פרשת משפטים
העלון לברכת והצלחת

יחזקאל יצחקי וב"ב
כל הברכות והישועות

פעם אחת הגיע יהודי שסבל יסורים קשים
להתברך מפי ר' ברוך מרדכי מקוידינוב כדי
שיתרפא .אמר לו ר' ברוך ,כי כדאי לו לשמור
שבת ביתר שאת ולכבדה כראוי ,וה' ישלח לו
רפואה שלמה .ואכן כך היה ,הוא קיבל על עצמו
להיות זהיר במצוות שבת ובאמת נרפא וייסוריו
חלפו כליל .לא מופת הוא – אמר ר' ברוך
למקורביו – הרי נאמר" :רק שבתו ייתן = "השבת
שלו ,אם אדם ייתן ליבו אל השבת שלו ,יזהר
בכבודה – מיד יתקיים בו" ורפא ירפא"...

"ואלה המשפטים ...כי תקנה עבד עברי"...
שואל סבא מקלם :מדוע פתח הקב"ה את משפטי התורה
דווקא בעבד עברי? והוא משיב בדרך משל :לאב שיש לו
עשרה ילדים כולם תלמידי חכמים וראשי ישיבותִ ,מסָּ לְ ָּתּה
ּומ ַש ְמנָּּה של עם ישראל " -מלח הארץ".
ִ
והנה לצערו הרב ילד אחד סרח והתדרדר לעולם הפשע.
כמובן שמאותו הרגע שהבן נתפס בגנבתו,
כל ראשו של האב נתון לאותו אחד שסרח ולא לאחרים
שאותם הוא אוהב לא פחות...
כן הוא הנמשל :הקב"ה כל כולו נתון לבן שהלך וגנב והדבר
הראשון היא לשקם אותו .באף בית משפט לא נשמע
סלחנות כלפי אחד שגנב כפי שאנו רואים בתורה הקדושה.
רק בבית משפט שהשופט הוא אבא של הנאשם...

"שמירת שבת מביאה רפואה"

זהו שאומרים" :שבת היא מלזעוק ורפואה
קרובה לבוא!".
"אם בגפו יבוא בגפו יצא" = מה ביאתך לעולם בלא חטא ,כך
יציאתך בלא חטא .איך נצא ללא חטא? נעשה תשובה וממילא
נצא ללא חטא...

הקב"ה איננו מחפש להעניש את בניו
אלא להחזירם למוטב
עבד עברי הוא הדוגמה לכך ,כל המטרה לשקם את הגנב
ולשים אותו אצל אדון ירא שמים שילמד אותו -
איך חיים באמונה ומצליחים
מבלי לשלוח יד ברכוש שאיננו שלו...

המשיכו בחזרה על הלימוד!!

אבא אמר לבנו:בני ,הרי מכתב.
לך והטילהו אל תיבת-הדואר
ואל תשכח לקנות ולהדביק ּבּול תחילה.
כסף לבּול אני נותן לך .עשה הבן שליחותו וחזר,
והכסף הביא בידו .תמה עליו אביו:
ּבני ,הכסף מהיכן? צהבּו פניו של הבן
ואמר :אבא ,אני חכם
להערים .ראיתי ,כי אין איש
רואה אותי ,ומיד הטלתי
את המכתב
אל התיבה בלי בּול...

סוחר יהלומים העתיק את מקום מגוריו כשבדעתו לפתוח חנות יהלומים
בעיר מגוריו החדשה .בדרך אל העיר תקפוהו שודדים ומשראו
את שקית היהלומים וביקשו לקחתה ,הסביר להם כי אין אלו אלא זכוכיות של כוס שנשארה
כמזכרת מאביו ...ובכדי שיאמינו לו המשיך להסביר" :כדי שאחי יאמין לי שהיא נשברה ,אני נושא אותן עימי
להראות לו שלא יחשדני שגזלתיה מעימו ...השודדים אכן "קנו" את הסיפור ופטרוהו לאחר שנפרד מכמה שטרות של
מזומנים שהיו בכיסו ...לאחר שהגיע לעיר פתח חנות והצליח מאד במסחרו .והנה יום אחד כשעברו שם השודדים
הכירו מיד את בעל המקום והבינו שנפלו קורבן לתרמית שהכין עבורם ...נכנסו מחופשים כקונים רגילים וזיהו מיד
את ה"זכוכיות השבורות" ,שאלוהו למחיר האבן וזה השיב באדיבות :כמה מליונים טובים ...הו ...אז רק הבינו מה
הפסידו והתחרטו שפטרוהו ללא כלום...
כך בעולם הבא מצוות הנראות לנו פשוטות = כ"-זכוכיות שבורות" יתבררו כיהלומים ייקרי ערך
ושוֹוְ יַם לא נאמד על ידנו כראוי ...הוו ..אז נתחרט שלא קיימנו מצוות בעולם הזה ....לא חבל?!

הבה נקיים מצווה קלה כחמורה בכדי שלא נבוש ...שהיה זמין לנו בכל יום.

לברכת והצלחת

יוסף נקי בן שרה וב"ב

לעילוי נשמת

רבי חיים דהאן ז"ל

לרפואה שלימה

לעילוי נשמת

לרפואה שלימה

שמחה בת נעימה תחי'

רחל בת חנה

סוגי שולמית בת חרדה

"וְ אֵ לֶּה הַ ִמ ְשפָּ ִטים אֲ ֶּשר ָּת ִשים לִ פְ נֵיהֶּ ם"
לאחר מתן תורה פותחת התורה את משפטי ה' דווקא
בדיני עבד עברי מדוע?!
והרי כל אחד מבני ישראל יצא עם מינימום עשרה
חמורים טעונים בכסף וזהב מה להם ולדיני עבד כעת
בשיא עשירותם?!
התשובה היא :כי רק בני ישראל שכעת חשו
מהי עבדות יוכלו להבין מה מרגיש העבד
ולהזדהות עימו ואף לנהוג בו דרך כבוד.

פעם אחת ישבו מגדולי החסידים אצל הרבי
מקוצק .הרבי ביקש מכל אחד מהם שיאמר דבר
בפרשת השבוע ,שהייתה אז פרשת משפטים.
ענה אחד מהם ואמר" :אם במחתרת " -כשאדם
חותר היטב היטב בעומק לבו לבקר מעשיו,
"יימצא הגנב"  -יימצא שם את הגנב ,דהיינו היצר
הרע .והרבי מקוצק שיבחו על כך מאוד...

מסופר שר' אליהו רבה של העיר לודז'
רצה לאסוף כסף עבור אלמנה שלא היה לה להסיק את
הבית בקור העז.
בלית בררה ניגש לעשיר העיר שלא היה ידוע
בנדיבותו ...עמד הרב בפתח הבית וסרב להיכנס ,לאחר
שדיבר איתו ארוכות והעשיר רועד כולו -
עם חלוק הבית קפא כמעט מקור ...העיז הרב וביקש
תרומה לאלמנה המסכנה .העשיר נאות "רק בתוך הבית"
ביקש הוא....
כשנכנסו לבית שאל העשיר את הרב:
"למה כבוד הרב סירב להיכנס?!" לאחר שווידא
כי הצ'ק נרשם ,אמר לו הרב" :בחמימות של הבית
לא היית מבין מה מרגישה האלמנה ,לאחר שהרגשת
את הקור תרמת מיד ובשפע"...

אור החיים מסביר בדרך צחות" :אם כסף תלוה"  -אם יש לך כסף
יותר מכפי צרכיך ,עד שאתה יכול גם להלוות ,דע כי "את העני
עמך"  -את חלקו של העני אתה מחזיק אצלך.

מסופר ,ששר החינוך נאנק תחת קיצוצי האוצר בתקציב משרדו.
בלית בררה הוא הזמין את שר האוצר לסיור במוסדות החינוך,
וזה נענה להזמנה ובא בלוויות עוזרו האישי .שר החינוך הראה לעמיתו את המבנים המוזנחים,
הציוד המיושן והסביר את הצורך המיידי בשיפוץ .השר ראה ושמע וכך אמר" :רוצה הייתי לעזור,
אבל אין אפשרות – השמיכה קצרה לא ניתן לפרוץ את מסגרת התקציב" .למחרת הזמין
שר הבריאות את שר האוצר לסיור ,והתמונה חזרה על עצמה :מנהל בית החולים התאונן על מחסור בכוח אדם,
על ההזנחה במחלקת גריאטריה כמו כן העלה בפני השר את צורך במכשור חדיש ובתרופות נחוצות ותוספת תקציב
משמעותית .שר האוצר שומע ,ומורה לעוזרו הנאמן" :רשום! לאשר את התקנים הדרושים! ,לרכוש את התרופות,
לקנות את הציוד ולבנות אגפים נוספים בדחיפות!!!" .הסיור אכן הניב פירות.
בדרכם חזרה ,העז העוזר ושאל" :מה קרה אדוני השר?! אמש הקשחת עמדות .אמרת שהשמיכה קצרה ,שאסור לפרוץ
את המסגרת .ואיך ,לפתע פתאום ,יש את כל הכסף הדרוש?!
"אינך מבין?" השיב השר" .אני ,בבית הספר כבר לא אלמד" ...לבית חולים יש סבירות גבוהה שאגיע"...
למעשה השר דאג לעצמו..
"וְ אֵ לֶּה הַ ִמ ְשפָּ ִטים אֲ ֶּשר ָּת ִשים לִ פְ נֵיהֶּ ם" רבנו חיים בן עטר זצ"ל מבאר שהתורה רומזת לנו
שכדאי לנו לקיים את כל המשפטים והחוקים הכתובים בתורה ,כגון דיני עבד עברי וכד',
ואף אם איננו נכללים כרגע בקטגורית העבדים ואין לנו שום הנאה מזכויות העבדים,
אל לנו לשכוח שגלגל הוא שחוזר בעולם וה' זה משפיל וזה ירים,
והיום אתה אולי אדון ויתכן שמחר תהיה עבד,
והסבירות שמימוש חוקי העבדים יועיל גם לך בבוא היום שתיצרך ח"ו.

