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משפטיםאמרות                              טהורות ב

פרשת משפטים

ליל שב"ק

 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, 
         וכתב רש"י כל מקום שנאמר אלה 

על  מוסיף  ואלה  הראשונים  את  פסל 

הראשונים מה הראשונים מסיני אף אלו 

מסיני, ולכאורה צריך להבין ומי לא ידע 

אשר אף פרשה זו מסיני נתונה והרי כל 

צריך  עוד  נתונה,  מסיני  כולה  התורה 

להבין בהמשך המקראי קודש )כ"ד ז'( 

בפסוק ויקח ספר הברית ויקרא באזני 

נעשה  ד'  דבר  אשר  כל  ויאמרו  העם 

ונשמע ובתנדב"א )אליהו רבא י"ז י"ב( 

וכיון שקיבלו ישראל עול מלכות שמים 

בשמחה ואמרו כל אשר דבר ד' נעשה 

ונשמע מיד אמר הקב"ה למשה שיאמר 

לשיראל שיעשו לו משכן שנאמר דבר אל 

בנ"י וגו' ועשו לי מקדש, ולכאורה מה 

ענין ועשו לי מקדש למה שאמרו העם 

נעשה ונשמע.

 ואפ"ל עפ"י מה דאיתא בב"ב )כ"א.( 
גמלא  בן  יהושע  מתקנת  אשר        

התקינו שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות 

תצא  מציון  'כי  דרוש  מאי  בירושלים 

מציון(  כי  )ד"ה  התוס'  וכתבו  תורה', 

לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים 

יותר  לבו  מכוון  היה  בעבודה  עוסקים 

שעל  והיינו  תורה,  וללמוד  ליר"ש 

התורה,  ללימוד  לבוא  זכו  היראה  ידי 

וכדאיתא בשבת )ל"א.( אמר רבא בשעה 

נשאת  לו  אומרים  לדין  שמכניסין אדם 

ונתת באמונה קבעת עתים לתורה וכו' 

ואפ"ה אי יראת ד' היא אוצרו אין אי 

לא לא, ופירש רש"י )ד"ה היא אוצרו( 

בעיניו  עיקר החשוב  הוא  היראה  אשר 

לאצור ולעשות סגולה לזכרון, וכמאמר 

הגמרא )יומא ע"ב:( אמר רבי שמואל 

דכתיב  מאי  יונתן  ר'  אמר  נחמני  בר 

וגו' אוי להם לשונאיהן  זה מחיר  למה 

בתורה  שעוסקין  חכמים  תלמידי  של 

ואין בהם יראת שמים, והענין הוא אשר 

ותורה  לתורה  זוכין  יראה  ידי  על  רק 

בלא יראה אינה תורה.

ביאר  )בהקדמה(  שמעתתא   ובשב 

ואת  ירא  האלהים  את         הפסוק 

מצותיו שמור )קהלת י"ב י"ג( אשר רק 

על ידי יראתו ית"ש ישמרו מצותיו ולולי 



ומצות,  להתורה  קיום  אין  השמירה 

ולתורה  ובזוהר כינה להיראה בשם בת 

בשם בן, ואולי זהו שרמזו בגמרא )ב"ב 

לבנים  יפה  סימן  תחילה  בת  קמ"א.( 

דאיתא  מה  עפ"י  לאחהא,  דרביא 

באבות )פ"ג מ"ט( כל שיראתו קודמת 

שהיא  תחילה  בת  והיינו  וכו',  לחכמתו 

תורה  היינו  לבנים  יפה  סימן  יראה 

התורה  היראה  דע"י  לבנהא,  דרביא 

מתקיימת.

פירש  )בשלח(  שלמה   ובתפארת 

ולילה בעמוד אש            משאה"כ 

על  מרמז  זה  פסוק  אשר  להם  להאיר 

בלילה  ממשלתה  אשר  מלכות  בחינת 

כמבואר בזוה"ק, ונקראת אש כמ"ש כי 

ד' אלוקיך אש אוכלה היא ואף נקראת 

ההמתקה  היא  שהה'  ה'  אש  אשה 

שלה, וזהו להאיר להם אותיות ליראה, 

שפירש  וכמו  יראה  איהי  מלכות  כי 

הגדול  המורא  לכל  הפסוק  הרמב"ן 

אשר עשה משה לעיני כל ישראל היינו 

שהשרה השכינה עליהם ולכן היה להם 

מורא גדול, וזהו שאמר שלהע"ה אשה 

יראת ד' היא תתהלל, דהנה נודע אשר 

כל ה'אשת חיל' מדבר בהשכינה ופסוק 

זה מבאר עיקר שבח של השכינה, וזהו 

רבות בנות עשו חיל היינו רבות ספירת 

חיל  עשו  ועולם  עולם  שבכל  המלכות 

אבל  בעולם,  וישועות  טובות  פועלים 

מלכות  בחינת  פי'  כלנה  על  עלית  את 

אשר עמנו עלית על כלנה כי אשה יראת 

שנקראת  שהשכינה  תתהלל  היא  ד' 

לידי  המביאה  והיא  עמנו  היא  אשה 

וזהו  עיקר העבדות,  וזהו  יראת שמים 

לה  שיתנו  והיינו  ידיה  מפרי  לה  תנו 

בכל  ויתכוונו  ידיהם  מעשי  בכל  ליראה 

עשיית המצות והתורה לאוקמי שכינתא 

מעפרא.

אליהו  דבי  התנא  בדברי  הפירוש   וזהו 

נעשה  ישראל  שאמרו  שבשעה      

ונשמע מיד אמר הקב"ה למשה שיאמר 

דאין  דמכיון  משכן,  לי  ועשו  לישראל 

יראה  מתוך  אלא  התורה  לימוד  עיקר 

וכמאמר הגמ' )ביומא( אשר אוי להם 

לשונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין 

היא  והיראה  ירא"ש,  בהן  ואין  בתורה 

רש"י  שפירש  וכמו  לזכרון  הסגולה 

דברי הגמרא )בשבת( אשר היראה הוא 

ולעשות  לאצור  בעיניו  החשוב  עיקר 

מה  על  הש"ש  וכדברי  לזכרון,  סגולה 

שאמרו חז"ל )ב"ב קמ"א.( בת תחילה 

שנקראת  יראה  היינו  לבנים  יפה  סימן 

שנקראת  לתורה  יפה  סימן  היא  בת 

התורה,  מתקיימת  היראה  שע"י  בן 

וכמאמר התפא"ש )בשלח( על הפסוק 

לה  תנו  תתהלל  היא  ד'  יראת  אשה 

גמשפטיםאמרות                              טהורות



משפטיםאמרות                              טהורות ד

מפרי ידיה, אשה מרמז למלכות ואיהי 

יראה היא המעולה מהכל, והחיוב הוא 

אשר יתן האדם היראה בכל מעשי ידיו 

והתורה  המצות  עשיית  בכל  ויתכוון 

בשעה  לכן  מעפרא,  שכינתא  לאוקמי 

שאמרו ישראל נעשה ונשמע מיד אמר 

יראו  שכאשר  משכן,  לי  ועשו  הבוב"ה 

קדושה גדולה וכהנים עוסקין בעבודה 

לכוון  ויזכו  לירא"ש  יותר  לבם  יתעורר 

לבם לתורה וכש"כ התוס' בב"ב )כ"א. 

ד"ה כי מציון(.

 ועל מה שכתב רש"י ואלה המשפטים 

מה  הראשונים  על  מוסיף  ואלה      

מסיני,  אלו  אף  מסיני  הראשונים 

ולכאורה ומי לא ידע אשר אף אלו מסיני 

ונראה  נתונה,  מסיני  התורה  כל  והלא 

במאור  שכתב  מה  עפ"י  הביאור 

עינים )פר' האזינו( אשר עיקר לימוד 

אשר  בהכרה  האדם  שיכיר  התורה 

השי"ת הוא הנותן לו השכל להבין דברי 

התורה ויאמין באמונה שלימה שמקבל 

לו  אין  מעצמו  והוא  מהשי"ת  התורה 

ושמש  במאור  דאיתא  וכעין  כלום, 

)פר' חוקת( שעיקר לימוד התורה הוא 

ע"מ ללמד לשמור ולעשות ולדבק עצמו 

ע"מ  לומד  ואם  הוא,  ברוך  סוף  באין 

אליבא  הלכה  משיג  אינו  בה  להתגדל 

דאמת.

בדיני  זו  פרשה  אשר  כתב  רש"י   והנה 
)ב"ב  בגמ'  ואיתא  ממונות,        

בדיני  יעסוק  שיחכים  הרוצה  קע"ה:( 

ממונות וכו', והיה מעלה האדם בדעתו 

שילמד על מנת שיחכים ולכן כתב רש"י 

אלא  נתינתם  ואין  מסיני  ראשונים  מה 

ולהאמין  ולעשות  לשמור  ללמד  ע"מ 

אשר הוא מעצמו אין לו כלום והכל הוא 

מאתו יתברך אף אלו מסיני ואינם אלא 

ע"מ ללמד לשמור ולעשות ולידע אשר 

הכל הוא מאתו יתברך והוא מעצמו אין 

לו כלום.

 ובזה נבאר המשך המקראי קודש מה 
לחפשי  יצא  ובשביעית  שאמר         

שביעית הוא מידת מלכות דאיהי יראה, 

מי  אלא  חורין  בן  לך  אין  לחפשי  יצא 

והיינו  ב'(  פ"ו  )אבות  בתורה  שעוסק 

אם  לתורה,  יזכה  יראה  מידת  שע"י 

בגפו יבוא היינו תורה בלא יראה בגפו 

מתקיימא,  לא  יראה  בלא  דתורה  יצא 

אמנם אם בעל אשה היא אשה המרמז 

היא  ד'  יראת  אשה  וכד"א  למלכות 

תתהלל, יזכה לויצאו ילדיה עמה והיינו 

תורה.

ע"י העסק  אלא  ליראה  בא  אדם   ואין 
       בה, ואל יאמר האדם אשר העסק 

אדרבה  אלא  התורה  לביטול  מביא  בה 

החת"ס  וכש"כ  לקיומה,  הוא  מביא 



ירא"ש  כי  נראה  אשר  ל"א.(  )שבת 

וכדאיתא  מתורה  בעליה  קצת  מבטלת 

חסידים  על  ל"ב:(  )ברכות  בגמרא 

משתמרת,  היאך  תורתן  הראשונים 

זוכה  לשמה  הלומד  זה  לעומת  אלא 

רזי  לו  מגלה  והקב"ה  הרבה  לדברים 

תורה ומעמידו על האמת, וכמו שתירץ 

הש"ס )שם( כיון שחסידים הם תורתם 

משתמרת בקרבם.

___________

בצפרא דשבתא

את  וברך  אלקיכם  ד'  את   ועבדתם 

           לחמך ואת מימיך והסירותי 

ובכלי  כ"ה(,  )כ"ג  מקרבך  מחלה 

יקר הקשה מהו שהתחיל הכתוב בלשון 

אלקיכם  ד'  את  ועבדתם  ואמר  רבים 

וסיים בלשון יחיד ואמר וברך את לחמך.

ז"ל  אמרם  פי  על  לומר  נוכל   ואולי 

        בגמרא )קידושין מ' ע"א( מחשבה 

טובה הקב"ה מצרפה למעשה, והקשו 

לומר  צריך  היה  שלכאורה  המפרשים 

שאמר  הלשון  ומהו  כמעשה  מחשבה 

מצרפה למעשה, וביאר המקנה )שם, 

ד'  )אבות  ז"ל  אמרו  הנה  כי  בגמרא( 

לו  קונה  אחת  מצוה  העושה  כל  י"א( 

אחת  עבירה  העובר  וכל  אחד  סניגור 

קונה לו קטיגור אחד, והוא ענין בריאת 

המלאך שנברא מעשיית המצוות ויש בו 

כי במעשה המצוה  ונשמה,  גוף  בחינת 

נברא  ובמחשבה  המלאך  גוף  נברא 

המצוה  במחשבת  והנה  למלאך,  נשמה 

לבד אף שנברא ממנה נשמה של המלאך 

מ"מ אין המלאך בשלימות, וכן כשאדם 

בריאת  אינה  כוונה  בלא  מצוה  עושה 

ובחסד  נשמה,  בלא  כגוף  אלא  המלאך 

השי"ת כשאדם מחשב איזה מחשבה אף 

עשה מעשה  ואח"כ  עשה מעשה  שלא 

שלא לשמה או שלא בכוונה מצרף הוא 

ית"ש שניהם יחד שנותן הנשמה בתוך 

הגוף אף שלא נתהוו ביחד, וזהו הלשון 

אבל  למעשה,  טובה  מחשבה  מצרף 

בעבירה אע"פ שאדם מהרהר בעבירה 

בשוגג  חטא  עושה  הוא  אחרת  ובפעם 

רעה  המחשבה  מצרף  הקב"ה  אין 

למעשה לעשות קטיגור שלם וכיון שהם 

נפרדים זה מזה אין מועילין כלום, אך 

יש בדבר הזה תנאי דאם השוגג הוא בא 

ע"י המחשבה אעפ"י שאינו ביחד מ"מ 

למעשה  שגרמה  היא  שהמחשבה  כיון 

מצורפות המחשבה למעשה.

 ולהנ"ל נוכל לומר כי זהו הביאור במה 

לשון  'ועבדתם'  הכתוב  שאמר         

רבים כי גם אם יעשו ב' אנשים מצוה, 

במחשבה  המצוה  עשה  שהאחד  רק 

האמרות                              טהורות משפטים



אמרות                              טהורות ו

והשני  עשה,  ולא  מצוה  לעשות  שחישב 

בלא  שעשה  רק  במעשה  שעשה  הוא 

שניהם  מבין  לשמה,  שלא  או  כוונה 

תעלה המצוה בשלימות ע"י שהבוב"ה 

מעשה  עם  זה  של  מחשבה  מצרף  הוא 

של זה.

מכיון  כי  לומר  נראה  היה   ולפי"ז 

בפועל  המצוה  עשה  שהאחד        

והשני עשה המצוה במחשבה לא יקבלו 

יחדיו  שניהם  רק  שלם  שכר  אחד  כל 

מבין  יוצאת  שהייתה  המצוה  כעשיית 

ואמר  הכתוב  סיים  לזה  יחדיו,  שניהם 

בלשון יחיד להראות רחמיו וחסדיו של 

הבוב"ה כי אעפ"כ יקבל כל אחד שכר 

ואמר  הכתוב  שסיים  וזהו  עצמו  בפני 

וברך את לחמך ואת מימיך וגו'.

________

בסעודה שלישית

ואלה  ד"א  י"ב(  ל'  פ'  )פ"ז   במד"ר 

            המשפטים הדה"ד מגיד דבריו 

לאדרינוס  לו עקילס  ליעקב פ"א אמר 

ולהעשות  להתגייר  אני  רוצה  המלך 

ישראל, אמר לו לאומה זו אתה מבקש, 

בהם  ראית  מה  וכו'  אותה  בזיתי  כמה 

הקטן  לו  אמר  להתגייר  רוצה  שאתה 

את  הקב"ה  ברא  היאך  יודע  שבהם 

תורתן  ולמד  לך  לו  אמר  וכו'  העולם 

ואל תמול, אמר לו עקילס אפילו חכם 

שבמלכותך וזקן בן מאה שנה אינו יכול 

כתוב  שכן  מל  אינו  אם  תורתן  ללמוד 

ומשפטיו  חקיו  ליעקב  דבריו  מגיד 

לישראל לא עשה כן לכל גוי ולמי לבני 

ישראל.

לו  שהשיב  מהו  הקשו   המפרשים 
             עקילס שלא יוכל ללמוד תורתן 

התורה  לימוד  ענין  ומה  מל  אינו  אם 

למצות מילה, וביותר דהא איתא בגמרא 

אומות  על  הקב"ה  שהחזיר  ב'(  )ע"ז 

העולם שיקבלו את התורה ובאותו הזמן 

הרי עדיין לא היה כלל ציווי למול הרי 

שאין זה תלוי בזה. 

מה  עפ"י  הביאור  לומר  אפשר   אולי 
ישראל  בישמח  דאיתא      

)משפטים א'( כי העיקר לקיום המצות 

כדבעי הוא ע"י אהבת רעים האהובים 

לאהבם כנפשו ממש, ולכך אנו אומרים 

לשם  ותפילה  ומצוה  תורה  כל  קודם 

יחוד קוב"ה וש' בשם כל ישראל, היינו 

ובזה  ישראל  בכלל  א"ע  כוללים  שאנו 

הפירוש  וזה  בשלימות,  המצוה  נעשה 

ויקח את ספר  ז'(  )כ"ד  במה שאה"כ 

הברית ויקרא וגו' ויאמרו כל אשר דבר 

ולכאורה הוא מושלל  ונשמע  ד' נעשה 

לשמיעה  עשיה  הקדימו  האיך  ההבנה 

משפטים



וזה אינו רק במלאכי מעלה עושי דברו 

והדר לשמוע בקול דברו וזה הדבר א"א 

בבשר ודם, ולהנ"ל הפירוש הוא שאמרו 

מצות  התרי"ג  כל  היינו  הדברים',  'כל 

ואיך  נעשה,  מגרעת  בלי  בשלימותן 

אפשר לכל אחד לעשות כולם הלא הרבה 

מצות אשר אינם נוהגים אצל כ"א, אלא 

ט"ו  )ש"א  מלשון  שהוא  נשמע  ע"י 

ד'( 'וישמע שאול' היינו מלשון אסיפה 

שנחבר עצמינו יחד עם כל עדת ישראל 

על  נחשב  עי"ז  אחד,  בלב  אחד  כאיש 

כל אחד ואחד כאילו קיים כל התרי"ג 

מצות, והיינו שע"י שיהיו אוהבים זל"ז 

יהיו כולם כאחד.

העקידה כי הטעם שנתן   והנה כתב 

     לנו השי"ת מצות מילה, הוא כמו 

שאם  כדי  חייליו  בין  סימן  שעשה  מלך 

יפגוש חיל א' את חבירו אף בארץ נכריה 

חיילים  שניהם  כי  ביודעו  עמו  יתאחד 

את  השי"ת  חתם  וכמו"כ  אחד,  למלך 

ישראל באוב"ק וזה מאחד הכלל ישראל 

קיסר  לאדרינוס  עקילס  שהשיב  וזהו 

מאה  בן  וזקן  שבמלכותך  חכם  אפילו 

אינו  אם  תורתן  ללמוד  יכול  אינו  שנה 

התורה  ללמוד  שיכול  דאף  והיינו  מל, 

ע"מ  ללמוד  הוא  הלימוד  תכלית  אבל 

דברי  כל  את  ולקיים  ולעשות  לשמור 

אחדות,  ע"י  אם  כי  א"א  וזה  התורה 

א"א  הלא  עצמי  את  אמול  לא  ואם 

כל  לקיים  אוכל  ולא  עמהם  להתאחד 

התרי"ג מצות ומה יועיל לי הלימוד.

יודע  שבהם  'הקטן  לו  שאמר   ומה 

העולם'  את  ברא הקב"ה  היאך        

הכלי  שכתב  מה  עפ"י  הענין  נראה 

אלוקים  ויקרא  הפסוק  בפירוש  יקר 

לרקיע שמים ופירש כי לא רצה הקב"ה 

מורה  זה  שם  כי  רקיע  בשם  שיקרא 

וירקעו  כמ"ש  והמחלוקת  הפירוד  על 

מסך  הוא  רקיע  כל  כי  הזהב  פחי  את 

המבדיל בין שני דברים, וקראו שמים כי 

זה מרמז על השלום שנגזר מלשון  שם 

אש ומים, וזהו שאמר לו הקטן שבהם 

יודע מה נברא ביום א' והיינו השמים 

שרק  לו  לומר  האחדות  על  המרמזים 

תכלית  לידי  לבוא  יכולין  האחדות  ע"י 

לימוד התורה שהוא קיום כל המצות.

זאמרות                              טהורות משפטים

גליון "אמרות טהורות" לחודש שבט נתנדב ע"י ידידינו מוה"ר מאיר הלוי אלבום ומשפחתו שיחיו




