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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת משפטים - שקלים תשע"ז

וכן כתב עוד ב”פרי צדיק” )פרשת בלק אות יב(:

“דשמיעה אין הפירוש שישמע בזו ויוציא בזו, 

רק שיכנס ללב כדי שלא יעבור על זה, כמו שמצינו 

בני  לי  כי  סיני  הר  על  ששמעה  אוזן  כב:(  )קידושין 

ישראל עבדים וכו’ והלך וקנה אדון לעצמו תרצע. 

וכהאי גוונא פירש רש”י ממכילתא, אוזן ששמעה 

על הר סיני לא תגנוב וכו’, ולכאורה מה חייב האוזן 

שתירצע, הלא האוזן שמעה, וירצעו כלי המעשה 

שאמרנו,  כמו  הוא  אך  ששמעו.  מה  על  שעברו 

ללב  נכנס  היה  כהוגן,  שמעה  היתה  האוזן  שאם 

ולא היה עובר על שמועתו, וכמו שדרשו )דב”ר י-א( 

חיים,  כולם  האוזן  ידי  על  שבאדם  איברים  רמ”ח 

שנאמר שמעו ותחי נפשכם”.

“כט את" דפב" ה’ נשתה ונת ש”

תבלין  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

בפרשתנו  שמצינו  מה  פי  על  הקדושים,  לדבריו 

של  הנשגב  למעמד  השלמה  משפטים  פרשת 

מתן תורה בהר סיני שנזכר בפרשת יתרו, כי בעוד 

נעשה  ישראל  שאמרו  רק  כתוב  יתרו  שבפרשת 

)שמות יט-ח(: “ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר 

שהקדימו  כתוב  בפרשתנו  הרי  נעשה”,  ה’  דיבר 

נעשה לנשמע )שם כד-ז(: “ויאמרו כל אשר דיבר ה’ 

נעשה ונשמע”.

הענין  תרומה(  )פרשת  משה”  ה”ישמח  וביאר 

שהקדימו נעשה לנשמע, כי תכלית העבודה היא 

שאפילו בשעה שאדם עוסק בעניני העולם הזה 

שנינו  גדול  שכלל  אלא  ה’,  בתורת  דבוק  יהיה 

צריכה  בתורה  שהקריאה  כא:(  )מגילה  בגמרא 

יקראו  כי אם  ידי בעל קורא אחד,  להיות רק על 

רש”י:  ופירש  הציבור,  שישמעו  אפשר  אי  שנים 

לשמוע  אפשר  אי   - משתמעי”  לא  קלא  “דתרי 

שני קולות ביחד.

ברעש  טרוד  שאדם  בשעה  כי  זה  לפי  נמצא 

גם  לשמוע  לו  קשה  הזה  העולם  עניני  של  הגדול 

את קול ה’, שהרי שני קולות אינם נשמעים. אמנם 

ועבדו  במרצע  אזנו  את  אדוניו  ורצע  המזוזה,  אל 

לכך  הטעם  שדרשו  מה  רש”י  והביא  לעולם”. 

במכילתא ובגמרא )קידושין כב:(:

אברים  שאר  מכל  להירצע  אוזן  ראה  “ומה 

שבגוף, אמר רבי יוחנן בן זכאי, אוזן זאת ששמעה 

על הר סיני )שמות כ-יג( לא תגנוב, והלך וגנב, תירצע. 

)ויקרא  ואם מוכר עצמו, אוזן ששמעה על הר סיני 

אדון  וקנה  והלך  עבדים,  ישראל  בני  לי  כי  כה-נה( 

לעצמו, תירצע.

רבי שמעון היה דורש מקרא זה כמין חומר, מה 

נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית, אמר הקב”ה, 

על  כשפסחתי  במצרים,  עדים  שהיו  ומזוזה  דלת 

המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי )שם( כי לי בני 

ישראל עבדים עבדי הם, ולא עבדים לעבדים, והלך 

זה וקנה אדון לעצמו ירצע בפניהם”.

ותמהו המפרשים, כי הן אמת שהאוזן שמעה 

על הר סיני שאסור לגנוב, אולם הלא היא לא גנבה 

הידים  את  לרצוע  צריך  היה  כן  אם  הידים,  אלא 

נפלא על כך בדברי  ומצינו ביאור  ולא את האוזן. 

בהר  )פרשת  צדיק”  ב”פרי  הכהן  צדוק  רבי  הגה”ק 

שתיכנס  היא  באוזן  השמיעה  תכלית  כי  ה(,  אות 

נכנסה  רואים שלא  ומאחר שאנו  בלבו של אדם, 

זו הוכחה ברורה שהשמיעה  השמיעה בלבו, הרי 

הדברים  הנה  תירצע.  לכן  כהוגן,  היתה  לא  באוזן 

בלשון קדשו:

שאיתא  במה  שאמרתי  מה  פי  על  הענין  “אך 

בפירוש רש”י משפטים ממכילתא, אוזן ששמעה 

אוזן  כו’,  תרצע  וגנב  והלך  תגנוב  לא  סיני  הר  על 

ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים כו’. 

ואף שהשמיעה היה כהוגן, אך שמיעה היא שיכנס 

ללב, כמו שנאמר )ישעיה נה-ג( שמעו ותחי נפשכם, 

ואם היה השמיעה כהוגן לא היה עובר על זה, שהיה 

מקבל עליו עול מלכות שמים כהוגן, ולא היה מקבל 

עול בשר ודם”.

שמברכים  לטובה  עלינו  הבאה  קודש  שבת 

שם  על  שקלים”,  “שבת  נקראת  אדר  חודש  בה 

פרשת  השבוע  בפרשת  הקריאה  על  שבנוסף 

השקל  מחצית  מצות  בה  קוראים  אנו  משפטים, 

בפרשת כי תשא, כמבואר בשלחן ערוך )או”ח סימן 

)מגילה  במשנה  הדבר  ומקור  ה(  וסעיף  א  סעיף  תרפה 

קורין  בשבת  להיות  שחל  אדר  חדש  “ראש  כט.(: 

בפרשת שקלים, חל להיות בתוך השבת מקדימין 

באמצע  שחל  אדר  חודש  ראש  פירוש,  לשעבר”. 

בשבת  שקלים  פרשת  לקרוא  מקדימים  השבוע, 

שלפני ראש חודש. 

שבזמן  לפי  לכך,  הטעם  )שם(  בגמרא  ומפרש 

“באחד באדר משמיעין  שבית המקדש היה קיים: 

על השקלים”, פירוש, בית דין היו מכריזים בראש 

השקל  מחצית  יתרום  אחד  שכל  אדר  חודש 

השנה,  לכל  ציבור  קרבנות  ממנה  שקונים  לקופה 

כמו תמיד של שחרית ושל בין הערביים, קרבנות 

אחד  שכל  כדי  טובים,  וימים  לשבתות  מוספים 

מישראל יהיה לו חלק בקרבנות הללו.

הנה כי כן דבר בעתו מה טוב לעשות מטעמים 

לאבינו שבשמים, להעלות על שלחן מלכים טעם 

חדש על מה שצונו הקב”ה לתרום דוקא מחצית 

מאחר  ועוד,  זאת  הציבור.  לקרבנות  השקל 

זו על פי הרוב שבת  שבשנה פשוטה כמו בשנה 

למצוא  ראוי  משפטים,  בפרשת  חלה  שקלים 

למצות  משפטים  פרשת  בין  המקשר  החוט  את 

מחצית השקל.

  דוש "וצשפש א  האופן תת שה
וטא א  הפדפש תגנבו

השבוע  בפרשת  להתבונן  יאיר  דברינו  פתח 

פרשת משפטים, על המצוה לרצוע את האוזן של 

עבד עברי שאינו רוצה לצאת לחירות אחרי שש 

“ואם אמר יאמר העבד אהבתי  שנים )שמות כא-ה(: 

חפשי,  אצא  לא  בני  ואת  אשתי  את  אדוני  את 

או  הדלת  אל  והגישו  האלהים  אל  אדוניו  והגישו 

הית" הניטא בפן י"ת   תילפש טתב  תיטפש

 "וצשפש אופן תיסיה טת וש היוט הגדוט
תט   ן  ו"ה ת הדהד בחטטו תט שוטש
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המגילה  וקריאת  בהלל  כי  )שם(  בגמרא  מבואר 

יוצא השומע,  אפילו כאשר עשרה קוראים ביחד 

לשמוע  דעתו  נותן  המצוה  חביבות  מחמת  כי 

אפילו כמה קולות.

נשכיל להבין מזה כי אם התורה חביבה בעיניו, 

אז אפילו כשעוסק בעניני עולם הזה הרי הוא יכול 

לשמוע את קול ה’, כי מחמת חביבות התורה הוא 

נותן דעתו לשמוע גם שני קולות, קול עניני העולם 

ישראל  שאמרו  זהו  כן  כי  הנה  התורה.  וקול  הזה 

במעמד הנבחר: “כל אשר דיבר ה’ נעשה ונשמע”, 

כלומר אפילו בשעה שנעסוק בעניני העולם הזה 

ה’  בקול  “ונשמע”  זאת  כל  עם  “נעשה”,  בבחינת 

מחמת גודל חביבות התורה עכדה”ק.

 “יוט גדוט וטא פסף”
יוט   ן  ו"ה טא יסי

הרחבה,  ביתר  הקדושים  דבריו  לבאר  ונראה 

על פי מה שכתוב )דברים ה-יט(: “את הדברים האלה 

הענן  האש  מתוך  בהר  קהלכם  כל  אל  ה’  דיבר 

והערפל קול גדול ולא יסף”. ופירש רש”י כפירוש 

התרגום: “קל רב ולא פסק”. כי דיבורו של הקב”ה 

הוא נצחי ותמידי ואינו נפסק לרגע. נמצא שאפשר 

לקבל את התורה בכל יום ויום, אלא שצריך לזכך 

את חומריות הגוף כדי שיוכל לקלוט את הדיבור 

הנצחי של מתן תורה. וזהו שרמזו חז”ל )אבות פ”ו 

 - חורב”  מהר  יוצאת  קול  בת  ויום  יום  “בכל  מ”ב(: 

היא הבת קול של מתן תורה שיוצאת מהר חורב 

שהוא הר סיני.

על פי האמור יתבאר היטב מה שכתב הט”ז 

“ונראה לי עוד שתקנו לחתום  )או”ח סי’ מז ס”ק ה(: 

במשמעותו  שיש  התורה  ‘נותן’  התורה[  ]ברכת 

הכוונה  אלא  עבר,  בלשון  ‘נתן’  ולא  הוה  לשון 

תורתו,  יום  בכל  תמיד  לנו  נותן  יתברך  שהוא 

דהיינו שאנו עוסקים בה וממציא לנו הוא יתברך 

בה טעמים חדשים”.

“קול  אותו  כי  היא,  הט”ז  כוונת  האמור  לפי 

גדול ולא יסף”, ממשיך להדהד בחללו של עולם, 

זוכה לקלוט הקול של מתן  ומי שמתייגע בתורה 

“נותן  לברך  תיקנו  כך  ועל  נתינתה,  כביום  תורה 

התורה” בלשון הווה. ביאור זה בדברי הט”ז למדתי 

סיון  )חודש  יששכר”  ה”בני  של  הטהורה  ממשנתו 

מאמר ה אות ז(:

“דהנה ברכת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים 

ונתן לנו את תורתו, היינו כבר נתן לנו את תורתו, 

ואחר כך אומרים, ברוך אתה ה’ נותן התורה, היינו 

נותן כעת בכל עידן ועידן. דהנה כתיב קול גדול ולא 

יסף, מתרגמינן ולא פסק, כי מאותו הקול של נתינת 

דברים  קול  באותו  מתבונן  האדם  כאשר  התורה, 

בשלימות הענין, באהבה בתורה הניתנה כבר להבין 

על בוריה הלכותיה אפילו פשטי הלכות בעיון, אזי 

דברים  הקול  הוא  תצא...  מאתו  חדשה  תורה  גם 

אשר שמענו ובו שקוע רזין דרזין עד אין חקר”.

ה”תורת  של  קדשו  דברות  הם  נוראים  ומה 

חיים” להגה”ק רבי אברהם חיים שור זצ”ל, אשר 

ראוי לכל לומד תורה לשנן ולחזור )ב”מ פב.(:

התורה,  ברכת  בחתימת  יסדו  דלהכי  “ונראה 

נתן  לומר  תיקנו  ולא  התורה,  נותן  ה’  אתה  ברוך 

התורה, כמו שתיקנו לומר בפתיחת הברכה ההיא, 

נותן התורה, והוא קול שפע  רמז שעוד היום הוא 

חידושי  והמחדש  בו,  שזוכה  למי  ממנו  הבא 

דאורייתא אינו לא רואה ולא שומע, רק קול שפע 

הבא מאתו יתברך נחה עליו”.

ה”ישמח  דברי  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

משה” ביתר שאת, כי בעת עסקו בעניני גשמיות 

הזה,  עולם  עניני  קול  בשמיעת  עסוק  הוא  שאז 

אש  להבות  חוצב  ה’  קול  את  לשמוע  לו  קשה 

שהרי  פסק,  ולא  גדול  קול  שהוא  תורה  במתן 

אמנם  משתמעי”,  לא  קלא  “תרי  הוא:  גדול  כלל 

אם התורה חביבה בעיניו, כי אז יוכל לשמוע את 

עניני  של  הקול  את  ששומע  בעת  אפילו  ה’  קול 

ה’  דבר  אשר  “כל  ישראל:  שאמרו  וזהו  גשמיות, 

בעניני  העשיה  בעת  שאפילו  ונשמע”,  נעשה 

גשמיות ימשיכו לשמוע את קול ה’ הנצחי במתן 

תורה מחמת חביבות התורה.

 סגוטה טיפוש ה צוו  בטפ  נפשו 
טפ וד ה צוה כיפ תהפא כ ובה ב ו"ה

נוספת,  נעלה לבאר תועלת  זו במסילה  בדרך 

תורה  מתן  של  הקול  את  הקב”ה  שהשמיע  במה 

בבחינת “קול גדול” שלא פסק, על פי מה שהביא 

ה”ערוגת הבשם” )פרשת משפטים ד”ה ואלה המשפטים 

זי”ע  מבעלזא  יהושע  רבי  מרן  מכ”ק  ששמע  הז’( 

שאמר בשם הבעל שם טוב הקדוש זי”ע, כי הרוצה 

לקיים מצוה ויש לו מניעות מצד היצר הרע, וכן אם 

נזדמנה לפניו מצות לא תעשה והיצר מתגבר עליו 

לעבור עליה, העצה על כך היא לומר המצות עשה 

שהיא  בתורה,  הכתובה  בלשון  תעשה  הלא  או 

סגולה גדולה לקיים המצוה בלי שום מניעות.

והנה בדרך הפשט ביאור הסגולה של הבעש”ט 

לומר המצוה כפי שהיא כתובה בתורה הוא, על פי 

אמר  הקב”ה  “כך  ל:(:  )קידושין  בגמרא  ששנינו  מה 

להם לישראל, בני בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה 

תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים 

בידו”. הרי מבואר כי תורה היא סגולה להתגבר על 

היצר הרע, לכן אם הוא מקדים לומר את המצוות 

עשה או הלא תעשה כפי שהן כתובות בתורה, הרי 

לקיים  שיוכל  היצר  על  להתגבר  ברורה  סגולה  זו 

לא  מצוות  על  מלעבור  ולהישמר  עשה  המצוות 

תעשה בלי שום מניעות.

אמנם יתכן לבאר דברי הבעש”ט ביתר שאת, 

האלקי  המקובל  לנו  שגילה  גדול  יסוד  פי  על 

הרמ”ע מפאנו זי”ע ב”עשרה מאמרות” )מאמר חקור 

הדין ח”ד פ”ט(, כי כל מצוות התורה הן מצוות עשה 

והן מצוות לא תעשה שנאמרו בלשון הקודש, הרי 

הן כוללות ב’ פירושים, פירוש אחד ציווי ופקודה 

הבטחה  שני  ופירוש  ה’,  מצוות  לקיים  שצריך 

שיוכל לקיים המצוה בלי שום מניעות.

על דרך משל במצות עשה )שמות יב-יח(: “בערב 

תאכלו מצות”. מצד אחד יש כאן ציווי שאנו חייבים 

לאכול מצות, אך מצד שני יש כאן גם הבטחה, אם 

שתוכל  מצות”,  תאכלו  “בערב  לך:  מובטח  תרצה 

לקיים מצות אכילת מצה בלי שום מניעות. וכן בכל 

מצוות לא תעשה, כגון )דברים יד-כא(: “לא תאכלו כל 

נבלה”. יש בה אזהרה שלא לאכול נבילה, אבל יש 

בה גם הבטחה אם תבחר לקיים מצוות ה’ מובטח 

לך שלא תאכל כל נבלה. 

הנה כי כן הרווחנו ביאור חדש על מה שאומר 

לו  ובראתי  הרע  יצר  בראתי  “בני  לישראל:  הקב”ה 

ציווי  בלשון  שנאמרה  התורה  כי  תבלין”.  תורה 

 פתוב היטפאה:  דוש "וצשפש א  האופן
תת שה שט ה" ספנפ טא  גנוב וטא א  הפדפש תגנבו

 "בפ צדוי הכהן:  כטפ  הת פשה ת פכנס בטב,
ואש טא נכנסה ה"פ פה ספ ן תהאופן טא ת שה כהוגן

 יוט ה’ ב  ן  ו"ה הוא בבחפנ : “יוט גדוט וטא פסף”,
ויפ"ת ב "גוש: “וטא יסי”, תנ תך בטפ היסיה

 פת ח  תה: אדש תתיוש ביוטו  הבטפ השוטש הפה,
אפנו  סוגט טת וש א  יוט ה’ ב  ן  ו"ה
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והבטחה היא התבלין שברא הקב”ה כדי להתגבר 

זי”ע,  הבעש”ט  דברי  ביאור  כן  גם  וזהו  היצר.  על 

היא  בתורה  כתובה  שהיא  כפי  המצוה  שאמירת 

כי  מניעות,  שום  בלי  המצוה  לקיים  שיוכל  סגולה 

על ידי אמירת המצוה הרי הוא זוכה לעורר הבטחת 

הקב”ה הכלולה בתורה שיוכל לקיים המצוה.

בפרדס”  ב”טיול  נפלא  דבר  מצינו  זה  בענין 

הטיול”  “אגרת  על  )פירוש  זצ”ל  משאמלוי  להגה”ק 

שאול  רבי  מהגה”ק  ששמע  עונש(,  ערך  הדרוש  חלק 

עהרענפעלד אבדק”ק סיקס ז”ל ]אחיו של ה”חתן 

מצוות  שכל  זה  יסוד  נפלא[  מגיד  שהיה  סופר” 

והבטחה.  ציווי  משמעויות  שתי  בהן  יש  התורה 

ואמר כי ענין זה רמוז בפרשת משפטים )שמות כג-

יג(: “ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו”. פירוש, בכל 

להישמר  תזכו  בתורה  אליכם  שאמרתי  המצוות 

הבטחה  גם  היא  עצמה  האמירה  כי  הרע,  מהיצר 

שתוכלו לקיים כל המצוות בלי מניעות.

חומר  כמין  לפרש  שאול  רבי  הוסיף  זו  בדרך 

“אחת  סב-יב(:  )תהלים  ישראל  זמירות  נעים  דברי 

דיבר אלקים שתים זו שמעתי כי עוז לאלקים, ולך 

פירוש:  כמעשהו”.  לאיש  תשלם  אתה  כי  חסד  ה’ 

לישראל  הקב”ה  כשדיבר  אלקים”,  דיבר  “אחת 

מצוה.  בכל  אחד  דיבור  רק  דיבר  התורה  מצוות 

בה  יש  מצוה  כל  כי  שמעתי”,  זו  “שתים  אולם 

עוז  “כי  הבטחה,  וגם  ציווי  גם  משמעויות,  שתי 

לאלקים”, זהו העוז והכח שהקב”ה נותן לישראל 

כל מצוות  ולקיים  שיוכלו להתגבר על היצר הרע 

כי אתה תשלם  ה’ חסד  “ולך  זאת,  כל  ה’. אך עם 

לאיש כמעשהו”, הקב”ה משלם שכר לאדם כאילו 

התגבר על היצר הרע בכוחות עצמו.

עמקו  מאד  ה’  מעשי  גדלו  מה  כן  כי  הנה 

הגדול  הקול  את  להשמיע  שבחר  מחשבותיו, 

כי  הפסקה,  בלי  תורה  מתן  בשעת  שהשמיע 

גם  אלא  ציווי,  רק  לא  הם  הללו  שדברות  מאחר 

הבטחה שהקב”ה נותן לישראל שיוכלו לקיים את 

הקולות  שומעים  שאנו  ידי  על  לכן  המצוות.  כל 

הללו כל יום, אנו מקבלים סיוע מן השמים לקיים 

את כל מצוות התורה.

 הבנפן הניטא תט ב"כו  ה ו"ה
שט נ פנ  ה ו"ה בשב" ובהווה

נכבד,  רעיון  מלכים  שלחן  על  להעלות  והנני 

כי על פי דברי ה”ישמח משה” יאירו עינינו להבין 

ממה  החל  התורה,  ברכות  של  הנפלא  הבנין 

מצות  על  ברכות  שתי  לברך  ז”ל  חכמינו  שתיקנו 

הרמב”ן  שיטת  לפי  אפילו  ]כי  התורה,  לימוד 

ב”ספר המצוות” )מצוה טו( שברכת התורה היא מן 

התורה, כבר כתב בשו”ת “שאגת אריה” )סימן כה( 

כי רק ברכה אחת היא מן התורה[:

וצונו  במצוותיו  קדשנו  “אשר  ראשונה:  ברכה 

לעסוק בדברי תורה, והערב נא ה’ אלקינו את דברי 

תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל”, ]אשר לפי 

נוהגים  אנו  ו(  סעיף  מז  סימן  )או”ח  ברמ”א  המבואר 

אחת[,  ברכה  היא  כי  ו’  בתוספת  “והערב”  לומר 

ונתן לנו  “אשר בחר בנו מכל העמים  ברכה שניה: 

את תורתו”. וצריך ביאור מה ראו לתקן שתי ברכות 

על מצות לימוד התורה, ולא הסתפקו לברך ברכה 

אחת כפי שמברכים על כל המצוות.

שנית ראוי לבאר מה שמצינו בברכות התורה 

המצוות,  ברכות  בשאר  מצינו  שלא  פלא  דבר 

תפלה  הראשונה  בברכה  ז”ל  חכמינו  שהוסיפו 

מיוחדת על מתיקות התורה: “והערב נא ה’ אלקינו 

ישראל”.  בית  ובפיות עמך  בפינו  דברי תורתך  את 

וצריך ביאור מה ראו על ככה להכניס תפלה בתוך 

כזה  לא מצינו דבר  כלל  ובדרך  ברכה על התורה, 

בשאר ברכות המצוות, מלבד ברכות קריאת שמע 

שהן חלק מתפלת שחרית או תפלת ערבית.

עוד ראוי להתבונן על מה שתיקנו חכמינו ז”ל 

“אשר בחר בנו מכל  נוסח הברכה בברכת התורה: 

העמים ונתן לנו את תורתו”, ומבואר בגמרא )ברכות 

התורה,  שבברכות  מעולה  היא  זו  ברכה  כי  יא:( 

ופירש רש”י: “לפי שיש בה הודאה למקום וקילוס 

לתורה ולישראל”. ותמהו המפרשים, הלא מקרא 

מלא דיבר הכתוב )דברים לג-ב(: “ויאמר ה’ מסיני בא 

וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן”. ופירש רש”י 

שעיר  לבני  שפתח  למו,  “משעיר  המדרש:  בשם 

שיקבלו את התורה ולא רצו. מהר פארן, שהלך שם 

ופתח לבני ישמעאל שיקבלוה ולא רצו”.

הרי מבואר שביקש הקב”ה למסור את התורה 

אלא  בפארן,  ישמעאל  ולבני  בשעיר  עשו  לבני 

שלא רצו לקבל את התורה, והלך אחר כך למסור 

את התורה לישראל, הנה כי כן איך אנו מברכים: 

לנו את תורתו”,  ונתן  בנו מכל העמים  “אשר בחר 

גם  התורה  את  למסור  תחילה  הלך  הקב”ה  הלא 

לעמים, אלא שסירבו לקבל את התורה.

משה”  ה”ישמח  של  הנפלא  היסוד  לפי  אך 

הכל על מקומו יבוא בשלום, ונפתח במה שתיקנו 

אמת  הן  כי  העמים”,  מכל  בנו  בחר  “אשר  לברך: 

שהקב”ה הלך למסור את מצוות התורה לאומות 

העולם, אולם מעולם לא עלתה על דעתו למסור 

להם הכח הנפלא הזה, שיוכלו לשמוע את הקול 

הגדול של מתן תורה שלא פסק, כי מחמת היותם 

כך  כל  הם  וישמעאל,  עשו  בני  הטומאה  משורש 

שקועים בקול רעש גדול של הבלי ותאוות העולם 

קול  את  גם  לשמוע  מסוגלים  שאינם  עד  הזה, 

התורה של הקב”ה.

הנה כי כן זהו שאנו מברכים בברכה המעולה 

העמים  מכל  בנו  בחר  “אשר  התורה:  שבברכות 

ונתן לנו את תורתו”, ומפרש ואומר במה בחר בנו 

“ברוך אתה ה’ נותן התורה” -  יותר מכל העמים, 

בכל  התורה  את  לנו  שנותן  הווה,  בלשון  “נותן” 

הגדול  הקול  את  שומעים  שאנו  ידי  על  כי  יום, 

יום,  בכל  התורה  את  מקבלים  אנו  פסק,  שלא 

ובכך בחר בנו מכל העמים. 

שתי  לברך  שתיקנו  מה  כן  גם  מבואר  זה  לפי 

מצוות  על  תיקנו  הראשונה  הברכה  כי  ברכות, 

וצונו  במצוותיו  קדשנו  “אשר  התורה:  לימוד 

כל  על  לברך  שתיקנו  כמו  תורה”,  בדברי  לעסוק 

בנו  בחר  “אשר  השניה:  הברכה  ואילו  המצוות, 

מכל העמים”, תיקנו לברך על שהוא נותן לנו את 

את  לשמוע  זוכים  שאנו  ידי  על  יום,  בכל  התורה 

הקול הגדול של מתן תורה שלא פסק. 

מעתה ירווח לנו להבין מה עמקו דברי חכמינו 

על  התורה  ברכת  בתוך  להתפלל  שתיקנו  ז”ל, 

דברי  את  אלקינו  ה’  נא  “והערב  התורה:  מתיקות 

תורתך בפינו”, כי מאחר שבהיותנו עסוקים ברעש 

הגדול של עניני העולם הזה, אי אפשר לשמוע את 

להתפלל  תיקנו  לכן  תורה,  מתן  של  הגדול  הקול 

על מתיקות התורה: “והערב נא”, ועל ידי חביבות 

כך  ועל  יחד,  הקולות  בשני  לשמוע  נזכה  התורה 

 אש ה ו"ה חבפבה בשפנפ האדש, ה"פ גש כתשוסי
בשנפנפ השוטש הפה הוא  סוגט טת וש א  יוט ה’

 " ”ש  יאנו: כט ה צוו  נא "ו בטתון צפוופ ובטתון הבלחה,
אש  "צה  וכט טיפפש ה צוו  בטפ  נפשו 

 היב”ה הת פש א  יוטו ב  ן  ו"ה בטפ היסיה,
כדפ טספפש טנו טיפפש כט ה צוו  תנא "ו גש בטתון הבלחה

 "וצשפש א  האופן ס וך ט פופה תבת פ הי"תפו  כ וב “הפוש”,
ט" פ תצ"פך טת וש א  יוט ה ו"ה בכט פוש
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“אשר  אנו מברכים מיד אחר כך הברכה השניה: 

לשמוע  זוכים  שאנו  בכך  העמים”,  מכל  בנו  בחר 

את הקול של מתן תורה בכל יום, ואנו מסיימים: 

כי  הווה,  בלשון  התורה”,  נותן  ה’  אתה  “ברוך 

בזכות הקול הגדול שלא פסק הקב”ה נותן לנו את 

התורה בכל יום מחדש.

 "וצשפש א  האופן ט ין
 ה תיסיה טת וש טא  גנוב

נעים  ומה  טוב  מה  הנה  כך  לידי  שבאנו  כיון 

לבאר בזה, מה שהביא רש”י הטעם שצוה הקב”ה 

ששמעה  זאת  “אוזן  עברי:  עבד  של  אוזנו  לרצוע 

על הר סיני לא תגנוב, והלך וגנב, תירצע”, כי מאחר 

שהאוזן שמעה על הר סיני “לא תגנוב”, וציווי זה 

הוא בכלל הקול של מתן תורה שלא פסק, שהוא 

לגנוב, איך  גם הבטחה שלא  לא רק אזהרה אלא 

אוזן  כי  מזה  ומוכח  וגנב,  הציווי  על  שעבר  יתכן 

עסוקה  היתה  כי  זה,  ציווי  לשמוע  פסקה  זאת 

לשמוע קול רעש גדול של הבלי העולם הזה, לכן 

צריך לרצוע את האוזן כדי לזככה ולתקנה שתוכל 

לשמוע את הקול הגדול שלא פסק.

אל  “והגישו  שכתוב:  מה  בזה  לבאר  יומתק 

שדרשו  מה  רש”י  והביא  המזוזה”.  אל  או  הדלת 

כשרה  המזוזה  שתהא  “יכול  כב:(:  )קידושין  בגמרא 

ובדלת,  באזנו  ונתתה  לומר  תלמוד  עליה,  לרצוע 

אל  או  לומר  תלמוד  מה  הא  במזוזה,  ולא  בדלת 

המזוזה, הקיש דלת למזוזה, מה מזוזה מעומד אף 

דלת מעומד”.

הכתוב  שהזכיר  נוסף  טעם  יקר”  ה”כלי  וכתב 

“על  הדלת:  על  לרצוע  שצריך  אף  המזוזה  את 

המזוזה שחקוק עליה פרשת ואהבת את ה’ אלקיך, 

הוא  והרי  בני,  ואת  אשתי  את  אהבתי  אומר  והוא 

מחליף אהבת השם יתברך באהבת אשתו השפחה 

על כן ירצע במזוזה”. 

שהזכיר  הטעם  לבאר  יש  דרכנו  לפי  אך 

שתי  כתוב  במזוזה  כי  המזוזה,  אל  הכתוב 

בפרשה  שמע,  קריאת  של  ראשונות  פרשיות 

האלה  הדברים  “והיו  ו-ו(:  )דברים  כתוב  ראשונה 

רש”י:  ופירש  לבבך”.  על  היום  מצוך  אנכי  אשר 

אדם  שאין  ישנה  כדיוטגמא  בעיניך  יהיו  “לא 

וכן  רצין לקראתה”.  סופנה, אלא כחדשה שהכל 

בפרשה שניה של קריאת שמע כתוב )שם יא-יג(: 

“והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי 

“שיהיו עליכם  מצוה אתכם היום”. ופירש רש”י: 

חדשים כאילו שמעתם בו ביום”.

וכבר נתבאר כי ענין זה יתכן רק אם אדם זוכה 

שלא  תורה  מתן  של  הקול  את  יום  בכל  לשמוע 

מזוזה,  הכתוב  הזכיר  זה  מטעם  כן  כי  הנה  פסק, 

בשתי  שם  שכתוב  מה  להבין  העבד  שישכיל  כדי 

הפרשיות מילת “היום”, שצריך לקיים בכל יום את 

התורה כאילו ניתנה היום, על ידי שיזכך את אוזניו 

לשמוע את קול ה’ במתן תורה שלא פסק.

  חצפ  התיט  צד האדש
 חצפ  התיט  צד היב”ה

הנפלא  הקשר  בזה  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

בין פרשת משפטים למצות מחצית השקל שאנו 

קוראים בשבת שקלים, על פי מה שכתב ה”כתב 

סופר” )פרשת כי תשא( לבאר ענין מחצית השקל, על 

“יצרו של אדם  )קידושין ל:(:  פי מה ששנינו בגמרא 

ואלמלא  המיתו...  ומבקש  יום  בכל  עליו  מתגבר 

הענין  זהו  כן  כי  הנה  לו”.  יכול  אין  עוזרו  הקב”ה 

להראות  השקל,  מחצית  רק  לתת  הקב”ה  שצוה 

בכך שאין בכוחנו להתגבר על היצר הרע בכוחות 

את  שמשלים  הקב”ה  של  בעזרתו  אם  כי  עצמנו, 

המחצית השניה עכדה”ק.

המחצית  כי  תבלין,  להוסיף  יש  דברינו  לפי 

הקול  הוא  מלמעלה,  משלים  שהקב”ה  השניה 

הגדול של מתן תורה שלא פסק מלהדהד בחללו 

והבטחה  אזהרה  בתוכו  כולל  שהוא  עולם,  של 

לקיים כל המצוות, אשר בכך מסייע הקב”ה בידנו 

להתגבר על היצר הרע. הנה כי כן מבואר היטב מה 

לקופת  השקל  מחצית  רק  לתרום  הקב”ה  שצונו 

אל  להתקרב  היא  הקרבנות  תכלית  כי  הקרבנות, 

מכם  יקריב  כי  “אדם  א-ב(:  )ויקרא  שכתוב  כמו  ה’, 

כדי  השקל,  מחצית  לתת  צריך  ולכן  לה’”.  קרבן 

היצר  על  להתגבר  בכוחנו  שאין  תמיד  שנזכור 

בכוחות עצמנו, כי אם בעזרת הקב”ה שמסייע לנו 

ומשלים בכך את המחצית השניה.

להפליא  מתקשר  זה  ענין  כי  וראה  בא  ועתה 

משפטים,  פרשת  בפרשתנו  עוד  שמצינו  מה  עם 

של  המעמד  את  לתאר  המשלימים  בפסוקים 

מתן תורה, בברית הדם שכרת הקב”ה עם ישראל 

)שמות כד-ה(:

עולות  ויעלו  ישראל  בני  נערי  את  “וישלח 

חצי  משה  ויקח  פרים.  לה’  שלמים  זבחים  ויזבחו 

המזבח,  על  זרק  הדם  וחצי  באגנות  וישם  הדם 

כל  ויאמרו  העם  באזני  ויקרא  הברית  ספר  ויקח 

אשר דיבר ה’ נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם 

ויזרוק על העם ויאמר, הנה דם הברית אשר כרת ה’ 

עמכם על כל הדברים האלה”. ופירש רש”י: “ויקח 

משה חצי הדם, מי חלקו, מלאך בא וחלקו”.

כך  כל  חשוב  היה  למה  תמוה  ולכאורה 

כך  כל  מדויקים  חצאים  לשני  הדם  את  לחלק 

המגיד  וביאר  זה.  עבור  למלאך  שהוזקקו  עד 

)שם(,  ישראל”  ב”עבודת  זי”ע  מקוז’ניץ  הקדוש 

על פי הידוע שהקב”ה וכנסת ישראל הם בבחינת 

חתן וכלה, כמו שכתוב )שמות יט-יז(: “ויוצא משה 

ויתיצבו  המחנה  מן  האלקים  לקראת  העם  את 

האלקים,  “לקראת  רש”י:  ופירש  ההר”,  בתחתית 

היוצא  כחתן  לקראתם  יצאה  שהשכינה  מגיד 

“ומשוש  סב-ה(:  )ישעיה  כתוב  וכן  כלה”.  לקראת 

חתן על כלה ישיש עליך אלקיך”.

ז:(:  ויקרא  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  והנה 

זכר  פירוש,  אקרי”.  גופא  פלג  נוקבא  בלא  “דדכר 

גוף  הם  ביחד  ושניהם  נקרא  גוף  חצי  נקבה  בלא 

מחמת  כביכול  שהקב”ה  להראות  כדי  לכן  אחד, 

אהבתו הגדולה לישראל, צמצם עצמו להיות נחשב 

כביכול רק פלג גופא, צוה הקב”ה למשה לחלק את 

דם הקרבנות לשני חצאים שווים, מחצית הדם זרק 

על המזבח שהוא כביכול כלפי מעלה כנגד הקב”ה 

וחצי על ישראל, ומטעם זה בא מלאך וחילק את 

הדם ממש שוה בשוה עכדה”ק.

לפי דברינו יש לבאר הכוונה בזה, כי הקב”ה 

בלי  תורה  מתן  של  הגדול  הקול  את  שמשמיע 

הפסקה, הרי הוא תורם בכך כביכול את המחצית 

להתגבר  לישראל  בכך  לסייע  מלמעלה  שלו 

את  מזככים  למטה  שישראל  ידי  ועל  יצרם,  על 

אוזניהם לשמוע את הקול הגדול, ולקיים בפועל 

את  בכך  משלימים  הם  הרי  ה’,  מצוות  כל  את 

המלאך  שטרח  הענין  וזהו  שלהם,  המחצית 

לחלק את הדם לשני חלקים שווים, להראות בכך 

חלקו  את  מחשיב  שאינו  הקב”ה  של  ענוותנותו 

רק למחצית, והרי זה מתקשר להפליא עם מצות 

כדי  ציבור  לקרבנות  שתורמים  השקל  מחצית 

להתקרב אל ה’.
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