
1 
 

 בע"ה, פרשת משפטים תשע"ז

 

 הרב יעקב פישר / אתא בוקר וגם לילה

 

 ., והיא מאירה ומחממתח את עיניו, והעולם מאיר לו פנים. החמה זורחתקם אדם בבוקר ופוק

. ואף הוא מאיר פניו אל העולם, וכבר פותח חלונו לקראתו, ובהיר אורה ומלטפות קרניה

 עולם ומלואו. –בסקירה אחת  –ובעיניים רעננות ונוצצות סקרנות ראשונית הוא קולט 

רוח  , כמנגינת רקע. ציוץ של ציפורים נמהל באוושתובלולים הוא שומע קולות מעורבבים

מנועי כלי הרכב  נהמתכת בסמ, ושיחת הילדים נשחרית הפורטת בענפי האילנות

 .המתעוררים אף הם

ולשייכו למקורו, אף אין הוא צריך לכך. כמו מנגינה הוא  לעצמו אין  הוא מסוגל לבודד כל קול

 בה לאוזן. , וער  הערבוביהשומע, שמופקת מכלים שונים, ויפה לה 

ערבו של יום, ושב אדם אל  , בבהירות חדה, אחד לאחד. ובהגיעאבל את המראות הוא רואה

 ביתו לאחר יום עמל מפרך, כבר שקעה השמש והחושך יכסה ארץ.

מבחינות בפרטים, אלא אם יאיר בפנסו לעומתם.  כבד וכתפיו שחות, ועיניו שוב אינןראשו 

 יבחין. - , ורק כאשר יימצא במעגל האור הקרוביו ולאותכהות עינ

. עם החמה ישקע גם המונה וסאונה של דווקא בלילה, דנהקא לקולות ולצלילים תהיה אז ע  דוו

, וזו עיר. אז תקלוט האוזן כל הגה במיוחד, ותשכיל בנקל לשייכו למקורו. זו לחישת חבר קרוב

 יללת תן מרוחקת.

  מע ובהיר ראיה;רענן, מטושטש ש   -בוקר אמור מעתה: 

 מע.ש           וחד       ראיה          מעורפל       לאה,         -       ערב                                

 

 . הבדל בין פרשת יתרו לפרשת משפטיםתמצית ה ,בתיאור דלעיל

תנו משפטים" )שמות רבה ל ,י תנה התורה"בבוקר נ    -זו פרשת יתרו, ערב -. בוקר א(ובערב נ 

 זו משפטים.

, , בפרשת יתרוחמימות של שחרית יש בהל של בוקר ביתרו, אורה של תורה. אור גדו

. והעיניים נפקחות רעננות לקראתה ברות, ועקרונות נעלים שבעשרת הד  ואידיאלים נשגבים

בר ד' נעשה" )יכמאליו ומבטיח והפה נפערבסקרנות קמאית,   (. ט, ח: "כל אשר ד 

סופו של יום . כבר אזלה הלכה כת בם, יגיעת סמטים, לעומת זאת, עייפות של ערב נהמשפ

מבטיחה של יקיצה אל הרעיון הכללי הקורץ, ובאה התפכחות נוכח פרטים  תמימותלה 

 במראות, ממש כמו ערב. שוב אין בהירות אלא ערפל וערבוביהמייגעים. 

מעצים  ם, לאחר ריבוי דינים ופרטיהם, כש'הלילה'והנה, דווקא לעת סופה של פרשת משפטי

"כל  וב קופצים ומצהירים בהתלהבות:רעננה וש ערנותישראל לישון, מגלים הם  ילכוונדמה כי 

 (...אשר דיבר ד' נעשה ונשמע" )כד, ז
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 . ראיה של בוקר ושמיעה של ערב.ואפיונובוקר וייחודו, ערב  -אמנם כן 

 בשמיעה נדרשת הפרדה בין הקולות, ו"תרי קלי לא משתמעי". 

 בתמונה כוללת על כל מרכיביה. ,בו זמנית ,בראיה ניתן להבחין

ו(, "רואים את הנשמע שאי אפשר : "וכל העם רואים את הקולות" )כ, טךושמא משום כ

 לראות במקום אחר" )רש"י בעקבות המכילתא(.

שרק בשילוב ערב ובוקר אפשר לה  לפי (,י ערב ויהי בקר יום אחד" )בראשית א, ה"ויה

  האמת, אפשר להם לישראל בתורת אמת;לאחדות של 

 משיבת נפש.ובכך  ,שתמימה היא תורת ד' ושלמה

 !יחדיו"משפטי ד' אמת צדקו יחדיו" )תהלים יט, י(, אימתי צדקו, ואימתי אמת? כאשר הם 

כאשר אין פרשת יתרו נפרדת מפרשת משפטים. "ויהי ערב ויהי בקר...", שעל כן תחבר 

"...מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני  –האות ווא"ו בין השתיים: "ואלה המשפטים" 

 יני" )רש"י בעקבות המכילתא(.אף אלו מס

ובחזקוני: "למעלה )ביתרו( הורה להם סדר יראתם, מכאן ואילך )במשפטים( מורה להם סדר 

 הדינים".

לאו מילתא דפשיטא היא שאפשר ושצריך לחבר בין 'סדר יראה' לבין 'סדר דינים', בין אמונה 

, שדומה כי לא תם דים'להלכה. )די כי נתבונן במתח ובמאבק המר שבין ה'חסידים' ל'מתנג

 .עדיין...(

'אחוז בזה וגם  –ספק מזמינות ספק מַצוות  -, וקוראות אלינו אחוזות הן יתרו ומשפטים זו בזו

 מזה אל תנח ידיך!'.

בין תורת אמת לתורת חסד, בין צדק לשלום, בין שמים  ,או התנגשות אפילו ,יש שיראו ניתוק

יבטיח נעים זמירות ישראל: "חסד ואמת נפגשו צדק -לילה ליום. כלפי אלה יבשר לארץ ובין

ולא ימנע מלהזכיר  יב(,-ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף" )תהלים פה, יא

 לנו את המאחד והמחבר: "גם ד' יתן הטוב וארצנו תתן יבולה".

כן, אף שמקובלנו שבוקר זמן מעש  אחוזות זו בזו הפרשות, כאמור, ומערבות ערב ובוקר. על

)תהלים צב, ג(  "להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות" -של חסד הוא, ולילה זמנה של אמונה 

 נמצא ביתרו של בוקר את האמונה, ובמשפטים של לילה נמצא את החסד. –

"האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין" )בבא קמא ל ע"א(. ואכן, חלק משמעותי 

 מפרשת משפטים מוקדש לענייני נזיקין, שרב ומשמעותי בם החסד.

, כעבדים,  תורת החסד שבמשפטים דואגת גם לזכויותיהם של אלה שמצויים בשולי החברה

 למשל )ולא עבד עברי לבדו כי אם גם עבד כנעני(.

 חיים.הגר, היתום והאלמנה, ודואגת אפילו לבעלי ה –דם של חלשים ניצבת לצ  הפרשה 

פה לכלב )כב,ל(, או הצורך משו ם כך נמצא כאן את ההוראות המעניינות כמו השלכת הטר 

 בסיוע בפריקה מעל החמור הרובץ תחת כובד משאו )כג, ה(.

אפילו בציווי השבת שבפרשתנו אין התורה מזכירה את ההקפדה הנדרשת בנייר החתוך 

יעובד מנייר הטעון גניזה לשבת לבל יהא הוא חס ושלום ממפעל שאינו שומר שבת, או שלא 

רך וינפש בן  אמתך והגר" וביום השביעי תשֹבת למען ינוח שורך וחמֹ וכיו"ב, אלא דווקא: "

 יב(.כג,)
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-כך גם במצות השמיטה שבפרשתנו. התורה איננה טורחת לסבר אוזננו באידאלים הסוציו

תאמר היא אקונומיים הנשגבים, ואפילו לא באלו האגרוקולטוריים החיוניים, אלא כך 

בפשטות: "והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה" )כג, 

 יא(.

בק עצמנו במידותיו של הקב"ה, שגדלותו אינה אלא בכך שהוא: "הצור להינו. נדַ -הבו גודל לא

ו ל, צדיק וישר הוא" )דברים לב,ד(, -, אלו כי כל דרכיו משפטע  תמים פ   ונקיים ל אמונה ואין ע 

בכך דרישת ד': "הגיד לך אדם מה טוב ומה ד' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד 

 להיך" )מיכה ו,ח(.-והצנע לכת עם א

 

* 


