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Source du cours de Rav Abdelhak - Paracha Michpatim 
 

 1] מדרש רבה פרק ל׳ פרק א׳ - על הפסוק בתהילים (צ״ט-ד) ְועֹז ֶמֶלְך ִמְׁשָּפט ָאֵהב ַאָּתה ּכֹוַנְנָּת ֵמיָׁשִרים
 

  ״ועוז מלך משפט אהב״
  העוז של מלך מלכי המלכים הקב"ה

  והוא אוהב את המשפט
  ונתנו לישראל שהם אוהביו.

 
  ומה שכתוב אתה כוננת מישרים : ״אתה כוננת ישרות לאוהביך״

 שע"י המשפטים שנתת להם, ״הם עושים מריבה זה עם זה״ ובאין לידי משפט, והם עושין שלום !
 

 -שאלה : מה כוונת המדרש ? איך ייתכן שבגלל המשפטים עושים מריבה ?
 

 2] הרמב״ן כותב (שמות כ״א - א) :
 

  "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"
 - כי רצה להקדים להם המשפטים, כי כאשר היה בעשרת הדברות...רצה להשלים הענין ״ואלה המשפטים כנגד לא תחמוד״ -כי אם

  לא ידע האדם משפט הבית או השדה ושאר הממון- יחשוב שהוא שלו ויחמדהו ויקחהו לעצמו
  לפיכך אמר ״תשים לפניהם״ משפטים ישרים ינהיגו אותם ביניהם, ולא יחמדו מה שאינו שלהם מן הדין.

 וכן אמרו במדרש רבה כל התורה כולה תלויה במשפט,לכן נתן הקב"ה דינין אחר עשרת הדברות.
 

 3] פרק א׳ מהלכות גזילה ואבידה :
 

  הלכה ט׳
 כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביר עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו

 אף על פי שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר לא תחמוד...
  ואינו עובר בלאו זה עד שיקח החפץ שחמד. כענין שנאמר לא תחמוד כסף וזהב עליהם ״ולקחת לך״ חימוד שיש בו מעשה:

 
 י-כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכן כל כיוצא בהן משאר דברים שאפשר לו לקנותן ממנו. כיון שחשב בלבו היאך יקנה

  דבר זה,ונפתה בלבו בדבר, עבר בלא תעשה שנאמר ״לא תתאוה״, ואין תאוה אלא בלב בלבד:
 

 יא -התאוה מביאה לידי חימוד, והחימוד מביא לידי גזל. שאם לא רצו הבעלים למכור אע''פ שהרבה להם בדמים והפציר ברעים יבא
  לידי גזל, שנאמר וחמדו בתים וגזלו.

 
  ואם עמדו הבעלים בפניו להציל ממונם או מנעוהו מלגזול, יבא לידי שפיכות דמים.

 צא ולמד ממעשה אחאב ונבות !
 

 יב -הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד. והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים או בבקשה מהן עובר בשני לאוין. לכך
  נאמר לא תחמוד ולא תתאוה. ואם גזל עבר בשלשה לאוין:

 
 יג כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו ממנו שנאמר כן ארחות כל בוצע בצע את נפש וגו'.

 
 4] אבן עזרא : כיצד ייתכן שהתורה תצווה לא לחמוד הלא זה רגש ספונטני ? :

 
 לא תחמוד. אנשים רבים יתמהו על זאת המצוה. איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו כל מה שהוא נחמד למראה עיניו ?

  ועתה אתן לך משל.
  דע כי איש כפרי שיש לו דעת נכונה, והוא ראה בת מלך שהיא יפה, לא יחמוד אותה בלבו שישכב עמה. כי ידע כי זה לא יתכן.

 
  ואל תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים שיתאוה שיהיו לו כנפים לעוף השמים.
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  (לענ״ד הגירסא היא : ואם יחשוב זה הכפרי, הרי הוא כאחד מן המשוגעים שיתאוה שיהיו לו כנפים לעוף השמים).

  ולא יתכן להיות
 

  כאשר אין אדם מתאוה לשכב עם אמו אע''פ שהיא יפה, כי הרגילוהו מנעוריו לדעת שהיא אסורה לו.
 

  ככה כל משכיל צריך שידע כי אשה יפה או ממון לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו ודעתו,רק כאשר חלק לו השם.
 

 ואמר קהלת ״ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו״
  ואמרו חכמים בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מלתא אלא במזלא.

  ובעבור זה המשכיל לא יתאוה ולא יחמוד.
 

 ואמר שידע שאשת רעהו אסרה השם לו, יותר היא נשגבה בעיניו מבת מלך בלב הכפרי.
 

  על כן הוא ישמח בחלקו ולא ישים אל לבו לחמוד ולהתאוות דבר שאינו שלו.
 כי ידע (שמה) שהשם לא רצה לתת לו,לא יוכל לקחתו בכחו ובמחשבותיו ובתחבולותיו. על כן יבטח בבוראו שיכלכלנו ויעשה הטוב

  בעיניו.
 

 5] המעשה של רבי שמעון בן שטח (ירושלמי בבא מציעא ח׳)
 

  שמעון בן שטח הוה עסיק בהדא כיתנא היה מתעסק במסחר כותנא לפרנסתו
  אמרין ליה תלמידוי אמרו לו תלמידיו

  רבי, ארפי מינך ואנן זבנין לך חדא חמר ולית את לעי סוגין
  רבי הרפה מהסחורה ואנחנו נקנה לך חמור ולא תצטרך להטריח עצמך כל כך.

 
  ואזלון זבנון ליה חדא חמר מחד סירקאי ותלי ביה חדא מרגלי

  -הלכו וקנו חמור אחד מישמעאלי אחד, והייתה מרגלית אחת תלויה על צווארו.
  אתון לגביה אמרין ליה באו אצל רבם ואמרו לו

 מן כדון לית את צריך לעי תובן-מעכשיו, היינו לאחר שמצאנו את מרגלית הזאת, לא תצטרך להטריח עצמך עוד. אמר לון למה ?
  אמר לתלמידיו מה קרה שלא אצטרך לעבוד יותר?

 אמרין ליה, זבנינן לך חד חמר מחד סירקיי ותלי ביה חדא מרגלי אמרו לו, קנינו לך חמור מישמעאלי, ומצאנו מרגלית תלויה על
  צווארו.

  אמר לון, וידע בה מרה? שאל אותם, האם בעל החמור ידע מזה,
  אמרין ליה, לא ! ענו לו, הוא לא ידע!

  אמר לון איזל חזר - אמר להם, לכו והחזירו לו את המרגלית.
 

  ממשיכה הגמרא במעשה, האם לא כן אמר רב הונא ביבי בר גוזלון בשם רב ?
  התיבון קומי רבי -השיבו התלמידים לפני רבי, הרי אפילו כמאן דמר -אפילו אם אנו סוברים כמי שאומר

 גזלו של עכו"ם אסור, כל עמא מודיי אבל כולם מודים שאבדתו מותרת וא"כ מדוע שמעון בן שטח אמר להחזיר את המרגלית! ענה
 להם רבי מה אתון סברין מה אתם חושבים שמעון בן שטח ברברין הוה האם ברברן היה ורץ להרוויח כסף? בעי הוה, שמעון בן
 שטח משמע בריך אלההון דיהודאי מאגר כל הדין עלמא שמעון בן שטח רצה לשמוע שהגוי יאמר ברוך אלוקי ישראל מכל שכר

 שבעולם, כי עי"ז יתקדש שמו של הקב"ה. (ירושלמי ב"מ ח.)
 

 6]  המעשה של אביי (חולין קל״ג א׳)
 אמר אביי מריש הוה חטיפנא מתנתא אמינא חבובי קא מחביבנא מצוה כיון דשמענא להא ״ונתן (לכהן)״ ולא שיטול מעצמו, מיחטף

 לא חטיפנא,מימר אמרי הבו לי !
 וכיון דשמענא להא דתניא ״ויטו אחרי הבצע״ ר' מאיר אומר : בני שמואל חלקם שאלו בפיהם ! מימר נמי לא אמינא, ואי יהבו לי,

 שקילנא !
 כיון דשמענא להא דתניא : הצנועים מושכין את ידיהם, והגרגרנים חולקים !

 משקל נמי לא שקילנא, לבר ממעלי יומא דכיפורי לאחזוקי נפשאי בכהני !
 

 (רש״י על הגמרא שם)
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 מימר אמרי הבו לי. הייתי שואלו בפה מלא שהייתי סבור שהוא חיבוב מצוה׃ חלקם שאלו בפיהם. דמגני להו קרא לבני שמואל ויטו

 אחרי הבצע אמר רבי מאיר שלא היה עבירת גזל בידם אלא חלק לויה כגון מעשר ראשון היו שואלין בפיהם׃ הצנועים מושכין את
 ידיהם. בחילוק לחם הפנים קאמר במס' יומא בטרף בקלפי (דף לט.) משמת שמעון הצדיק נשתלחה מארה בלחם הפנים׃ לאחזוקי

 נפשאי בכהני. שלא ישתכח הדבר שאני כהן)
 

 7] המעשה של רב גידל ורבי יצחק נפחא (קידושין נ״ט)
 

 רב גידל הוה מהפיך בההיא ארעא אזל רבי אבא זבנה אזל רב גידל קבליה לרבי זירא אזל רבי זירא וקבליה לרב יצחק נפחא אמר
 ליה המתן עד שיעלה אצלנו לרגל כי סליק אשכחיה אמר ליה עני מהפך בחררה ובא אחר ונטלה הימנו מאי אמר ליה נקרא רשע

 ואלא מר מאי טעמא עבד הכי א"ל לא הוה ידענא השתא נמי ניתבה ניהליה מר א"ל זבוני לא מזבנינא לה דארעא קמייתא היא ולא
 מסמנא מילתא אי בעי במתנה נישקליה רב גידל לא נחית לה דכתיב ושונא מתנות יחיה רבי אבא לא נחית לה משום דהפיך בה רב

 גידל לא מר נחית לה ולא מר נחית לה ומיתקריא ארעא דרבנן
 (רש״י על הגמרא שם

 מהפך בההיא ארעא. מחזר עליה לקנותה׃ קבליה. קבל עליה סיפר דברי צעקתו לר' זירא׃ לרגל. כשדורשין בהלכות הרגל היו
 מקבלין פני הרב׃ עני המהפך בחררה. מחזר אחריה לזכות בה מן ההפקר או שיתננה לו בעל הבית׃ נקרא רשע. שיורד לחיי חבירו׃

 לא הוה ידענא. שרב גידל מתעסק בה׃ דארעא קמייתא. זו היא לי ראשונה שלקחתי מעולם׃ ולא מסמנא מילתא. אינה סימן טוב
 שימכור אדם מקחו הראשון׃ ארעא דרבנן. הפקר לתלמידים)

 
 8] -המעשה של מלך קצייא-(ירושלמי בבא מציעא ח א, ובראשית רבה לג א) עם ביאור :

 
 אלכסנדרוס מוקדון סליק גבי מלכא קצייא חמא ליה דהב סגין כסף סגין, אמר ליה לא דהבך ולא כספך אנא צריך, לא אתית אלא

 מיחמי פרוכסין דידך (המנהג), היך אתון יהבין היך אתון דיינין. עד דו עסוק עימיה אתא בר נש חד דאין עם חבריה דזבן חדא חלקא
  וחספתה ואשכחון בה סימא דדינרי, (קנה חלקת שדה אחת עם האשפה והחורבה שבתוכה ומצא אוצר), אהן דזבין הוה מר,

  קיקליתא זבנית סימא לא זבנית (האוצר לא קניתי),
 

  אהן בזבין הוה מר, קיקילתא וכל דאית בה זבינית (כל מה שבו מכרתי),
  עד דאינון עסיקין דין עם דין אמר מלכא לחד מינייהו

  אית לך בר דכר ? אמר ליה אין, אמר לחבריה אית לך ברת נוקבה ? אמר ליה אין,
 

  אמר לון אסבון דין לדין וסימא יהוי לתרויהון.
 שרי גחיך (אלכסנדר צחק), אמר ליה למה את גחיך, לא דנית טבאות, אמר ליה אילו הוה הדין דינא גבכון היאך הויתון דנין, אמר

  ליה קטלין דין ודין וסימא עלת למלכא, (הייתי הורג שניהם והאוצר היה למלך).
  אמר ליה כל הכי אתון רחמין דהב סוגי, (אתם אוהבים זהב), עבד ליה אריסטון אפיק קומיי קופד דדהב (בשר), תרגנגולין דדהב,

 אמר ליה דהב אנא אכיל ?
 אמר ליה תיפח רוחיה דההוא גברא : דהב לית אתון אכלין, ולמה אתון רחמין דהב סוגין ?

 אמר ליה דנחא עליכון שמשה ?
  אמר ליה אין, אמר ליה דילמא אית גביכון בעיר דקיק (יש לכם צאן)?אמר ליה אין,

 תיפח רוחיה דההוא גברא לית אתון חיין אלא בזכות בעירא דקיקא, דכתיב אדם ובהמה תושיע ה'. (בבא מציעא ח א, ובראשית רבה
 לג א)

 
  9] עכשיו נבין המדרש :

  אתה כוננת מישרים : ״אתה כוננת ישרות לאוהביך״
 שע"י המשפטים שנתת להם, ״הם עושים מריבה זה עם זה״ ובאין לידי משפט, והם עושין שלום !

 
  -המריבה איננה לטעון ״שלך שלי״! -

 אלא להיפך ״שלי שלך״ כמו בסיפור של מלך קצייא !
 

 וזה בזכות המשפטים של התורה שעושה אותנו כמלאכים
 

  //פרשת שקלים//
 מסכת מגילה דף י״ג ע״ב
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  -אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו
 

  -אמר רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמן
  אמר ליה תא ניכלינהו

 אמר ליה מסתפינא מאלהיו דלא ליעביד בי כדעבד בקמאי
 

[10  
[Esther Chap. 4, 16 6 

 לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום גם אני ונערתי אצום כן ובכן אבוא
 אל המלך
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