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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 (שמות כא' א" )ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

אין אתם  לישראל הרי נתן לכם הקב״ה את תורתו, אם הוא דכתיב ועז מלך משפט אהב, אמר משה ואלה המשפטים הדא"
  (מדרש) ."םהדיני שתעשו את שלא נתן הקב״ה לכם את תורתו אלא על מנת הרי הוא נוטל תורתו, םעושים דיני

 ,והדברות באמצע "ואלה המשפטים"ואמר כאן  "את העם בכל עת ושפטו"ואלה המשפטים מה כתיב למעלה מן הפרשה "
 והיאמאחריה  םמלפניה ודיני םכך התורה דיני ,הזין מכאן והזין מכאן והיא באמצע ,שהיתה מהלכת למטרונה משל

   (מדרש) ."באמצע
רצו להשאיר אצלם את התורה שהמלאכים  ז״לאת מה שאמרו חבפני דוד" "רבינו החיד"א על פי מדרשים אלו מבאר 

הדין הוא שבשותף ו ,"ה במעשה שמים וארץ"נעשה שותף להקב כל הדן דין אמתש"ז״ל ח, ואמרו "בר מצראן "מדי
שכיון , "בר מצראן של "דיהמבה לזכות  טענת המלאכיםכת שלנו ולא שייהיא ולכן התורה  ,"בר מצראהדין של "בו אין 

שהתורה מוקפת  זה הטעם. "בר מצראן של "ובשותף אין בו די אמת, וכביכול נעשינו שותפים להקב״ה, נים דיןשאנו ד
משום זכינו בתורה,  םמצד הדיניש רמזבזה  שי ,"ואלה המשפטיםשני ", ומצד "ושפטו את העם"מצד אחד  םעם הדיני

, רבינו שאמר משהמה . וזה "דינא דבר מצראשל "טענה  וזכינו בתורה, ואין כאן ,על ידי הדין כביכול ם,עשינו שותפישנ
 . לתורה תזכו םעל ידי הדיניש ,םמנת שתעשו את הדיני לא נתן לכם את תורתו אלא על

 

  (ג שמות כא'" )עמו אשתו ויצאהאשה הוא  אם בעל"
 היותש הנצי"ב מוולוז'ין ב"העמק דבר"מו? מבאר אם כן מדוע שלא תצא ע לשפחה להיות נקנית אשתו שאין ברור

 עושה והיא, אותה ומפרנס אותה זן והוא. אדוניו ביתלהיות ב רגילה היאגם  מסתמא ,לעבד נמכר אישהובעלה של ה
 הורגלה שכבר ,שאשתוייתכן , לחרות יוצא והעבד שניםה שש שבכלות הכתובכאן  מלמדנו. הקונה בבית המלאכה איזה
. בדלותמו חיות עול בעלה עםיחד  לצאת ולא עודהישאר שם ל לה נוחיהיה  ,אצלו תוניזונ משרתת להיות אדוניו בית

 . ביתותוך ב האות לעכב אדוןל ואסור, כורחה בעל עמו תצאשהאשה  הכתוב הזהירבא ו
 

 (לז 'כאשמות )" כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו"

ענין מכירת יוסף והרעה אשר מצאתנו מרמז על גם " הקדוש שהפסוק אלשיך, אומר ה"ברוי עליו מדמעבר לעניין המעש
יוסף היה מתנהג עם בני לאה בשררה כמאמר אמרו חז"ל שכי למען נראה ונקח מוסר. , דהיינו עשרת הרוגי מלכות, עליה

 ,כרועה עדרו משתרר עליהם ,היה רועה אותםיוסף שו חז"ל רשפו, ב( 'בראשית לז)" היה רועה את אחיו בצאן" הכתוב
מתנהג יוסף היה וזלפה פור חלומות המורים שררה. אך עם בני בלהה יבה ובסיבהוצאת ד ,םאות וכבכור שור היה מנגח

מאחיו יוסף  קצתשל, באופן ואת בני זלפה"והוא נער את בני בלהה "כמאמר הכתוב וכמשמש אותם,  יוןושבובחבה 
כי יגנוב הכתוב "מר ואמה שגונב מארץ העברים על ידי כלם כאחד. וזה יוסף דמה לשה. והנה אר יוסף נשלדמה לשור ונ

מכירה כטביחה. ה םוה בעינוהיה שכי  ",וטבחו או מכרושפחות, "בבחינת בני ה "או שה" ,בבחינת בני לאה ",איש שור
הם מתייחסים לשור או בקר כי הם בעלי  מפאת חמשה בני לאה, כי גם ותכשהם חמשה הרוגי מל "חמשה בקר"על כן 

. ת תחת בחינת השררהשפחואחרים מפאת ארבע בני הה ותכהם ארבע הרוגי מל "וארבע צאן"שררה תחת בחינת השור, 
 . כפרהלהם נפש אחת לעוזרם בשכינה עמהם נתן את צירפו כי על הם תשעה, כי העשירי היה קדש, סך הכל 
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  (שמות כא' ג) "יצא בגפויבא  אם בגפו"
 (רש"י" )מגיד שאם לא היה נשוי מתחלה אין רבו מוסר לו שפחה כנענית להוליד ממנה עבדים"

, את הדין הזה אבל היא לא תצא עמו ,לו שפחה כנענית מסוריכול לבא ללמד שרבו " שהפסוק לא חזקונימבאר ה"
לא היה נשוי מתחלה אין בד העאם , "ירש שופרבאר מדוע, לפי . ומתהיה לאדוניה"מהאשה וילדיה למדנו מהכתוב "

עד כדי כך שבתום כנענית היהיה אדוק בשפחה . וההסבר הוא שבמצב כזה העבד העברי לו שפחה כנענית מוסררבו 
עד היובל. משיך להיות עבד וי , "ואת בני"השפחה ,"את אשתיאהבתי את אדוני "מר אישש השנים של העבדות העבד 

את אדוני ואת  אהבתי"מר ול איבולא  ,יש לו געגועים על אשתו היהודית ועל בניו היהודים ,אבל כשהוא נשוי מתחלה
 השנים הוא יצא לחפשי.  ואחר תום שש השפחה ",אשתי

 

 (שמות כא' ה" )אהבתי את אדוני אם אמר יאמר העבד"

, "אהבתי את אדוני"יאמר ואם "עבד.  נקרא 'בעבודת האדם המתחיל ש "נעם אלימלךרבי אלימלך מליזנסק ב"מסביר 
ל לצאת וכיעל ידי זה אינני ו, "לא אצא חפשי, "יני עולם הזהיאת ענגם  אבל אני אוהב, "את אשתיו". 'האת אני אוהב 

אדוניו. את יחד יליעסוק בתורה לשמה , "והגישו אדוניו, "זה מעכבנידבר שכל העוסק בתורה נקרא בן חורין ו ,חפשי
 ".ועבדו לעולם", 'עבודת הביראה להתקשר , "ורצע אדוניו, "ות המר הזה, היא השכינה הנקראת דלה בגל"אל הדלת"

 

 (כוכב' שמות " )ושמעתי כי חנון אני כי יצעק אלי והיה"
הלא בראתני כמותו והוא 'אומר ה' כקורא תגר לפני א משיב את השמלה והלווה לכאורה הבנת הכתוב היא שהמלווה ל

" אינו מסתדר עם ושמעתי כי חנון אניאך לפי זה המשך הכתוב " 'לשכבבהנאה ואני אין לי במה  טתיישוכב על מ
", ותשיבנו לעד בא השמש "ב וכתשהפסוק מתייחס דווקא ל" דעת זקנים מבעלי תוספותב" ראובעל כן מהפירוש. 

כי חנון , "תפלתואת  ,"ושמעתי", ויתפלל עליך על כל הטובה שעשית לו "והיה כי יצעק אלי, אז "כן עושהאם אתה ש
 ,שנקרא חנון ,אנייו, חמת עליואתה ר ,משכוןאת הקונה חוב השהרי בעל  ,בריותיכמו שאתה חונן ומרחם על  ",אני

 (י 'טודברים " )להיך-כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' א" דכתיבארחם ואחון עליך ואברכך 
  

  (שמות כג' ח" )ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים"
יגדל המכשול  ךכר היתר, ואחדבר דבר האסור כאת לעשות הדיין  השוחד יקל בעיניל ידי קבלת שע "פנים יפותמבאר ה"

תינו ואשמו"מה שאמר הכתוב כך יש להבין את שיאמר על דבר עבירה שהוא מצוה, ועל מצוה שהוא עבירה, ועד יותר 
נה בחטא יטעה בדבר עבירה לומר שהוא לשם לאחר ששש, "עד השמים"ולא אמר   (ו 'עזרא ט" )גדלה עד לשמים

יעור השחד כי "הכתוב שאמר מה  , וזה(כא 'ישעיהו ה" )הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע"שמים, כמו שאמר הנביא 
הרע  שמהפך את ,שהוא לשון עיקום והיפוך "יסלףו"ו להיתר, ואחר זה אות האיסור וידמהאת שלא יראה  "פקחים
 . טוב לרעאת הלטוב ו

 

 י(  'כדשמות ) "י ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספירקל-ויראו את א"
וא רם על כל ה ', הלא ה'איך יכול אדם לומר שיש לו אהבת ה" רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוישואל לכאורה, 

שיאמין האדם באמונה שלימה שהבורא ו אהבת ה' וזה על ידי להצהיר שיש יכול אדם לומתרץ שיש אופן שבו רמים, 
לו שעשועים מבנו אף על פי שהוא נבון וחכם גדול דעה, אף על פי כן יש  ,האבאצל הוא אבינו ואנחנו בניו, ובאמת 

  .'אדם לאהוב את ההיכול זו דה שלישית ישכל האב, ונמצא על ידי מבייחס לשיש לו שכל קטן 
 

 (אי 'דכשמות ) "אצילי בני ישראל לא שלח ידו ואל"

פי מחושיהם כדי שינבאו, כנתק אותם לכדי ידו  " שכוונת הכתוב היא שהקב"ה לא שלח עליהם אתספורנומבאר ה"
( יחזקאל ח' א) "ותפול עלי שם יד ה'" יחזקאלאצל  אמרמו שנעליהם יד ה', כשהיתה שאר הנביאים שמתואר אצל 

 ויתנבאויפשוט גם הוא בגדיו, " נבאו, כאמרויהעת ם, כמו שקרה לשאול בחושיהבטלו פעולות תידבר שגורם לכך ש
לא שלח הקב"ה  ,האציליםל צא ,כאן .(כד 'יט שמואל א) "גם הוא לפני שמואל, ויפול ערום כל היום ההוא וכל הלילה

עשו ", וישתו ויאכלו, "במראה נבואי", להים-את הא ויחזו, "מה שראואת להשיג  כדי ,ידו להוציאם מחושיהםאת 
 . שמחה על מה שהשיגוזאת משום העשו שלא התבטלו פעולות החושים, ו כיוןמשתה אחרי כן 

 

 (שמות כד' יד" )שבו לנו בזה רואל הזקנים אמ"
ם מאכל השמשם יביאו לכדי מחנה ישראל. שמשה אומר לזקנים להישאר ב "צרור המוררבי אברהם סבע ב"מבאר 

ויהי משה בהר "אמר נ. ו"אל ההר" ,לבדו ",ויעל משה"ם יכולים לסבול ולעמוד בלא אכילה. האחר שאין מומשתה. 
היה יכול לסבול וליהנות מזיו השכינה בלי מאכל ומשתה. אבל האחרים משה . לפי ש"ארבעים יום וארבעים לילה

 . נשארו למטה לאכול ולשתות כפי כחם
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