
  לק'י

  

  פרשת משפטים התשע"ד

ממשיכה התורה במצוות אשר יעשה  ,כהמשך למתן תורה ,בפרשה
עד הדברים הנראים לכאורה התורה אותם האדם וחי בהם, בה מגיעה 

אלהים  ולא יהיה לך ...היךל-אנכי ה' אכגון  ,לא כעניין רוחני נשגב
שלכאורה מובנים ונתפשים בשכל , , אלא דברים פשוטיםאחרים...

ענייני  מה יהיה דיןאו  ,או היזק אשכעניין נגיחת שור את איש  אנושי,
מהמעמד המרומם של הרי זו ירידה  ,ולכאורה .זק שבין אדם לחברויה

  עד לכי תצא אש ומצאה קוצים.  ,עשרת הדברות אנכי ולא יהיה לך

 כמה, זו פרשה משובחת כמה וראה בא", משפטים פרשת רבה במדרש
 בפרשה לישראל הוא ברוך הקדוש הזהיר אזהרות וכמה בה פרשיות

, ..אביו ומכה ,לאמה בתו את איש ימכור כי, עברי עבד תקנה כי ,זו
 קניתי אני לישראל הוא ברוך הקדוש להם אמר ,לאלו אלו ענין ומה

 נפלאים) קלט תהלים( שנאמר, שהראיתי מכות עשרב במצרים אתכם
 יותר באחיך תעבוד לא מצווים שאתם כשם, מאד יודעת ונפשי מעשיך

 נתתי לפיכך, ימים ששהל אלא העולם את בראתי שלא שנים ששמ
" הרי המדרש תולה עברי.... בעבד לעבוד רשאי שתהא שנים שש לך

לעיקר הקשר שבין  ,את פרשת משפטים על כל פרטי הדינים שבה
 ,יראה כי אין כמעט מקוםוהנה הלומד עניינים אלו אדם למקום. 

והוא כלל חשוב מאד בענייני  .שהתורה אינה נוגעת בו ומקיפה אותו
דהיינו אין מקום בעולם הן בעליונים  ,דלית אתר פנוי מיניה ,האמונה

 .ענייננוזהו  ,אכןו .והן בתחתונים אשר אין בו מציאות של הקב"ה
אם  ,לברר ולהתחבר למציאות ה' בעולם. ובכל מקום ששם תימצא

הרי התחברת לה' יתברך. והאמצעי  ,תעשה את הבחירה הנכונה
ורבו כמו רבו הפרטים  .היא התורה הקדושה ,המקשר שהוא אחד עם ה'

עד כמה התורה הקדושה נוגעת בכל פרט  ,ובייחוד בפרשתנו ,והעניינים
   בגוף ובנשמה.. בממון, בחיינו



 דברים תורה החמירההלכה י' " ב פרק ערכין מסכת ,איתא בתוספתא
 מות ואמו אביו ומכה ,נאמר .המעשה מן ,(במילים שאדם מוציא מפיו)

(שהיא מיתה  בסקילה זה .יומת מות ואמו אביו ומקלל ונאמר .יומת
 דברים תורה החמירה .(שהיא מיתה פחות חמורה) בחניקה וזה ,חמורה)

 בחיים בין. ואמו אביו ומקלל" שמות ". ובמדרשהמעשה מן (מילים),
 שאין מה, יינו גם אם קלל לאחר שנפטרו הוריו חייב)ה( מיתה לאחר בין

הרי לך שהמקלל היינו  "חייב אינו מיתה לאחר המכה כי ,במכה
המוציא דברים מפיו קשה יותר מהמכה. ומשל ערב אומר טען אסייף 

עדיף  -. (תרגוםולא טען אלכלאם טען אלכלאם ולא טען אלאקלאם
דקירת החרב ולא דקירת המילים. ועדיפה דקירת המילים ולא דקירת 
העט. והכוונה הפוגע בחבירו במילים קשה יותר מפוגע בו בגופו ואם 

  פוגע בו בכתיבה, הפגיעה קשה יותר מפגיעה במילים) 

 כאילו ישראל של לועו הסוטר חנינא, רבי ואמרנח " דף ובסנהדרין 
   ."קדש ילע אדם מוקש שנאמר שכינה של לועו סוטר

בחיבור הנקרא ליקוטי (על הגמ' הנ"ל בסנהדרין,  ומסבירים המפרשים
אינו מכה על מנת  ,כי סוטר .שעניין סוטר הוא עניין בושה ,אנשי שם)

   .אלא מכה על מנת לבייש ,להכאיב

יותר מן המכה  ,וטעם שהחמירה תורה במקלל שמיתתו בסקילה
כי המקלל עניין תדיר וקל  ,האחד ,הוא מכמה טעמים .שמיתתו בחנק

יש קלון אביו וקלון שמים  ,במקלל ,מה שאין כן המכה. השני ,יותר
דהיינו שמשתמש  (שהמקלל לא יתחייב עד שיקלל בשם המפורש

בשם ה' כי המקלל שחייב מיתה אינו חייב עד שישתמש בשם ה' ונמצא 
חמור מן  ,צער של המקללהוא שה ,). השלישיגם כן מזלזל בכבוד ה'

דברי נרגן " ,על הפסוק הגאון מוילנאעל פי פירוש  יובןו .המכה
הינם כערך  ,כי דברי הנרגן ,וביאר ."כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן

הרי זה כואב  ,כי אדם שמכה את חברו בדיבורים ,דהיינו .המתלהם
דהיינו,  .והוא שהם ירדו חדרי בטן ,אבל כאב נוסף ישנו .כמכות בגוף

גם לאחר  ,המקלל אביו ואמו ,ובשל זאת .שהם מגיעים לצער הנשמה
  מכאיב להם עד מקום משכן הנשמה.  ,מותם



 שקרא עשיר על' מאיר, ר השיב" החובל פרק קמא בבא כתב המרדכיו
 אף[ יותר לקונסו ראוי בכך ...ממזר בן ממזר ,חשוב בחור ,גדולים בן

כבוד  חקר ביקר ונגע שפגע בקבר לפגם שבקש ,]הגדולים כבוד לפי
 קדמונינו תקנת שהיתה ואמרו אבותינו נהגו  העזרי אבי רבינו כ"...וכ

עיין  "עפר... שוכני שהם המתים על רע ושם לעז להוציא שלא וחרם
 הלכות חיים אורח ובשו"ע שם וכן מה שכתב במסכת יומא על עניין זה.

 להוציא שלא, וחרם קדמונינו תקנתסעיף ג' " תרו סימן הכפורים יום
ראוי מאד ולהיזהר שלא להרגיל את פינו  ,לפיכך ."המתים על רע שם

לא על גוי (עיין במנורת המאור מה כתב על  ,ובוודאי שלא לדבר רע
 ,ומכלל לאו .נפטרוכמה אם  על אחת כמה ,הן חי .זה) ולא על יהודי

 .עושים כל כך נזק ופגם ,אתה שומע הן. שאם הדיבורים הלא טובים
מגיע עד מקום העליון שהיא הנשמה  ,המבייש חברו או הסוטרוש

 ,על אחת כמה וכמה !!!בייש להקב"ה ס וחלילהוכאילו ח .הקדושה
 ,והמדבר טוב על חבירו .שמידה טובה מרובה ממידה שאינה טובה

שהיא העין  .ומוצא בו עניינים טובים ומסתכל עליו בעינא פקיחא
 כי אם את החיובי. ,הרואה לא רק את השלילהו .טובהרואה  ,הפקחית

הקב"ה עד כדי כך ש ,והיודע עד כמה כל יהודי חשוב לפני המקום ב"ה
מר ואוסף כל בית דין של מעלה וא ,באשר הואכל יהודי  מתבונן עלכש

ראו בני זה, וקורא עליו ישראל אשר בך אתפאר. כי אין יהודי בעולם 
 ,הנבחר לקחת מקומו של המקטרג ,ועתה הבחירה בידנו .שאין בו טוב

שאומרים על  ,כי חס וחלילה ?!ולדבר רע על יהודים ולקבל נידוי וחרם
 .שהם אבותיו, הרי גם פוגמים במי שהוא קשור אליהם ,יהודי שאינו טוב

 ,ולתפוש את תפקיד הסניגור ,או שנרצה להיות מן הרואים בעין טובה
ואם רואים משהו פגום בעבודת ה' של  חיסמך.ונהיה לו לאחיעזר ולא

 רע זה, כי עצם זה שראינו ,ועלינותפלל עליו י נאז ,איזה שהוא יהודי
לדבר  ,ומיד אחרי התפילה  .הרי זו עדות שהרע הזה נעוץ ותפוש בנו

ולהיות מן  .שבהם ה' חפץ ,בורים נעימיםיד ,בורים טוביםיעליו ד
והמוצאים  .בעיני ה' יתברך שהם באמת המעולים ,העולים והמעלים

לא ח"ו להתעלם  ,ואלו הם המשפטים והדינים האמתיים .מעלת חברנו



ומיד  .בקש לעקור אותולאלא להכיר בו להתפלל עליו ו ,מן הרע
  לשפוט ולדון אותך ואת חברך לכף זכות. 

להתקרב אליו ולעבדו  ,ימלא ה' משאלות לבנו לטובה לעבודתו
  ולאהוב אותו ואת בניו ואת בריותיו ובריאתו. .בלבב שלם

  שבת שלום 

       יוסף בן דוד 


