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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  1111פ"תשמשפטים  תפרשל

  להבין ולהרגיש את השני
  

מדוע נצטוו ישראל על שילוח עבדים לפני מצוות 
  ?אחרות

פרשה ה עליו קראנו בסוף -תורה מתן אחר למיד 
, ְבִריִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִע : "נו בפרשתוה התורהמצַ  - הקודמת 

 .)ב, שם כא(" ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנם, ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעבֹד
  .2מצַות שחרור עבד עברי

מדוע דוקא : ל"ר חיים זאב פינקל זצ" הג,שאל חותני
, ה את ישראל"המצוה הראשונה שמלמד הקבמצוה זו היא 

נוהג אינו הרי עבד עברי  ?לפני כל שאר משפטי הממונות
 התחיל לנהוגהיובל ו, )א, גיטין סה(מן שהיובל נוהג אלא בז

 ארבע עשרה ועוד,  ארבעים שנה שהלכו במדבראחררק ל
' ם הלכ"ב ורמב, ערכין יב' עי(שנה של כיבוש וחילוק הארץ 

הרי . שאז התחיל מנין שנות היובל, )ב"י ה"שמיטה ויובל פ
עבד בכלל חמישים וארבע שנים עד שיהיה שיעברו עוד 

במתן תורה שישהו במדבר  לא ידעו  ישראלאמנם. עברי
היה באמת כך  ו- י בקרוב"לאסברו שיכנסו , ארבעים שנה

מה ה הרי ידע " אבל הקב- מרגליםשחטאו בקורה אלמלא 
 על כשיווה אותם כבר עמצַ הוא ובכל זאת , שעתיד לקרות

  ? למה זה דחוף?לשם מה. עבד עברי
ן תורה לא לאחר מת, לדעת הירושלמי: ועוד שאלה

יםאלא עוד , ה זובפרשישראל נצטוו  ר מצ . יה נצטוו עלב
 ַוְיַצֵּום ,ֶאל מֶׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן' הַוְיַדֵּבר  ":התורה הרי אומרת

אומרים  .)יג, שמות ו( "ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצָרִים
 שכמו שציוה .על פרשת שילוח עבדים - ? על מה ִצָּום: ל"חז
ה ת א'ה ע ר לתכך ציוה א,  על שיחרור עבדיםפ רא יש  על  

  .)ה"ג ה"ה פ"ר' ירו( שיחרור עבדים
, הרי כרגע: וביתר תוקף, שאלההנשאלת שוב אותה ו

 הם עצמם עוד עבדים . אין לאיש מבני ישראל עבד,במצרים
לצוות אותם כבר עתה ,  אם כן הדחיפות הזו מה!למצרים

יו להם עד שיגיעו ולא יה, על שיחרור עבדים שאין להם
" י ִיּגֹף ׁשֹור ִאיׁש ֶאת ׁשֹור ֵרֵעהּוּכִ " פרשת ?לארץ ישראל

יותר מעשית הרבה  להיות ה יכול,למשל, )לה, שמות כא(
  .פרשת עבד עברימאשר מוקדם 

ה לצוות את "שרצה הקב, היא לואשאלות התשובה ל
 ישראל במצוה זו בעודם נמצאים תחת הרושם הקשה של

טוב יבינו כך . מרגישים היטב מהי עבדותו,  מצריםשעבוד
 ,מדוע מצָוה אותם התורה לתת יחס הגון לעבד, יותר

 להוציאו -ובסיומן , בשנות עבדותולהתנהג אליו ָּכראוי 
ה יַצוה אותם על "אמנם גם אם הקב. כוביעשום לחפשי ללא 

, שילוח עבדים לאחר זמן רב מיציאת מצרים הם ישמעו לו
שאבל כשגם  ג ר , תף עם השכל בהבנת הדברים משתָה

ה על ענין "לכן ְמַצוה אותם הקב. הדברים מתקבלים אחרת
 .3שהרגשת קושי העבדות עוד חזקה אצלםכ,  כבר עכשיוזה

  .ל"כך הסביר חותני זצ

ַרָּבּה של , ל"ר אליהו חיים מייזל זצ" על הגפריםמס
שדפק פעם על דלת ביתו של עשיר אחד בליל חורף ', לודז

. קש ממנו תרומה עבור עצי הסקה לענייםכדי לב, קר
התעלם , כשפתח העשיר את הדלת והזמין את הרב להכנס

והתחיל לשוחח עם העשיר כשהוא נשאר , הרב מן ההזמנה
מה שלום ? מה שלומך: לעמוד בפתח הבית והדלת פתוחה

... ?איך הבריאות? איך המסחר? מה שלום הילדים? הגברת
 חיים ממשיך לשוחח עם  אליהוביור, העשיר רועד ִמקור
, לבסוף אזר העשיר אומץ. ואינו נכנס, העשיר בפתח הבית

ושם , יכנס פנימה? מדוע עומד כבוד הרב ַּבקור: ואמר לרב
בנוגע : " אליהו חייםביאמר לו ר. אענה לו על כל שאלותיו

כן העמדתיך לו, למגבית עבור עצי הסקה לעניים אני בא
שהוא מנת חלקם , נוראכדי שתחוש מעט את הקור ה, בקור

". של העניים שאין ידם משגת לקנות לעצמם עצים להסקה
, כל זמן שלעשיר חם והוא אינו מרגיש את הקור על בשרו

ועלול , הוא אינו מבין עד כמה זקוקים העניים להסקה
אם ירגיש את , לעומת זאת. לתרום עבורם סכום זעום בלבד

תרום סכום אפשר שיחם לבבו ל, הקור חודר אל עצמותיו
שת. כסף גדול יותר ג ר  צרתו של העני עשויה לשנות את ה

תיותר , היחס אליו לטובה ע י ד  צרתו בלא להרגיש מי
  .אותה

  להרגיש את השני
: התורה אומרת. תנובפרשלזה דברים דומים עוד יש 

ךְ  ֶאת ֶהָעִני ,ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי" ָּמ לֹא ִתְהֶיה לֹו , ִע
ךְ ֶאת ֶהָעִני "מה פירוש . )כד, כבשמות (" ְּכנֶׁשה ָּמ למה ? "ִע

הוי מסתכל ", י"רשמסביר  -  ?"ֶאת ֶהָעִני"לא נאמר סתם 
הלו יבעצמך כא ת כיצד היית רוצה שיתנהגו איתך ".  העניא
האילו היית  ת כך , כפי שהיית רוצה שיתנהו איתך... ? עניא

  .תתנהג גם אתה עם העני שלפניך
התורה מצוה . ת הגרוכן מצינו ביחס לאיסור לחיצ

 ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת ֶנֶפׁש ,ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ: "בהמשך הפרשה
אתם  הרי .)ט,  כגמותש("  ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים,ַהֵּגר

כיצד מרגיש ויודעים אתם , הייתם גרים במצריםבעצמכם 
כ מבינים אתם היטב מדוע מצוה אני אתכם שלא "וא, גרה

  . את הגרללחוץ
ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ": מיד אחר כך ממשיכה התורה ואומרת

ְוַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה .  ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה,ִּתְזַרע ֶאת ַאְרֶצךָ 
 שם("  ְוִיְתָרם ּתֹאַכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה, ְוָאְכלּו ֶאְביֵֹני ַעֶּמךָ ,ּוְנַטְׁשָּתּה

ְוֵגר לֹא "איסור של מיטה לָ מה הקשר בין מצַות ש. )יא-י, כג
למה נזכר כאן , ואם כבר הובאה כאן מצות שמיטה? "ִתְלָחץ

 ְוִיְתָרם ּתֹאַכל ,ְוָאְכלּו ֶאְביֵֹני ַעֶּמךָ  "-רק דין הפקרת הפירות 
איסור  - למה לא נזכרו גם שאר דיני השמיטה ? "ַחַּית ַהָּׂשֶדה

  ?ושמיטת כספים, מלאכת הקרקע
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את הרגשתו : א לרמז ולומר כךהיהתורה כוונת ש נראה
ִּכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ", של הגר הרי אתם מכירים היטב

מרגיש כיצד תדעו איך ? אבל מה עם האביון. "ִמְצָרִים
 ,ֵׁשׁש ָׁשִנים ִּתְזַרע ֶאת ַאְרֶצךָ  "- העצה לזה היא ? האביון

 ְוָאְכלּו , ּוְנַטְׁשָּתּהְוַהְּׁשִביִעת ִּתְׁשְמֶטָּנה. ְוָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה
רהם , ל"דרשו חז, "ְוִיְתָרם". " ְוִיְתָרם,ֶאְביֵֹני ַעֶּמךָ  ֶת  ֶי

שביעית ' ירו( העשירים , כלומר."ֶאְביֵֹני ַעֶּמךָ "היהודים שאינם 

 אין הבדל בין אביונים .כולם שווים בשנת שביעית. )ו"ט ה"פ
 מן השדהפירות כולם יחד יורדים ולוקטים . לעשירים
לא רק את , תלמדו להרגיש גם את נפש האביוןכך . כאביונים
  .כך נראה לבאר את סמיכות הדברים. נפש הגר

 תבמצואפשר שכלול , להרגיש את השני, ענין זה
,  שתשתדל להרגיש את רעך כמוך."ואהבת לרעך כמוך"

. רגיש כאילו שזה אתה בעצמךלה, לרדת לנפשו של הזולת
, תר מבינים מה מעיק עליויו, את נפש הזולתכשמרגישים 

 , ענין גדולוזה. יותר משתדלים לעזור לו ולתמוך בוו
כמו שאמר ,  ובהתאם לזה להתנהג עמולהרגיש את הזולת

זו היא כל התורה  - ני לחברך לא תעבידסדעלך  ":הלל
 היית רוצה שינהגו  איך, תמיד לראות.)א, שבת לא( "כולה
כמו שהיית רוצה . אילו אתה היית במצבו של חברך, איתך

אינך זאת לא אומרת שאם  .כך תנהג עם חברך, שינהגו איתך
 אבל אם .עגבניותסלט  חברךלתת לאסור לך אוהב עגבניות 

אל תתן לשני מה ,  אוהבאינךאוהב שיתנו לך מה שלא אתה 
  ." כמוךרעךואהבת ל" ו זה.אוהבאינו שהוא 

   אפילו בסברות עקומות-לימוד זכות 
לרדת לתוך ,  להבין את נפש השניאדם צריך להשתדל

" הוי דן את כל האדם לכף זכות. "מחשבתו עד כמה שיכול
אם מקיימים לעשות זאת  הרבה יותר קל .)ו"א מ"אבות פ(
די היית דן לזכות הרי  את עצמך ".ואהבת לרעך כמוך"

אז כך תעשה . מוצאכבר זכות היית צד של שמץ  כל .בקלות
 ותוגם א , כמו את עצמךחברךרגיש את אם ת .גם עם חברך

 למה היתה לו סברה לעשות ,בקלותדון לכף זכות צליח לת
אפשר  תריאיזה צד ה, כךלמה היתה לו סברה לעשות ו, כך

  .למצוא לזה
 צריך .בין איש לאשתוגם כך  ו,וריבין אדם לחבכך 

 והאשה תבין ,מאד שהבעל יבין את נפש האשהלהשתדל 
 זה כלל .טובים ומאושריםיחיו חיים כך ו, את נפש הבעל

  .את נפש הזולתלהבין לדעת ,  בהנהגת האדםגדול
הרי אין דבר בעולם שנברא  ,שאל גדולי ישראלאחד מ

כל דבר מוכרח שתהיה לו איזו תועלת ותכלית . 4לבטלה
ה "בשביל מה ברא הקב, ממילא קשה. שלשמה הוא נברא

, ותירץ ?איזו תועלת אפשר להפיק משכל עקום? שכל עקום

. 5 לדון לכף זכותולהשתמש בששכל עקום נברא בשביל 
 ,את השכל כדי למצוא צד זכותמאד  לעקם ךפעמים צריל

צריך ". שכל הישר"שימוש בי "עאשר אינו מתגלה 
 העיקר למצוא לחבירו צד, ותומק עותבסברגם להשתמש 

אין לו להשתמש בסברות  , כשדיין יושב בדין,כמובן. 6זכות
רק צריך , יושב בדיןואינו , נו דייןמי שאי אבל .עקומות

יש תמיד  -  וכיצד להעריכו  על השניביטלשקול איך לה
 לדון אותו , לרדת לנפשו.למצוא כף זכות עד כמה שניתן

  .לכף זכות
 שהוא פסול , שאמרמר בר רב אשיהגמרא מביאה על 

כי כל תלמיד חכם ?  למה.למידי חכמים בדין תורהלדון ת
 .)א, שבת קיט(ן אדם רואה חובה לעצמו ואי, חביב עליו כגופו

אינו תלמיד  ואם הצד השני ,זכותצד תמיד הוא יחפש לו 
יטה לצד הוא  תמיד . הוא לא יוכל לשפוט בצדקחכם

  .למיד חכםהת
לאהוב ? דיין צריך לעשותהמה ? מה העצה לזה, חשבתי

יאת  נ , זכותצד מחפש לו ו אוהב את זה !כגופו הצדדים ש
 משתדל לרדת .זכותלו צד מחפש ושני אבל אוהב גם את ה

ואהבת " זו הדרך לקיים .לחיות את האדם, לנפש האדם
  ."לרעך כמוך

 פרשת משפטיםהסמיכה התורה את אולי בגלל זה 
 שבסוף )כב, שמות כ( "ְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזְּבִחי "לפסוק

, ואמרוזו ל כבר נדרשו לסמיכות "חז. הפרשה הקודמת
 שנאמר לא ,ן שלא יפסע על ראשי עם קודשמנין לדיי"

 .)ב, סנהדרין ז(" וסמיך ליה ואלה המשפטים, תותעלה במעל
 חכם שכשהיה ה-על ראשי עם קדש  שלא יפסע :פירשי "רש

ביניהן החכם מפסיע אם ו,  הציבור יושב לארץה הי,דורש
ויש בזה ,  נראה כמפסיע על ראשן,לילך ולישב במקומו
 , כלומר-וסמיך ליה ואלה המשפטים  .פגיעה בכבוד הציבור

זהו הביאור ו, י"כך מסביר רש .אף לשופטים אני מזהיר
, יתכן שנרמז כאן. אבל יתכן שרמוז כאן עוד דבר. הפשוט

 על המון העם גסות הדעתשלא יהא הרב או הדיין מביט ב
ל בלשון ולכל זה כ .יכבדםלא  שלא יוקירם ו,ומבטלם בלבו

לא צריך שהדיין ". ם קודשפוסע על ראשי ע"המליצה 
 של תומדרגלא לראות את עצמו מעל , לעלות במעלות

 כך יוכל יותר טוב .להשוות את עצמו לנידוניםאלא , הנידון
  .וללמד עליהם זכות, להבין את הלך רוחם, לרדת לדעתם

  
  
  
  
  

 

  
  

                                                           
בענין זה בכתב העת פרסם מאמר הרב [. יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופהבתורה בכל פרשה , א"לדעת הרב שליט. 1

ובו מחקרים וסקירות , )בני ברק" (מכון מורשת אשכנז"י " יוצא לאור פעם בשנה עזהכתב עת . ח"קי' עמ) ט"תשס(' כרך ג, "ירושתנו"
  ].הם ומנהגיהם אורחותי,תורתם של חכמי אשכנזב

" ִמי ַבַעל ְּדָבִרים ִיַּגׁש ֲאֵלֶהם "⇔) א, שמות כא" (ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם: "פרשת משפטיםא ב"הקשר שציין אליו הרב שליט
  ).י שם"רש (מי שיש לו דין - בעל דברים  ,)יד, כד םש(

  ,הבנתו של העורךשטחיות  לפי השיחה נערכה

  .וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד
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" ְוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת ֻלחֹת ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלהֹורָֹתם "⇔) א, שם כא" (ִׂשים ִלְפֵניֶהםְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ּתָ : "קשר נוסף

  ).יב, כד םש(
  ).טז, שם כד" (ַהְּׁשִביִעיַהְּׁשִביִעיַהְּׁשִביִעיַהְּׁשִביִעיל מֶׁשה ַּבּיֹום  ַוִּיְקָרא אֶ ,ָיִמים ֵׁשֶׁשתֵׁשֶׁשתֵׁשֶׁשתֵׁשֶׁשתַוְיַכֵּסהּו ֶהָעָנן  "⇔) ב, שם כא" (ֵיֵצא ּוַבְּׁשִבִעתּוַבְּׁשִבִעתּוַבְּׁשִבִעתּוַבְּׁשִבִעת ,ָׁשִנים ַיֲעבֹד ֵׁשׁשֵׁשׁשֵׁשׁשֵׁשׁש: "קשר נוסף
שם " ( ַוַּיַעל מֶׁשה ֶאל ַהר ָהֱאלִֹהים,ַוָּיָקם מֶׁשה ִויהֹוֻׁשַע ְמָׁשְרתֹו "⇔) י"רש (יחידייחידייחידייחידי -  ְּבַגּפֹו) ג, שם כא( "ִאם ְּבַגּפֹו ָיבֹא ְּבַגּפֹו ֵיֵצא: "קשר נוסף

  ).י"רש" (אל הר האלהים לבדולבדולבדולבדו ומשם ויעל משה ...מי ההרהיה התלמיד מלוה לרב עד מקום הגבלת תחו", )יג, כד
אי החשבה מספיקה של התגלות [ )י"רש..." ( והלך וגנב...אזן ששמעה על הר סיני", )ו, שם כא" (ְוָרַצע ֲאדָֹניו ֶאת ָאְזנֹו ַּבַּמְרֵצעַ : "קשר נוסף

  .]ל"כנ [)י"רש" ( מתוך אכילה ושתיה,היו מסתכלין בו בלב גס", )יא, שם כד" (ים ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּוִק ַוֶּיֱחזּו ֶאת ָהֱאלֹ "⇔ ]בסיני' ה
לֹא  "- שהרי קדמו לה המצוות שנאמרו בסוף פרשת יתרו ,  שנאמרה לישראל לאחר מתן תורההראשונהאמנם מצוה זו איננה המצוה . 2

שפרשת משפטים נאמרה למשה , ן"מ מבואר ברמב" אך מ- ) כג- יט, שם כ(' וכו" ה ִּליִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂש ... ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱאלֵֹהי ֶכֶסף ֵואלֵֹהי ָזָהב
רה, בסיון' בו תו מתן  ביוםומשה מסרה לישראל , מיד לאחר  שם ן "רמב (בסיון ונתעכב שם ארבעים יום' קודם שעלה להר סיני בז, בו 
  .)א, כד

  ).ש"ע, שיש במצוה זו המשך מסויים ויחס לעשרת הדברות, אוהו(; שיישב קושיא זו באופן אחר) ב, שמות כא(ן "רמב' ועי. 3
כשנחבא דוד , ה שיש בו תועלת"עד שהראה לו הקב, שלא הבין למה נברא העכביש ומה תועלת יש בו, כפי האגדה הידועה על דוד המלך. 4

ים על פי ארוגקורים א שאול וראה  ב.על פי המערה וסגר אותה בקורי עכבישקורים ארג שה עכביש " שלח הקב,במערה מפני שאול המלך
ונרמזה אגדה זו בתרגום על הפסוק . [ לשםס והלך ולא נכנ,לקרעיםאת הקורים  שאם נכנס היה קורע , בודאי לא נכנס אדם הנה:אמרו ,המערה

די פקיד לעכוביתא דיגמר , ה תקיפאֲאַצֵּלי קדם אלהא עלא: "שתרגם שם יונתן, )ג, תהלים נז( " ָלֵאל ּגֵֹמר ָעָלי,ֶאְקָרא ֵלאלִֹהים ֶעְליֹון"
, אונקלוס שמות לה' עי( ַמְטֶוה - עזלא ). ה אספלידא"א ד, ב ז"ב' תוס' עי( מערה -אספלידא .  עכביש- עכוביתא ". באספלידא עזלא אמטולתי

  .] עבורי-אמטולתי ). כה
יש , ט"יש מייחסים שאלה ותשובה זו לבעש [.כותשתלו בסברות רחוקות בשביל לדון לכף ז) ב, שבת קכז(כמבואר בכמה מעשים בגמרא . 5

  .]ויש המייחסים לאחרים, ל"יש המייחסים לסבא מקלם זצ, ל"ר חיים עוזר זצ"יש מייחסים להג, ל"ר מקוצק זצ"מייחסים לאדמו
 ,תזכוצד ולה לדגיש סברא ובאמת  ,לחובהדעותיו  טות מת האדםנגיעוכי , והטעם שיש להשתמש אף בסברא עקומה כדי לדון לכף זכות. 6

ורק אם ירשה  ,תאמאל הא וי לבד כ" עקוםשכל"כח של מש בתיש לו להשולכן . ובהטיו לתיו וכוונותשבוחי כשר רוב מדם יהותשהרי ס
  .יהיה קרוב אל האמת, לחשוב כל מיני אמתלאות לזכות" עקום"לשכלו להיות 


