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היחס אל החלשים
אזהרות התורה על הגר היתום והאלמנה
ראשי פרקים:
גר יתום ואלמנה  המענה מתחייב על כל צעקה של המעוּנה  הקשבה אלקית
תמידית ליחיד ולרבים  משפט קטוע  אלמנה יכולה לדבר ויתום לא  ה' הוא
הגב של החלשים  ליתום אין מושיע  יתום  -תם ,אלמנה  -אילמות  העינוי
מעורר את כאבם העמוק  יתום ואלמנה  -עינויים כפול  שניים מעונים  -היתום
ואמו האלמנה  אוי לה למדינה שבה סובלים אלמנות ויתומים  אפילו עינוי קל
שבקלים
מקורות עיקריים:
מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי כב  ,כב  פסיקתא זוטרתא שמות כב ,כב  רש "י
שמות כב ,כב  רמב "ן שמות כב ,כב  אלשיך שמות כב ,כא -כג  כלי יקר
שמות כב ,כב  רש "ר הירש שמות כב ,כב -כג

גר יתום ואלמנה
בפרשת משפטים יש ריבוי של מצוות ,ובתוכַן פרשיה קצרה בת חמישה פסוקים בה אזהרות על הגר,
היתום והאלמנה ,וכך נאמר בה:1
יתם בְ אֶ ֶרץ
"זֹבֵ חַ לָאֱ ֹלקים יָחֳ ָרם בלְ תי לַה' לְ בַ ּד ֹו :וְ גֵר ֹלא ת ֹונֶה וְ ֹלא תלְ חָ צֶ ּנּו כי גֵרים הֱ י ֶ
מ ְצ ָרים :כָל ַאלְ מָ נָה וְ יָתוֹם ֹלא ְתעַ ּנּון :אם עַ ֵּנה ְתעַ ּנֶה אֹ ת ֹו כי אם צָ עֹק י ְצעַ ק אֵ לַי ָשמֹעַ
אֶ ְשמַ ע צַ עֲ ָקת ֹו :וְ חָ ָרה אַ פי וְ הָ ַר ְגתי אֶ ְתכֶם בֶ חָ ֶרב וְ הָ יּו נְ ֵשיכֶם ַאלְ מָ נוֹת ּובְ נֵיכֶם ְיתֹמים".
הפרשיה פותחת באיסור זביחה לעבודה זרה ובמעבר חד עוברת לאיסור הונאה ועושק כלפי גוי שהתגייר.
הגר מרגיש בדידות וניתוק ,הוא נכנס למקום חדש והוא מרגיש בו זר ,קל מאוד להפעיל כלפיו סמכות
ושררה ,מה שנקרא 'יחסי מרות' ,כי מי שנולד לאומה הישראלית יש לו גב ואילו הגר הוא כעלה נידף ,הוא
עדיין בורג חלש בתוך המערכת ,לכן מזהירה התורה "וְ גֵר ֹלא ת ֹונֶה וְ ֹלא תלְ חָ צֶ ּנּו" ,והתורה ממשיכה "כי גֵרים
יתם בְ אֶ ֶרץ מ ְצ ָרים".
הֱ י ֶ
האיסור האחרון בפרשיה זו נוגע ליחס הראוי כלפי אלמנות ויתומים "כָל ַאלְ מָ נָה וְ יָתוֹם ֹלא ְתעַ ּנּון" ,למה? -
"כי אם צָ עֹק י ְצעַ ק אֵ לַי ָשמֹ עַ אֶ ְשמַ ע צַ עֲ ָקת ֹו" ,מי שחושב שהוא יכול לנצל את יחסי המרות שלו לעינוי
החלשים ,עליו לקחת בחשבון שהאוזן האלקית קשובה קשב רב לצעקת החלשים ,ומי שלא לוקח את זה
בחשבון עתיד לשלם מחיר יקר " -וְ חָ ָרה אַ פי וְ הָ ַר ְגתי אֶ ְתכֶם בֶ חָ ֶרב וְ הָ יּו נְ ֵשיכֶם ַאלְ מָ נוֹת ּובְ נֵיכֶם ְיתֹמים".
הביטויים כאן חריפים והם מבטאים את חומרת הדבר.
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שמות כב ,יט-כג.
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המענה מתחייב על כל צעקה של המעוּנה
ְ
במכילתא דורשים חז"ל:2
"'כי אם צעק יצעק אלי'  -יכול לא יהא חייב עד שיצעק ויצעק ,תלמוד לומר' :צעקתו' -
אפילו צעקה אחת .אם כן למה נאמר' :כי אם צעק יצעק'? לחייב על כל צעקה וצעקה.
'שמוע אשמע צעקתו'  -לא כשם שאני שומע מזה אני שומע מזה".
אם יש לבעל השררה הווה אמינא שרק אם המעונה יצעק לאורך זמן ,מישהו יטרח להקשיב לו ,אז הוא
טועה ,על כל צעקה וצעקה של המעונה הוא יתן את הדין וחשבון ,ריבונו של עולם לא יכול להבליג כשהוא
שומע את קולו של החלש וכל צעקה שלו הופכת להיות טריגר לחיובו של בעל השררה האכזר.

הקשבה אלקית תמידית ליחיד ולרבים
נקודה נוספת מתחדדת כשמתבוננים בדרשת חז"ל בפסיקתא:3
"'כי אם צעק יצעק אלי'  -כל זמן שהוא צועק אני שומע".
ישנה הקשבה אלקית תמידית לצעקת החלשים ,ההקשבה הזו היא חלק בלתי נפרד מסדר יומו של הקב"ה.
ממשיכים חז"ל:
"'שמע אשמע צעקתו'  -ממהר אני להיפרע על ידי שהוא צועק ,יותר ממי שאינו צועק,
וקל וחומר אם כשהיחיד כך ,כשהרבים צועקים לא כל שכן".
כשנשמעת צעקה ,הקב"ה ממהר להיפרע ממי שגרם לה ,צעקת החלש זה לא דבר שאפשר לחכות אתו עד
סוף היום ,כשהחלש צועק צעקתו מקבלת מענה מיידי .ואם מדובר בצעקה של רבים ,ודאי וודאי שהצעקה
מקבלת מענה והקב"ה ממהר להיפרע.

משפט קטוע
מבחינה לשונית המילים "אם עַ ּנֵה ְתעַ ּנֶה אֹ ת ֹו" מעוררות קושי :האם המילה 'אם' כאן משמשת כמילת
פתיחה של משפט תנאי שלא נתפרש סופו ,או שסופו מפורש במילים "כי אם צָ עֹק?"...
רש"י נוקט כאפשרות הראשונה ,כלומר לפי רש"י עלינו להשלים את התנאי במחשבתנו ,מעין אב המזהיר
את בנו ואומר לו :אם תעשה כך וכך ,אוי ואבוי לך...
ובלשונו של רש"י:4
"אם ענה תענה אתו  -הרי זה מקרא קצר ,גזם (מלשון חתך) ולא פירש עונשו ,כמו 'לכן
כל הורג קין' (בראשית ד ,טו) ,גזם ולא פירש עונשו ,אף כאן 'אם ענה תענה אותו' ,לשון
גזום ,כלומר סופך ליטול את שלך ,למה' ,כי צעק יצעק אלי' וגו'".
יש כאן משפט קטוע ,משפט שיש לו התחלה ואין לו סוף ,התורה לא מגלה מה דינו של מי שמענה את
היתום והאלמנה .מבאר ה"גור אריה":
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מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי כב ,כב.
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פסיקתא זוטרתא שמות כב ,כב.
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רש"י שמות כב ,כב.
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"הרי זה מקרא קצר ,גיזם ולא פירש עונשו .דהא לא נזכר דבר בזה שאמר 'אם ענה
תענה' שיאמר על זה 'כי אם צעוק יצעק אלי' ,והוי למכתב 'אם ענה תענה אותם וצעוק
יצעק אלי' ,לכך צריך לומר ד'אם ענה תענה אותו' 'גיזם ולא פירש ענשו'.
וכך פירושו 'אם ענה תענה' תהא נענש על ידו ,ולמה ' -כי אם צעוק יצעק' וגו'.
אבל לי היה נראה שהכתוב הוא כפשוטו ,וכך פירוש הכתוב' :אם ענה תענה'  -רק שהוא
'צעוק יצעק אלי אשמע' ,ולשון 'כי' משמש בלשון 'אלא' ,שהוא אחד משמושי 'כי' (גיטין
צ ע"א) ,ובא לומר שמיד שהוא צועק  -נענה".
זה דומה למה שראינו בפסיקתא ,הקב"ה ממהר להיפרע ממי שמענה את החלש ,כשהקב"ה שומע את
צעקת הדל ,תיכף ומיד הוא מגיב.

אלמנה יכולה לדבר ויתום לא
ה"אבן עזרא" מבאר באופן אחר:
"'אם ענה'  -והנה העונש ,אם אחד יענה ואין עוזר ,העונש על כולם ,על כן בא אחריו,
'וחרה אפי והרגתי אתכם'  -כולכם .ואמר 'כי אם צעק יצעק אלי' על היתום ,וכן דין
האלמנה ,רק היתום יתכן שיהיה קטן ולא ידע לדבר כמו האלמנה".
אלמנה עוד יכולה לדבר ,היא יכולה להסביר מה קרה ,אבל היתום הוא עוד קטן ,הדבר היחיד שהוא יכול
לעשות כשמענים אותו ,זה לבכות .הוא לא יכול לספר לאבא שלו מה קרה ,כי אין לו אבא ,אז עם מי הוא
ידבר? למי הוא יספר? למי הוא יצעק? אומר הקב"ה :אני אבא שלו.
ה"אבן עזרא" עומד גם על שינוי הלשון ,בהתחלה הכתוב מדבר על רבים ,אלמנה ויתום ,ואחר כך נראה
כאילו מדובר ביחיד זכר "אם עַ ּנֵה ְתעַ ּנֶה ֹאת ֹו" .ה"אבן עזרא" מבאר שהמילה 'אותו' מוסבת על היתום.
אמנם כך הדין גם באלמנה ,אבל הכתוב מבקש להדגיש באופן מיוחד את היתום ,כי סוף סוף לאלמנה יש
פֶ ה ,היא יכולה לדבר ,אבל היתום ,הדבר היחיד שהוא יכול לעשות כדי להביע את כאבו ,זה לבכות.

ה' הוא הגב של החלשים
הרמב"ן 5מביא את דברי רש"י ,קובע כי אינם נכונים 6ומציע את פירושו ,ואלה דבריו:
"והנכון בעיני כי יאמר 'אם ענה תענה אותו' רק 'צעוק יצעק אלי' בלבד ,מיד 'אשמע
צעקתו' ,איננו צריך לדבר אחר כלל ,כי אני אושיענו ואנקום אותו ממך.
והטעם ,כי אתה לוחץ אותו מפני שאין לו מושיע מידך ,והנה הוא נעזר יותר מכל אדם,
כי שאר האנשים יטרחו אחרי מושיעים שיושיעום ואחרי עוזרים לנקום נקמתם ,ואולי
לא יועילו והצל לא יצילו ,וזה בצעקתו בלבד נושע בה' וינקם ממך ,כי 'נוקם ה' ובעל
חמה' (נחום א ,ב)".
לפי הרמב"ן משמעות המילים 'כי אם' היא 'רק' ,ופירוש הפסוק הוא :אם ענה תענה את היתום ,אין היתום
צריך לעשות מאומה להצלתו ,אלא רק 'צעוק יצעק אלי' בלבד ,ומיד 'שמוע אשמע צעקתו' .בדרך כלל
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ראה רא"ם שם ,שמבאר מה הוקשה לרמב"ן בדברי רש"י ומאריך להביא ראיות לשיטת רש"י.
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כשאדם מגלה רשעות ופוגע בחסר ישע ,יש בני משפחה שנחלצים לעזרתו ,אבא אמא אחים ,מישהו
מתגייס לטובתו ,אבל יש אנשים 'שקופים' ,אנשים שאין מי שיעזור להם ,הם לא מטרידים אף אחד ,כי אין
להם שום גב ,להם אומר הקב"ה :אני הגב שלכם!
באופן אחר מבאר החזקוני .לדבריו ,משמעות המילה 'כי' היא 'שמא' ,וזו לשונו:
"'אם ענה תענה אתו' '... -כי אם צעק יצעק'  -דילמא שמא הוא ראוי ויצעק אלי ,שמוע
אשמע".

ליתום אין מושיע
בדומה ל"אבן עזרא" ,גם רבנו בחיי נדרש למעבר מלשון רבים ללשון יחיד ,אלא שלדבריו לשון היחיד אינה
מדגישה את היתום יותר מן האלמנה ,אלא אדרבה מדגישה כל אחד באשר הוא .בהמשך עומד רבנו בחיי
גם על כפל הלשון המשולש שבפסוק כב " -עַ ּנֵה ְתעַ ּנֶה ...צָ עֹק י ְצעַ קָ ...שמֹ עַ אֶ ְשמַ ע" ,וזו לשנו:
"אם ענה תענה אותו  -יחזור לכל אחד ואחד ,בין היתום בין האלמנה ,שהזהיר עליהם
'לא תענון'.
וכל לשון הכתוב הזה הוא כפול ,כי כפל הענוי והצעקה והשמיעה.
ויתכן לפרש בזה ,כי דרך בני העולם שהם עלובים באיזה דבר שיהיה שיטרחו אחרי
מושיעים ועוזרים ,והיתום והאלמנה הם חלושי הכח ,אין להם עוזרים ,ולכך לא יבטחו
באדם כי אם בהקב"ה שהוא עוזר ומושיע ומגן ,ובעבור זה יודיע הכתוב כי הם נעזרים
יותר מכל אדם ,וכענין שכתוב בהם' :כי גואלם חזק הוא יריב את ריבם אתך' (משלי כג,
יא) ,ומפני שדרך הבריות לענותם תמיד כל היום ,לכך כפל הענוי".
רבנו בחיי נוגע כאן בנקודה סוציולוגית ,ליתום אין גב ,אין מישהו שדואג לו ,אז לפעמים קורה שאנשים
מרושעים מרשים לעצמם לפגוע בו עד שהוא הופך להיות שק החבטות של כולם.
"והיה ראוי שיאמר 'אם ענה תענה אותם' (בלשון רבים) ליתום ולאלמנה שהזכיר ,ואמר
'אותו' ,להזהיר שלא לענות אחד מהם פעם אחר פעם ,שאם יעשה כן 'כי אם צעוק יצעק
אלי' ,כלומר כשיצעק אחד מהם אלי 'שמוע אשמע צעקתו' של כל אחד ואחד וכן כל
צעקה וצעקה של כל אחד" .ועל כן הוצרך הכתוב לכפול הצעקה והשמיעה ,כדי ליתן
שמיעה על כל צעקה וצעקה ,וכן מצינו חלקי השמיעה ומדרגותיה כפי הצעקה והצער
שיש לו בצעקתו".
ריבונו של עולם שומע כל צעקה וכל דיבור ומצטער בצערו של החלש .צעקה היא ביטוי עמוק שיוצא מלב
שבור שכבר אינו מסוגל לבטא את עצמו בצורה מסודרת לי מטבע התפילה שטבעו חכמים ,וכבר אמרו
חכמים' :7גדולה צעקה מתפילה' .התפילה היא מאוד מוגדרת ,אבל יש מצבים שבהם השבר כל כך גדול עד
שהאדם לא מסוגל לדבר יותר .כשילד מקבל מכה חזקה או סופג עלבון צורב ,קשה להרגיע אותו ,הוא בוכה
כל כך עד שהוא לא מסוגל להסביר מה קרה לו .זה המקום שבו נמצא היתום ,כאבו הגדול לא מאפשר לו
לבטא במילים את כאבו.
"והוא שכתוב' :שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה' (תהלים לט ,יג) ,הזכיר בתפלה  -שאדם
מנענע שפתיו  -לשון 'שמיעה' ,והזכיר בשוועה  -שמצטער יותר וצועק  -לשון 'האזנה',
שהוא הטיית האוזן וגדול משמיעה ,ובדמעה היוצאה מתוך הכנעה וצער גדול יותר הזכיר
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ראה זוהר ח"ב כ ע"א.
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(שם) 'אל תחרש' ,והוא הפקת רצונו ,ותבין מזה איך הקדוש ברוך הוא מדקדק בנתיבות
השכר למדוד לכל אחד כמדתו".
ודומה לזה תמצא במדרש (שבת לב ע"א)' :אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף' (איוב
לג ,כג) ,לא אמר 'מלאך אחד מני אלף' אלא 'מליץ אחד מני אלף' ,כלומר זכות אחד מני
אלף חובה.
או יאמר 'שמוע אשמע צעקתו'' ,שמוע'  -שאשלם לו החמס שעושה לו חברו' ,אשמע' -
שאני נפרע ממי שעושה לו החמס ,וזהו' :כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני' ,ולשון חנינה
מדת הדין היא ,כלומר מדת הדין מתוחה כנגדו".
אם כן מה שמאפיין את היתום ,זה שאין לו מושיע ,ואין לו כוח עמידה.

יתום  -תם ,אלמנה  -אילמות
המילה 'יתום' היא מלשון תם ,כלה ,נגמר .אביו נגמר ואבד מן העולם ובכך גם הוא בעצם נגמר ...האלמנה
לעומת זאת ,היא מלשון אילם ,לאלמנה אין עם מי לדבר ,היא לא אילמת פתולוגית-חולנית ,ב"ה יש לה פה
והיא יודעת לדבר ,אבל אין לה עם מי ,זו תחושה נוראה .כשלאישה יש צרה היא מספרת לבעלה ,מקובל
לומר בשם ה"חזון איש" ,8שיש מקרים בהם מותר לבעל ואישה לדבר לשון הרע בינם לבין עצמם כדי
לפרוק את אשר על ליבם ,שכן 'אשתו כגופו' .מדובר כמובן כשאין כוונה להרבות על ידי כך שנאה ,וכשברור
למספר שהצד השני לא יעביר את זה הלאה .אם הדברים נאמרים רק כדי לקבל סעד ותמיכה ,אז זה לא
לשון הרע .הבעל הוא הפסיכולוג של האישה והאישה היא הפסיכולוגית של הבעל והם נותנים כוח
ומחזקים האחד את השני .כאן אנחנו מדברים על אלמנה ,לאלמנה אין אצל מי לפרוק את אשר על ליבה

העינוי מעורר את כאבם העמוק
האלשיך הקדוש 9מוסיף קומה נוספת של הבנה בנוגע למקום הנפשי שבו נמצאים היתום והאלמנה ,וזו
לשונו:
"הנה אומרו 'כל' ,הוא לרבות אלמנה עשירה כנודע (רמב"ם הלכות דעות פ"ו ,ה"י)".
שלא נחשוב שבגלל שמדובר באלמנה עשירה שיכולה לקנות כל מה שרק תרצה ,אז יש לה דין אחר ולא
נדרשת כלפיה זהירות יתרה.
"ולענין הסמיכות וענין כפל העינוי והצעקה... ,יאמר ,הלא הזהרתיך בל תזכיר את הגר
רעותיו שקדמו ,הנני מזהירך עתה שאפילו לא תעשה באופן שאלמנה ויתום יזכרו
טובתם שחלפו למו ויצטערו ,כי בענותך האלמנה תזכור אלוף נעוריה ,והיתום את אביו".
האלשיך הקדוש יורד כאן לעומק נפשם של היתום והאלמנה  -כשמענים אלמנה ,הדבר הראשון שעולה
בדמיונה הוא בעלה ,הלוא אם היה לה בעל כעת היתה לה משענת ,היה מי שדואג לה ומגן עליה ,מאז
שבעלה נפטר היא כמו עלה נידף ,אין מי שיתן לה עוגן ותמיכה .כך קורה גם אצל היתום ,גם הוא נזכר
פתאום באביו ובאמו ומרגיש את חסרונם בעוצמה.
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יעויין בחפץ חיים הלכות לשון הרע כלל י ,מקור החיים סקי"ד בהערה.
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אלשיך שמות כב ,כא-כג.
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"כי זאת אומרת אויה לי כי לולא חסרתי עטרת בעלי לא ענני אדם ,והיתום אומר אויה
לי על אבי כי לעת כזאת היה בעזרי".
המענה נוגע להם בנקודה
כשמתעורר קושי ,דמות דיוקנם של האב או הבעל עולה ומעוררת געגוע עמוקְ ,
הכי עדינה בנפש ,ומעורר את הכאב העמוק ביותר שלהם.

יתום ואלמנה  -עינויים כפול
ואם ישאל השואל :וכי ניתן לגרום עינוי רק ליתום ואלמנה ,וכי עינוי לאדם שאיננו חסר דבר ,לא נחשב
עינוי? על כך אומר האלשיך הקדוש:
"ושמא תאמר :האם לזולת שתי אלה אוכל לענות? על כן בא ואמר ,מה שיחדתי אלו
הוא להודיע כי 'אם ענה תענה אותו' ,כי עינויים כפול:
א .העינוי אשר לכל אדם.
ב .שזוכר כל אחד אשר חסר לו ,שזו זוכרת מות אישה ומתמרמרת עליו כאילו אז מת
ונכפל עינויה ואומרת הן לו היו כמוני לא עינוני ,וכן היתום בוכה גם על אביו.
נמצא ,כי אם 'ענה'  -לא אחד הוא ,כי אם גם 'תענה אותו' ,שהוא עינוי כפול .וזהו 'תענה
אותו'".
בדרך כלל אדם שהוא מעונה ,סופג עינוי נקודתי ,אבל כשמדובר ביתום או אלמנה ,העינוי הזה מזכיר להם
את כאב היתמות והאלמנות וגורם להם עינוי נוסף.
"וכן 'אם צעוק'  -לא צעקה אחת בלבד תהיה כי אם גם 'יצעק' שהוא כפול .והוא כי
האלמנה תצעק צעקה על מציאות העינוי ,וגם צעקה על מות אישה באומרה :אם היה
אישי חי לא יערבו אלה אל ליבם לענותני ומה פשע אישי מהאיש הרע הזה?! וצועקת
על משפטיו יתברך .וכן היתום יצעק על שברו ועל יתמותו על הדרך הלזה".
הכאב הגדול שמתעורר אצל היתום והאלמנה עלול להביא אותם לידי הקפדה ,יש להם קפידא על הקב"ה,
היתום שואל :ריבונו של עולם ,למה לקחת את אבי ,הוא בוודאי לא היה רשע יותר מזה שמענה אותי
כעת! ומעין זה שואלת האלמנה ביחס לבעלה .ממשיך האלשיך הקדוש:
"וגם אני 'שמוע אשמע'  -שתי שמיעות  -על העינוי ועל הזכרת חסרונם:
ועל העינוי אמר 'והרגתי אתכם' ,כי אף מבלי אלמנות ויתמות ראוי לכך כל המענה ,כי
'וקבע את קובעיהם נפש' (משלי כב ,כג).
ועל אשר הזכרת לאלמנה אלמנותה אחרי השכח המת מלב' ,והיו נשיכם אלמנות' ,שהוא
אלמנות בלתי נשכח ,כמו שאמרו ז"ל (בבא מציעא לח ע"ב) :בלי עדים על מיתת בעליהן
ולא ינשאו לעולם שלא תשכח אלמנותה ,לעומת אשר הזכרתם השכוח.
ועל אשר הזכרת את היתום יתמותו' ,יהיו בניכם יתומים' ,נזכר יתמותם להם תמיד שלא
יורידום לנכסי אביהם ,כמו שאמרו ז"ל (בבא מציעא שם)".
כשאדם נושא משא של כאב ושכול ,אי אפשר להתייחס אליו כמו שמתייחסים לאדם רגיל ,סף הרגישות
שלו הוא פי כמה וכמה מאדם רגיל .אדם שהכול יציב אצלו ומעולם הוא לא חווה כאב ,אז המערכת
החיסונית שלו בריאה וגם כשפוגעים בו יש לו כלים להתמודד.
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אנו חיים בתוך חברה שיש בה שכבות מצוקה ושכבות נחשלות ,יש משפחות חד הוריות ויש אנשים
שמשתכרים שכר נמוך ביותר ,זה לא רק נתונים ,זו מציאות של חיים שצריך לתת לה מענה .אנחנו נמצאים
לפני בחירות ורואים כיצד כל ראשי המפלגות הופכים להיות פתאום חברתיים ,פריפריאליים ,כל אחד רוצה
להדגיש את דאגתו והתמסרותו למען החלשים ,אבל דיבורים לא מספיקים ,כדי לתת מענה למצוקה צריך
לחיות אותה ,צריך לגור במקום ולחוות את מה שעובר על אותן משפחות.

שניים מעונים  -היתום ואמו האלמנה
ה"כלי יקר" ,10רבי שלמה אפרים מלונטשיץ ,11נדרש גם הוא לכפילות הלשון ולשינוי הלשון מרבים ליחיד,
אלא שבדבריו אנו מוצאים דגשים אחרים ,ואלה דבריו:
"'אם ענה תענה אותו' ' -אותם' מבעי ליה ,ומהו הכפל 'ענה תענה'' ,צעוק יצעק'' ,שמוע
אשמע' .ובדרך הפשט נוכל לומר שלפעמים אדם מענה את היתום לבד ,ואמו אלמנה,
עיניה רואות וכלות ואין לאל להציל את בנה ועל ידי עינוי אחד מהם שניהם מעונין
ושניהם צועקים והקב"ה שומע לשניהם ומענישו בכפל ,שיהיו בניו יתומים ואשתו
אלמנה.
אלמנה שרואה שמענים את הבן שלה ,אין לה כוח להתמודד עם זה ,היא מצטערת על הבן ואין לה כוחות
נפש להציל אותו ,כך קורה שעינוי אחד גורם בסופו של דבר שיהיו כאן שניים מעונים  -גם היתום וגם אמו
האלמנה.
"ועל צד הרמז נוכל לומר מאחר שהקב"ה 'אבי יתומים' ,אם כן ודאי 'בכל צרתם לו צר'
כביכול ,לכך אמר 'אם ענה'  -אז 'תענה' גם 'אותו' שהוא אבי יתומים ,והנה שניהם
צועקים  -מדת הדין מקטרגת עליו למעלה והיתום צועק למטה ,והקב"ה הרחמן מקבל
צעקת שניהם".
הקב"ה שומע את צעקת הבן ואת צעקת אמו האלמנה גם יחד ולוקח אחריות על הדאגה למצוקתם.

אוי לה למדינה שבה סובלים אלמנות ויתומים
מכאן אנו מגיעים לדברי הרש"ר הירש 12שראויים לשמש גם כדברי חתימה לפרשיה זו ,ואלה דבריו:
"'אם ענה תענה אתו' ' -אתו' מתייחס בראש וראשונה אל היתום ,אבל משמעות הדברים
כוללת בה במידה גם את האלמנה .אוי לכם ,שרי המדינה ,אם המדינה אף היא תתעלל
בהם ותגרום להם שיחושו את הכאב שבאובדן נציגותם ומשענתם! אוי לה למדינה,
שבה סובלים אלמנות ויתומים ביחסי החברה ,ואפילו נציגיו הרשמיים של הציבור אינם
עומדים לימינם לצדקם ולסעדם".
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כלי יקר שמות כב ,כב.
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רבי שלמה אפרים מלונטשיץ (פולין-פראג) ,הש"י-השע"ט  -בצעירותו למד מפי המהרש"ל ,אחר כך עבר ללבוב ומשנת
השס"ד כיהן כרבה של פראג וכראש הישיבה שם .הצטיין במיוחד כדרשן והיה סוחף את לבבות השומעים בדרשותיו .היה
רגיש לשאלות החברתיות והמעמדיות והתמקד במיוחד בתיקון ההנהגה הציבורית .חיבורו המפורסם ביותר הוא פירושו
לתורה "כלי יקר" .מרבית חיבוריו עוסקים בדרשות על התורה ובנושאי מוסר ,ביניהם" :עוללות אפרים"" ,עיר גיבורים",
"אורח לחיים"" ,שפתי דעת"" ,עמודי שש" ,ו"רבבות אפרים".
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רש"ר הירש שמות כב ,כב-כג.
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מנהיגות שאין בה חמלה מסוגלת להטיל גזרות דווקא על השכבות החלשות של החברה ,זה קל מאוד,
ומנגד ,להוביל חקיקה נגד הבנקים למשל ,זו משימה כמעט בלתי אפשרית ,כי זה עלול לפגוע בטייקונים,
בעלי ההון ,שיושבים על העורקים של כל הכלכלה הישראלית.
"ועל כך מקונן הנביא' :יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם' (ישעיה א ,כג) .אוי
ואבוי ,אם לא נשאר להם אלא לצעוק אלי; חייכם ,שאני שמע אשמע צעקתם ,ואביא
פורענות על המדינה ועל החברה ,המביאה את החלשים שבה לידי כך ,שלא נשאר להם
אלא לפנות אל ה'".

אפילו עינוי קל שבקלים
כעת מביא הרש"ר הירש מדרש חז"ל שמעלה את כל הסוגיה הזו של יתום ואלמנה לקומה חדשה ,וזו
לשונו:
"כיצד הבינו אזהרה זו בעלי המצפון בישראל ודייני ישראל  -זאת אנו מוצאים בשיחתם
של רבי שמעון ורבי ישמעאל ,שעה שיצאו ליהרג על קידוש השם :אמר לו רבי שמעון
לרבי ישמעאל :רבי ,לבי יוצא שאיני יודע על מה אני נהרג .אמר לו רבי ישמעאל לרבי
שמעון :מימיך בא אדם אצלך לדין או לשאלה ועכבתו עד שתהא שותה כוסך ונועל
סנדלך או עוטף טליתך? אמרה תורה ,אם ענה תענה ,אחד ענוי מרובה ואחד ענוי
מועט!".
שואל רבי ישמעאל את רבי שמעון :היה פעם מישהו דפק אצלך בדלת ונתת לו להמתין עד שתתלבש ,או
עד שתסיים את כוס התה שלך? הלוא התורה מזהירה שלא לענות את החלש אפילו בעינוי קל שבקלים!
"אמר לו (רבי שמעון לרבי ישמעאל) :ניחמתני רבי( .מכילתא)".
עכשיו רבי שמעון יכול לצאת לבית ההריגה בשקט ,עכשיו הוא מבין על מה הוא יוצא ,על מה נגזרה הגזירה
האלקית .ממשיך המדרש:
"וכשנהרגו רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל ,אמר רבי עקיבא לתלמידיו :התקינו
עצמכם לפורענות ,שאילו טובה היתה עתידה לבוא בדורינו לא היינו מקבלין אותה
תחלה ,אלא רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל ,ועכשיו גלוי וידוע הוא לפני מי שאמר
והיה העולם שפורענות גדולה עתידה לבוא בדורנו ,ונסתלקו הצדיקים מבינותינו,
שנאמר' :הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין' (ישעיה נז ,א),
ועכשיו פורענות בא עלינו ,לא השלים הדיבור עד שתפסו לרבי עקיבא וסרקו את בשרו
במסרקות של ברזל ,ועליהם נאמר' :יקר בעיני ה' המותה לחסידיו' (תהלים קטז ,טו)".
דברי הרש"ר הירש תובעים קוד אתי מאוד מאוד חד וברור ,קוד שיורד לרזולוציות הכי קטנות של החברה,
והעיקר ,הרש"ר הירש מרים אותנו מהמבט הפרטי אל המבט הכללי ,מעין דברי הפסיקתא 13האמורים ,בה
דרשו חז"ל" :אם כשהיחיד כך ,כשהרבים צועקים לא כל שכן" .התביעה היא תביעה על החברה כחברה ,על
המדינה ועל מנהיגיה .אנו מצווים לייצר מנהיגות כזו ,שסף הרגישות שלה מסוגל לדאוג במסירות לצרכיו
של החלש ,ולוואי ונזכה.
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פסיקתא זוטרתא שמות כב ,כב.

