
 

 בס"ד 

 פרשת משפטים ושקלים -עבודת ה' לאור משנת השפת אמת
  

 ספר שמות פרק כא 

 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. 

  

 א   רש"י על שמות פרק כא פסוק

כל מקום שנא' אלה פסל את הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים מה  - ואלה המשפטים

הראשונים מסיני אף אלו מסיני. ולמה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח לומר לך שתשים 

אמר לו הקב"ה למשה לא תעלה על דעתך  - אשר תשים לפניהםסנהדרין אצל המקדש. 

א סדורה בפיהם כמשנתה ואיני לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים עד שתה

מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו לכך נא' אשר תשים לפניהם כשלחן הערוך ומוכן  

)גיטין פח( ולא לפני עו"א ואפי' ידעת בדין אחד שהם דנין אותו   -לפניהם לאכול לפני האדם: 

חלל את השם כדיני ישראל אל תביאהו בערכאות שלהם שהמביא דיני ישראל לפני ארמיים מ

ומיקר את שם האלילים להשביחם )ס"א להחשיבם( שנא' )דברים לב( כי לא כצורנו צורם  

 ואויבינו פלילים כשאויבינו פלילים זהו עדות לעלוי יראתם:  

  

 

  שפת אמת משפטים תרל"א

ברש"י מה ראשונים מסיני כו'. והלא כל המצות נאמרו בסיני. אך אא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד 

י ז"ל להבינם טעמי הדבר. למה זה אצל המשפטים. אך עיקר הרצון שידעו שאף  עמ"ש רש" 

 המשפטים שמובנין עפ"י שכל האדם עכ"ז הם רק ע"י שכן רצונו ית'.  

וזהו הטעם שאסור לדון לפני גוים אף שדנין כישראל כי המשפט לאלקים וגם הטעם והסכמת 

 השכל הכל ע"י שכן רצונו יתברך עכ"ד. 

 ף שמובן עפ"י שכל. וז"ש מסיני א

אשר תשים לפניהם מוכן לאכול כמ"ש רש"י ז"ל כי המשפטים הם גבוה מעל גבוה   וז"ש

 ושורשם בשמים רק אשר תשים לפניהם שיוכלו למצוא משפט ה' ע"י יגיעתם.  

וכן הגיד אא"ז מו"ר ז"ל בשם הרב הק' מפרשיסחא פי' לפניהם כענין הקדמת נעשה לנשמע 

לפני עצמותם וחיותם עכ"ד. ואם האדם מכין שהוא ע"י מס"נ וזה לפניהם שיהי' להם דבר ה' 

   :עצמו כך לשמוע אז נפתח מעין התורה

 

  

  

  שפת אמת פרשת שקלים תרל"א

באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאיים וכו'. למה באדר. ויראה שהוא זמן תשובה 

כמו אלול סוף השנה. כי גם בניסן ר"ה. ובאדר תשובה מאהבה.  לכך מרבין בשמחה  

 תעורר רצון ונדיבות בכל איש מישראל. שנ

וז"ש משמיעין כו'. שזה ענין השקלים לעורר נדיבות ישראל כי בוודאי אין רצון ה' במחצית 

השקל. רק בהתעוררות רצון פנימי שבין ישראל לאביהם שבשמים. כי יש בכל איש ישראל 

 נקודה פנימית בלתי לה' לבדו.   

שאין קרבן. נראה כי הנדיבות מתקבל כמו אז. כי כל  ממה שאחז"ל לקרוא פ' שקלים עתה אף

הקרבנות נתקבלו לרצון רק על ידי כח הנדיבות של ישראל. שמזה היו כל הקרבנות. וזה 

הנדיבות יש גם עתה. ואפשר יותר. ע"י שמשתוקקין לנדב להשי"ת כבראשונה. וכן הי' כל 

כן להקריב כל נפשו בריאת האדם להשתוקק אליו ית' מתוך החושך. ועתה כשאדם מו

להשי"ת בוודאי יותר נ"ר מהקרבת בהמה שנוגע רק לממון. ואין חידוש להיות שייך עתה 



קרבן גבוה יותר. כי וודאי עתה בגלות אין יכולין להתקרב להשי"ת רק בקרבן עצמו שנחשב 

 יותר מהקרבת בהמה כנ"ל: 

, בתו של אאע"ה, שהוא וכן הגיד אא"ז מו"ר זצלה"ה ע"פ מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב

הנדיבות שבישראל, וצריך מנעל שלא תתפשט האהבה לחוץ. כי באהבה צריך שמירה יותר  

עכ"ד.  וז"ש על השקלים ועל הכלאים שלא יתפשט לחוץ. ]אפשר שמעתי גם זה ממנו[.  

והשקלים הי' תיקון לחטא העגל כי כשנתעורר רצון פנימי כנ"ל נדחה הכל. כענין ]אפילו  

ל ברזל אינה מפסקת וכתיב[ שימני כחותם כו'. וכן בכל שנה דכ' במד' כשקורין פ'  מחיצה ש

שקלים כו'. ובאדם מתעורר רצון פנימי למסור הכל להשי"ת רק ע"י שאין לנו ביהמ"ק בעוה"ר. 

ממילא נתעורר אהבת ה' לישראל ויכולין לשוב בתשובה מתוך שמחה. וניסן ר"ה לחדשים 

 י שמחה ואהבה להשי"ת: הוא בחי' התחדשות שבא ע" 

  

  

  שפת אמת פרשת שקלים תרמ"ד

איתא בגמ' כשם משנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. פרשנו כפי  

שישו אתה משוש כל  מה שממעטין בשמחה באב. כך מרבין בשמחה באדר כדכתיב

המתאבלים וכתיב נהפך לאבל מחולינו. פרשנו כי מה שהיו יכולין להשיג בזמן המקדש בכח 

השמחה. משיגין עתה ע"י אבילות.  ועיקר השמחה באדר הי' בהכנת השקלים לתרומת 

הלשכה וכל העבודות וההכנות לביהמ"ק הביאו שמחה. כמ"ש משוש כל הארץ שמשם 

 ולם.  השמחה יוצאה לכל הע

וגם עתה שאין לנו בפועל עבודת ביהמ"ק אבל הרצון והתשוקה צריכין למצוא גם עתה. ואיתא 

מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה. ויתכן שגם בסדר הדורות מצרפין בשמים הרצונות  

 שבלבות בנ"י גם עתה לאותן הדורות שהיו מקיימין בפועל.  

הי' העבודה בשמחה ורצון שלם כראוי. לכן   ויתכן לומר שע"י שחטאנו בעוד המקדש קיים ולא

צריכין עתה לתקן ברצון ותשוקה בלי עבודה בפועל.  ובימים אלו מתעורר הרצון והנדבה  

בלבות בנ"י כדאיתא משמיעין על השקלים היינו כדכתיב שמעי בת בנ"י שנק' בת נדיב שהם 

דמסיים ועל הכלאים  יכולין לשמוע הקולות והתעוררות שיש משמים. ושכחי עמך כו' היינו

 להיות הנדבה והרצון בלי פסולת ותערובות רצונות אחרים רק לשמים לבד. 

 

 

   שפת אמת משפטים תרל"ב

בשם הרה"ק ז"ל מקאצק ע"פ ואנשי קודש תהיון. להיות שמירת הקדושה במעשה אנוש 

ותחבולותיו. פי' שאין מחסור להשי"ת מלאכי עליון שרפים וחיות הקודש. רק שמתאוה 

לקדושת אנשים ולכן המשיך נצוצי קדושה גם בעוה"ז במדה וצמצום. שיש בכל דבר 

 התפשטות קדושה במדה וצריכין לשמור הגשמיות שלא לצאת מגבול הקדושה כנ"ל.  

גם פי' תהיון לי הוא הבטחה שיהיו בנ"י בסוף קודש לה' לכן צריכין לשמור עצמינו עתה להיות  

איתא במדרש המשל מה שאתה יכול לקבוע אבנים  מוכנים להינתן בראשו של מלך כד

ומרגליות קבע שהיא עתידה להיות בראשו של מלך כנ"ל. ]ועפי"ז ואנשי קודש תהיון הוא סוד  

 ידוע עפ"י קבלת הראשונים ז"ל[: 

 


