
 

 בס"ד

   

 

  

 

 שליט"א מרדכי אלוןהרב 
 נערך משמיעה ע"י תלמידים

 

     טבשב בכ"ו חל השביעי פטירתו שיום ז"ל, אלון טוביה שמעון ב"ר אלעזר מנחם הר"ר לע"נ 

 

 עבד עברי כפתיחה לפרשת משפטים
 עבד עברי איננו פשע

פרשת משפטים פותחת בדיני עבד עברי, אשר רבים הם 

קד הפעם לא בדינים עצמם אלא בעצם אך אנו נתמ ,ומסועפים

 הנושא, המהווה פתיחה לפרשה. 

הפרשה תעסוק  -פתיחה זו היא פתיחה מוזרה מאד לכאורה 

בדיני משפטים דוגמת חובלים, רוצח, נזקי ממון, ארבעה אבות 

נזיקין, ארבעה שומרים, גניבות וכיו"ב. עבד עברי איננו פשע 

ב ואין לו כסף לשלם או חטא אלא דווקא צורת תיקון למי שגנ

את גנבתו, את חובו ו/או את הכפל או את הארבעה והחמישה 

במקרה שהוא גנב שור או שה וטבחם ומכרם. זהו הדין שפסקו 

הוא נמכר בגנבתו וכך הוא מחזיר את  -בית הדין לאדם כזה 

הכסף. כלומר זהו בעצם השיקום, התיקון לחטא ולא החטא 

לפני שעוסקים בסיפור עצמו. לכאורה, ההיגיון מחייב ש

אפשרויות התיקון של מי שגנב ואין לו במה להחזיר את גנבתו, 

לכאורה צריך לדבר קודם על הדינים  1נעסוק בגניבה עצמה!

עצמם ובאופן כללי ונרחב, ורק לאחר מכן בדינו של המקרה 

 הספציפי, של אותו אחד שלא יכול להחזיר את חובו.

 הלכה לא רלוונטית

ים הללו, של גניבה, גזלה השאלה היא אף קשה יותר; כל הדינ

הם ריאליים מאד. הם אינם קשורים לזמן ולמקום,  –וחבלות 

יש נזקים, ניזקים ומזיקים.  –הם חלים מעצם קיומנו כבני אדם 

אנחנו נופלים ועולים, והדינים האזרחיים הללו, של 'בין אדם 

לחברו', קיימים תמיד. לעומת זאת, הדין של עבד עברי חל רק 

כאשר היובל חל בארץ ישראל, ולכן מוזר מאד שהתורה 

פותחת בהלכה שאיננה רלוונטית כבר אלפי שנים את רשימת 

ור, נזק שור, ב –ההלכות הכי מעשיות ויומיומיות שיש בתורה 

 וכו'. מה ההיגיון בכך?

                                                           
 והלא דינים אלו ממש יופיעו בהמשך הפרשה. 1

אגב, גם לא כל גנב נמכר לעבד עברי אלא רק זה שגנב ואינו 

יכול לגייס כסף כדי להשיב את הגנבה. אם הוא כן הצליח בסוף 

אז גם לגבי גנב הזה הדין של עבד עברי  –להשיג את הכסף 

 איננו רלוונטי!

 לכל דבר יש תיקון

ים רעי ואהובי יש כאן משהו נפלא, יסוד עצום. פרשת משפט

באה מיד לאחר עשרת הדיברות. רק הרגע יצאנו ממעמד הר 

סיני. מעמד כל כך גבוה ומרומם וזה כל כך מדהים שבאה 

'כל העם -'אנחנו לא מסתפקים ב –עכשיו התורה ואומרת 

אנחנו לא מסתפקים באורות הגבוהים  2רואים את הקולות',

עם מה עושים  –ובקולות העליונים. אנחנו יורדים מיד לתכל'ס 

את הכל אנחנו מתחילים  –בור ועם שור וכו', אבל יותר מזה 

בכך שאנחנו באים ללמד את עצמנו שלכל דבר יש תיקון, איך 

 –מתקנים. כל מצב צריך ללמוד לתקן. אדם חבל ח"ו בחברו? 

אפשר לתקן. עבד עברי שנמכר  –אפשר לתקן. אדם גנב? 

ה בגנבתו הוא בעצם אדם שנמצא לכאורה בתחתית המדרג

החברתית. זה לא בעל נכס שהנכס שלו הזיק לנכס שלי, אלא 

זה אדם שפשוט גנב ואין לו איך להחזיר את מה שגנב. אפילו 

כמה חברים שיעזרו לו לשלם את הגנבה אין לו. בסולם הדרגות 

ואת כל פרשת  –החברתי שלנו הוא כל כך למטה, כל כך נחות 

באדם  משפטים בוחרת התורה לפתוח דווקא בו. דווקא

שנמצא במקום הרוחני אולי הכי נמוך. אולי בעצם הוא מכור 

שלא יכול להתגבר ולעמוד בפני ההתמכרות שלו, אולי הוא 

אלא הוא  –אפילו 'לא גבר', בלשון הילדים, לעשות את זה בגלוי 

גנב בלילה, בסתר. אולי לא ראוי לתת לו את היחס הבסיסי של 

ינים שמלמדים אותנו הכבוד. ועכשיו באה התורה ופותחת בד

איך לא זורקים אותו לבית הסוהר אלא דווקא  –מה עושים איתו 

איך משקמים אותו. איך עוסקים בתיקון שלו, איך מאמינים גם 

 באותו החלק שנראה לנו הכי נמוך והכי נחות.

 י"ד.שמות כ',  2

 תש"פואלה המשפטים שבת פרשת  



 

 

 

 סוד התיקון

יכולה להתגנב לליבנו תחושה, עם פתיחתה של פרשת 

ולם צדק קר, משפטים, שהנה עכשיו אנחנו עומדים לעסוק בע

מושלך אל  –שבו הצדק קובע באופן אבסולוטי, ומי שלא צודק 

פרשת משפטים פותחת  –מחוץ לשולי החברה. אז זהו שלא 

 בחובה שלנו להביא כל אדם אל החירות שלו. 

֙י ֶאת ְוִאם ְבת ִ ֶבד ָאַהַ֨ ר ֹיאַמ֙ר ָהֶעֶ֔ י ֶאת ָאֹמֹ֤ ִּ֖י ְוֶאת ֲאֹדִנֶ֔ ִ ת  ָנ   ִאש ְ  י...ב ָ
 ה'()שמות, כ"א, 

בואו נראה איך ממשיכים ועוזרים לו לצאת מזה, ויגיע אף הרגע 

לא ניתן לו. תגיע שנת היובל  –שגם אם הוא ירצה להישאר 

ונילמד ונלמד את עצמנו מהי החשיבות  -והוא יצא לחופשי 

 והמעלה של יהודי שנתפס בעינינו כהכי נחות.

ק הידיעה הזאת היא הכותרת לדיני כבוד האדם וחירותו, ור

אחרי שנלמד את סוד התיקון של כולם, עד האדם הכי הכי 

 תחתון, נוכל להיכנס לתוכן של דיני המשפטים.

 




