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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (א 'כאשמות ) "המשפטים ואלה"

 האזהרה שלמסביר את סמיכות הפרשות ואומר שלאחר שנאמר בפרשה הקודמת בעשרת הדברות את " ספורנו"ה
, יך לך ומה שייך לרעךלהגדיר מה שי "ואלה המשפטים"באה התורה בפרשה הזאת  "כל אשר לרעךו ...א תחמודל"

 ". לא תחמוד"כלול באשר  "אשר לרעך"ובכך נוכל לדעת מה הוא בגדר 
 

 (א' פרק כא) "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"
 (תהילים יט י) "אמת צדקו יחדו' משפטי ה"

יכולים להיראות הגיוניים , כאשר בוחנים כל חוק בנפרד, הקדוש שחוקי הגויים ונימוסיהם" אלשיך"אומר ה
 גוייםמשפט הלפי , למשל. וניכר חוסר הצדק בהם חרפתם יתתגלאך כאשר בוחנים מספר חוקים ביחד מ, צודקיםו
חייב מחברו נב כסף או כלי וגהם דאגם , מצד שני. משפט צדקכראה דבר שנהרג דינו להיהורג נפש אדם שגזר שנ

אם בוחנים את שני הדינים אך . המשפט הזברע דבר דבר אין שאמר נבפני עצמו אם בוחנים כל דין , לכאורה. מיתה
באומרו זאת השומע  לבההלא יתחמץ ו, מות יומתו שניהםהוא שווה ופרוטה ודין גונב הורג נפש יוצא שדין  יחד

משפטי "על כך בא דוד המלך ואמר ? ישתוו בענשםומדוע חיסר ממון רק זה הרג נפש וזה , הלא לא ראי זה כראי זה
כי . כולם יחד נראה את הצדקשגם אם נבחן את , "צדקו יחדו"הראיה שאכן המשפט הוא אמת כיון ש המו, "אמת' ה

המשפטים , "ישלם שנים"כי יגנוב איש ו, אדם ההורג נפש חייב מיתה, "שופך דם האדם דמו ישפך"' לפי משפטי ה
 היהי ,רעהוקש להעדיף מנה על נכסיו משל יבאשר וזה , נפש רעהו יוציאו גם את נפשואת הוציא שזה , יצדקו יחדו

ויתקיים בו  ,רעהו להעדיף מנה מנכסיו על נכסי מנהעוד ייתן ו, חזירמנה שגנב ישאת הנמצא , שניםפי ישלם ופך ילה
מה שאין כן . וישרים במה שצדקו בהיותם יחדוים אמיתיים ראנ "'משפטי ה"יוצא ש. וחברכאשר זמם לעשות ל

 . פרדםיצדקו רק בהנראים כבמשפטי הדתות שלא 
 

 (ד' שמות כא)" גפוהאשה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא ב... אם אדוניו יתן לו אשה"
שאם כאשר העבד נקנה הוא  (ג' שמות כא)" אם בגפו יבא בגפו יצא"מהכתוב , בדין עבד עברי (קידושין כ)ל למדו "חז

האדון רשאי לתת לו ורק אם היה העבד נשוי קודם שנמכר אזי , לתת לו שפחה כנעניתאין האדון יכול , היה רווק
היה נשוי אם העבד  נולמשנה מה וכי , לא מובנת ההבדלה בין עבד רווק לעבד נשוי,  לכאורה. שהיאלשפחה כנענית 

 אם"שהרי הדין הוא ש הקדוש שמאחרי השוני בדין עבד מסתתרת חוכמה גדולה" אור החיים"מסביר ה? לאאו 
שה וילדיה יהא"הוא שהרי שבסופו של דבר כאשר העבד ישתחרר הדין , שהיא שפחה כנענית, "אדוניו יתן לו אשה

יוצא מכך שאם העבד היה רווק כאשר הוא . והילדיםשה יאהא כלומר העבד יצא לל" והוא יצא בגפו, תהיה לאדוניה
הרי שבתום תקופת העבדות אותו העבד לא , שה שתלד לו בניםיובמשך הזמן ייתן לו אדוניו שפחה כנענית כא, נקנה

, מצד זה שבצאתו לחרות הוא חוזר להיות רווק. וב. תו לאשתו ולבניומצד אהב. א. ירצה לצאת לחרות משתי סיבות
אשר על כן , ושתי סיבות אלו יגרמו לו להישאר עבד אצל אדונו וזה לא מסתדר עם רצון הבורא שהעבד יצא לחרות

, ואשתמ פרדיההעבד ל בזה יקל מעלש, נשויהיה כבר אלא אם הוא , שהיא עבדולוכל לתת ילא האדון ש הבוראגזר 
 .לחירות קל לצאת בעיניוקל יהיה ו, שה ישראלית בת חוריןיכיון שיש לו א, בניומו ,השפחה
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 (ג' שמות כא" )אשתו עמו ויצאה"
 ( מדרשי מה"רש) "אלא מגיד שהקונה עבד עברי חייב במזונות אשתו ובניו ?שתצאוכי מי הכניסה "

ויקרא )מעמך הוא ובניו עמו  ויצא"שהקונה עבד עברי מתחייב לזון ולפרנס גם את אשתו וילדיו שנאמר  ן"הרמבאומר 

שמפרנס אותם ון לאדהאם הם שייכים ? בתקופה הזושה והבנים ידין מעשה ידי האאך נשאלת השאלה מה . (מא 'כה
ומעשה ידי , נכנס במקום הבעלהאדון  ן"הרמבלדעת ? או עדיין שייכים לעבד מדין בעל ואב, תקופה הזוכל ה

 ,עתהכי ו, ובאחריותו לפרנסם בעלה בלויתשה והבנים יהאשהרי במצב נורמאלי פרנסת , האישה והילדים שייכים לו
אשר  ,האדוןאת ה "הקבוה ילכן צ ?בצרתםהאישה והילדים את פרנסתם וימותו יאבדו האם , לעבדנמכר הבעל ש

היא כי אשת העבד , "עמוויצאה אשתו "לשון פירוש ה וזה. להיות להם במקומו ,מעשה ידיומהעבד את לוקח 
ה שיאלרשות יש ש אהוביניהם ההבדל , לו והוא חייב במזונותיהםייכים שניהם ש ידישהרי מעשה , כשפחה לאדניו

בזמן ש, כל זמן שהם קטנים םיהבמזונותהוא שהאדון חייב הבנים דין ו. מה שאין כן לבעל שהוא עבד, ללכת לנפשה
עליהם ועל העבד שלא ימות בצערו בהיות ה "של הקבחמלה הוא מצד הזה  וכל. וה או נוהג לזון אותםוהאב מצהזה 

כמו שנתבאר , ם מדין התורהיהחייב במזונותאדון ה היהשלא  יפל עף וא. ובניו ואשתו יהיו נעזבים, עמלו בבית נכרי
את קנה שהאדון של ברחמיו -וה האיהקטנים צ ובניואשתו  תפרנס אדם מל האלדרך כבכיון ש ךא, .(כתובות מט) גמראב

 . כאב רחמןהעבד יהיה להם 
 

 (כד' שמות כב" )אם כסף תלוה את עמי את העני עמך"
  (מדרש" )יתבהל עני עושה לבעה ,עושה לעני יתבהל יותר ממה שבע"

מוכן יותר הוא , גדול יותר שהוא בעל מזל ,העשיראלא ש ,לכל ישראלהוא ' המיורד שפע ההש" יפותם פני"מבאר ה
חכמת של בשפע הדבר גם הוא  ךכ, חלקםאת לתת לעניים החובה עליו ת מוטלו ,חלק הענייםאת חלקו ואת לקבל 
מחכמתו מידים ומשפיע חלק התלאת מקבל חכם שה .(מכות י) "יותר מכולם מתלמידי"ל "חז שאמרוכמו , התורה

בא מלמעלה הבא השפע כי , ישראל על חכמת התורה ועל ברכת השניםכל ל בתפלה שיתפללו "תקנו חזלכן , הםילע
, צדקה המובחרתהא ישה ,א בסתריהעני הוכיון שקבלת העשיר מ .אותו יםמקבל החכם והעשירשאלא כולם  ל ידיע

לכן , שהיא בפרהסיה העשיר לעניה של בנתינ ןכין שאה מ, ממי מקבל שאין הנותן יודע למי נותן ולא המקבל יודע
 . מובחרת מהצדקה שהעשיר נותן לעני א יותריהלעשיר  שנותן העניצדקה שהל "חזו אמר

 

  (כה' כגשמות ) "מקרבך והסירותי מחלהלחמך ואת מימיך  יכם וברך אתקל-ועבדתם את ה׳ א"

 ' היא שבזכות עבודת ה, "'את ה ועבדתם"של ונה והכמסביר את הקשר בין הדברים בפסוק ואומר ש א"רבינו החיד
ופירשו , "לצדיקים ה מביא תקלה"אין הקב"שז״ל חכמו שאמרו  ,הקביא תקלה על ידיכם במאכל ומשלא יהקב״ה ש

תעבדו  דהיינו כאשר, "יכםקל-ועבדתם את ה׳ א": הפסוקמר ושאמה וזה  ,אכילה יבדברשמדובר בתקלה התוספות 
 שהוא מצד הסטרא אחראאיסור שום בו  ולא יהיה, יהיה ברוךמאכלך ש, "את לחמך ואת מימיך וברך" יתקיים ,'את ה

 .אא אחררטסהכיון שיסלק ממך את , "מקרבך והסירותי מחלה"ואז יתקיים , הוא ארורש
 

 ( ג 'כדשמות " )ואת כל המשפטים' היספר לעם את כל דברי וויבא משה "
נימוסים מדובר על דינים וראשונים לפי הו (סנהדרין נו) משפטים/םח הוזהרו על הדינינבני שגם " משך חכמה"מזכיר ה

וגדריה הוא רק על חוקי התורה בו שישמור ולרדות את האדם לכוף ח והכאבל . עליהםמבינה אדם השדעת הגיוניים 
יש , כלל כולול וארו הוא מזיק לחבשבזה  'ה חוקימאחד אדם על ר ובעואם ". כל ישראל ערבים זה בזה"מצד ש

הראוי שיתערב ן זה אין זה מי התנאי הבלאך , ולרדות בו' העובר את מצות ה תאלשפוט ח לבית הדין וסמכות וכ
לא קבלו עדיין כי הם " נעשה' כל הדברים אשר דיבר ה"בני ישראל קודם אמרו  ,לכן  .עם קונוחברו אחד במה שיש ל

שכעת , אמר להם, דרשבמבא כמו, הערבות בברית םהכניסוהדם עליהם את זרק אחרי שמשה אבל , פטיםהמשאת 
אם בין , "'כל אשר דיבר ה"עכשיו לכן אמרו . הברית שכרתו כל ישראל יחדות מה ווז, זה בזה ותפושיםתם קשורים א

גדר ב והיא  'ת הומצועל אחת משהעובר כלומר בני ישראל קבלו עליהם , "נעשה", המשפטיםאם זה בין והדברים זה 
   .שיוכלו לכוף אותו לתקן דרכיו כללשמזיק לאו  "רובין אדם לחב"של 

 

  (יז 'כדשמות )" בתוך ההרכאש אוכלת ' ומראה כבוד ה"
. תענוג גדול למעלהגורם ל, בתורה ובמצות' בעבודתו לה ,םהאדש" קדושת לוי"אומר ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצ

שלבו בוער כאש אדם רואה האם . כזוא יהבחינה ה, תענוג מעבודתוה "יש לקבאם  תדעאדם רוצה לר השאוכ
, תענוג מעבודתויש ה "מזה שגם לקבמוכח  יאז, עבודת הבוראלורצון רב ויש לו חשק , 'ה תומתלהב תמיד לעבוד א

שהסימן , "'ומראה כבוד ה"הכתוב מר ואמה שזה ו. לבולו מחשבות קדושות ל םושולחי השמיםלו מ םמסייעי ןולכ
 . אם לבו בוער כאש, "כאש אוכלת"הוא , ה נהנה ממנו"הקבאם ו' הלכבוד הוא גורם אם  תדעאדם לל
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