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בעזהי"ת

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם (שמות כ"א א')

את  פסל  אלה  שנאמר  מקום  כל  המשפטים,  "ואלה  וברש"י, 

מסיני  הראשונים  מה  הראשונים,  על  מוסיף  ואלה  הראשונים, 

אף אלו מסיני וכו'. 'אשר תשים לפניהם', אמר לו הקב"ה למשה 

ג'  לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב' או 

פעמים עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה ואיני מטריח עצמי 

ופירושו, לכך נאמר אשר תשים לפניהם,  להבינם טעמי הדבר 

כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם".

ויש לעיין, בראשונה, מה שהוצרכנו ללימוד מיוחד כי דינים אלו 

נאמרו מסיני, והלא אך פשוט שכל התורה כולה נאמרה מסיני 

ובכללה אף פרשה זו, ומהו שדרשו בה דרשו זו.

וכן לגבי הדיוק מן הלשון אשר תשים 'לפניהם', ולא נאמר אשר 

תשים סתם, והביא רש"י הלימוד שציווה הקב"ה את משה ללמד 

הדינים  באמירת  להסתפק  ולא  המצוות,  טעמי  אף  לישראל 

בלבד. לכאורה יש להבין, שהרי בתורה מצינו כמה וכמה מצוות 

שלא נתפרש לנו טעמיהם ואין אנו יודעים בהם אלא שכך יש לנו 

לעשות, אם כן מוכח שאין הכרח כל כך בידיעת טעמי המצווה, 

ומה חסרון אפוא בכך שילמדם רק דיני המצווה בלא טעמיהם.

דבריו  'מגיד  קמ"ז)  (תהלים  "הה"ד  הסמיכו  ו')  ל'  (שמו"ר  ובמדרש 

ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי ומשפטים 

בל ידעום'. הנה הכתוב אינו מובן, שמתחילה הוא אומר 'מגיד 

החוקים  שהן  משמע  לישראל',  ומשפטיו  חוקיו  ליעקב,  דבריו 

אך  העולם,  לאומת  ולא  בלבד  לישראל  נאמרו  המשפטים  והן 

ידעום',  בל  ומשפטים  גוי  לכל  כן  עשה  'לא  אומר,  מהו  שוב 

משמע משפטים דייקא הוא שלא ידעום, הא חוקים כן לימדם, 

הרי סתירה.

מצווה על האדם שיקיים אפי' מצוות שכליות לשם ה', 
ולא מפני שכך מחייב השכל

הרבה,  ודינים  מצוות  בתוה"ק  דהנה  בעזה"י,  לבאר  ונראה 

שהשכל  השכליות  המצוות  בהם  יש  מינים.  לג'  המתחלקים 

מחייבם, כגון כיבוד אב ואם, איסור גניבה וגזילה ושקר, ושלא 

יתפרש  הן מצוות שאף שלא  וכיו"ב  אלו  כל  וכו',  ליקח שוחד 

העולם  אומות  ואפילו  דעת,  בר  לכל  מובנים  הם  הרי  טעמם, 

משיגים זאת בשכלם.

טעמם  לנו  נתפרש  שאמנם  שמעיות,  מצוות  הם  הב'  המין 

בתורה, אך אין אלו מן הדברים שעולים מעצמם על לב האדם. 

יג, ט) "והיה  (שמות  כגון מצוות תפילין, שנתפרש בתורה הטעם 

לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך 

המחויבת  מצווה  אינה  אך  ממצרים",  ה'  הוציאך  חזקה  ביד  כי 

מצד השכל. וכיו"ב שמירת שבת, סוכה ומצה וכדו' ממין מצוות 

ההבנה  מצד  שכליים  שאינם  הגם  הטעם  מפורש  בכולם  אלו, 

האנושית הפשוטה.

אך לעומתם יש מין נוסף ממצות התורה, שלא זו בלבד שאינם 

שכליים, אלא אף טעמם לא נתפרש. כגון שעטנז, פרה אדומה 

אלא  טעמם  לנו  נמסר  ולא  מלך,  בגזירת  חוקים  הן  אלו  וכדו'. 

חובת קיומם בלבד.

ה' בכוונה פשוטה שכך  ומחובת האדם שיקיים את כל מצוות 

התורה  שבחוקי  כשם  ה'.  מצוות  לעשות  ית"ש  חכמתו  גזרה 

גזרה  כך  כי  כזה  באופן  מקיימם  הריהו  טעם  שום  בהם  שאין 

חמתו ית', כך אף שאר המצוות, בין השכליות ובין השמעיות, 

צריך לקיימם בכוונה זו לשם שמיים כי כך ציווה לקיימם, בלא 

שום טעם. אמנם וודאי כי במצות שמפורש בהם טעם, מחויבים 

שולחן הטהור ליל שב"ק פר' משפטים - שקלים תשע"ה

הכוונה העיקרית בקיום כל המצוות הוא מפני שכך ציוונו השי"ת

מחייב  שכך  מפני  ולא  ה',  לשם  שכליות  מצוות  אפי'  שיקיים  האדם  על  מצווה 

ששניהם  וללמדנו  שכליות,  מצוות  לצד  שמעיות  בהם  יש  הדברות  עשרת   | השכל 

שקולים | הכוונה הנכונה בכל מצווה היא לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה, ויש לעשותה בשם 

כל ישראל | כאשר אנו מקיימים חלקי המצווה שבידינו בשלימות, נחשב לנו כאילו קיימנו 

הכל כראוי 



זה אלא החלק הפשוט  לידע שאין  יש  זה, אך מ"מ  לכוון טעם 

והנגלה שבטעם המצווה, אך בפנימיותה היא עמוקה מאד, מי 

ישיגנה. לכך יש כוון בקיום המצווה את הטעם האמור בתורה, 

אך בד בבד לייחד עיקר הכוונה בקיום, מפני שכך ציווה הבורא 

והרי אנו רוצים לעשות רצונו.

"מה  ד'ואלה',  וי"ו  לפרש  רש"י  שהביא  בדרשה  נרמז  זה  ודבר 

עליהם  ישראל  שקיבלו  שבעת  כשם  רצ"ל  מסיני",  הראשונים 

לא  ונשמע,  נעשה  אמרו  כאשר  מסיני  ומצוותיה  התורה  קיום 

היה עימם שום ידיעת טעם, אלא רצונם היה פשוט לקיים מצוות 

שכן  כל  אז,  להם  נמסרו  טרם  מצוות  גופי  אפילו  שהרי  המלך, 

לקיים  רק  שנתכוונו  כרחך  על  אלא  ידועים,  היו  לא  טעמיהם 

רצונו הפשוט בלא שום טעם. "אף אלו מסיני", כמו כן אף עתה 

לאחר קבלת התורה, וכבר בידינו טעמים למצוות התורה, עדיין 

צריך לקיימם באותה בחינה שקיבלוהו ישראל 'מסיני', בלא שום 

כוונת טעם, אלא לעשות רצון הבורא ית' בלבד. ובפרט במצוות 

שהשכל  לחבירו  אדם  שבין  דינים  שהן  זו,  בפרשה  האמורות 

מחייבם וטעמם מובן לכל בר דעת, יש לקיימם בכוונה הראויה 

לעשות רצון השי"ת, ולא כי כך מתחייב מצד השכל.

ובזה יש לבאר נמי מה שדרשו חז"ל בברכות (כ"ב.) עה"פ (דברים 

'יום אשר  (י')  וכתיב בתריה  בניך',  ולבני  לבניך  'והודעתם  ט')  ד' 

עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב', דרשו "מה להלן באימה וביראה 

יש לומר  ובזיע".  ובריאה ברתת  ובניע, אף כאן באימה  וברתת 

המכוון עפ"י דרכנו, דכשם שלהלן במעמד הר סיני קבלו בנ"י 

את התורה רק לשם קבלת עול מצוות, ולא מפני טעמיהם, וזהו 

'באימה וביראה' גרידא, כך נמי בכל הדורות כולם צריך לקיים 

התורה ומצוותיה באופן כזה בבחי' 'באימה וביראה' כשם שהיה 

לקיימם  צריך  להדיא,  הטעם  בהם  שנתפרש  אותם  ואפי'  אז, 

באופן הפשוט והראוי שרצוננו לעשות רצונו ית'.

עשרת הדברות יש בהם שמעיות לצד מצוות שכליות, 
וללמדנו ששניהם שקולים

בסיני,  שנאמרו  הדברות  עשרת  דהנה  לומר,  יש  דיוק  וביותר 

חלקם המה שכליות וחלקם המה שמעיות, ובעשרה דברות אלו 

נאמרו באש בעת מעמד קבלת התורה על  כי  וידוע  גלוי  הלא 

ההר, ולא נודע ביניהם שום צד של חשיבות למצוה א' יותר מן 

האחרת. וזהו 'אף האחרונים מסיני', הכוונה שאף אלו האחרונים 

המה  אף  שכליות,  מצוות  שהם  וכו'  תגזול  לא  תגנוב,  לא  כגון 

מסיני כהראשונים ממש, ולא יעלה על הדעת לחשוב כי מצוות 

שהשכל מחייב הם חמורים פחות ממצוות שמעיות, שהרי כולן 

קלה  במצוה  זהיר  "הוי  באבות  חז"ל  אמרו  וכבר  מסיני.  נאמרו 

כבחמורה" וכו'.

למשה  הקב"ה  שאמר  שפירש"י  מה  נכון  על  יתבאר  ובדברינו 

"לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' 

פעמים עד שתהא סדורה בפיהם" וכו',  שהיה משה רבינו סבור 

לשנות להם ההלכה עד שתהא סדורה בפיהם מבלי לפרש להם 

לעשות  היא  הרצויה  הכוונה  כך  ובין  כך  בין  שהרי  הטעמים, 

ציווי הבורא מפני שכך ציווה, ואם כן למה להם לידע הטעמים. 

אמר לו הקב"ה "אשר תשים 'לפניהם', כשלחן הערוך", יש להם 

לידע אף הטעמים, ואם יזכה אדם, ישיג אף עומק סודות טעמי 

אפס,  התורה.  בפנימיות  וצפונים  הגנוזים  הפנימיים,  המצווה 

עצם הקיום צריך להיעשות בכוונה הפשוטה כאשר נתבאר.

ע"י  הוא  והעמוקים,  הפנימיים  המצוות  טעמי  להשיג  והדרך 

ראשו  ויכניס  ידה,  על  ויזדכך  ויתקדש  בתוה"ק  אדם  שיעסוק 

ומוחו במי הדעת, הלא היא התוה"ק (עי' רמב"ם סוף הלכות מקוואות), 

כאשר ילמד באופן כזה יזכה אף למדרגת קיום המצוות מאהבה 

המצוות  טעמי  להבין  יוכל  ובכן  היראה,  מן  יותר  גדולה  שהיא 

לעומקם.

ואסמכתא לזה יש להביא ממצות פרה אדומה שנאמר בה חוקה, 

כלשון הכתוב (במדבר י"ט ב') "זאת חוקת התורה וגו' ויקחו אליך 

פרה אדומה" וגו', שאין בה שום טעם למצוה, ואילו ברש"י מפי 

ר' משה הדרשן נתן טעם לשבח במצוה זו, ולכאו' הוי כסתירה. 

אלא הנראה לומר ע"פ דברינו, דהן הכי נמי מצווה זו היא בגדר 

חוק ואין בה שום טעם בפשטות, אמנם משה רבינו ע"ה שנתאמץ 

מאד והיה חפץ לדעת טעמה ונימוקה, גילו לו מן השמים הטעם. 

וכן מורה הלשון המדרש (במדב"ר, י"ט ו') "אמר לו הקב"ה למשה, 

לך אני מגלה ולאחרים חוקה". אם כן מה שגילו לו הטעם, הוא 

מה שפירש"י בשם רבי משה הדרשן, אך לעולם היא חוקה בלא 

טעם, (ויעוין בחת"ס תו"מ שם שכתב כעין זה). וזכה משה שנתגלה לו 

נפשו  בזכות שהייתה  וזאת  ישראל,  כל  לו  זה קודם שזכו  טעם 

לימוד,  מכאן  הרי  התורה.  של  סודותיה  עמקי  להבין  חושקת 

שכאשר חפץ אדם להבין ולהשיג באמת טעמי המצוה אזי מזכים 

אותו משמים והוא משיג סתרי הטעמים.

לישראל",  ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  "מגיד  פי' הפסוק  וזה 

ישראל  אך  משפטים,  והן  חוקים  הן  להם  יש  ישראל  דאמנם 

קדושים מקיימים כל מצוות התורה בבחי' חוקים, אף המשפטים 

שנתפרש טעמם. ואין הם מחשיבים מצווה אחת על פני האחרות, 

אלא כולם שווים אצלם לטובה.  אמנם אוה"ע לא רק שאין להם 

ידעום, כלומר שאפילו אותם  החוקים, אלא אף המשפטים בל 

מצוות שבהם הם כן מחויבים, דהן ז' מצוות בני נח, אף בהם אינם 

משיגים הטעם. ואפי' המצוה שהם מחויבים לדון דיני ממונות, 

שהיא אחת מז' מצוות בני נח, יש מן האחרונים הסוברים שאינם 

חייבים בדיני התורה, אלא אך לדון דיני ממונות ואפי' בערכאות 

שאפי'  הרי  סי"ד).  ח"ו  חת"ס  ובשו"ת  י'  סי'  הרמ"א  שו"ת  (ועיין  שלהם 

ואין הם משיגים שום  ניתן להם,  לא  חלק המשפטים שבתורה 

טעם שהוא מקיום המצוות.

הכוונה הנכונה בכל מצווה היא לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה, 
ויש לעשותה בשם כל ישראל

שאנו  מה  זי"ע,  אאמו"ר  כ"ק  דהרה"ק  בפומיה  מרגלא  והוי 

וכו' בשם כל ישראל, המכוון  יחוד  אומרים קודם המצוה לשם 

בזה שאדם מגלה דעתו שאינו עושה המצוה על דעת הטעמים 

ח"ו,  חסרה  המצווה  נמצאת  כזה  באופן  שהרי  בה,  לו  הגלויים 

כי מי האיש אשר יוכל להשיג בדעתו האנושית כוונות עמוקות 

וטמירות כאשר הן רמוזות וגנוזות בכל מצווה מדעת עליון. לכן 

אומרים לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה, כלומר שהכוונה העיקרית 

בקיום המצווה הוא לשם יחוד וכו', ויחד עם ההשתתפות בשם 

כל ישראל, אפשר לקיים המצווה כתיקונה בצירוף רוב דעותיהם 

כוונות  ברוחב  ולפגוע  לצמצם  מבלי  ישראל,  של  הטהורות 

המצווה הנסתרות שאיננו משיגים.



יו"ל ע"י מערכת "נדברה נא", קרית נדבורנה

ובעומדנו עתה בשבת שקלים, יש להוסיף ולבאר בטעם מצוות 

המפרשים  ביארו  כאשר  נפשותיכם",  על  "לכפר  שבאה  שקלים 

שקל  ולא  דייקא  השקל  מחצית  להביא  ישראל  נתחייבו  שלכך 

כוונת המצוה  שלם, ללמדנו שאין בכוחו של אדם להשיג עיקר 

כי אם בשיתוף יחד עם בנ"י, וכולם יחדיו בעשותם המצוה, הם 

ישראל,  כל  עניין השיתוף בשם  והוא  מביאים הכפרה האמורה. 

אחד  שכל  ע"י  לישראל  הכפרה  באה  שקלים  שבמצוות  דכשם 

בקיום  כך  הכפרה,  משיגים  ויחדיו  השקל,  מחצית  חלקו  מביא 

ישראל  של  דעתם  עם  ההשתתפות  טעמיהם,  עפ"י  המצוות 

מביאה לכך שתתקיים המצווה כהוגן, ויעלה כאילו נתכוון בהם 

כל הכוונות.

וזהו שאמר הכתוב (שמות ל' ט"ו) "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט 

פי'  נפשותיכם",  על  לכפר  ה'  תרומת  את  לתת  השקל  ממחצית 

הטעם לכך שהעשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, הוא מהיות שמצוה 

זו באה לכפר על נפשותיכם, וזה הוא דווקא ע"י שיתוף אדם עם 

חבירו להביא קרבן לה', על כן יש לכל אחד להביא מחצית השקל 

דייקא, לא לפחות ולא להוסיף, כדי שתהיה ההשתתפות של כל 

כלל ישראל באחדות גמורה ובשווה ממש בלא שום הפרש, והיא 

ג"כ הטעם שנשתנית מצות מחצית השקל  וזהו  כפרה לישראל. 

מתרומת המשכן, שבתרומת המשכן הביא כל אחד כאשר נדבו 

היה  ולכך  כללית,  כפרה  משום  הטעם  היה  לא  ששם  לפי  ליבו, 

מותר לאדם להרבות כפי מידת נדיבותו. וממצווה זו יש להקיש 

וללמוד לכל המצוות כולם, שכאשר רוצים שיתקיימו בשלימות, 

יש לעשותן בשם כל ישראל באחדות גמורה.

ועפ"י דברינו יש לפרש הנוסח שאומרים ביוצרות לשבת שקלים 

בתפילת מוסף "אור פניך עלינו אדון נסה, ושקל אשא בבית נכון 

ונשא וכו' גונננו במגן א-ל רם ונשא", הכונה בזה על דרך שאנו 

מתפללים בכל יום (שמו"ע ברכת שים שלום) ברכנו וכו' באור פניך, 

כי באור פניך נתת לנו ה' אלוקינו תורת חיים ואהבת חסד וכו'. 

אנו מתפללים  זה  ועל  בכל חלקיה,  על התורה  קאי  פניך"  "אור 

"אור פניך עלינו אדון נסה", היינו שנזכה לקיים כל חלקי התורה 

לשם  הכוונה  וע"פ  והראוי  הנעלה  באופן  פניך,  באור  הרמוזים 

בתיבת  נרמז  וזה  כמוס,  הוא  הלא  המצוה  שטעם  משום  שמים, 

"אור" שעולה בגימטריא "רז", היינו שנעשה את כל התורה, ואפי' 

החוקים השכליים, כאילו הם רז, ותקוותנו שנזכה להשיג טעמי 

כל המצוות, אפי' חלקי הסוד שבה, כידוע שיש בתורה ד' חלקי 

פניך  'אור  ומתפללין  מכולם.  הגבוה  הוא  הסוד  שחלק  פרד"ס 

עלינו אדון נסה ושקל אשא בבית נכון ונשא', שאף חלקי המצוה 

שרמוזים ב"שקל" דהיינו הגשמי והמסחר, אף אותם נעשה לשם 

שמיים בכונה הראויה, ובזה נעלה אף את חלקי הגשמי לרוחניות. 

וזהו "ושקל אשא" שנזכה לנשאותו ע"ד קדש עצמך במותר לך, 

"גונננו במגן קל רם ונשא", היינו שיגן בעדנו לבל נחשוב ששקל 

שהוא גשמי אינו חשוב כרוחני. ונזכור תמיד שעדין לא השגנו את 

כל עומק הכוונה הטמונה במצוות, רק נתאמץ להשתדל כפי קט 

שכלנו להשיג מעט ממנה, ושלא נטעה לחשוב שהנה כבר עלה 

להשיג  שמשתדלים  הוא  הדרך  אלא  בוריה.  על  להבינה  בידינו 

ומ"מ מקיימים המצוה לש"ש כאשר נצטוינו.

כאשר אנו מקיימים חלקי המצווה שבידינו בשלימות, נחשב 
לנו כאילו קיימנו הכל כראוי

וזהו בכל המצוות, בין אלו שהם במחשבה כמו יראת ה' ואהבת 

ה' ומצות חסד ורחמים, ובין אלו שהם בחלק הדיבור כמו תורה 

כפי החלק  צריך לעשות  בהם מעשה,  אותם שיש  ובין  ותפילה, 

שיש בידינו לעשות. ומצוות שיש בהם כל הג' חלקים יש לקיימם 

את  כן  מקיימים  וכאשר  וכנכון.  כראוי  החלקים  בכל  כמובן 

המצוות שיש בהם חלקי מחשבה דיבור ומעשה, בשלימות כראוי, 

הרי הם מלמדים על הכלל כולו שתחשב לו בכל המצוות כולם 

כאי' קיימם במחשבה דיבור ומעשה, כי כיון שבחלק שיש בכוחו 

לעשות עשה כל מה שביכולתו, מעלה עליו הכתוב בכולן כאי' 

"כל העוסק  ק"י)  (מנחות  וכאותה ששנינו  כל חלקי המצוה.  עשה 

בתורת חטאת כאי' הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאי' 

הקריב אשם", ולכאו' אמאי יחשב לו זאת, הרי לא הקריב. אלא 

מאחר והוא עשה כל מה שביכולתו במצוה זו, וכמא"כ ונשלמה 

פרים שפתנו, לכך נחשב לו כאילו עשה. וכך בכל המצות האחרות 

שאינו  החלק  גם  קיים  כאילו  לו  נחשב  שבידו,  כל  עושה  כאשר 

בידו. לכן גם במצוות שאין לנו מעשה כרגע, כגון הקרבנות, כי 

מפני חטאינו גלינו מארצנו, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב, ואז 

זוכין לעשות רצון ה' בשלמות.

התוה"ק  ללמוד  שנזכה  בתוכם  ולנו  ישראל  לכל  יעזור  השי"ת 

ולקיים מצוות הבורא במחשבה דיבור ומעשה ובשלימות ולעשות 

המחשבות  את  ותטהר  תקדש  התוה"ק  וזכות  לבוית"ש,  נח"ר 

והמעשים לעשותם לנח"ר לבורא ית"ש, וזכות קיום המצוות תגן 

עלינו שנזכה לקיים כל חלקי התורה בשלמות בלא שום חסרון. 

ובנ"י  ולשמחה,  לטובה  הזה  החודש  את  עלינו  שיחדש  ויה"ר 

יתברכו ויושעו, וימלא כל חסרוננו בשמחה, וישמחנו כולנו כאחד 

בשמחה הגדולה ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים בב"א.


