
                                                                              

                                                                                            

                               

 427עלון                                   

 משפטיםפרשת                                           

 ו"תשע                                               

 

   משפטים' פר י"חורששיעור ב[

  ]ז"משפטים תשס' ליל שישי פרנמסר 

        
        

ואלה מוסיף על ' י"ופרש ,"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

תחילה יש להקשות . 'הראשונים מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני

עוד ? והרי דבר זה פשוט לכאורה, 

לא , ה למשה"אמר לו הקב –אשר תשים לפניהם 

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

ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי 

... 'לכך נאמר אשר תשים לפניהם כשולחן ערוך ומוכן

  ?ה"גם כאן יש להבין מדוע יש לחשוש שכך ינהג בהם משה רבינו ע

ק בעל "יש ביאור נפלא מהרה, 

וילכו ועשו "על הפסוק המובא בקרבן פסח 

י מהו כן "ומבאר רש, "את משה ואהרן כן עשו

וכולם תמהים מה החידוש בזה שאף 

כך משל הידוע בעולם מסביר התפארת שלמה ונמשיל ל

אחד , אותושכאשר יש לאדם רעיון חדש ורוצה לשווק 

גם בכדי , הכללים החשובים הוא לא לגלות את הרעיון לאף אחד

כשיוצא המוצר . שלא יגנבו ממנו את הרעיון וגם למטרת השיווק עצמו

                                                                             

                                                                                           

                                                                                        

                                                                                           

                                                                            

                                                                 

נמסר 

        

        ............אף אלו מסיניאף אלו מסיניאף אלו מסיניאף אלו מסיני
        

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

הראשונים מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני

, י לחדש אף אלו מסיני"מה בא רש

אשר תשים לפניהם , 'י"מבאר רש

תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב

ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי , שתהא סדורה בפיהם כמשנתה

לכך נאמר אשר תשים לפניהם כשולחן ערוך ומוכן, הדבר ופירושו

גם כאן יש להבין מדוע יש לחשוש שכך ינהג בהם משה רבינו ע

  

, לחדד את התמיהה האחרונה ידכ

על הפסוק המובא בקרבן פסח , ע"התפארת שלמה זי

את משה ואהרן כן עשו' כאשר צוה ה י"בנ

וכולם תמהים מה החידוש בזה שאף . 'אף משה ואהרן כן עשו' –עשו 

מסביר התפארת שלמה ונמשיל ל? הם עשו

שכאשר יש לאדם רעיון חדש ורוצה לשווק , המסחר

הכללים החשובים הוא לא לגלות את הרעיון לאף אחד

שלא יגנבו ממנו את הרעיון וגם למטרת השיווק עצמו

 

                                                                             

                                                                                               

                                                               

                                                            

                                                 

                                           

 

 

 

 

 ד"בס

        מאמריםמאמריםמאמריםמאמרים

פותח ' א' ע סי"בשו
כל ועל  –הגה '...

הגה ... פנים לא יאחר
לנגדי ' השיויתי  –

ויש לבאר ... תמיד
מדוע כתב פעמיים 

ר "צל אדמוא'? הגה'
ה היה ידוע "הזצוקלל

שהיה קונה כל ספר 
ואנשים , שיוצא לאור

היו שידעו מכך רבים 
אליו שיקנה  באים
גם כשהיה אצל . מהם

ר "מרן אדמוסבו 
ע "זי' חקל יצחק'ה

היה רוכש  בסעליש
ספרים ומאחסן 

   נ של בית"עזאותם ב



וזה , לשוק אנשים מתעניינים אך אף אחד אינו יודע את סוד ההצלחה 

וזהו ... ר שמגביר את עוצמת הפרסום ונותן תוספת כח למוצרעצמו דב

' משה ואהרן למדו וקיבלו את התורה הק. סוד העסק נקרא בפשטות

ומן הראוי היה שישמרו לעצמם לפחות חלק מסודות , ה"מפי הקב

את משה ' כאשר צוה ה"ק אלא "אך לא כן מספרת לנו התוה, התורה

ת כך "שה ואהרן מאת השיבדיוק כפי שלמדו מ – "ואהרן כן עשו

כ מתעצמת השאלה מדוע נחשוש "א! העבירו זאת לבני ישראל

  ?ה יסתיר מבני ישראל"שמשה רבינו ע

  

ומביא מאמר . מבאר בדרכו שלו מהלך בעניין זה, ע"אמת זי השפת

הכי הוא מלה דאורייתא '] ב"דף צט ע[: ק אותו נצטט כדלהלן"מהזוה

שאינה  א לגבי רחימאהלא אתגליאת אל ,כך הוא ענין התורה

ידעת אורייתא דההוא חכימא דליבא אסחר , מתגלית אלא לאוהבה

שאותו חכם לב מסובב כל ', יודעת התורה הק לתרע ביתה כל יומא

גליאת אנפהא ? מה עושה מה עבדת, היום כדי לחפשה בשער ביתה

לגביה מגו היכלא וארמיזת ליה רמיזא ומיד אהדרת לאתרא 

ומיד שבה , מגלה התורה את עצמה בפניו ורומזת לו רמז ואמתטרת

כל אינון דתמן לא ידעי ולא מסתכלי אלא איהו . להסתתר במקומה

שם לא יודעים ולא מסתכלים אליה אלא  יםכל מי שנמצא בלחודוי

ומעיו וליבו ונפשו  ומעוי ולביה ונפשיה אזיל אבתרה, הוא לבדו

ומתכסה כדי לעורר אותו מתגלה  'ועל כן התורה הק, הולכים אחריה

  .ש"יעויי... לאהבת התורה

  

וכן צריך כל איש ישראל ': בסוף הקטע] א"תרס[ אמת שפת

על זה , ש אין לך אדם שאין לו שעה"לו קצת הארה כמכשמתגלה 

יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא אותה השעה להתדבק בו בכל 

 וכל זה הענין נעשה בכלל ישראל. הנפש עד שיעשה אצלו פרי

שמקודם שם להם חק ומשפט ברמז לפי שהיה להם תשוקה אל 

קבל כל התורה עד שזכו ל כ נתמלאו תשוקה ביותר"התורה ואח

  .'בשלימות

  

כי בשעה שיש לאדם התעוררות צריך לתפוס את , ע"א זי"השפ מבאר

אותה ההתעוררות ולאחוז בה עד שירגיש שעשתה פעולה של 

בתחילה אדם לומד ', הק כי כך היא דרך התורה. התקשרות בנפשו

באותה . המדרש שם
 והתחיל תקופה

להרים המשכילים 
ראש ולחבר את ספרי 
 ,הכפירה שלהם

ואנשים באו לספר 
ע "זי' חקל יצחק'ל

 מרבה בקנייתשנכדו 
יום אחד בא ... ספרים

נ "החקל יצחק לעז
ואמר , ד"של ביהמ

, ה"זצוקלל ר"לאדמו
בוא ואלמד אותך 

 .ספרים םכיצד קוני
ה לו ארפתח ספר וה

 שהקדמת הספר
ת של שם "פותחת בר

שמחו יייי ,ה"הוי
יגילו ווווחכמים הההה
 .'וכדומ... חסידיםהההה

 מצאתלשון זו לא 
בשום ספר של 

 ...ודומיהם המשכילים
ה "רבינו זצוקללה

מעשה זה היה מסיים 
ק "הרה מאת ווארטב
 שלאןמפרמימאיר ' ר
שהיה מקשה  ע"זי

כיצד אפשר ללמוד 
ע שאין בהקדמתו "שו

פתיחה עם שם 
ז היה "וע... ה"הוי

: אומר בדרך צחות
בסעיף כתב נלכן 

הראשון פעמיים הגה 
כי פעמיים , הגה

שם ' הגה עולה בגי
 ...ה"הוי



ולאחר שמראה בעצמו תשוקה ' יבשה'בצורה 

אז מקבל איזה ניצוץ של ', לדברי התורה הק

הבנה וכל זה כדי להגביר בקרבו את התשוקה 

א "וכמו כן מבאר השפ. לעול מלכות שמים

, שלב נוסף הקשור לעניין זה] ז"תרנ[

כוונתם ', נעשה ונשמע'שכשאמרו בני ישראל 

ה הגדולה שיש להם לעשות את היתה לתשוק

והדוגמא לכך היא . המצוות ושוב לשמוע

לפועל שעובד במפעל וכשגומר את עבודתו 

ובזה הוא מראה שאין , מיד יוצא והולך לביתו

לו כל חלק ונחלה במפעל אלא בא רק בשביל 

אך עובד שמראה את כוונתו ליעל . להתפרנס

את המפעל הוא אותו עובד שכשגומר לעבוד 

אול האם יש עוד משהו שאפשר בא לש

בני ישראל , כך היא דרכה של תורה... לעשות

מזומנים אנו לעשות את  –אמרו נעשה 

נשמע , אך לאחר שגמרנו את המצוה, המצוות

שוב אנו מזומנים לשמוע עוד ועוד דרכים  –

א "ומסיים שם השפ. 'להתקשרות עם הבורא ית

. שזהו עיקר יותר מהעשיה עצמה של המצוה

  . בחינת עול מלכות שמיםוזה 

  

ואלה המשפטים 'א את המושג "מבאר השפ כך

תחילה האדם מקבל . 'אשר תשים לפניהם

משפטים וחוקים כדי להלהיב ליבו לדעת גם 

עוד במאמר [... ק וסודותיה"את טעמי התוה

ק מסאטמר "המוסגר ישנו ווארט נפלא מהרה

שהקשה הלא לאחר מתן תורה שנכתבה , ע"זי

של ' מיד דיני התורה הק יםמגיע ,בפרשת יתרו

כ מן הראוי היה שגם "וא, פרשת משפטים

ע יהיה הסדר תחילה "בסדר ההלכה של השו

' אורח חיים'כ "ורק אח' חושן משפט'לימוד 

שידוע הכלל בחושן , ומתרץ? ומדוע זה הפוך

משפט שאמנם יש מושג של דין תורה אך כמו 

מן הראוי כן ועל , כן יש מושג של עין טובה

אך אם היה זה . דין לנסות להגיע לפשרהבכל 

אנשים היו מתרגלים , ע"החלק הראשון בשו

מגיעים לחלק של  ת פשרות ואז כשהיושולע

על ... י"ה פשרות עושיםבזה  גםהיו , אורח חיים

' אורח חיים'כן תחילה סידרו את חלק ראשון 

כדי ללמד אותנו שביסודות היהדות אין 

גם  לפשרותכ אפשר להגיע "ורק אח! פשרות

  ]. אדם לחבירו ביןבעניינים ש

  

עסקינן נצטט את ההלכה  ע"שובענייני  אם

, לנגדי תמיד' שויותי ה': 'א' הראשונה בסי

הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים 

כי אין ישיבת . אשר הולכים לפני האלוקים

, האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו

ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך בישיבתו 

האדם אל לבו  יםשישככל שכן  ...גדול

אשר מלוא כל הארץ  ה"שהמלך הגדול הקב

מיד יגיע ... מעשיובכבודו עומד עליו ורואה 

מעשה . [ת"אליו היראה וההכנעה בפחד השי

  ]. המאמרים זה ניתן למצוא בטורמעניין בענין 

  

' ה אנכי'ה "כשאמר הקב ,א"השפ ארמב

כזו חד ואימה פישראל  לנפל על כל 'אלוקיך

אך מכיון שאמר . טאים עוד לעולםושלא היו ח

' ה'ה בלשון יחיד "ה למשה רבינו ע"זאת הקב

כדי ליתן 'מבאר במקום י "ורש(', אלוקיך

במעשה  גוריאיללמד סנפתחון פה למשה 

 בו אלא? כיצד באמת חטאו כ"א.. .)'העגל

לא ידענו מה כי זה משה האיש 'שאמרו  ברגע

באותו הרגע התנתקו מהקשר שהיה  – 'היה לו

 משה רבינו וממילא אחרי ה דרך"הקב להם עם

  ... נפלו בעגלהנתק 

  



אנכי 'בהירות של שיגיעו בחזרה ל

מה כ "וא ,שהיתה במעמד הר סיני

ושאר דברים לנו לצמצם את זה לעבד עברי 

אפשר להשאיר את זה בהפשטה כפי 

 ךכל .חטא העגלבקבלת התורה לפני 

ז צריכים הם לקבל "כאן בעוה ,ה"

ודייקא  .ערוך לפניהם לאכול ןאת זה כשולח

 ,אכוללם דפני האערוך להי כשולחן 

חתונה שמתקיימת ונמשיל זאת אנו לשמחת 

במקום להביא אוכל מביא  –והמלצר 

 ,ושומנים ,יש חלבונים תבאח

ארוחה ים ונוזלים בדיוק כפי שמציעה 

ה "זה מה שבאר הקב... ?דשנה כיצד זה ייראה

שאין כעת אפשרות כזו , ה"למשה רבינו ע

להעלותם לכזו דרגה אלא העבודה שלהם היא 

בדרך של  דייקא לפי דרגתם עכשיו

מות לשל גם לבסוףומשם יגיעו ההשתלשלות 

  )ו"הי נפתלי בינגנפתלי בינגנפתלי בינגנפתלי בינג' י ר"נכתב ע(

        ....בבבב""""בבבב    11111111
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 ל"זצ אריה מרדכיאריה מרדכיאריה מרדכיאריה מרדכי

שהיו במעמד כעד עכשיו 

' אנכי ה'ה "הקב תקבלת התורה ושמעו מא

 .הגיעו להתקשרות עצומה בשל כך

אך כעת בפרשת משפטים לפתע הם שומעים 

מו כל מיני דינים שקשורים לעניינים גשמיים כ

וממילא יכולים הם ' שומרים וכדו

ות לאבד את הקשר שכל זה הוא גם השתלש

לכן . של המעמד הנורא שהיו עדים לו בהר סיני

לא כדי  –מה אלו מסיני 

מיקום הגיאוגרפי ששם ניתנו 

כירנו מה אלו אלא להז

אלו הינם אף  ,אותו מעמד גדול ונורא

צריך ו ראוונת של אותו מעמד גדול 

  ! קשרותתהה הדרך דינים אלו להגיע לאות

יובן גם מה החשש שמשה רבינו לא 

משום , כראויילמד אותם את כל החוקים 

של כל התכלית  הלא

שיגיעו בחזרה להיא התורה 

שהיתה במעמד הר סיני 'אלוקיך' ה

לנו לצמצם את זה לעבד עברי 

אפשר להשאיר את זה בהפשטה כפי  אם

בקבלת התורה לפני  דרגתם

"אמר לו הקב

את זה כשולח

י כשולחן "לשון רש

ונמשיל זאת אנו לשמחת 

והמלצר  ,באולם

באח ,קפסולות

ים ונוזלים בדיוק כפי שמציעה רכסו

דשנה כיצד זה ייראה

למשה רבינו ע

להעלותם לכזו דרגה אלא העבודה שלהם היא 

דייקא לפי דרגתם עכשיו

ההשתלשלות 

.ההתקשרות
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אריה מרדכיאריה מרדכיאריה מרדכיאריה מרדכי    ר"באשר אשר אשר אשר ' נ ר"לע
 

עד עכשיו  –א "השפ מסיים

קבלת התורה ושמעו מא

הגיעו להתקשרות עצומה בשל כך', אלוקיך

אך כעת בפרשת משפטים לפתע הם שומעים 

כל מיני דינים שקשורים לעניינים גשמיים כ

שומרים וכדו' עבד עברי וד

אבד את הקשר שכל זה הוא גם השתלשל

של המעמד הנורא שהיו עדים לו בהר סיני

מה אלו מסיני ל "זי "מדגיש לנו רש

מיקום הגיאוגרפי ששם ניתנו ללמד אותנו את ה

אלא להז, חוקים ומשפטים אלו

אותו מעמד גדול ונורא –מסיני 

ת של אותו מעמד גדול ולהשתלש

דרך דינים אלו להגיע לאות

  

יובן גם מה החשש שמשה רבינו לא כן  כמו

ילמד אותם את כל החוקים 

הלא, סבר ה"עמשה רבינו ש
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