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 כל כך אנשים, כל כך קדושים 

פרשת משפטים. תגידו מה שאתם רוצים על הפרשה 
הזו, אבל היא גשמית כל כך. לעומת גובה קדושתן של 
פרשות כמו "יתרו" (מתן תורה) או פרשיות בניית 
המשכן והקורבנות, זו פרשה שעוסקת, כביכול, 
בארציּות: איך אדם מתפרנס, איך הוא מלווה לעני, 
איך הוא מפצה מישהו על נזק, מה הוא אמור לאכול, 
איך הוא מתייחס לילדים שלו, לעובדים שלו ולהבדיל, 

לאשתו. 

ופתאום, באמצע הפרשה הגשמית הזו, במובלע לגמרי, 
יופיע פסוק שתמיד מעלה בי בכי: וְַאנְׁשֵי קֹדֶׁש ּתִהְיּון 
לִי.1 אנשים כל כך, וקדושים כל כך. מי? הרב רזיאל 
שבח שנרצח לפני חודש. הרב איתמר בן גל שנרצח 
השבוע. תגידו, איפה יש עוד אנשים כאלה? איפה 

ישנם עוד? 

ישנם. עוד המון אנשי קודש. חיים בפרנסה דחוקה, 
יולדים ילדים הרבה, החינוך וההוראה של ילדי ישראל 
בראש מעייניהם. הם גרים בסוף העולם. נוסעים 
הביתה ברכב ממורטט או באוטובוס. כל כך אנשים, 
וכל כך קדושים. והם לא רק "הרוגי מלכות" כי אם 
חיים חיי מלכות. מבלי שאפשר לראות עליהם שום 
סימן, מבלי שהיית מכתירה אותם בשום הילה של 
קדּושה, וזו הקדּושה. הם הכי אנשים והכי קדושים. 

ויש כאלה, המונים. אני רואה את הקדושה הזו. 

אני כל הזמן חושבת על הדיווחים שמתמקדים ברוצח 
המתועב. "בואו נראה מה היתה האג'נדה שלו", 
אומרים הכתבים ורצים לראות מה כתב רוצח בדף 
הפייסבוק שלו, איזה המצאות מטופשות הוא קדח 
ממוחו. "בואו נראה מה הניע אותו, מה הנחה אותו 
לפעול כשם שהוא פעל". וכי מה כבר יכולה להיות 

משנת חייו של רוצח שפל. 

ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, הדף של הרב רזיאל ושל 
הרב איתמר, דף עתיק כל כך, מצהיב, נצחי, אוהב. לא 
ניסוחים אישיים מטופשים. זו היתה מפת הדרכים 
שלהם. חיים חיי אצילות ונראים כבני אדם. איך אמר 

1 שמות כ"ב, ל.

ה"חזון איש" – אומנם, האיש הזוכה לידיעת התורה,  
הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם, אבל באמת הוא 
מלאך הגר עם בני תמותה, וחי חיי אצילּות ומרומם 

על כל תהילה.2 

איזה אצילים. מה פירוש "אציל" – הוא אצל ה'. והם 
עכשיו אצלו, האצילים האלה. 

ומה כותבת הפרשה – אֶל אֲצִילֵי ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל לֹא ׁשָלַח 
יָדֹו. וה"אור החיים" הקדוש כותב, שיש אנשים 
שהקב"ה לא שם יד מול עיניהם. על משה רבנו הוא 
שם את ידו כדי שמשה לא יביט בו (וְׂשַּכֹתִי כַּפִי עָלֶיך3ָ),  
אולם ישנם אנשים אצילים כאלה, שה' לא מסתיר את 
עצמו מהם, וַּיֶחֱזּו אֶת הָאֱלֹקים וַּיֹאכְלּו וַּיִׁשְּתּו.4 הם 
עכשיו יושבים בגן עדן ועטרותיהם בראשיהם ונהנים 
מזיו השכינה.5 זה מדהים, מפני שבאמת הם נראים 
הפשוטים שבאנשים. הם נראים אנשים של פרשת 
משפטים, ילדים-אישה-עובדים-פרנסה-הלוואות. בדיוק 

כאלה. 

הפרשה מזהירה מפני הליכה ל"ערכאות נוכרים", 
מקום שבו שופטים לפי ערכים של אנשים נוכריים. 
אלה ערכים שאימצנו גם אנחנו, של דפי פייסבוק 
וציוצים ו"תעבירו" ו"תשתפו". ואילו לאנשים 
האצילים האלה יש ערכים ארכאיים, נושנים. אנשים 

של פעם. וכאלה אצילים, וכאלה אצילים. 

יש דבר כזה, "אנושיות קדֹושה". יש דבר כזה, "קדּושה 
אנושית". זה צירוף יהודי מהמם, כי ביתר הדתות, או 
שאתה כאן או שאתה שם. והתורה תגיד: "אנשי קודש 
תהיו לי" ותשים לפנינו "שולחן ערוך", קודקס הלכתי 

מדוקדק, זו פרשת משפטים.  

2 הרב אברהם ישעיה קרליץ (ה"חזון איש"), "אגרות החזון איש", 
חלק א', יג.

3 שמות ל"ג, כב.
4 או"ח, שמות כ"ד, יא. 

5 ברכות יז, ע"א.



אבל... אֶל אֲצִילֵי ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל לֹא ׁשָלַח יָדֹו – והנה, 
נשתלחה בהם יד? ואז עולה מאליה התביעה: והרי 
אתה, ריבונו של עולם, הדבר שאתה הכי אוהב בעולם, 
הוא משפט; מֶלֶךְ אֹוהֵב צְדָקָה ּומִׁשְּפָט.6 זה מדהים, כי 
לא כתוב שה' אוהב חוכמה ודעת  או אוהב ירושלים. 
את המשפט ה' אוהב ואם כך, אז איך זה מסתדר 
שרוצחים שפלים גודעים את חייו של איש אציל? מָתַי 

ּתַעֲׂשֶה בְרֹדְפַי מִׁשְּפָט?7  מתי תביא גאולה? 

או קיי. אז אם את כבר מתחילה בשפה משפטית, אז 
תהיי משפטית. האם את ראויה לגאולה או לא ראויה 

לגאולה? 

וה"אור החיים" הקדוש מביא שלושה מצבים ושובר 
את הלב:

הגאולה תבוא קודם זמנה, באורות וברקים, אם תהיו 
טובים. אם תעשו מעשים טובים, אז יבוא הגואל 

בעמוד אש מוצב ארצה, ראשו בשמים. 

אבל, איך כתוב על ָאמה עבריה: "אִם רָעָה 
ּבְעֵינֵי אֲדֹנֶיהָ". אם אנחנו לא ראויים להיגאל ואין 
בידינו מעשים טובים, יבוא המשיח עני ורוכב על 
חמור. הגאולה תבוא רק בקץ המיועד והיא לא תהיה 

הרואית. 

וכאן נבראת סיטואציה שלישית, כביכול. לא משפטית 
בעליל. הנאשם לא תיקן את מעשיו, עַם ישראל עדין 
אוחז בקלקוליו. אבל במציאות הזו, יש פה נשים 
שמבחינה משפטית הן ראויות ליחס. "בנות ירושלים", 
מכנה אותן ה"אור החיים" הקדוש. אלמנות צעירות 
שלא יודעות את נפשן, פתאום הן כל כך לבד, הקב"ה 
יאמר: רגע-רגע. אני כתבתי במשפט שלי כך: ׁשְאֵרָּה, 
ּכְסּותָּה וְעֹנָתָּה – לֹא יִגְרָע! ּכְמִׁשְּפַט הַּבָנֹות יַעֲׂשֶה ּלָּה. 
לא יתכן שיסתובבו בעולמי אלמנות צעירות, שמי 
ידאג עכשיו לשארן? מי ידאג לכסותן? מי ידאג לעונתן 
– לתת להן מענה? מי יהיה פה למענן? כך הן, נשים 
אצילות שכמותן, נשארות לבד עם ילדים קטנטנים – 
לא יתכן. אני, ה', אלוקי המשפט; ּכְמִׁשְּפַט הַּבָנֹות 
יַעֲׂשֶה לָהן. אני לא מוכן שהן יסתובבו כך בעולם עם 
צער שאי אפשר להכיל, עם דמעות של אלמנות 
צעירות, שלא יכולנו שלא להתפרק בבכי כששמענו 

אותן.

 והקב"ה, אוהב משפט, אומר: ייסוריה יספיקו 
לפדיונה.8 אני לא אשאיר כך את הצער הזה מסתובב 

בעולם. הצער הזה יכריע את הכף. 

אני מרחיבה את הסיטואציה הזו לכל בנות ישראל, 
שעדיין מחכות לבית. הקב"ה יראה בצערן ויגיד: 

6 מתוך תפילת העמידה.
7 תהילים קי"ט, פד.

8 או"ח, שמות כ"א, ח.

ּכְמִׁשְּפַט הַּבָנֹות יַעֲׂשֶה ּלָהן. שארן, כסותן ועונתן. אני 
לא יכול לראות את הצער הגדול הזה של נשים. אני 
אביא את המשיח, הגם שזה לא בעונתו, הגם שאנחנו 

עדיין לא צדיקים מושלמים. 

אז אני חושבת שדווקא לעת הזו, השבורה הזו, דווקא 
עכשיו, אנחנו יכולים לחכות לו ממש-ממש שיבוא. 

שיהיו לנו בשורות טובות. שאף בת ישראל לא תיגרע.

זה רק קצה המזלג... 

מנוי לקהילת פרשה ואישה

בכל שבוע את יכולה לקבל לאימייל שלך 
את השיעור המלא של הרבנית ימימה

ובו כל הפנינים 
שהרבנית ימימה מזרחי מלקטת עבורך.

כל החידושים *  הסיפורים * כל העצות 
הטובות לדרך

לכל הפרטים על המנוי לחצי כאן -

https://parasha.org/rav_weekly_lesson

https://parasha.org/rav_weekly_lesson
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