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 פרשת משפטים

 על מה בכה רבי אסי

 :1ה לשונווז מבואר במדרש, על הפסוק ״ואלה המשפטים גו׳״,

 מה הזּוה . . אם משים אדם עצמו כתרּונ  ס  ר  ה  מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות י    2ה שאמר הכתוב״ז

 ,קולם, שלום עליך נפשי ת הבית ואומר מה לי בטורח הצבור, מה לי בדיניהם, מה לי לשמועיֹוו  שמושלכת בז  

 .הרי זה מחריב את העולם, הוי ואיש תרומות יהרסנה״

ערב להיותה ״קודש״, ולכן יראה היא להת ,כלומר: כאשר ההנהגה היא באופן של תרומה, שמונחת בקרן זוית

שתי עומד הוא בקרן זוית וצווח ״אל תגש בי כי קדשתיך״, ״כי קד ןכ , וכמוס ושלוםבחולין כדי שלא תטמא ח

״, כיון שאין זו יהרסנה״ואיש תרומות ל זה נאמר הנה ע -, ולכן אני ירא מלהתקרב לזולתי 3וטהרתי יותר ממך״

 .הכוונה, אלא הכוונה היא להמשיך את הענינים הנעלים ביותר למטה דוקא ובפנימיות דוקא

ר, שהיו שולחים שלוחים אדמו״ כבוד קדושת מורי וחמיוזהו הטעם שמצינו בהנהגת רבותינו נשיאינו, ובפרט 

שענין זה הוא טובה לא רק עבור הזולת, אלא גם עבור  —שיפעלו גם עם אנשים פשוטים ובענינים נמוכים 

 .כיון שהכוונה היא להמשיך את הענינים הנעלים למטה דוקא - 4השלוחים עצמם

י, צריכה להיות ההוספה שכדי שיהיו ה״ראשונים״ כדבע -וזהו גם תוכן הענין ד״ואלה מוסיף על הראשונים״ 

ההמשכה למטה, ולא עוד אלא שהוספה זו היא הנותנת קיום בה״ראשונים״, ואילו  ניןעא ד״משפטים״, שהו
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כאשר חסרה ההוספה ד״משפטים״, אזי נחסר גם בה״ראשונים״, כי, כל הענינים שנותנים מלמעלה הם רק 

ירה בתחתונים, אזי אפשר שיחסר גם בשאר כאשר חסרה התכלית דד ,בשביל התכלית דדירה בתחתונים, ולכן

 .הענינים

מסתלק מן העולם נכנס בן אחותו אצלו, מצאו בוכה,  הוזהו גם המשך דברי המדרש שם: ״מעשה ברבי אסי כשהי

רבי מפני מה אתה בוכה, יש תורה שלא למדת ולימדת, הרי תלמידיך יושבים לפניך, יש גמילות חסדים  מר לוא

ות שהיו בך היית מתרחק מן הדינין ולא נתת רשות על עצמך להתמנות על צרכי ציבור שלא עשית, ועל כל מד

אני בוכה, שמא אתן דין וחשבון על שהייתי יכול  העלי, בני, מר לוא(, שבח)והיינו שאמר לו ענין זה בתור 

 .לעשות דיניהם של ישראל, הוי ואיש תרומות יהרסנה״

כאיש פרטי, אלא יש צורך בהתעסקות בטובת הזולת  ילות חסדבגמ והיינו, שאין מספיק לימוד התורה והעסק

 ., היינו, שמוסר עצמו לגמרי כדי לפעול עם הזולתפרנס ציבורבתור 

ה שאין מ״מלך במשפט יעמיד ארץ״, היינו, שהעוסק בצרכי ציבור הוא המעמיד ומקיים את הארץ:  ל זה נאמרוע

ילות תרומה הזו שמושלכת בזויות הבית״, הרי אף שעוסק בגמכאשר הנהגתו היא באופן ד״איש תרומות״, ״כ כן

ביכלתו  השהיחסרים בהעולם כמה ענינים, וכיון  ל ידי זהע״יהרסנה״, כי  כל מקוםמבתור איש פרטי,  חסד

 .שב לו כאילו הרס אותםחנלתקנם ולא תיקנם, 

לכל אחד  ...ל לא אליו הכוונהשאמנם כל האמור אמת הוא, אב ,אמנם, היצר הרע הוא ערמומי, ולכן בא וטוען

שאין לו חוש בהפעולה עם  -לדבר  הוהראיתרומות״,  יש ענינו הפרטי, והענין הפרטי שלו הוא להיות ״איש

 ת!...הזול

שהרגשתו שאין לו חוש כו׳ היא מצד ״השוחד  בידעו שהאדם יכול לענות לו —והיצר הרע אינו מסתפק בכך 

ולכן עולה בדעתו של היצר הרע  -עצמו ולכן באפשרותו לרמות את עצמו משוחד בנוגע ל שהאדם הוא ,5יעוור״

שאין לו  טוענים גם הם״המצאה״ נוספת, וטוען, שגם כשמתדבר עם אנשים אחרים שאין להם פניות לגביו, 

אין לו  -... וכאמור, אמת הדבר שהעבודה ד״מלך במשפט״ היא נעלית ביותר, אבל הוא חוש בפעולה עם הזולת

אינו  -טוענים הם  -ראיות שאם יעסוק בענינים נעלים יצליח, ולכן  מה וכמהכחוש בכך, ולא זהו ענינו, ומביאים 

 .צריך לעסוק בענין המשפטים
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צודקת: יתכן שכל הטענות הן מתחבולות היצר, שזוהי טענה  הראיאין זו עדיין  -לכל לראש  :והמענה לזה

 .ולאמיתו של דבר יש לו שייכות לענין המשפטים

מוכחת שעבודה  השעליו לעסוק בענין זה, הרי זו ראי אומרים לוויתירה מזו: אפילו לו יהי כדבריו, הנה כאשר 

הכל יודעים שישנו ענין הרי  -אלא מאי, מצד כל הענינים נראה הדבר באופן אחר   .זו שייכת לשורש נשמתו

, גם אם מצד מצבו בגלגול זה אינו צריך לעסוק בענין זה, הרי אינו יכול לדעת ענין ומצב ם כןהגלגולים, וא

 .נשמתו מצד הגלגול הקודם

 .על פסוק זה 6ולהעיר, שגם ענין זה מרומז בפסוק ״ואלה המשפטים גו׳״, שהרי ענין הגלגולים מבואר בזהר

דלכאורה  — 8לאמיתו״, שמבאר דיוק הלשון ״דין אמת 7בספר מעשה אורג על מסכת פאהדוגמא לדבר מצינו 

 :9ל שם טובמעשה ידוע מהבע ל פיע –סתם ל״אמת לאמיתו״  מהו החילוק בין ״אמת״

מעשה באדם שהפקיד ממון אצל חבירו, ומת הנפקד. כשבא המפקיד אל היורשים ותבע את פקדונו, טענו 

, דהיינו שאביהם לא אמר להם דבר על הפקדון, ונשבעו על כך. ומכיון שלא היו 10״היורשים ״שלא פקדנו אבא

 .11עדים למעשה, פטרם בית־דין כדין התורה

להנפקד  הידוע שלא הי ההיידוע כאיש אמת, וכן  ההיאמנם, הכל ידעו שהאמת היא כדברי המפקיד, כי המפקיד 

 .סכום כה גדול

שהיא תורת אמת, ובפרט ש״אלקים נצב  ,יון שהדיין פסק כדין התורהושאלוהו: כ ל שם טובבאו איפוא אל הבע

הדבר  , הרי זה בודאי פסק־דין אמת! אבל איך מתאים13עצמו פוסק פסק־דין זה , דהיינו שהקב״ה12בעדת א־ל״

 ?!...עם המציאות
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ית שהבמצא להנפקד או ליורשי הנפקד. ונ המפקיד חייב סכום זה ההי: בגלגול הקודם ל שם טובוהשיב להם הבע

 .האמת, שממון זה שייך ליורשי הנפקד פסק דין אמת, שהרי כן הוא דין

עניני העולם הזה אין מוכרח שדיני התורה יהיו  שגם כאשר מצד -ובזה מבאר דיוק הלשון ״דין אמת לאמיתו״ 

 .ענינים שאינם מושגים בעולם הזה מה וכמהכלאמיתו מצד  , הרי הם אמתכל מקוםמאמת, 

יודע בעצמו בוודאות, מבלי לרמות את עצמו,  ענין זה בגשמיות, שיכולה להיות מציאות שהאדם וכשם שישנו

ברוחניות  יכול להיות כן כן כמו –האמת לאמיתו היא שהוא חייב לו  ף על פי כןוא, שאינו חייב ממון לחבירו

ש נשמתם, חייב הוא אחרות הקשורות עם שור הענינים, שבאמת לאמיתו, מצד הגלגול הקודם, או מצד סיבות

 .ולכן שולחים אותו לשלם חוב זה ,לזולתו חוב ברוחניות

 ראשון, רשימת השומעים בלתי מוגה.-קטע משיחת ש"פ משפטים, מבה"ח אדר
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