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 שליט"א אליהו עטיה הרה"ג  / בה'תשפ" ויקהל'פרשת ' 

   ת י"אאו  ז' תורהתניינא   ליקוטי מוהר"ן פי על

האבות היו  /  הקב"ה עושה לצדיק רצון לאיזה דבר כדי שיתפלל / נסקגדולת ר' אלימלך מליז 
ע דו / מ  הענין להזכיר את משה בכל פרשה ופרשה/   ים כי הקב"ה התאווה לתפילתםעקר

כל פעם שקורין 'פרשת שקלים' משה רבינו /  בפרשת שקלים נחשב שלא נזכר שם משה
היא    גלשנתנו זהב לע הכפרה על /   ישראל? ב'כי תשא'"ן במה תרום קר /  זוקף את ראשינו

המשל במלך שציוה /   םהרמז שהכפרה היתה דוקא בכפורת וכרובי/  שנתנו זהב למשכן
מעולם   / חטא העגל הוא הכח של 'עבירה גוררת עבירה' עד היום /  אבן גדולה על בנו לזרוק

/   קרבן התמיד הבא מהשקלים הוא מכפר על עון העגל/   לא לן אדם בירושלים ובידו עון
כיצד עולות התפילות והמצוות של /  משה רבינו -קיום כל המצוות בהתקשרות אל הצדיק 

  וביאור הגמ' לפיכך הקדים שקליהן לשקלי/  מצות זכר מחצית השקל למעשה /  המתנגדים
איך נתנו שקלים בזמן מרדכי שחרב  / חשבון שבעים שנה של מלכות בבל ושל גלות בבל

 בית המקדש? 

 
 נסקגדולת ר' אלימלך מליז

 יושה,  כ"א באדר ההילולה של רבי אלימלך מליז'נסקהשבוע    א.

', מרוב קדושתו העצומה ייחסו  קטן בעל שם טוב'בשם  מכנים אותו

לבע הקדושאותו  טוב  הדור    יצדיק  .ל שם  מרבי  מאוד  אחזו  אותו 

ה'נועם    דיבר  הקדוש  רבינו  גם   ,אלימלך בעל  של  מגדולתו 

נתן    אלימלך' רבי  כותב  מוהר"ן ) וכך  תקנ"ג   חיי  ת   :(אות  ַ ֻדש   ק ְ ֶׁ ש  ְוָאַמר 

ְלַמְעָלה  ָבה  ג ָ ש ְ נִּ ְבָרָכה  לִּ ְכרֹונֹו  זִּ ְך  לֶׁ ימֶׁ ֱאלִּ י  ַרב ִּ דֹוש   ַהק ָ ָהַרב  ַמֲעַלת 

ְפרוֹ  ֹוְך סִּ ת  ה ו מו ָבן מִּ ְראֶׁ נ ִּ ֶׁ ה ש   ַ מ  הקדוש 'נועם  הספר    .עכ"ל,  ְלַמְעָלה מִּ

שים צדיקים עאיך נ  דיםמלובו    ',צדיקיםל  ספרן ש' נקרא  אלימלך'  

אלימלךבו  ,גמורים רבי  של  דיבור  הוא    כל  איך  למצוא  צריך 

   .להיות צדיקמסביר לנו איך 

 לאיזה דבר כדי שיתפלל  הקב"ה עושה לצדיק רצון

חידושב.   אומר  רבי  ש  יש  תולדותבאלימלך  הפסוק   :פרשת  על 

קמ ה"  :יט(  ,ה )תהלים  ַיֲעש ֶׁ ְיֵרָאיו  יֵעם  ,ְרצֹון  ְויֹוש ִּ ַמע  ש ְ יִּ ְוָעָתם  ַ ש  ת   -"  ְואֶׁ

הקב"ה  א   והשאלה, רצו כבר  ם  את  צריך    ,יוארי  ןעושה  למה  אז 

הקב"ה עושה את רצון ש  אמרת  כבר  הרי  ,ותפילה  הע תהיה שווש

יֵעם '  אילו מהמשך:, ויראיו ַמע ְויֹוש ִּ ש ְ ְוָעָתם יִּ ַ ת ש  ע"י   ומשמע רק  ',ְואֶׁ

   .תפילתם ומושיע אותםאת   שומע ומקבל הקב"ההתפילה 

אליאומר  ו נפלארבי  דבר  ְיֵרָאיו"  :מלך  ה   -  ְרצֹון  הקב"ה    ,"ַיֲעש ֶׁ

לו,  ' רצון'לצדיק  עושה   עושה  הקב"ה  הקב"ה   ?רצון  צדיקלמה  כי 

שהקב"ה אוהב את   כיוןמ, ומאוד אוהב את התפילה של הצדיקים

הצדיקים מתי  הוא  ו   ,התפילה של  ומחכה  י מצפה  ו ילא  ו תפללהם 

דברלפעמים  ש  אאל שום  צריכים  לא    , שכן   כיוןו  גשמי,  הצדיקים 

צורכיגם  ם  ה על  מתפללים  עשרה   הם,  הםלא  שמונה  מתפללים 

מיוחדות שיעשו תענוג להקב"ה   בקשות  שום  ין להםאאבל    ,רגיל

ל  הכאצלו    צדיקהכי    ,מנו דברים שהוא רוצהשהבן שלו מבקש מ

בסדרהכ  ,טוב שום    ,ל  לו  חסר   ואז  , אישית    בקשהאין  כביכול 

הקב"ה של  לפעמים,  בתענוג  פתרון  )אמנם  לזה  אנשים    ע"י   , יש  ל  א שבאים 

  תפלליק  יהקב"ה רוצה שהצדו  ,( תפלל עליהםי הצדיק ומבקשים ממנו שהוא  

 ְרצֹון ְיֵרָאיו "  לצדיקרצון  שה הקב"ה  ו ע  ולכן  .שהוא צריך  על מה  גם

ה  - רצה יש   ם, רצה בנישי  ,ירצה איזה משהוש  נותן לו 'רצון'  ",ַיֲעש ֶׁ

וזהו: "  לכתוב ספר  הצרי, שפרנסה ְיֵרָאיווכו',  ה  -  ְרצֹון    : ואז  ". ַיֲעש ֶׁ

ת  " יֵעם ְואֶׁ ְויֹוש ִּ ַמע  ש ְ יִּ ְוָעָתם  ַ של שהקב"ה    -"  ש  לתפילה  עונה 

   .הצדיק, ומושיע אותו

 םהאבות היו עקרים כי הקב"ה התאווה לתפילת

ש  בזהוג.   צריך  .  קב"הל  גענות  הנעש בעצמה  התפילה  מרואים 

אלא אצל   ,זה לא רק אמצעי כדי להשיג מטרה  תפילהלדעת, ש

תענוג גדול התפילה בעצמה היא    ,תפללמצדיק  כשה  השם יתברך

הק להתפלל.של  לצדיק  רצון  נותן  הוא  ולכן  הוא,  ברוך  יש   דוש 

היו    : יצחק  רבי   רמ א"   :רתשאומ  (. דס דף  ) יבמות  בגמרא   מה  מפני 

עקורים שהקב  ,אבותינו  לתפ "מפני  צדיקים יה מתאוה  של    ". לתן 

עיצחק    עקרים,היו  שרה  ואברהם   וגם    ים,קרורבקה  עקרה,  רחל 

היתה עקרה פתח    לאה  כט, , כמ"ש  החמאת ררק הקב"ה    )בראשית 

ת ַרְחָמה    ה'ַוי ְַרא  : "לא( ח אֶׁ ַ ְפת  ַוי ִּ נו ָאה ֵלָאה  י ש ְ והסיבה לעקרות   ."כ ִּ

   של צדיקים.ווה לתפילתם אכי הקב"ה מת  :אומרת הגמרא

ש  לא   לאהקב"ה  אם  ז"א  הם  דבר,  לאיזה  צורך  לצדיקים   יתן 

שהקב"ה   פעמים כל מהולכן ל  ,הכל בסדר  כיעל צרכיהם  תפללו  י

אותו  מה   רוצה להעיר  רק  זה  את   ,תפללי שאדם  אוהב  הקב"ה    כי 

שהוא  כ הקב"ה יודע שאדם יפסיק להתפלל  ולפעמים כש  .התפילה

הישועה את  שו  , יקבל  מהתפילה  נהנה  כך  כל  אז  לו,  הקב"ה 

ע ושמלכדי  איזה זמן  עוד  הוא נותן לו לחכות  לפעמים אין ברירה  

   .יותר ויותר של היהודיאת התפילה 

גדולזה  ו מאוד  לפעמים    ,חיזוק  מתפלל  כי  זמןאדם  ולא    הרבה 

 כל כך  התפילה שלךבגלל ש לפעמיםשתדע אז  ,נענה כל כך מהר

הקב"הלמתוקה   תענוג  ו  ,פני  עושה   תמשיך   ולכן  ,הקב"הלאתה 

  .להתפללעוד 

 הענין להזכיר את משה בכל פרשה ופרשה 

פרשת  אנחנו  ד.   בשבת  דבר  השנה    שוי,  שקלים-ויקהלנמצאים 

 כי תשא   תפרשקרוא את תחילת  לחוזרים אחורה  שאנחנו    ,ןיענימ

'פרשת שקלים', בשנה פשוטה   ,בוע שעברשקראנו רק ש   בשביל 

בפרשת   עכשיו אנחנואבל    ,משפטיםפרשת  ביוצאת  שקלים  שבת  

תשא(  ויקהל כי  פעם    ,)אחרי  ֵני "   קוראיםושוב  ב ְ רֹאש   ת  אֶׁ א  ָ ש   תִּ י  כ ִּ

ָרֵאל ש ְ    ".יִּ

ג' )בפרשה  היום ראיתי מדרש תנחומא   פלא   ושכל מילה של,  (אות 

ָרֵאל ְוִהְדִריָכן "  :אומר המדרש ,פלאות ד ּתֹוָרה ְלִיש ְ ה ִלּמֵ ֶׁ ְוֵכן ֹמש 

ם ִסְדֵרי ּתֹוָרה ּוָפרָ  ְצֹות, ְוָנַתן ָלהֶׁ ָכל ַלּמִ ן ּבְ הֶׁ ּקֹוְרִאים ּבָ ֶׁ יֹּות ש  ִ ש 

ת ּבָ ַ אֹותֹו    ,ש  יִרים  ַמְזּכִ ְוֵהם  מֹוֵעד,  ּוְבָכל  ש   ָוֹחדֶׁ ש   ֹחדֶׁ ּוְבָכל 

ה  ָ ּוָפָרש  ה  ָ ָרש  ּפָ ָכל  ב  . " ּבְ הל' ב פ"ק  ב)גמרא  מובא  הרמב"ם  פירוש  כפי   .

משה תיקן ישראל שיהיו קוראים ופרשיות התורה  "  (תפילה יב, א 

שבת מוז  ". בכל  השנה  מסודר  אודה  כל    54  בתורה  יש  במשך 

וילך נחשבים לפרשה  )   פרשות נצבים  והם מסודרים כנגד שבתות   ,אחת( כי 

מעוברת  )  ,שנהה שנה  זה  אין  אם  מחוברות פרשוכמעט  פשוטה  ובשנ   ,ת  כמה  בה 

קריאת  ב   התורה כל  כדי שנגמור כל שנה את    , שבתות קוראים שתי פרשיות ביחד מה 

את  ישראלו  ,( שבועה פרשת   פרשה  משה  מזכירים  ופרשה   בכל 

ר " בפסוק: מתחילהש ֵ אֹמר ה'ַוְיַדב  ֵ ה ל  ֶׁ ל ֹמש    ."אֶׁ

מוהב  רבינו כ"ב  )  ר"ןליקוטי  מאוד  מ   ח"א(תורה  הרבה  שיש  סביר 

הקדוש בפסוק  ר  "  הזה:  סודות  ֵ אֹמר  ה'ַוְיַדב  ֵ ל  ה  ֶׁ ֹמש  ל  ואחד    ,"אֶׁ

 , כדי להזכיר את שמו של משהזה  ש  ,במדרשכאן  הסודות שנזכר  

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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ר  "כתוב    לכן ֵ אֹמר  ה'ַוְיַדב  ֵ ל  ה  ֶׁ ֹמש  ל    ות מאוד גדולה בייש חשו  ."אֶׁ

   .זה באריכותב עסוקנ בהמשךו ,להזכיר את שמו של משה

 ע בפרשת שקלים נחשב שלא נזכר שם משה דומ

"ה.   המדרש:  ָקִליםממשיך  ְ ש  ת  ַ ִלְפֵני   -  ּוְבָפָרש  ה  ֶׁ ֹמש  ָאַמר 

ל  הקב"ה ֶׁ ר: ִרּבֹונֹו ש  ֲאִני ֵמת ֵאין ֲאִני ִנְזּכָ ֶׁ על  וקשה  .  " עֹוָלם, ִמש ּ

מתחילה    המדרש שקלים  פרשת  גם  ר  ב"הרי  ֵ ה   ה'ַוְיַדב  ֶׁ ֹמש  ל  אֶׁ

אֹמר ֵ מיוחד ה  מהו  ,היא לא שונה משום פרשה אחרת בתורהו  ,"ל 

נזעק    רבינומשה  שבפרשת שקלים   יותר עליה  דואג  ו   ,בהפתאום 

לא יהיה נזכר    הוא  ,פטר מהעולםי  "ורגע שהוא חבש  ,תורה המכל  

   ?פרשת שקליםב

להביןעוד  ו בכל   רבינומשה  ל  חשוב"כ  כ   מה  ,צריך  נזכר  להיות 

עם   משהכשוכן מצאנו    .בתורה  פרשהופרשה   על  נפשו  את  מסר 

י ָנא "  )שמות לב, לב(  הוא אמר לקב"ה  לאחר חטא העגל,  ישראל ְמֵחנִּ

 ָ ָתְבת  כ ָ ר  ֶׁ ֲאש  ְפְרָך  ס ִּ להיות    "?מִּ למשה  חושב  כך  שכל  הנ"ל  וכפי 

 . מה היתה המסירות נפש הגדולה בזהקצת זכר בכל פרשה, מובן נ

 כל פעם שקורין 'פרשת שקלים' משה רבינו זוקף את ראשינו

הזהדממה  חשוב   דברנלמד  בעזרת  וו.   התקשרות    עניןב   ,רש 

ָאַמר    :המדרש  דברי  נראה את המשךקודם  ו  ., והכל יובןלצדיקים

ַחיֶּׁיךָ  הּוא:  רּוְך  ּבָ דֹוש   ַהּקָ שבועה(  לֹו  עֹוֵמד    ,)לשון  ה  ַאּתָ ֶׁ ש  ם  ֵ ש  ּכְ

 ָ ְך י ַעְכש  ן, ּכָ ָ ת ֹראש  ה זֹוֵקף אֶׁ ָקִלים ְוַאּתָ ְ ת ש  ַ ָרש  ם ּפָ ו ְונֹוֵתן ָלהֶׁ

ם  ָ ַאּתְ עֹוֵמד ש  ִאּלּו  ּכְ ְלָפַני,  ּקֹוְרִאין אֹוָתּה  ֶׁ ש  ָנה  ָ ְוש  ָנה  ָ ָכל ש  ּבְ

ָעה   ָ ש  אֹוָתּה  ן.  ְוזֹוֵקףּבְ ֹראש ָׁ ִין?    ֶאת  בַּ ִמּנַ ְראּו  ּקָ ֶׁ ש  ה  ן ִעְניָ ִמּמָ

יא ל,  ת ֹראש    יב(-)שמות  א אֶׁ ָ י ִתש ּ ּכִ אֹמר,  ּלֵ ה  ֶׁ ֹמש  ל  ר ה' אֶׁ "ַוְיַדּבֵ

ָרֵאל",   ֵני ִיש ְ אּבְ ָ י ִתש ּ א ּכִ ּלָ ֱאַמר, אֶׁ ת ֹראש  לֹא נֶׁ א אֶׁ  ע"כ. ".  ש ָ

מ  מיוחד:  כאןיוצא  ש  משהו  פעם  שקלים  קוראים כל  יש   ,פרשת 

על   -  'כי תשא'   מהלשון:  המדרש מדייקו  '.וקף את ראשן 'ז   תבחינ

נשבע ש  ,העתיד   שם ש  ,משהל  הקב"ה  פרשת כשם  להם  נתת 

שזקפת    "זיעושקלים   ראשן  ישראלל  את  שנה   ,בני  בכל  כך 

קף את  וכאילו אתה עומד שם באותה שעה וז  ,שקורין אותה לפני

  ז"א  - 'את ראש  אש  'הקב"ה לא אומר למשה והדיוק מזה ש .ראשן

   גם לעתיד.י תשא' כ' אלא תשא את ראשם בחייך, פעם אחת  רק 

חידוש  יוצא שקלים "ה  בעזהשבת  כשנקרא  ש   ,פה  כי  ב'  פרשת 

וזוקף את ראשנו.  אז משה בעצמו  ',תשא כש ד וזה  )   נמצא  ם  קוראי וקא 

אבל כשקוראים בסדר השנה בפרשת 'כי תשא' אין את המעלה    ,פרשת שקלים בשבת  

כשקורא הזאת,   הנקודה  כל  שקלים  ב   יםאלא  אדר   לפני פרשת  חודש    בא כמו  ,ראש 

ָחד  "  א[   שקלים א,] :  במשנה  אֶׁ יםב ְ ָקלִּ ְ ין ַעל ַהש   יעִּ מִּ ֲאָדר ַמש ְ כך נשבע הקב"ה ו  .( "ב ַ

הוא  שלמשה,   תשא',  אחד  ב'כי  כל  של  ראש  את  ונושא  עומד 

   .מישראל אחדו

 א'"תשי כ'ב? תרום קרנן של ישראל הבמ

י ב)ב גמרא  ה  את ע"פבין ז ונז.   שאל   הובאבי  ר  מר"א  :אומרתש  (:"ב 

הקב"ה את  ישראל  הבמ  :משה  של  קרנן  הקב"ה?  תרום  לו   : ענה 

הזה?  וומה   .ע"כ  .א'"תשי  כ'ב שיח  בדו  העמוק  ובאמת,    הביאור 

שכינה    הבמתן תורה שרת  ,מאוד   עמוקהשאלה  היא  שאלת משה  

מישראל אחד  כל  לנבואה  ו  ,על  עליונותוזכו    ונשגבות,   למדרגות 

פב,  כמ"ש ם"  :ו(  )תהלים  כֶׁ ל ְ ֻ כ  ְליֹון  עֶׁ ו ְבֵני  ם  ֶׁ ַאת  ים  ֱאלֹהִּ י  ָאַמְרת ִּ י  ",  ֲאנִּ

מהו הרע,  הםתבטל  ה  התבטלוה   יצר  עונש    עבוד ש ו  ,ה תמימהם 

החטא  במדרגת  והיו   ,כויותלמ קודם  הראשון   רבינומשה    .אדם 

איך מחזירים את הגלגל   ', ז"אבמה תרום קרנן של ישראל'  :שואל

אומר לו הקב"ה שתי  ו  ?חטא העגל על מעשה  עושים תיקון  ו  ,חזרה

יתנו צדקה של ע"י שעם ישראל    ת אומרתזא   'כי תשא'.ב  :מילים

  חזרה. ן של ישראלנתרום קר -  (יחסית מועט  סכום)  מחצית השקל

 סה לתלמוד בבלי כנמסכת שקלים נ

ובכל ,  ירושלמיבלי אלא רק  ה תלמוד באין עלישקלים    מסכתח.  

המסכתאופן   השנכנסה  היחידה    זו  עם  גם ו  ,בבליתלמוד  ונדפסה 

מה   ,לכאורה זה תמוה ו  .של הבבלי  ' היומידף  ' סדר  בלומדים אותה  

  ן שיש לה  מסכתות חשובות  הרבהשקלים יותר מ  התייחדה מסכת

אותם    ,ירושלמי לומדים  הבבלי? ולא  של  אמנם  אפשר    בסדר 

בפשטות, ש  לתרץ  היוםהשקלים    ענין מכיון  גם  אנחנו    ,שייך  כי 

  '.מחצית השקלל כרז כל שנה ' עושים

 שנתנו זהב למשכן -עגל זהב לשנתנו הכפרה על 

ל  נואמר  .עמוק  יותר  וראבי  ונבארט.    יא ה  , העגל  חטאשהכפרה 

נתינת   ר אבא  " א  ב:(  שקלים)ירושלמי  האומר    '.מחצית השקל'ע"י 

אחא "  את  :בר  אופי  האין  על  לעמוד  זו   היכול  אומה   , של 

לעם   .ע"כ   ," ונותנין   -  נתבעין למשכן  ,ונותנין  -  נתבעין לעגל

במושגים ו  .הם מאוד אוהבים לתת צדקה  ,יש אופי מיוחדישראל  

היום   לזה  -של  יהוד:  הדוגמא  מאיזה  לאיזה  צדקה  חוק  רי  תבקש 

כדורגל  כמו  שטות   מגרש  יהודי  ומ  ,ןית  ואהלבנות  תבקש  אותו 

לישיבה  נוממ כאלה  צדקה  יהודים  ויש  יתן,  בחוץ ו  ,וגם  בעיקר 

כיל ז  ארץ,  ישראל  לתתה  עם  שאוהב  עומקאבל    .עם  בזה  , יש 

ה ונותנים'  :רא גמוכוונת  לעגל  תהיהנתבעים  ומה  ע"י    ?כפרה ה  '. 

   ם.שנתבעים למשכן ונותני

 יםכרובו הרמז שהכפרה היתה דוקא בכפורת 

שי.   למשכן תנישראל  ברגע  הזהב  את  שכתוב  ,נו  בגמ'  )  כמו  שם 

הפסוק    (בשקלים יז( על  כה,  ָטהֹור "  )שמות  ָזָהב  ת  ֹרֶׁ ַכפ  יָת  א ויב  -  "ְוָעש ִּ

נרמזה ולמה דוקא הכפרה    .זהב של כפורת ויכפר על זהב של עגל

ונקדים את הגמ' בחגיגה שעליה הכרובים  בכפורת ונראה לבאר   ? 

יג: היומי(  )דף  הדף  בה   -המרכבה  את    אהר  יחזקאלכש  בדיוק  שהיה 

רבונו '  :קש רחמים ואמריבוהתפלל    הוא  ,ואדם  ,נשר  ,אריה  ,רוש

עולם   קטגור  כיצ של  עגל(ד  שהוא  סנגורי  )השור  השור   ',עשה  פני  כי 

ישראלמ בו  שחטאו  העגל  מעשה  ופירש"י:  זכיר  צריכין  ,  אנו 

הוא קטיגור  והשור  רחמים,  עלינו  מרכבותך  וע"י שיבקשו  ע"כ.   ,

כרובתפילתו   לפני  השור  פני  יחזקאל  ו  .נהפך  של    היתה תפילתו 

פלאות את  שלו  תפילה  ל  ישגדול  כח    מהככי    ,פלא  לשנות 

הקב"ה של  הרי  כרובהפני  לשור  הפני    אתחליף  להו  ,המרכבה   ,

סודות  במרכבה פני שור, הרי שאין סוף  כולנו מבינים שאם יש שם  

תלויים ק  וענינים  תפילה  ומתפלל  יחזקאל  ובא  ומחליף בזה,  צרה 

פני   כרוב?מאי פני  "  : הגמראשם  אומרת  ו   .את פני השור לפני כרוב

מה   שואל רב פפא:  א.שכן בבבל קוראים לינוקא רבי  ,(תינוק)ינוקא  

פהבדל  ה לפני    ניבין  וא  'אפי  :הגמראעונה    כרוב?אדם   פירברבי 

 . )תינוק( ויש פנים קטנות )אדם(  פנים גדולותיש  הו'.ביניי כאיא טריזו
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שהתחלפו   גדול  עומק  בזה  יש  הנ"ל  דוכפי  השור  לפני פני  וקא 

הואכרוב לכפורת  שהזהב  הירושלמי  את  הבאנו  כי  ל עכפרה  ה   , 

העגל נאמר,  חטא  כה,יח(  ובכפורת  ם  "  :)שמות  ַניִּ ש ְ יָת  ים ְוָעש ִּ ֻרבִּ כ ְ

 ים,לכרוב  הזהב  עגל  להפוך את, וכפי הנ"ל הרמז הוא שצריך  "ָזָהב

העגלשכ לכן  ו  ,כפרהה ה  תהי   וזו על  מתפלל  לא  הוא    ,יחזקאל 

שי ד  הפךמתפלל  אלא  לכרובלחיה אחרת  הם  כרובהכי    ,וקא  ים 

  .העגל חטאל הכפרה

 המשל במלך שציוה לזרוק אבן גדולה על בנו

הזאת  אבל  יא.   הכפרה  אחרי  העגלגם  חטא  זה  של  חטא  עדיין   ,

תמיד, עלינו  למשה  מקטרג  אמר  הקב"ה  ו ְביֹום "  :(לד   ,יב  תשמו )  כי 

אָתם  ַחט ָ ם  ֲעֵליהֶׁ י  ו ָפַקְדת ִּ י  ְקדִּ ָ נגמר  טאשח  כלומר,  "פ  לא   .העגל 

ותמיד  "  :י"רש  ואומר יחד,  מלכלותם  אליך  שמעתי  עתה 

ע  עליהם  כשאפקוד  עליהם מעט ו תמיד  ופקדתי  ונותיהם, 

הע העומן  שאר  עם  הזה  על ו ון  באה  פורענות  ואין  ונות, 

   ".ון העגלורעון עישאין בה קצת מפ - ישראל

אותועכהו  נבש  למלךיפה,  משל  בזה    ישו  ןבאמלך  ל  היהו  ,יס 

גדולה   הכ מאוד  שהיו  "שכמ)   וסא שלליד  יוסף  כסאול  אצל  אבנים    יד  שתי 

הזו  תזרקו  לעבדיו  מלךהר  ואמ  ,(גדולות האבן  ב  את  ואחרי   .ינעל 

להוה  נרגעקצת  המלך  דקות  כמה   אהרוג  :אמר  ,תחרטתחיל   וכי 

היחיד שליאת   אי אפשר ש מלך  אבל מצד שני    ?הבן  אמר מילה 

ליועציםא  והאז    .חזרהבלהחזיר   יהודי ו  ,קרא  יועץ  איזה  לו  היה 

לש  .חכם שלך   מלך,אמר  הבן  על  הזאת  האבן  את  נזרוק  אנחנו 

דבר שום  לו  יקרה  להיות  זה  איך:  המלךשאל    .ולא   מר א  ?יכול 

נזרוק את  ועל הבן    ת לזרוק את האבןע נשבהיהודי: אתה   באמת 

,  דק  חולאותה ל  שנזרוקאותה קודם    קודם כל נטחןרק    ,עליו  האבן

 ,וכך היה  .שום דברו  אל תדאג לא יקרה לו  ,אותה עליו  ואז נזרוק

לעשות פה ושם נשארו קצת חצץ וכמה   אבל מהטחנו את האבן,  

יותר גדולות  נשארוים שנבא זה כל האבן  וכשזרקו  ,קצת  על    את 

פעם  ימ  ,הבן מ   קצתכי    ...'איי  'אייק  עצ הוא  די    אבן איזה  נפצע 

 . ומדי חול דקלעד הסוף  לא    נו את האבן, אבלחכי אמנם ט  ,חדה

  בנים גדולות וזה כואב.פעם יש א

טחן את האבן  הקב"ה  ש   ,שנהאלפיים    שלגלות שלנו  ה  ו ז:  הנמשל

היסורים שלנו עד הסוף  של  נשאר  ולכן    ,אבל לא  קצת  מדי פעם 

 , ת ודחדות וכב  ותקצת יותר גדוליש אבנים  לפעמים  ו  ,חצץו  ניםאב

א וא צועקיםז  לנו,מאוד    נחנו  מהז  וכואב  שלנו  ה  בגלות  . שקורה 

זה י "  וכל  ו ָפַקְדת ִּ י  ְקדִּ ָ פ  העגלמשאריות  ה  -  ו ְביֹום   החמור   חטא 

כמשל האבן הגדולה  )  נטחן ונזרק לאט לאט עלינו  הגדול עליו  עונשהש

העגל    (שנטחנה חטא  ב  פורענות,בכל    משתתףולכן  פעם כי  כל 

ומה הסיבה   .שהקב"ה פוקד על חטאי ישראל יש בה מחטא העגל

 ? שדווקא חטא העגל יש בו את הנקודה הזאת  לכך

 עד היום  ''עבירה גוררת עבירההכח של הוא  חטא העגל

ן ַעז ַאי  "  :כתוב  ב(  )ד,אבות  בבמשנה    ,עמוקהתשובה  יש בזה  ויב.   ֶׁ ב 

ְצָוה,מִּ וכו'  אֹוֵמר,   ת מִּ רֶׁ ֹורֶׁ ת ֲעֵבָרה  ְצָוה ג  רֶׁ אדם שעבר   -  "ַוֲעֵבָרה גֹורֶׁ

  ו ה הז טומא וה   ח"ו,  ורוח שטות'  טומאה'  בעצמוס  י נהכהוא    ,עבירה

 ה שגרמ  העבירה הראשונהו  .רהיעב  ד ו עגורמת שיש לו רצון לעבור  

העבירות כל  את  לעבור  בבחי'  , לנו  עבירה'  היא  גוררת  . 'עבירה 

עם כללות  הראשונה  ואצל  העבירה  העגל  -זה    ישראל   . חטא 

והתשובה: חטא    ?היה את חטא אדם הראשוןקשה, הרי    ולכאורה 

שנעשוכל  לגרם    אדה"ר תורה  החטאים  מתן  תורה  ו  .עד  במתן 

הפגם ח   נתקן  תורה    ה"ר,ד א  טאשל  במתן  היו כי  ישראל  כל 

 . ה"ראד  טאחמלגמרי    נוקו ישראלוטא,  חהר קודם  "בבחינת אדה 

 ו, גרר אותש  משהו  היהלא  ש  חטאהיה  שהוא    ,חטא העגלואז בא  

לגמרי מהזוהמה והם   קנולא נתשהם    'רב-ערבה' היה רק את  אלא  

   .את חטא העגלעליהם הביאו 

ומאז ועד   .זה חטא העגל  ם ישראלעשהחטא הראשון של  נמצא,  

 ' עבירה גוררת עבירה'זה בחינה של    ,שיש לאדם חטא  היום כל מה

בכל עוון ועוון יש בו  למה  בה  יהס  מובןלפי זה  ו  .חטא העגלא מבש

העגל חטא  של  המציאות  הוא  ,את  או ש  זה  כי   בבחי'  ,תוגרם 

עבירה,עבירה  ' נט  יוןוכ  גוררת  לגמרי  הר שלא  העגלמנו   , חטא 

החדשים העוונות  גורמת  הוא  על    ,ועדיין  שנפקד  פעם  כל  לכן 

 .חטא העגלמיש בו  ,בין בכללות ובין בפרטות עוון האיז ישראל

 דו עוןמעולם לא לן אדם בירושלים ובי

תהיה    ואיפהיג.   אופן  את  ?תמידית  כפרהבכל  ש  נביא   ל הלשון 

ית    וז"ל:  (אות י"א   "בח  ' תורה ז) ן  " רהמוקוטי  בלי  הקדוש   רבינו ֵ ב  ֶׁ ְזַמן ש  ו בִּ

תו ב   כ ָ ֶׁ ש  מֹו  כ ְ ֵמֲעוֹונֹות,  ים  י ִּ ְנקִּ ינו   ָהיִּ ַקי ָם,  ָהָיה  ש   ְקד ָ ִּ כא( ַהמ  א,  ְעָיה   )ְיש ַ

מְ  ָהָיה  ַחר  ש ַ ל  ֶׁ ש  יד  מִּ ָ ת  י  כ ִּ "י,  ַרש ִּ ו ֵפֵרש    ," ה  ב ָ ין  ָילִּ ק  דֶׁ ַעל "צֶׁ ר  ֵ ַכפ 

ֲעֵברֹות  ַעל  ר  ֵ ְמַכפ  ָהָיה  ם  יִּ ָהַעְרב ַ ין  ֵ ב  ל  ֶׁ ש  יד  ְוָתמִּ ַלְיָלה,  ל  ֶׁ ש  ֲעֵברֹות 

ֵאין  ו ָתם,  ְוַדק  י ו ָתם  רו ָחנִּ ל  ֹדֶׁ ג  י  ְלפִּ  , ָקדֹוש  ַעם  ָרֵאל  ש ְ יִּ י  כ ִּ יֹום.  ל  ֶׁ ש 

כ ֵ  ַעל  ָחד,  אֶׁ יֹום  ו   ל  ֲאפִּ ָעֹון  ל  ֶׁ ש  א  ָ ש   ַ ַהמ  ם  ֲעֵליהֶׁ א  ָ ש   לִּ ין  ָאנו  ְיכֹולִּ ן 

ָכל יֹום. ר ָעֵלינו  ב ְ ֵ ַכפ  י ְ ֶׁ , ש  ש  ְקד ָ ִּ ית ַהמ  ֵ ת ַהב  ין אֶׁ יכִּ  ְצרִּ

ר    : (א כ  , א כ  הב ר  במדבר)במדרש    מובא  :בירנסו ּבַ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָאַמר 

ִסימֹון י  עָ   :ַרּבִ ּוְבָידֹו  ַלִים  ָ ירּוש  ּבִ ָאָדם  ָהָיה  לֹא  ֹון, ו ֵמעֹוָלם 

יַצד ין    ?ּכֵ ּבֵ ל  ֶׁ ְיָלה, ְוש  ּלַ ּבַ ֶׁ ר ַעל ֲעֵברֹות ש  ַחר ְמַכּפֵ ַ ל ש  ֶׁ ִמיד ש  ּתָ

יֹּום, ּבַ ּו  ֲעש  ּנַ ֶׁ ש  ֲעֵברֹות  ַעל  ר  ְמַכּפֵ ִים  ן  ו  ָהַעְרּבַ לָׁ לֹא  קֹום  מָׁ ל  ִמכ ָׁ

ֹון עָׁ דֹו  ו ְביָׁ ַלִים  ירו ש ָׁ ב ִ ם  דָׁ ֱאַמר  אָׁ ּנֶׁ ֶׁ ש  כא(,  א,  ָיִלין ':  )ישעיה  ק  דֶׁ צֶׁ

הּ    בירושלים  ן אדםמעולם לא לש  כתוב:  מהולכאורה קשה, ל  ".'ּבָ

  ?תמיד כפרת ה עולה בשבילו לא גר בעיר אחרת, אם  וכי בלי עוון,

 אדם שמקריב קרבן צריך ללון בירושלים ביום הקרבתו 

ב  והביאור:יד.   הלכה  קש  ,קרבנותיש  שמקריב  כל בגם  רבן  אדם 

כולהנהש את    ,ה  שהקריב  יום  באותו  בירושלים  ללון  חיוב  לו  יש 

בפסח  ן,הקרב שכתוב  טז,  וכמו  ָ  "  :ז(  )דברים  ְוָהַלְכת  ר  ֹקֶׁ ב  ב ַ יָת  ו ָפנִּ

יךָ  יז.(   "ְלֹאָהלֶׁ חגיגה  ע'  המועדים  לשאר  לומדים  אדם    כלומר, .  )ומשם 

אלא   הביתה,   ללכתמיד  לא יכול להקריב קרבן ו  ,קרבן  יברקמש

מי    רק  לכןו  ,ון בירושליםלל  עשה  ותמצהיא  ,  הקרבן  מצותחלק מ

בגלל שהוא  ולמה?    ,עולה לו  התמידרבן  ק  ,בירושלים   וןשישזוכה ל

לי עשה  ה  נהגם  שיוש  ,רבןקעל  מי  לירושלים   ןאבל  לפי    ,מחוץ 

עו  בירושליםאדם  א לן  ל'  :של  בחינההמדרש אין את ה כי ןעם   ,'

  .ו הקרבןאחרי שהוקרב בשבילבירושלים  לא התקיים בו לינה 

יולכן   של  ההיו  ,היושראל  כל  סבב  הזמן  שישנים   כל   אנשים 

ר 'מעשוה של  כל המצהנה  ד  ת לכפרה.לזכו שיוכלו  כדי    ,בירושלים

על   המעשראת    שפודה או    ,פירות שלולוקח מעשר מהשאדם    'ינש
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ועמ חקלאים  ו  ,לירושלים  אותן  העלמ ות  כולם  מה   -פעם    זה 

עשו  לו    ,שאנשים  היה  אדם  אדמה,כל  של  היו   שטחים  ולכולם 

  בזה? המטרה    מה  .לירושליםאום  כמויות של מעשר שני שמעלים  

ש בירושליםל כדי  נמצא  הוא  שבו  זמן  יהיה  יהודי  ן ישואוכל  ו  כל 

הגזית  להולך  ו  ,שם  ושמח מלמדים    הסנהדריןאת  שומע  ולשכת 

אתמתקדש  ו  ,תורה שלו.  ומטעין  הרוחניים  פרלו  המצברים  י  כל 

הזמן שלא  יש  ופרי שו  ו,ת  ליוצא  יהודי  היה  זמן בשנהכל    , הרבה 

לאכול   כדי  לירושלים  עולה  היה  הוא  שזה את המעששבה  שני  ר 

,  כסףפירות או    של  מאודכמות גדולה  זו    ,מהפירות שלו  עשר אחוז

אותו רק   ללי חייב לח נשמעשר  ) ,בירושלים  םאותלאכול  כיםצרי  נשיםאש

כסף הזה  מה לשלם    ואסור  ,בבית המקדש  כדי להקריב  קרבנותל או    ,ה על אכילה ושתי 

נסיעה לינה,  רק  עבור  אלא  לש וזאת    ושתיה,  לאכילה  וכו'  לך  יגרום  שזה    הות כדי 

וכשאדם   ,שמקדש את היהודי  םוקזה מ  ירושלים  .(מספיק זמן בירושלים

בירושלים   להרבן  קהלן  מכפר  הדין   של   פירושהוזה    ו, תמיד 

  .הנמצריך לימקריב רבן שאדם שכל קשהזכרנו 

 מכפר על עון העגלקרבן התמיד הבא מהשקלים הוא  

ובידו   בירושלים  לןששבזמן בית המקדש לא היה אדם  אמרנו  טו.  

 יש   והביאור:  ? ה מיוחד בקרבן התמידומ  .מידהת  ןקרבבזכות  עוון  

השקל  מצות שכתוב  כמ  ,מחצית  א(ו  א,  ֲאָדר  "  :)שקלים  ב ַ ָחד  אֶׁ ב ְ

ים ָקלִּ ְ ַהש   ַעל  ין  יעִּ מִּ שקלים  השבתים  ארשקו  הסיבה  ."ַמש ְ  , פרשת 

חודש    ם' שלמברכי'בשבת    נקראתבגלל שתמיד פרשת שקלים  

ל   )השנה  ,או בשבת ראש חודש אדר  אדר אדרנו  יש  זה    ךא   א',  גם  העיקר 

 על השקלים  ולכן משמיעים  .(ב'   דרל חודש א שבת מברכים ש ב ו  ב',  ראדר"ח  

 ' אמכי    .כדי להספיק להביא את השקלים עד א' בניסן  בא' באדר,

אפילו שיש הרבה מאוד  ו  .מתרומה חדשה  קרבנותבניסן מביאים  

בו  ,בלשכה  ישן  כסף משתמשים  יירי שנקרא  )אלא    ת,נורבלק  לא 

ול   ,הלשכה  כ   י דברים שעושים משיירה  וכל  ,זרות לערחובות העיר    מובא בגמ' הלשכה 

 . מתרומה חדשהרק  תנו רבלוקחים לצורך ק ןניס  'אומיום   (?  שקלים

כן זה    החדשים,מהשקלים    תמיד שמגיעה   ןברשק  ,יוצא  ואם  הוא 

הכוח  ש את  לו  העוונות.כפר  ליש  בזה  את  העומק  הסברנו   ?מה 

 ואמרנו   ,למקדשלמשכן ו  שקליםנתינת הוא  העגל    חטא שהתיקון ל

ע ועשבכל  יהודיש   וןון  הדורות  כל  כל  במשך  גלל  בזה    ,עשה 

נמצא שכדי   ,חטא העגל שהוא עבירה גוררת עבירהמ  שמעורב בו

כל  לתקן את השורש שגורם את  ?  צריך לעשותמה    ןעוהל  עפר  כל

שגורם  ו  . נותעוה העגל  -  לעוונותהשורש  חטא  של זה  והכפרה   .  

העגל   היא  החטא  שנקו  ,שקליםנתינת  תמיד  קרבן    נה לכן 

הע  ,שקליםמה כל  על  לאדם  שמכפר  זה  ידו,  תנו וו הוא  על   כי 

   .'עבירה גוררת עבירה'את השורש של  ניםמתק

רבן הם קבוקונים    יש כפרה בנתינת השקליםכל שנה ושנה  ש יוצא  

את    עשית,ש  ווןאז קרבן תמיד משמיט את השורש של הע  ,תמיד

מתקן את השורש   הואוברגע ש  ',עבירה גוררת עבירה'  הבחי' של:

עבירה 'של   גוררת  להיות    ',עבירה  ע"י  יכול  תמיד  כפרה  קרבן 

   .את כפרה וםשהוא יגר

 משה רבינו  -אל הצדיק קיום כל המצוות בהתקשרות 

העגל לקב"ה:  אומר    רבינומשה  ש  העומקוזהו  טז.   חטא  יש   הרי 

קרנם  ו תרום  ישראל"במה  הקב"ה  "?של  לו  שא"  תי  כ"ב  :אומר 

י לקב"ה: הרי אמרת לי "עדיין אומר משה  ו  . )מחצית השקל( ְקדִּ ָ ו ְביֹום פ 

י   אָתם ו ָפַקְדת ִּ ם ַחט ָ עדיין    , גם עכשיו שהבאנו שקליםש  ז"א  -  "ֲעֵליהֶׁ

לא עם ישראל  ו  ,נשאר גם לדורותוהוא  חטא העגל    עווןמחק  נלא  

איתו שו   ,גמר  זה  הוא  ה  גורםעדיין  '   עניןאת  גוררת של  עבירה 

אחרי פטירתי   ,רבינוכן אומר משה    אם  אז  ,עולם  לדורות  'עבירה

  ?קרנם של ישראלתרום  תהיה בעיה, ובמה

מצו  מילא  כלומר, ומצובכל  שבתורהה  שאנחנו  עצם    ,ה  העובדה 

ר  "  :ריםמוא ֵ אֹמר  ה'ַוְיַדב  ֵ ה ל  ֶׁ ֹמש  ל  זה   ,מזכירים את משהו  ,"אֶׁ   ע"י 

ה שלנו כל קיום מצו  נעשהו  ,רבינומשה  הצדיק  שרים עם  וקאנחנו מ

מוזכר  בתורה    נצטווינוה ש כי כל מצו ?למהו  ,זה בהתקשרות לצדיק

)שמות  על הפסוק    '(תורה ב)   "ןרהבליקוטי מואומר    רבינוו  .רבינומשה  

לג( ה"  :לט,  ֶׁ ֹמש  ל  אֶׁ ן  כ ָ ש ְ ִּ ַהמ  ת  אֶׁ יאו   זה   ",ַוי ָבִּ זה  הוא  משה  שרק 

  )כמו:   ,אם אדם עשה הרבה עבודות למשכן ו  שהרכיב את המשכן,

אדנים,יריעות בעצמי  אני רוצה להרכיב    , הוא אומרו   וכו'(  כלים  ,טבעות   , 

ולכן    , תשאיר את זה אצלך בבית  :אז אומרים לו   ,למשכן  זהאת  

  אז ו  ,למשה  כןחלקי המש   לככל עם ישראל היו חייבים להביא את  

ן "  :יח(  )שם מ,  כתוב ָ כ  ש ְ ִּ ת ַהמ  ה אֶׁ ֶׁ ם ֹמש  משכן  לבנות    הכחכלומר    ."ַוי ָקֶׁ

   .רבינומשה  ע"יהוא רק  ,שעשו עם ישראל מכל מהלשכינה 

מצו בכל  זה  תפילהכך  ובכל  הרצון  ,וה  הקב"ה  זה  ששל  כל , 

ואז הם   (משה ד  א תפשטותא  וא שה)דור צדיק ה דרך יעברוהתפילות שלנו 

אבל אם לא תקשר את התפילה שלך   ועולות למעלה.  מתרוממות

תפילה מאוד    אז יש לך  ',משה ד  אתפשטותא' דור שהוא  ה   קלצדי

למעלה,  ,יפה תעלה  ולא  כאן  תשאר  היא  לכי    אבל  עלות  ה כדי 

ה "את התפילה צריך   ֶׁ ל ֹמש  ן אֶׁ כ ָ ש ְ ִּ ת ַהמ  יאו  אֶׁ אותו דבר גם כן  ו  . "ַוי ָבִּ

מצובשכתוב  מזה    ,המצוותבכל   ר  "  המצו ו  הכל  ֵ ה   ה'ַוְיַדב  ֶׁ ֹמש  ל  אֶׁ

אֹמר ֵ לומדים שצריך להזכיר על כל מצוה את השם של נו  אנח  -  "ל 

  נו אוה שאת המצכדי לקשר אליו  ,  א הנ"ל( מו במדרש תנח  בואר)כמ משה  

  . ה למקום שהיא צריכה לעלותות ובזה אנחנו מעלים א ,עושים

 ים דהמתנגשל מצוות התפילות והכיצד עולות 

ל  עם ישראל לא כאנשים מ הרבה  הרי   ,אקושיליישב  נבוא    בזהויז.  

צדיק  ה אל    בתפילה  ולא נוהגים להתקשר  ,מקושרים לצדיקים  כך

והחסידות)כמנהג     ? שלהם  והתפילות  ותהמצו  יעלואיך    "כאו   ,(ברסלב 

 , רבינוה  שר למשו מק  ואאשר הבכל יהודי ויהודי  ו היות    :התשובהו

שהוא    ת,צוומעושה  ומתפלל  וכשהוא   לדרך    'מתנגד'אפילו 

משה   אז   ,רבינואבל הוא מסכים להיות מקושר למשה    ,החסידות

שלו  העלמ  רבינו התפילה  קלש  אאל.  את  יותר  ומועל   הרבה 

השופט אשר   אלאאין לך  , כי 'להיות מקושר לצדיק שבדור שלך

בהם בימים  מקושר   אדםאם  ולכן    ',יהיה  להיות  זוכה 

הדור  משהד  אתפשטותא 'ל קל  זה    ,שבאותו   .מועיל  רויותיותר 

אמונה   י אין להםצדיקי הדור כלמקושרים  שלא    וגם אלנמצא, ש

הם כי    ,( יותר קשהקצת  בדרך  רק  )   גם התפילות שלהם עולות  ,בצדיקים

   אותה.שצריך לדעת   הפנינה יקר זוו .רבינומקושרים למשה 

 השינוי שיש בין פרשת שקלים לבין שאר התורה 

כל  יח.   שבסוף  התורה  בזה    ,למשה  יםמגיע  המצוותאמרנו  כל 

 מקושר לא מספיק שאני    -עניןד  אבל בפרשת שקלים יש עו  ,כולה

משה משה    ,אל  שגם  צריך  של   ראשם ום  קרנ את  רים  יאלא 
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משה    שבזה  ז"א  .ישראל את  מזכירים  פרשה בכל    רבינושאנחנו 

ראששבתובכל   מועדו  ,חודש   ,  את    ,בכל  עושה  כבר  הצורך  זה 

מצוה    שלנו למשה  שבכל  מקושרים  בפרשת  אבל    .רבינואנחנו 

  ם צריך לבוא ולהרים את ראש   רבינושמשה  ,יש עוד חידוששקלים  

 רבינולמשה   אאמינ הוא יתה ה על זהו .מישראל אחדשל כל אחד ו

בכל   אליו  וקשריתישראל  שפטירתו הוא לא יוכל לעשות    אחריש

ו ְונֹוֵתן ,  ַחי ֶׁיךָ "   :נשבע לו הקב"ה  ואז  ,מצווה ָ ה עֹוֵמד ַעְכש  ָ ַאת  ֶׁ ם ש  ֵ ש  כ ְ

ת   ָרש ַ ָ ם פ  ים וְ ָלהֶׁ ָקלִּ ין  ש ְ ֹוְראִּ ק  ֶׁ ָנה ש  ָנה ְוש ָ ָ ָכל ש  ְך ב ְ ָ ן, כ  ָ ת רֹאש  זֹוֵקף אֶׁ

ָעה   אֹוָתה  ש ָ ם ב ְ ו  ַאת ְ עֹוֵמד ש ָ ל  אִּ ן.  ְוזֹוֵקףאֹוָתה  ְלָפַני, כ ְ ָ ת רֹאש    ו זהו  אֶׁ

זה החידוש המיוחד שיש   ,גם לעתיד   -  תשא"כי  "פירוש המילים  

כל פעם בשהקדוש ברוך הוא הבטיח למשה ש  ,לנו בפרשת שקלים

זוכים שמשה  שאנחנו   מרים את    רבינוקוראים פרשת שקלים, אנו 

   ראשם וקרנם של ישראל.

 זכר מחצית השקל למעשה מצות 

שצריך לתת והוא   ה,מעשגם את חלק ה  השקלים יש ל  לפרשתיט.  

השקל מחצית  א   .את  לתת  חודש    תצריך  מראש  השקל  מחצית 

שעד אז נוהגים לתת   ,דרא די"ליל קריאת המגילה ב עד לפניאדר 

זה מחצית השקל  .מחצית השקל כבר   30  לתת  ?כמה  זה  שקלים 

עוד   . של מחצית השקל  הסכוםהשיטות יש בזה את  לפי כל    ודאי

חשוב השקל'נותנים  לא  נו  אנח:  דבר  זכר '  רק   אלא  ',מחצית 

השקל  נותנים  לע  '.למחצית  השקל'?  מי  בפרשה   'מחצית  כתוב 

יד(  ת)שמו  רו ַמת  "  ל,  ן ת ְ ֵ ת  ָנה ָוָמְעָלה יִּ ָ ים ש  רִּ ש ְ ן עֶׁ ֶׁ ב   עיקר החיוב  ה'",מִּ

 .  עשריםעל מי שהוא מעל 

הנה ו נשים,  היו פטורות    לגבי  נשים  קיים  היה  בזמן שבית המקדש 

למחצית  ממצו זכר  לתת  חייבות  אינן  הן  ולכן  השקל  מחצית  ת 

הביא מנהג שגם   אות כז(  ד" )סימן תרצבכף החיים  אמנם  השקל בימינו.  

השקל למחצית  זכר  נותנות  לתת  .הנשים  שרוצה  בשביל   מי 

ע"י לילדים גם  אפשר לצאת ידי חובה  ו  .עליהםלתת    הילדים יכול

א'  הוא בין    אמרנו שהזמן של מחצית השקל  קל.חצי של  מטבע ש

צריך להקדים מכיון ש  ,ה בהמשךנראכמו ש  . ולמה?דרא דר לי"ג  א

לעשות את   ולכן צריך  .ןהמ  של הקב"ה לשקלים של  השקליםאת  

  המן. שקלים שלהלפני הזמן של  ,תענית אסתרסוף  עד  המצוה

 ? למי נותנים מחצית השקל

יש  כ.    ונזקקים,   קא לענייםדו  שזהמתנות לאביונים  מצות  בפורים 

אתה לא יכול  אם יש אברך שהוא לא עני,  ש  כלומר)  ,ללומדי תורה  ו דוקאלאו

לאביונים מתנות  לו  השקלו  .( לתת  מחצית  נותנים  השקל   ?למי  מחצית 

ללומדי ,  תורה שיעורי    תלהחזק   ,לישיבות  , תורה  ועמלי  נותנים 

 ,לאביונים למחצית השקלהבדל בין מתנות  ה וזה  .םיספרסת  הדפל

ולכן צריך לתת את זה   ,לבית המקדש  נומחצית השקל נת כי את  

ש תורהוקדושה    ללמשהו  שונה    ,של  היא  השקל  מחצית  ולכן 

   לעניים.וקא זה דש  ,של מתנות לאביונים עניןמה

 לפיכך הקדים שקליהן לשקליו ביאור הגמ' 

גלוי וידוע   :ריש לקיש   ראמ" :(:גי דף )   מגילהב  גמראב  למדנוכא.  

שקלים   לשקול  המן  שעתיד  העולם  והיה  שאמר  מי  לפני 

דתנן והיינו  לשקליו  שקליהן  הקדים  לפיכך  ישראל    : על 

שכנע את  המן הרשע מ  . 'באחד באדר משמיעין על השקלים'

ֵתב  : ")אסתר ג, ט(   ואומר לו  אחשוורוש כ ָ ְך טֹוב יִּ לֶׁ ֶׁ ם ַעל ַהמ  ָדם  אִּ ְלַאב ְ

ָלאָכה  ְ ַהמ  י  ֵ עֹש  ְיֵדי  ַעל  קֹול  ש ְ אֶׁ ף  סֶׁ ֶׁ כ  ר  כ ַ כ ִּ ים  ֲאָלפִּ ת  רֶׁ זה  ו  "ַוֲעש ֶׁ כל 

   .שלו שיהיו מכור לו את כל היהודיםיבשביל שאחשוורוש 

את  המןלמה   לקנות  היהודים  וכי    ?מאחשוורוש   היהודים  בא  כל 

  דינא 'שאומרת  יש הלכה    .כן  היא:  התשובה   ?שייכים לאחשוורוש 

בגמ'  'דינא דמלכותא   כמובא  דרים נב  "ןהרו  ח:(כ דף  )בנדרים  , 

זה ואומר י כ  לארץ  בחוץ  ה ז  ' דינאדמלכותא    דינאש'   ,מסביר את 

יש לו זכות  ו  ו,יות שאתה גר בארץ שלאז ה  ,הארץ שייכת למלך

. לכן אתה חייב להיות ממושמע לדינים שלו  משם, להוציא אותך  

יותרונאמר   " שאסתר אמרה  כתוב  .בעומק  י:  ִּ ְוַעמ  י  ֲאנִּ ְרנו   ַ ְמכ  נִּ י   " כ ִּ

ז, חכלומר, ש  -  ד(  )אסתר  אנחנו    , האומות  לכילמ  נונמכר  "ובגלות 

ישראלשכלומר   עם  כל  הזאת  הבחינה  את  יש  דין  פי   ח"ו  על 

את  ולכן הוא רוצה לקנות    ,יודע את זה  ןמהו   ,שייכים לאחשוורוש

   .בעשרת אלפים כיכר כסףכל היהודים 

 ף היה כנגד ששים רבוא מישראלעשרת אלפים ככר כס

שעשרת אלפים   :חידוש גדולאומרים    ז.(ט דף  ) במגילה    התוספותכב.  

כסף חשבון  תכש   , כיכר  אדם   (600,000)ריבוא    60של  עשה  בני 

של זה בדיוק הסכום    ,שנה  50שתורמים חצי מחצית השקל במשך  

עשו  כש  יה המן, יר הרק תחשבו כמה עש  . עשרת אלפים כיכר כסף

  סכום זה  את החשבון במחירים של היום עשרת אלפים כיכר כסף  

)שמות    כמ"ש   ,כיכר כסףאה  היה מ למשכן  דנים  אכל ה מאוד.    םעצו

ן"  כז(  לח, ר ָלָאדֶׁ כ ָ ר כ ִּ כ ָ ְמַאת ַהכ ִּ כר כסף זה  כ עשרת אלפים    וא"כ  ,"לִּ

  .זה כמות לא נורמלית מאה כפול מאה אדנים.

החשבון    ונאמר רבוא  אם    המדוייק:את  ששים  נתנו ישראל  כל 

ש כמחצית  מאה  בדיוק  וזהיצא  כסף  קל  אדנים, כר  למאה    כסף 

כפול  כו הוא  קודש  של  מכר  שבגודלו  חכיכר  נתנו   ,ולל   ובאמת 

חול  כיכר  מאתיים   לחלק  ואם    ם.אדנילשל  אלפים  עשרת  כן 

 ,תנו מחצית השקלנ ם ישראל  עיוצא שבחמשים שנה שלמאתיים,  

שווה בדי  זה  זה  אלפים    נתן   המן   ולכן  החשבון.  קועשרת 

  .לאחשוורוש עשרת אלפים כיכר

צריכים לתת מחצית  התשובה:    ?שנה  50מה שנותנים ב  לפי  מהול

חיה  וכמה  עשרים.  מגילהשקל   צ,  כתוב  ?אדם  ְיֵמי "  : י(  )תהלים 

ָנה   ָ ש  ים  ְבעִּ ש ִּ ם  ָבהֶׁ נֹוֵתינו   שאדם    וכו'",ש ְ 'מחצית    צריךיוצא  לתת 

המן  ו  ,שנה  חמשים  השקל' יהודי   ן נות   שנהשים  שחמ  יוןכאומר 

השקל יקנה  אז  ,מחצית  באו  אני  מאחשורוש  של   הסכוםכל  תם 

השקל   מ  .שנהשים  חמשל  מחצית  ביקש  לקנות  ולכן  אחשוורוש 

   עם ישראל על ידי עשרת אלפים כיכר כסף.את 

 על ידי מצות מחצית השקל אנחנו נקנים להקב"ה

וידוע לפני    : אומר הקב"הכג.   יו ללשקול את שק  המןשעתיד  גלוי 

ישראל שקלולכן    ,על  את  הקב"ה  השקל(   יוהקדים  מחצית    )מצות 

של שאנחנו  ו  המן.  לשקלים  ע"י  מפראג  המהר"ל  נותנים  מסביר 

לקב"ה  ,שקלים מתקרבים  יגיד  .אנחנו  עומק  ואני  איזה   . בזה 

יכולה לקדש איש אף  ש  אומרת  ז.(דף  ) בקידושין    הגמרא  אשה לא 

שה  לאנותן    האיש  ?איך מקדשים אישהקידושין, כי  לו כסף  ולתת  
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יש שאומרת הגמרא  אבל    ,מקדש אותהוכך הוא  כסף וקונה אותה  

שהא  הכסף  אפשרות  את  תיתן  מקודשתושה  תהיה  כגון    . היא 

חשוב   אדם  הוא  מלךלמשל  שהבעל  של  בן  בחורה   ,נסיך  שכל 

היא נותנת  כשוממילא    מתנה,שהוא יקבל ממנה  רוצה    תה מאודהי

מתנה ממנה  ,לו  מקבל  ל  ,והוא  והנה  יש  היא האשמחה  זה  וע"י   ,

אוהב)  מקודשת. מאוד  לאדם שאתה  מתנה  נותן  שאתה  נהנה שאתה    , ברגע  אתה 

  , יש לך שמחה מאוד גדולה   מתנהגדול  לרב    נותן   תהכשא   ,והוא מקבל ממך   נותן לו

שווה  השמ  הזאת  נתנה מתנה    לכןו  ,(כמובן   פרוטהיותר  חה  במקרה שאשה 

שקיבלתי ממך  ובהנאה הז :לאשה יכול לומר , אז הואחשובאדם ל

   בהנאה הזאת. אותך שאני מקד ,וטהששווה פראת המתנה 

 ,את השקלים  קב"הע"י שאנחנו נותנים ל  ,אותו דבר כלפי הקב"ה

שים  קדובזה אנו מת  ,יש לנו הנאה גדולה מזה  ,לבית המקדש שלו

הזאת  לו  ונמכרים לו  קב"השה  ,בהנאה  לתת  לנו   שקלים.  נותן 

לא יכול   מן שאחשורושהאומר הקב"ה ל  מנו מצות שקליםוכשקיי

  .ם כבר נמכרו אליכיון שהם, למכור אות

 חשבון שבעים שנה של מלכות בבל ושל גלות בבל

 : תשובהוה ?חורבן בית המקדש היה כבר יאיפה היה שקלים הרכד. 

כט,בפסוק    כתוב ָאַמר  "   :י(  )ירמיה  כֹה  י  ל    ה'כ ִּ ְלָבבֶׁ ְמלֹאת  י  ְלפִּ י  כ ִּ

יב  ֹוב ְלָהש ִּ י ַהט  ָברִּ ת ד ְ ם אֶׁ י ֲעֵליכֶׁ ֹמתִּ ם ַוֲהקִּ ְתכֶׁ ְפקֹד אֶׁ ָנה אֶׁ ים ש ָ ְבעִּ ש ִּ

ַהז ֶׁה  קֹום  ָ ַהמ  ל  אֶׁ ם  ְתכֶׁ שיוצא  יך  א  ".אֶׁ   ? שנה   שבעים   להחשבון 

  , שנים  23דך  מרו  אויל  בנו  אחר כך מלך  ,שנים  45  מלך  נבוכדנצר

כך   שנה בדיוק  שנתייםמלך  שצר  לבנכדו  ואחר  הם שבעים   . יחד 

לכי מבאו    ,בבל  מלכות  באותו יום שפסקה  .בבל  מלכותואז פסקה  

   .וכבשו את בבל ,דרייווש וחתנו כורש פרס

 ודריווש  ,ילדה קטנהיתה  ה  היא  ,נבוכדנצרל  ושתי הייתה הנכדה ש

הכ על  שלההתיישב  אבא  של  הרג  ,סא  שהוא  היא  ו  , אותו  אחרי 

רצה למי  וחיילים  רואה  ו  ,שערוהכל הבלאגן  מ  בארמוןהתעוררה  

הכ על  שלהיא    ,סאשיושב  אבא  שזה  המלך,חושבת  היא   ה  ואז 

של   הידיים  לתוך  על  ,שוודרינכנסה  ריחם  הילדה ושתי    והוא 

איתוו  ,הקטנה אותה  מתגלגלת    ,לקח  היא   ,פרס  למלכות וככה 

   .היא נישאת לאחשוורוש 18הייתה בת ווכשגדלה 

 דכי שחרב בית המקדש?זמן מר איך נתנו שקלים ב

הסיפור ש  מעש  וושדרי  :נחזור לענין וכה.   כל  ר תפשדניאל  ל  את 

י "  :כה(  )דניאל ה,  היד שכתבה על הקירהכתב של  את   ו ְדָנה ְכָתָבא ד ִּ

ים   ין ְרש ִּ ִֽ ֵקל ו ַפְרסִּ את    ווששהיום ינצח דרישהקב"ה גזר  "  ְמֵנא ְמֵנא ת ְ

נשבע לבנות את בית המקדשחכו  ו  בלשצר,   נתן   הוא ואכן    .הוא 

המקדש בית  את  לבנות  לירושלים   ,רשות  לעלות  התחילו  ואז 

לפי האמת  אבל עדיין לא הגיע הזמן כי    ,ולבנות את בית המקדש

 שזה שבעים   (א:י   הבמגיל   בא כמו)שנה    19צריך עדיין לחכות עוד    היה

נבוכדנצר החריב את בית המקדש רק  כי    ,בות ירושליםרושנה לח

   .ולכן צריך לחכות עוד קצת ,ומלכותל 19-הבשנה 

מ בירושלים  מונהיה  פרס  מה  היה    ,ששמו שמשיטעם מלכות  הוא 

כתב  מכתב  , ועל יושבי ירושלים  טנהיש  הוא כתב  המן, והבן שלה  

את בונים  היהודים  ש  ,בתחילת מלכותו  היה אזש מלך אחשוורוש  ל

המקדש  ירושלים לךולא    ,ובית  והם    יעלו  מסים  בך, יותר  ימרדו 

הוא של  ,אותו חימם    וככה  אתבסוף  עד  ביטל  בית   הוא  בנין 

לאסתרולכן    .המקדש אמר  ה,  אחשוורוש  "ו(  )אסתר  ֵתְך :  ָ ש  ק ָ ב ַ ו ַמה 

ָלךְ  ֵתן  נ ָ ְויִּ ְלכו ת  ַ ַהמ  י  ֲחצִּ הגמרא"  ַעד  טו:(  דורשת  חצי   :)מגילה  עד 

כי    ,תלמלכו א סתירה  ו שה  ,ן בית המקדשיאבל לא בנהמלכות,  

המקדשיבנשהזה    עניןמהלחוץ    מאוד  היה   אחשוורוש בית  את    , ו 

   .אחשוורוש ביטל את בניין בית המקדשולכן 

שלות  משאחשוורוש  כ הבן  מלך  דר  מאסתר  אז  בן   יווששנקרא 

השני )שהוא    אסתר יהודי   היההוא  ו  ,אחשוורוש  ילך אחרמש  ,( דרייווש 

והוא   , אחר האמא  והיהדות הולך  -  בן של אסתר המלכהא  כי הו

המקדש  בית  את  לבנות  הרשות  את  שנתן  כבר עכ"פ  אבל    .זה 

כי    רשות.את ה  ןנת   כורשהזמן שמאותו    קרבנותהתחילו להקריב  

עליו  והקריבו    בירושלים  היה מזבח  ,לא היה בית המקדשלמרות ש

   .קרבנות

,  אפילו שאין לנו בית המקדש  אםה  נידוןדרך אגב יש בזה הרבה  

ל  שי  םא לעלות  בדורות  )ש   .קרבנותלהקריב  ום  שאפשרות  יותר  היה 

הזהו  הקודמים הדבר  על  תשובות  הרבה  הרבה  ל האם    יש  ת  נו רב ק   הקריבאפשר 

יודעים   ? ומאהבט  המזבח   והאם  מקום  איפה  הבית    . (?בדיוק  הר  את  כשכבשו 

לא   נולצעריעכשיו  בית  ר ההבאמת  אבל   ,'הר הבית בידינו 'אמרו:  

 . נובידי

מרדכי   בזמן  גם  מכל    ואסתרולכן  שקלים  היה   כי  ,גולההאספו 

בירושלים המקדש ו  ,המזבח  בית  עבודת  התבטלה  מה   ,רק   וזה 

ש ששכתוב:  לשקלים  ישראל  עם  של  השקלים  המן.קדמו  כי   ל 

לירו  םהבאמת   אותם  לשלוח  השקלים  את  בשביל אספו  שלים 

כמה שקלים שהיו   ,ינש  יתבמזמן  רישומים  עד היום יש    .קרבנותה

עולמית   היתהפת השקלים  יסא  ,מבבלו  ,מפרסו  ממצרים,מגיעים  

שנה  ו הסמוכות  ה  מכלכספים  הגיעו  כל  ישראללארצות   , ארץ 

אותו   הומצאו    ,לירושליםוהביאו  לכל  תיעודים  של   עניןהרבה 

   .מחצית השקל ל מצותשל השקלים ש תאסיפ

כי על ידה   ,מחצית השקל זה המצווה שמכפרת לנו על חטא העגל

כל תמידה  ןרבקונים  ק שורש  שהוא  העגל  חטא  על  המכפר   ,

של 'מחצית    ברגע שעם ישראל נותן את השקלים  ולכן  .העבירות

שלאת    מנוקדהו  השקל', מציל   המן,  שקלים  הוא  ברוך  והקדוש 

 רים,שייכת לפויוצא שפרשת שקלים היא    המן.  רתו שלזאותנו מג

פורים נעשה  שמ]ע"ד תניינא[    רבינו   אומרכמו ש)   ה'פר'ולא רק    ',ר וזכ' לא רק  

כי רק ע"י   ,לפורים  תנאי להיכנסאלא גם פרשת שקלים היא    ,ה( פר 

יכולים לעשות  ו  .פרה של חטא העגלכ נו את הל  ת השקלים ישמצו

 מן. א נוזכ ה' י בשמחה.פורים 

 עריכה: ליאור גבע שבת שלום ומבורך 

 


