללך,  -'תקשיב טוב, אני אסביר לך  -ואמר 
בגלל המצב שאתה נמצא בו עכשיו. אתה עומד כעת ליד 

יאליסטיות מחלקת טיפול נמרץ ושומע את הידיעות הר
ריבונו של ' –שמעדכנים אותך מבפנים, ואתה אומר בלבך 

עולם, הלוואי ושהראש שלו ימשיך לתפקד, הלוואי שהוא 
. בדיוק בגלל זה 'יצליח לראות, אולי שהוא יוכל גם ללכת

אל תקשיב לאבא ' –אנחנו אומרים בתפילה לריבונו של עולם 
ציע לך של הפצוע הזה, אל תסכים לשום 'ביזנס' שהוא מ

 -לא פחות! למה?  -. אנחנו מבקשים רפואה שלמה 'בייאושו
'כי תהילתנו אתה', כי זה קידוש ה' שלך, זו תהילתך 

ואנחנו לא מוכנים לשום פשרה  -שהרפואה תהיה שלמה 
  שמבקשים ממך המיואשים לרגע!'.

  ! מופלא איזה עומק

  אמונה שלמה ברפואה שלמה

מסתבר שלפעמים הרבה יותר קל לאדם להאמין בגאולה 
אתה עומד ליד אדם  -שלמה מאשר ברפואה שלמה. אסביר 

לא מצב לכאורה חולה, עין לא רואה, כליה לא מתפקדת, 
  'איזו רפואה שלמה כבר תהיה לו?', אתה חושב בלבך...  -הפיך

'תגיד, במשיח אתה מאמין?  -ואז אני שואל את אותו אדם 
הכל כן הפיך!  -מת אתה מאמין שהוא יבוא? כלומר אבל בא

  אתה כן מאמין באמת!'. 

יש שתי ַרשויות וצריך לתת  -הפירוש של  'ורפא ירפא'  וזה
 -לכל אחת לעשות את שלה מבלי שהן תתערבנה זו בזו 

בהשתדלות שלך יש מקום לרופא לרפא, לעשות את מה 
את  אבל מצד שני, תפנה את כל השטח, -שצריך לעשות 
שות הגדולה בה אתה מאמין באמונה שלמה עומק הלב, לַר 

 אחרת אלו סתם מילים - לא פחות מברפואה שלמה 
  .קלישאתיות..

ברפואה אפשר להאמין  בגאולה שלמהמאמינים רק אם 

ואנו מתפללים שזה  אמונה שלמה. בשביל זה צריך שלמה

 וקרובה ממש. תשובה שלמהיבוא מתוך 
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  לסעודה שלישית - הגניבה החמורה באמת

  ארבע הלכות שאינן קשורות

התחלנו  -פרשת משפטים, כידוע, עוסקת בדינים אזרחיים 
בדיני החובל בחברו, עברנו לארבעה אבות נזיקין והגענו לדיני 
ארבעה שומרים. מסכתות שלמות ותורות עצומות נכתבו על 
הדינים הללו. ופתאום, באמצע 'שלישי' מופיעות ארבע 
הלכות שנראות כלא קשורות לכאן כלל, ולאחריהן חוזרת 

אל החלש, גר, יתום,  -ורה לעסוק בדיני האדם לחברו הת

   -אלמנה וכו'. נראה את הפסוקים 

י א ְוִכֽ ֥ר ֹלֽ ה ֲאׁשֶ תּוָל֛ יׁש ּבְ ר  ְיַפּתֶ֣ה ִא֗ ּ֑ה ָמֹה֛ ב ִעּמָ ַכ֣ ה ְוׁשָ ׂשָ ֹאָר֖
ה ָֽ ֹו ְלִאׁשּ ה ּל֖ ּנָ ֶסף  ִאם. ִיְמָהֶר֥ ֣ ן ָאִב֖יָה ְלִתּתָּ֣ה ֑לֹו ּכֶ ן ְיָמֵא֛ ָמֵא֧

קֹ֔  תִיׁשְ תּוֹלֽ ַהר ַהּבְ ֹמ֖ ה. ל ּכְ ֽ א ְתַחּיֶ ה ֹל֥ ָפ֖ ֵ ל. ְמַכׁשּ  ׁשֵֹכ֥ב ִעם ּכָ
ת ֵהָמ֖ה ֥מֹות יּוָמֽ ְלּתִ֥י לַֽ . ּבְ ם ּבִ ֳחָר֑ ֽ ֱאֹלִה֖ים יָ וֹ  'ה֖ -ֹזֵבַ֥ח ָלֽ 17.ְלַבּדֽ

  

-יםנערה, ילדה קטנה בת שתי -תחילה מדובר בדיני מפתה 
 עשרה שטרם הגיעה לבשלות גופנית, וגבר זר בא ומפתה

  אותה.

מציאות שנראית כלל  -ההלכה השניה מתייחסת למכשפה 
שוכב עם  -לא קשורה למציאות של ימינו, ההלכה השלישית 

מי שעובד עבודה זרה בהמה, וההלכה הרביעית היא לגבי 
לאחר הלכות אלו חוזרת כש ,ה' לבדו'-'בלתי ל -לכאורה 

  התורה, כאמור, לדיני החלש בחברה. 

הרמב"ם בהלכות נערה  - ן בדין מפתהדבר נוסף שצריך להבי
19, מפתה18אונס -בתולה כולל שלשה דינים ידועים 

ומוציא  
אולם בעוד שבדין אונס ובדין מוציא שם רע מדובר  .20שם רע

בנערה מאורסה, הרי שדין המפתה הוא בפנויה. יתר על כן, 
 21דיני האונס והמוציא שם רע מופיעים בתורה בספר דברים

אך הרמב"ם באופן מוזר  -מופיע אצלנו בפרשה ואילו המפתה 

  כולל את הדינים הללו יחד, בקובץ הלכות אחד.

ננסה לעמוד על ההבנה של כל אחת מהלכות אלו ואף של 

  הקשר בין דיני שומרים ושואל אל דיני מפתה.

  את הלב - 'לא תגנוב' 

האבן עזרא מבאר באופן מדהים את הסמיכות הזו בין 
   -רים קצרים השומרים למפתה, בדב

השלים לדבר על גניבת ממון ועתה ידבר על גניבת 
  22...הלב

ת הפרשה עוסקת ב'לא תגנוב', אומר האבן עזרא, ומגניב
גנבת דעת. המפתה  -בגניבות ש ממון היא עוברת לחמורה 

ה קטנה. הוא איננו מרמה, הוא 'רק' גונב את דעתה של ילד 
כי  ,שם רעיחד עם האונס והמוציא  לא מופיע בספר דברים

                                                           
17
  י"ט.- שמות, כ"ב, ט"ו 
18
 הל' נערה בתולה, פרק א'. 
19
 שם, פרק ב'. 
20
 שם, פרק ג'. 
21
 שם, כ"ג ואילך. - כ"א, ודין אונס -דברים, כ"ב, י"ד -דין מוציא שם רע  
22
  אבן עזרא, שמות, כ"ב, י"ד. 

 לעומתם, המפתהאינם גנבים. אבל הם מנוולים אמנם הם 
גנב, ולכן הוא מופיע 'חתיכת' אבל הוא  -איננו מנוול כמותם 

  פה בפרשת משפטים.דווקא 

איך  -גם ההלכה הבאה לאחר מכן, מכשפה, עוסקת בגנבה 
איך לעבוד  -לגנוב את דעת הבריות. זהו עניינו של הכישוף 

  -על בני אדם. חז"ל אף מבארים את שמם 

שמכחישין פמליא  ?אמר רבי יוחנן למה נקרא שמן כשפים
  23.של מעלה

לא רק את דעת הבריות הם רוצים לגנוב המכשפים הללו, 
אלא אף את הדעת העליונה, דעתו של מקום כביכול. ההבדל 

ב"ה גונב גם את דעתו של הק 'גנב'הוא ש 'גזלן'ל 'גנב'בין 
  יותר. יםולכן דיניו חמור

ההלכה הבאה בפסוקים היא 'כל שוכב  -וזה ממשיך הלאה 
הרי כל דיני  -זה בכלל מוזר לכאורה ', ומות יותר עם בהמה

 מות וקדושים בחומש ויקרא-עריות מפורטים בפרשיות אחרי
   -אכן מפורשת שם אף היא , וההלכה הזו עצמה ולא כאן

ר ִיּתֵ֧ן  יׁש ֲאׁשֶ֨ כְוִא֗ וֹ ׇׁשְ ְבֵהָמ֖ה ְבּת֛ 24...תיּומָ֑  ֣מֹות ּבִ
  

בואו נחזור לפירושו העצום של האבן עזרא, הממשיך ומבאר 

   -לנו את מיקומה של ההלכה הזו בפרשתנו 

גם הזכיר  ,תוי הנערה שאין לה דעתילה פיהזכיר בתח
והזכיר האשה  הבהמה שאין לה פה לצעוק כמו האשה

25.שיש לה פה לצעוק
  

ערה הקטנה הזו גנבת אבל לה עוד היה פה 'את דעתה של הנ
הרי  -לצעוק ואילו לבהמה אין אפילו פה לצעוק!'. ואם תשאלו 

זו בהמה בלבד, ומה הנזק שהוא גרם? המכשפה מזיקה 
אלא, כשהאדם נכנס לסחרור של  -לאנשים, אבל בהמה? 

תאווה לגנבת דעת הוא לא מוצא מנוח עד שהוא הולך 
ותנים לו 'חומר', כוחות לתאוות למכשפות והכישופים הללו נ

ולכן  -שלו ובמקום לקרר את תאוותיו הוא רק מתמכר אליהן 

  משם הדרך קצרה אפילו עד לשכב עם בהמה.

  הגנה עצמית

מפני עצמו,  המה אלא דווקא על האדםאין זו הגנה על הב

  מפני היותו מפתה.

את מי אתה מרמה? הרי  -מפתה זה לא רק לרמות אחרים 
את דעתך שלך אתה גונב ואתה מתמכר  -בסופו של דבר 

  לזה, גונב את דעת כולם, ואת עצמך בראש ובראשונה.

  -בתהילים  דוד המלך אומר

בוּ  ם ְיַכזְּ ִבְלׁשֹוָנ֗ ִפיֶה֑ם ּו֝ ּוהּו ּבְ ם ֹלא. ֽלוֹ  ַוְיַפּת֥ ִלּבָ א  ְו֭ ֹו ְולֹ֥ ָנ֣כֹון ִעּמ֑
ְבִריֽתוֹ  ֶאְמ֗נּו ּבִ ֹלאְו֤הּוא ַר֨חּום . ֶנ֝ ר ָעֹו֮ן ְוֽ ֥ ה  ְיַכּפֵ ִהְרּבָ ית ְו֭ ִח֥ ׁשְ ַי֫

א ֹו ְוֹלֽ ֣יב ַאּפ֑ ל ְלָהׁשִ ִעיר ּכָ 26.ֲחָמֽתוֹ  ָי֝
  

                                                           
23
  סנהדרין ס"ז 
24
 ויקרא, כ', ט"ו. 
25
 אבן עזרא, שמות, כ"ב, י"ח. 
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הפסוקים האלו מדברים על עם ישראל כשהם חוטאים. 
אבל  -עם ישראל את הקב"ה, ולבם לא נכון עמו  -'ויפתוהו' 

  הוא 'רחום ולא ישחית'.

גדול הוא זה בדרך כלל ה - 27אומרים חז"ל במדרש מדהים
ישראל  אלואבל פה  -'איש כי יפתה בתולה'  -שמפתה קטן 

שלכאורה מפתים את הקב"ה. האם הם באמת חושבים 
כן,  - והתשובה היא -לפתות את הקב"ה, לרמות אותו?  שניתן

. אליואתה מתמכר  כי קל מאוד להתפתות לשקר הזה,
כאילו מתפללים אליו אבל בעצם מראים  -'ויפתוהו בפיהם' 

והוא רחום  -ואף על פי כן . 'בכאילו''עובדים' על הקב"ה, 
  ון.יכפר ע

  מתפלל גם אל הקב"ה

 - ואת הקשרה לפרשתנו את ההלכה הרביעיתגם מעתה נבין 
ה' לבדו'. כל המפרשים דנים -'זובח לאלהים יחרם בלתי ל

על  , שהריפתאום זה מוזכר כאןבפסוק ומנסים לברר מה 
ואילו כאן  עבודה זרה מדובר בהרבה מקומות נוספים בתורה

  ?!זה אפילו לא שייך בין דיני השומרים לדיני גר יתום ואלמנה

  -אומר ר' עובדיה ספורנו 

לכל האלוהות יחדיו, אף על פי שבכללם זובח לאלהים. 
28.'ן לכלול את האל יתויכו

  

זהו אדם שמצליח להשתמש גם בכוחות של המכשפים כי 
. זה רק ..מעריבהתפלל מנחה ול הולך  במקביל אליהם הוא גם

  ה' לבדו'.-בלתי ל' -השקר הזה  ,עוזר לך להיות גנב

זה החלק הקל, על זה יש מסכתות  -'לא תגנוב' בממון 
שלמות שאפשר וצריך למוד. החלק המורכב באמת זה גנבת 

  שעליה יש את תורת המידות ועבודת הנפש. ,הדעת

  

  

 

  

                                                                                               
26
  ל"ח.-ע"ח, ל"ותהילים,  
27
  ילקוט מדרשי תימן, על דברים ט', כ"ט. 
28
 ספורנו, שמות, כ"ב, י"ט.פירוש ה 
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  אני משמח את שלך -ם אתה משמח את שלי א

, נפטר כ"ו בשבטלע"נ ר' מנחם אלעזר ב"ר שמעון טוביה אלון ז"ל

  לא תוכל להתעלם

פרשתנו מופיעות שתי מצוות המנוסחות  בתוך 'רביעי' של

. אכן כפל לשון מופיע בתורה כמה וכמה פעמים כפולהבלשון 

וכך  נסים להבין את המשמעות החבויה בו,ובכל פעם חז"ל מ

  -בפסוק אף אצלנו 

ה  ִיְבָך֛ ֥אֹו ֲחֹמ֖רֹו ּתֶֹע֑ ֹור ֹאֽ ע ׁש֧ ֞ י ִתְפּגַ ֣ יֶבּ֖נוּ ּכִ ׁשִ ֥ב ּתְ יֶבּ֖נוּ ָהׁשֵ ׁשִ ֥ב ּתְ יֶבּ֖נוּ ָהׁשֵ ׁשִ ֥ב ּתְ יֶבּ֖נוּ ָהׁשֵ ׁשִ ֥ב ּתְ 29.ֽלוֹ  ָהׁשֵ
  

   - ת אבדה בספר דברים מופיע ביטוי דומה לזהת השבובמצו

א יָך ֤אֹו ֶאת ִתְרֶא֩ה ֶאת ֹלֽ ֹור ָאִח֜ ְמּתָ֖  ׁש֨ ים ְוִהְתַעּלַ ִח֔ יֹו֙ ִנּדָ ׂשֵ
יֵב֖םֵמֶה֑ם  ׁשִ ֥ב ּתְ יֵב֖םָהׁשֵ ׁשִ ֥ב ּתְ יֵב֖םָהׁשֵ ׁשִ ֥ב ּתְ יֵב֖םָהׁשֵ ׁשִ ֥ב ּתְ יךָ  ָהׁשֵ 30.ְלָאִחֽ

  

  -ושם למדו חז"ל את כפל הלשון ואמרו 

.אפילו מאה פעמים
31

  

איננו בציווי דווקא המילה 'השב' היא בציווי, ואילו 'תשיבם' 

רים בלשון עתיד, ולכן הסביר שם סיפור דבגם יכול להיות אלא 

'השב הביטוי שפירוש  32באופן מופלא האלשיך הקדוש

שאחרי שתקיים את זה פעם ועוד פעם, עד הוא תשיבם' 

כבר 'לא תוכל זה יביא אותך לכך ש -מאה פעמים 

 - , לא רק במובן הפשוט שאסור יהיה לך להתעלם 33להתעלם'

י לא תוכל אלא שזה כבר יהיה בטבע שלך ומתוך דחף פנימ

  להתעלם מהאבדה. 

כך אפשר להסביר גם את 'עזוב תעזוב עמו' כשמדובר שור 

לעבוד על המידות ולעשות את זה  -אויבך וחמור שונאך 

  דווקא, עד שזה יהיה חלק מהטבע.

  צעקה כפולה -עינוי כפול 

הבאים, שם ההסבר יהיה יותר הבעיה היא דווקא בפסוקים 

  - קשה

ל ּוןַאְלָמָנ֥ה  ּכָ א ְתַעּנֽ ה ִאם. ְוָי֖תֹום ֹל֥ ֖ ה ְתַעּנֶ ֥ הַעּנֵ ֖ ה ְתַעּנֶ ֥ הַעּנֵ ֖ ה ְתַעּנֶ ֥ הַעּנֵ ֖ ה ְתַעּנֶ ֥ י ִאם ַעּנֵ ֣  אֹ֑תֹו ּכִ
ק ִיְצַע֙ק  ק ִיְצַע֙ק ָצעֹ֤ ק ִיְצַע֙ק ָצעֹ֤ ק ִיְצַע֙ק ָצעֹ֤ י ָצעֹ֤ ַמ֖עֵאַל֔ ַע ֶאׁשְ מֹ֥ ַמ֖עׁשָ ַע ֶאׁשְ מֹ֥ ַמ֖עׁשָ ַע ֶאׁשְ מֹ֥ ַמ֖עׁשָ ַע ֶאׁשְ מֹ֥ ֲעָקֽתוֹ  ׁשָ 34.ַצֽ

  

אין לזה אח ורע  -בפסוק פה יש שלוש פעמים של כפל לשון 

אי אפשר כאן ו . המדובר על מי שמענה יתום ואלמנהבמקרא

תרגל ח"ו לענות אחרים שאדם י  - לפרש 'אפילו מאה פעמים'

  . אז איך באמת ניתן להבין את הפסוק?באופן טבעי 

                                                           
29
 שמות, כ"ג, ד'. 
30
  דברים, כ"ב, א'. 
31
  בבא מציעא, ל"א. וכן הובא להלכה ברמב"ם הל' גזלה ואבדה, י"א, י"ד. 
32
  תורת משה לר' משה אלשיך, דברים, רמ"ו 
33
 דברים שם, ג'. 
34
 כ"ב.-שמות כ"ב, כ"א 

בו  אחת מהכפילויותכל  -פסוק הזה הבנה הנדרשת ב ועוד 

מענה, 'צעק אדם זה ה -מדברת על מישהו אחר. 'ענה תענה' 

הקב"ה. אבל  וזה -'שמע אשמע' -ו ,יצעק' זה המעונה, היתום

כל ההמשך ? ומדוע כלל בה פתח הכתוב מה עם האלמנה

', כי אם מדובר על אלמנה אותו'תענה  -בלשון יחיד  מופיע

'לא תענה  -ויתום הרי שהיה צריך להיות כתוב לכאורה 

  '!אותם

 ,רבה של פראג, הכלי יקר, באופן מדהיםעונה על שאלה זו 

   -על דרך הרמז 

אותם מבעי ליה ומהו הכפל ענה  -אם ענה תענה אותו 
ועל צד הרמז נוכל ...צעק, שמוע אשמע, תענה, צעוק י

בכל צרתם 'לומר מאחר שהקב"ה אבי יתומים אם כן ודאי 
לכך אמר אם ענה אז תענה גם אותו  ,כביכול 'לו צר

מדת הדין  -שהוא אבי יתומים והלא שניהם צועקים 
מקטרגת עליו למעלה והיתום צועק למטה והקב"ה הרחמן 

  35.מקבל צעקת שניהם

 -שכאשר אתה מענה את היתום ', אומרת התורה, 'דע לך'

היתומים'. כל גם את אביהם של לא רק אותו אלא אתה מענה 

36'אבי יתומים עננו'.
תמונות את בעיניים שלך אתה רואה  

אבל  - , פה בעולם הזהם, בקשיש תֹוהקשות של התעללות בָי

   את העינוי שאתה גורם לקב"ה... יכול לראותאם היית 

הזה שאתה המסכן  -'כי אם צעק יצעק'  נגמר;אבל זה לא 

סגור בחדר ואף אפילו הוא  לפעמיםצועק, פה מענה אותו 

זה גורם למידת דע שאבל  - את הצעקה שלולא שומע  אחד

אינו שומע את קול דמי  ,קיןכך . אף היאהדין למעלה לצעוק 

בונה על ממשיך ווהוא אף  37אחיו הצועקים מן האדמה

כדי להשתיק עוד יותר את  38וערים שלמותהזו בנינים  האדמה

אינך ', אומר לו הקב"ה, 'אבל את מידת הדין' -הקולות הללו 

אני שומע גם את  -'שמע אשמע צעקתו'  כי -ל להשתיק וכי

היתום המסכן הזה מלמטה, גם את האלמנה ואת חסרי 

כי אב רחמן אני  ,יאבל גם את מידת הדין שעולה לפנַ  - הישע

  !'ואבי יתומים ודיין אלמנות

  צלם האלקים שבו - כבוד האדם 

, ביום פטירתו של אבי מורי אני רוצה להוסיף מילה אישית

אבי מורי ז"ל שלימד משמחת הגדולה והתורה זוהי ה - זצ"ל

                                                           
35
 פירוש הכלי יקר, שם. 
36
 מתוך סדר הסליחות. 
37
 לפי בראשית, ד', י'. 
38
 עי' שם, י"ז. 
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כמי שישב בענווה  את ילדיו ואת כל עם ישראל, -אותנו 

ד האסיר, בכבוד הילד וביראת שמים ודן בכבוד האדם, בכבו

פעם אחר פעם שכבוד האדם הוא צלם קביעתו  -והזקן 

האלוקים ודמותו שבו, וכאשר אתה מענה את היתום פה 

  את הקב"ה ית' ויתעלה. אף אתה מענה -למטה 

  שמח תשמח

חז"ל אומרים שמידה טובה מרובה על מידת פורענות פי חמש 

שאפשר אם אתה מאמין ' -, ורבנו ר' נחמן אומר 39מאות

אחרי שראינו שכאשר ו כך,ולפי', לקלקל, תאמין שאפשר לתקן

אדם מענה פה יתום ואלמנה הוא בעצם גורם להקב"ה להיות 

לחשוב כמה טוב אפשר  אנו צריכיםכנגד זה  -מעונה אף הוא 

אתה על ידי שאתה משמח יהודי פה למטה, ש על ידילעשות 

כמה חיוך ואושר  -חיוך קטן או ליתום ההוא  גורם לזקן הזה 

הפשט של 'שמח אולי זהו אף עומק וזה גורם לקב"ה למעלה! 

מהקב"ה, אנחנו מבקשים לא רק  -תשמח רעים האהובים' 

  'שמח תשמח'.  - אלא אף הוא מבקש מאתנו 

'משנכנס אדר  -עליו נאמר אנחנו נמצאים בערב ר"ח אדר 

ים פה . ריבוי השמחה הוא כשאנחנו משמח40מרבין בשמחה'

  והקב"ה שמח למעלה. -

משמחת, ולגאולה שלמה על כל השנזכה לתורה יהי רצון 

  !ישראל במהרה

  

  

                                                           
39
 תוספתא, סוטה, ד', א'. 
40
  תענית כ"ט. 
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