פרשת משפטים
" ָׁשלש ְר ָׁג ִלים ָׁתחֹג ִלי ַּב ָׁשנָׁה:
את ִמ ִמ ְצ ָׁריִם וְ לֹא
ית ָׁך ְלמוֹ ֵעד ח ֶֹדש הָׁ ָׁא ִביב ִכי בוֹ יָׁצָׁ ָׁ
שר ִצ ִו ִ
ֶאת חַּ ג הַּ ַּמצוֹ ת ִת ְשמֹר ִש ְב ַּעת י ִָׁמים תֹאכַּ ל ַּמצוֹ ת ַּכאֲ ֶ
ָׁ
ָׁ
ש ָׁ
שיך ִמן
שר ִתז ְַּרע ַּב ָׁש ֶדה וְ חַּ ג הָׁ ָׁא ִסף ְבצֵ את הַּ ָׁשנָׁה ְב ָׁא ְס ְפך ֶאת ַּמעֲ ֶ
יך אֲ ֶ
יקם :וְ חַּ ג הַּ ָׁק ִציר ִבכו ֵרי ַּמעֲ ֶ
י ֵָׁראו פָׁ נַּי ֵר ָׁ
אדֹן ה' " (שמות כ"ג(
הַּ ָׁש ֶדהָׁ :שלש ְפ ָׁע ִמים ַּב ָׁשנָׁה י ֵָׁר ֶאה ָׁכל זְכו ְר ָׁך ֶאל ְפנֵי הָׁ ָׁ

פרשת משפטים עוסקת ברובה במצוות שבין אדם לחבירו והסדרים חברתיים שונים – דיני העבד ,החובל ,המזיק
והרוצח,היחס לגר ,ליתום ,לאלמנה ולעניי עמך .בתוך כל אלו מופיעה פרשת שלושת הרגלים ללא סיבה ברורה.
ניתן לתרץ זאת כהמשך לפרשה שלפניה ,מצוות השמיטה (שקשורה למצוות מתנות לאביונים) ומכאן נגררה התורה
לדבר בעוד דברים הקשורים לקדושת הזמן.
הסבר נוסף ניתן לדייק מתוך הפסוקים עצמם ,המדגישים בכל חג את המשמעות ה'חברתית' שלו ,ולא את מצוות
החג .פסח – גם אתה היית גר ,בשבועות וסוכות – אל תשכח את אלו שאין להם בזמן שאתה אוסף את התבואה
והפירות אל ביתך.
המדרש שלנו מביא תשובה שלישית .כל הזכות לעלות אל המקדש תלויה בגמילות חסדים ובמעשיך הטובים .ללא
זה תאבד את התורה והעבודה -המקדש.

שמות רבה פרשה ל"א ,ב'
" ר' אבהו אומר :כתיב (שמות כג) 'שלש רגלים תחוג לי בשנה' ,הקב"ה קבע שלש רגלים והתורה בזכות האבות שאינן
באין לפני הקב"ה ריקנין .ואף בדורות הללו אע"פ שהן מצרים אין התורה זזה מהן שנאמר (ישעיה נט) לא ימושו מפיך ומפי
זרעך ומפי זרע זרעך וגו' .
משל לאחד שהיה לו עסק לפני המלך והיו לו סניגורין מפייסין עליו .כך אדם עושה מצות והוא בן תורה וגומל חסדים
והשטן עומד ומקטרג וסניגורין עומדין כנגדו מלמדין זכות שנאמר (משלי יח) 'מתן אדם ירחיב לו' מה שהוא עושה עם העניים
מסייעין אותו לכך נאמר (תהלים מא) 'אשרי משכיל אל דל' "

מה לשים לב בקריאת המדרש
א .המדרש דן בשאלה מדוע הובאה מצוות שלושת הרגלים באמצע פרשת משפטים.
ב .מתרץ המדרש ,ללמד שבזכות (מה שלמדנו מן) האבות אנו זוכים בתורה ובשלושת הרגלים.
ג .ה'אבות' זהו ספר בראשית המלמד אותנו ש'דרך ארץ קדמה לתורה'.
ד .מי שלא הבין זאת מלשון המדרש ,יוכל להיעזר במשל .המשל מלמד אותנו שגמילות חסדים היא הסניגור שלנו.
גם אם אין בנו תורה (אנחנו 'מיצרים')
ה .כך גם בפסוקים שמביא המדרש .בזכות 'מתן אדם' -מתנות לאדם או מתנות שהאדם נותן ,יזכה שה' ירחיב לו.
וכן מיהו המשכיל? מי שנותן 'אל דל' ,שנותן לדל ועני.

המדרשה לידע המקדש
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חלק א' במדרש -דרך ארץ קדמה לתורה

הביטוי דרך ארץ קדמה לתורה ,התקבל כאחד הביטויים המפורסמים ביותר .אך לא תמיד מכירים את מקור הפתגם
לעומקו.
"א"ר ישמעאל בר רב נחמן :עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה ,הה"ד (בראשית ג) 'לשמור את דרך עץ
החיים' .דרך -זו דרך ארץ ,ואח"כ עץ החיים -זו תורה" (ויקרא רבה ט' ,ג')

המשמעות הראשונה של הביטוי 'דרך ארץ קדמה לתורה' ,היא שהתורה ניתנה לאחר עשרים ושישה דורות בהם
הדרישה היחידה מבני האדם היתה לנהוג ב'דרך ארץ' .מכאן אנחנו תרגמנו את הלקח הנלמד מכך ,שדרך ארץ
חשובה מן התורה ,ועדיפה על פניו( .זאת למרות שהמשנה במסכת אבות' ,מסכת דרך ארץ' תדגיש ש'יפה תורה עם דרך ארץ' ,ואין
כאן עדיפות או קדימות .וכן שהקב"ה הסתכל באורייתא וברא עלמא).

אכן ,כל ספר בראשית ,ספר 'האבות' מלמד אותנו את היסודות לחברה מתוקנת .החל מן המריבה בין קין והבל ,דור
המבול שלא ראוי להתקיים מפני ה'חמס' ,מעשי החסד של אברהם ורבקה ושאר אבותינו ,מה קורה כשאח מתנשא
על אחיו ודוגמאות רבות ומוכרות .אך אם נקרא שוב את המדרש ,הוא מתעקש ללמוד את היסוד ש'דרך ארץ קדמה
ותורה' דווקא מאדם הראשון .צריך להבין מה מוסיף לנו המדרש ,על ההבנה הפשוטה שמתן תורה התעכב כ-
 0022שנה מבריאת העולם.
לצורך כך ,נלמד מדרש דומה:
"ויגרש את האדם יצא אדם וישב לו חוץ לגן עדן בהר המוריה .ששערי גן עדן סמוך להר המוריה ומשם לקחו ולשם
החזירו ,שנאמר לעבוד את האדמה (לג) אשר לוקח משם .כ"ו דורות קדמה דרך ארץ את התורה שנאמר לשמור את
דרך עץ החיים דרך זה דרך ארץ ואחר כך עץ החיים זה תורה" (ילקוט שמעוני ,בראשית ,ג' ,ל"ד)

כאן המדרש מוסיף פרט חשוב .לאחר שאדם הראשון גורש מגן עדן ,הוא גורש אל הר המוריה! עכשיו נרחיב
ונסביר שוב את המדרש ,בתוספת ההבנה הזאת:
אדם הראשון גורש מגן עדן .בינו לבין גן עדן הונחו 'הכרובים ולהט החרב המתהפכת' כדי לשמור את דרך עץ
החיים .למדנו ש'דרך' -זו גמילות חסדים ,ו'עץ' החיים היא התורה .כלומר ,מעתה יצטרך אדם הראשון לתקן את
עצמו כדי להיות ראוי לחזור למציאות של גן עדן .וכיצד יהיה ראוי? יתקן את עצמו ב'דרך' (גמ"ח) ואחר כך 'בעץ
החיים' (לימוד תורה) .אך להיכן מחזירו הקב"ה? להר המוריה .כאן רוצה הקב"ה ללמד שהדרך הטובה ביותר
לשמור את דרך עץ החיים היא לחזור למקום שממנו הכל התחיל ,מהר המוריה .מצד אחד כדי לרמז ש'מעפר באת
ואל עפר תשוב' ,ומצד שני בזכות מה שעתיד להבנות על הר המוריה תוכל לשמור את שני המרכיבים הללו בצורה
ְרּושלִַם ַהבְנּויָׁה ְכעִיר ֶׁש ֻחבְרָׁה
הטובה ביותר .זהו המקום המחבר את שני היסודות ביחד -גמילות חסדים והתורה .י ָׁ
ִשפָׁט ִכסְאֹות ְלבֵית
ָׁשבּו ִכסְאֹות ְלמ ְ
ְשם ה' :כִי ָׁשמָׁה י ְ
ִש ָׁראֵל לְהֹדֹות ל ֵ
לָּׁה יַחְדָׁוֶׁ :ש ָׁשם עָׁלּו ְש ָׁבטִים ִש ְבטֵי יָּׁ-ה עֵדּות ְלי ְ
ָׁדוִד:
על בסיס זה לומד ה'שפת אמת' על מקומו של האדם בעולמו ,ומתוך כך על תפקידו של המקדש .לאחר חטא אדם
הראשון יש צורך בתיקון הגוף (דרך ארץ) לפני תיקון הנפש (תורה) .בניגוד למציאות של גן עדן שהוא 'יום שכולו
שבת (=תורה)' ,העולם הזה מורכב מטומאה וסיגים .בית המקדש מיועד דווקא למציאות של 'אחרי החטא'.
כשהקב"ה שלח את האדם חזרה למקום המקדש הוא לימד אותו שיש בכוחו לתקן את העולמות השפלים.
"וישלחהו מגן עדן לעבוד את האדמה  -ועתה הוצרך להיות בצירוף של עבודה גשמיות וזהו ענין תערובת טו"ר שעתה
אחר החטא אינו יכול לבוא לשום השגה בלתי קדימת תיקון הגוף ....ואחז"ל לשמור דרך עץ החיים מכאן שדרך ארץ
קדמה לתורה .וזה נעשה אחר החטא .אבל מקודם הי' כולו רק תורה כמו בשבת שאין צריך לשום מעשה ובירור רק כולו
תורה .לכן דרשו ויניחהו בג"ע הוא מנוחה של שבת .שבימי החול צריך להיות העבודה ע"י הגשמיות לכן כתיב בכל יום
ויהי ערב אח"כ ויהי בוקר שבא האור ע"י הערב והחושך ... .וצריך האדם להבין ולהכין עצמו להשלים ולהוציא מכח אל
הפועל הארה המיוחדת אליו עפ"י תיקון מעשים שלו  ...שהקב"ה שלח את האדם לתקן את העולמות השפלים ובכח
התקשרות שהי' לו מקודם בג"ע בכח זה יתקן גם כל העולם" (שפת אמת בראשית תרמ"ד)
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חלק ב' במדרש -סוד שלושת הרגלים
מתוך הלימוד שראינו בשפת אמת ,נוכל להבין יותר טוב הרבה דברים בבית המקדש .הקב"ה החזיר את האדם אל
האדמה כיוון שבמציאות של העולם הזה מתוך ויהי 'ערב' נגיע ל'ויהי בוקר'  .כך גם בבית המקדש השכינה היא
דווקא במערב .בנוסף בבית המקדש ישנה התעסקות רבה בתיקון הגוף לפני הכניסה אל הקודש' .אין אדם נכנס
לעזרה אפילו טהור עד שיטבול' ,בגדי קודש מיוחדים ,אין כניסה במנעל ובתרמיל ,קידוש ידיים ורגליים ועוד.
בית המקדש עצמו בנוי בצורה המלמדת זאת .גם לאחר ש'ניקינו' את עצמנו ואת גופינו ,ישנו תהליך .העזרה משולה
לתיקון הראשוני .שם נמצא מזבח האדמה ,שם נמצא הכיור בו מקדשים את אברי העשייה ,ושם 'מתקנים' וזובחים
את חלקי הבריאה הגשמיים ביותר .בעלי החיים ,העצים במצבם הגולמי ,דם ולפעמים אף ניסוך של מים.
בהיכל עדיין מתעסקים במרכיבים גשמיים אך בצורתם המעובדת .מתקרבים למציאות של 'גן עדן' .לא חיטה או
קמח -אלא לחם אפוי (כמו שנאמר על גן עדן שהעצים היו מוציאים גולסקאות של לחם) ,לא זיתים -אלא שמן מן
התמצית המשובחת ביותר .קטורת סמים -זכה .ורק אז נגיע אל קודש הקדשים בו נמצא 'עץ החיים' -התורה.
יתכן שהמדרש מדבר כנגד הגישה הנוצרית ,המתנזרת מכל דבר גשמי .זאת בניגוד להבנה שלנו ,שאפילו במקום
הקדוש ביותר ישנה התעסקות עם החומר .המדרש 'סונט' לנצרות באומרו  :לכם יש 'שילוש' ו'דת האהבה' .בואו
וראו מהם השלושה האמיתיים :שלוש האבות ,שלוש רגלים ,שלושת חלקי התנ"ך .וכולם יסודם בחסד ,בדרך ארץ.
מתוך כך נבין יותר טוב אף את המושג שלושת הרגלים .כפי שאמר ה'שפת אמת' ' :אדם אינו יכול לבוא לשום
השגה בלתי קדימת תיקון הגוף' .כדי לתקן את הגוף צריך לתקן את ההרגלים .את הדברים שאדם רגיל בהם" .וְתֵן
ָׁה" (מתוך קריאת שמע על המיטה).
ֶׁך .וְ ַת ְרגִי ֵלנִי ִל ְדבַר ִמצְוָׁה .וְַאל ַת ְרגִי ֵלנִי ִל ְדבַר ֲעבֵר
ֶׁח ְלקִי בְתֹורָׁת ָׁ
אף שלושת הרגלים ,הם הרגל לדבר מצווה .דווקא בתקופת האסיף שאני עסוק ב'אני'  ,אז עולים לראות את פני
ַת נָׁדִיב" (שיר השירים ז').
ְעלִים ב
ְע ַמיְִך ַבנ ָׁ
האדון ה' .מַה יָׁפּו פ ָׁ

חלק ג' במדרש -ולא יראו פני ריקם
מתוך הפסוק בשיר השירים ניתן לפרש אחרת את מצוות התורה 'ולא יראו פני ריקם' .בניגוד להבנה ש'לא יראו
פני ריקם' היא הדרישה להביא קרבן כלשהו לפני ה' .ניתן לבאר שהכוונה היא לעשות חסד דווקא בבית המקדש.
לתת ,אך לא לקב"ה ,אלא לעני בבית המקדש' .בת נדיב' -בת אברהם איש החסד (על פי שמות רבה מ"ז) .זוהי גם דרישת
התורה ,לפי הרושם המתקבל בקריאת כל רצף הפסוקים המקבילים בספר דברים:
יךִ :ש ְב ַּעת י ִָׁמים ָׁתחֹג לַּ ה' אֱ לֹהֶ ָׁ
שר ִב ְש ָׁע ֶר ָׁ
וְ ָׁש ַּמ ְח ָׁת ְבחַּ ג ָׁ
יך
ֶך ַּא ָׁתה ו ִבנְ ָׁך ו ִב ֶת ָׁך וְ ַּע ְב ְד ָׁך וַּאֲ ָׁמ ֶת ָׁך וְ הַּ ֵלוִ י וְ הַּ גֵר וְ הַּ יָׁתוֹ ם וְ הָׁ ַּא ְל ָׁמנָׁה אֲ ֶ
ְ
ָׁ
ָׁ
ָׁ
ָׁ
ִית ַּאך ָׁשמֵ חַּ ָׁ :שלוֹ ש ְפ ָׁע ִמים ַּב ָׁשנָׁה י ֵָׁר ֶאה כָׁ ל
שה י ֶָׁדיך וְ הָׁ י ָׁ
שר י ְִבחַּ ר ה' ִכי יְבָׁ ֶר ְכך ה' אֱ לֹהֶ יך ְבכָׁ ל ְתבו ָׁא ְתך ו ְבכֹל ַּמעֲ ֵ
ַּב ָׁמקוֹ ם אֲ ֶ
ָׁ
יקםִ :איש
שר י ְִבחָׁ ר ְבחַּ ג הַּ ַּמצוֹ ת ו ְבחַּ ג הַּ ָׁשבֻ עוֹ ת ו ְבחַּ ג הַּ ֻסכוֹ ת וְ לֹא י ֵָׁר ֶאה ֶאת ְפנֵי ה' ֵר ָׁ
זְכו ְר ָׁך ֶאת ְפנֵי ה' אֱ לֹהֶ יך ַּב ָׁמקוֹ ם אֲ ֶ
ְ
ָׁ
ָׁתן לָׁ ך" (דברים ט"ז)
שר נ ַּ
ְכ ַּמ ְת ַּנת יָׁדוֹ ְכ ִב ְר ַּכת ה' אֱ לֹהֶ יך אֲ ֶ

התורה מצווה אותנו לשמוח במקדש עם הגר ,היתום והאלמנה .רק אז תהיה שמח .וכמה לתת להם? איש במתנת
ידו.
מתוך כך נבין את שתי הלשכות המוזכרות במשנה במסכת שקלים המיועדות לגמול חסד עם באי המקדש ועם
עבודת המקדש:
ֲשאי,
ֲש ִאים י ְִר ֵאי חֵ ְטא ֹנו ְתנִ ים ְלתוֹ כָׁ ה ַּבח ַּ
ֲש ִאים ,וְ ַּאחַּ ת ִל ְש ַּכת הַּ ֵכ ִליםִ ,ל ְש ַּכת ח ָׁ
" ְש ֵתי ְל ָׁשכוֹ ת הָׁ יו ַּב ִמ ְק ָׁדשַּ ,אחַּ ת ִל ְש ַּכת ח ָׁ
שהוא ִמ ְתנ ֵַּדב ֶכ ִלי ,זוֹ ְרקוֹ ְלתוֹ כָׁ ה .וְ ַּאחַּ ת ִל ְשל ִֹשים יוֹ ם,
ֲשאיִ .ל ְש ַּכת הַּ ֵכ ִליםָׁ ,כל ִמי ֶ
וַּעֲ נִ יִים ְבנֵי טוֹ ִבים ִמ ְת ַּפ ְרנְ ִסים ִמת ֹוכָׁ ה ַּבח ַּ
יחין אוֹ תוֹ " (שקלים פרק ה')
שמוֹ ְצ ִאין בוֹ צ ֶֹר ְך ְלבֶ ֶדק הַּ ַּביִתַּ ,מ ִנ ִ
ִג ְז ָׁב ִרין פוֹ ְת ִחין אוֹ ָׁתה .וְ כָׁ ל ְכ ִלי ֶ

פרשת הרגלים הבאה בתוך פרשת משפטים ומתן תורה ,מלמדת אותנו שבמקום אחד משתלבים שלושת הדברים
עליהם עומד העולם – התורה ,העבודה וגמילות החסדים.
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