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 כי תשאפרשת 

 87גליון   ה"תשע אדרד "בס                             א "ר הרב שמעון כהן שליט"של מו שיעורו השבועי

 פרשת שקלים

 פרשיה קצרה עם יסודות רבים

 
 :ראשי פרקים

 של קרנם תרום במה  נקודות שדורשות התייחסות  אחת מארבע פרשיות

 פרק - אחריות והטלת העצמה  גלהע חטא על מכפרים השקלים  ?ישראל

 להשבת נפש כופר  עוונם על ומכפרת ישראל את מנשאת שקלים פרשת  בחינוך

 קומה אחרי קומה, הגאולה תהליך  אש של מטבע - יתנו זה  השכינה השראת

 בחברו קשורה נפשו מישראל איש כל  שלמה להיות יכולה לא היחיד תרומת  

 לשקליו ליהןשק הקדים  לדורות מצוה

 

 :מקורות עיקריים

 הדר  יב, ל שמות פלטיאל חיים רבי  יב, ל שמות( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא

  טו, ל אלשיך  יג, ל שמות י"רש  יב, ל שמות אלשיך  יב, ל שמות זקנים

 שמות הירש ר"רש  יג, ל שמות אלשיך  יג, ל שמות התוספות מבעלי זקנים דעת

 מגילה  ל פרק תשא כי - תצוה פרשת שמות( טוב לקח) וטרתאז פסיקתא  יג, ל

 ב"ע יג

 

 אחת מארבע פרשיות

לאחר קריאת פרשת שקלים היא אחת מארבע פרשיות שנקראות , 'פרשת שקלים'ב פרשת כי תשא פותחת

  .ניסן חודש לראש ועד אדר חודש לראש הסמוכה מהשבת החל, רשת השבועפ

 בראש או אדר חודש ראש שלפני בשבת נקראתארבע הפרשיות והיא  היא הראשונה מבין 'שקלים פרשת'

, לעם ומודיעים השקלים על מכריזים היו אדר בחודש, בזמן הבית. בשבת חל הוא אם, עצמו אדר חודש

וקריאת פרשת שקלים , 1המקדש בבית שהקריבו, הציבור קרבנות עבור השקל מחצית את להביא שעליהם

 . 2שידע כל אחד להכין את שקליו ,משמשת מעין הכרזה ותזכורת

 :3נאמר בפרשה

ר" י :לֵּאֹמר ֹמֶשה ֶאל' ה ַוְיַדבֵּ א כִּ שָּׂ י ֹראש ֶאת תִּ ל ְבנֵּ אֵּ ְשרָּׂ יֶהם יִּ ְפֻקדֵּ ְתנּו לִּ יש ְונָּׂ  ַנְפשוֹ  ֹכֶפר אִּ

ְפֹקד' ַלה ם בִּ ְהֶיה ְוֹלא ֹאתָּׂ ֶהם יִּ ְפֹקד ֶנֶגף בָּׂ ם בִּ ְתנּו ֶזה :ֹאתָּׂ ל יִּ ר כָּׂ ֹעבֵּ ים ַעל הָּׂ ית ַהְפֻקדִּ  ַמֲחצִּ

ים ַהֹקֶדש ְבֶשֶקל ַהֶשֶקל ה ֶעְשרִּ ית ַהֶשֶקל גֵּרָּׂ ה ַהֶשֶקל ַמֲחצִּ ר ֹכל :'ַלה ְתרּומָּׂ ֹעבֵּ ים ַעל הָּׂ  ַהְפֻקדִּ

ֶבן ים מִּ ה ֶעְשרִּ נָּׂ ה שָּׂ ְעלָּׂ מָּׂ ן וָּׂ תֵּ יר :'ה ְתרּוַמת יִּ שִּ יט ֹלא ְוַהַדל ַיְרֶבה ֹלא ֶהעָּׂ ית ַיְמעִּ ַמֲחצִּ ֶקלהַ  מִּ  שָּׂ

                                                           

1
 .א"מ, א"ראה שקליפ פ 

2
 .ב"ן מגילה כט ע"הרראה חידושי  

3
 .טז-יא, שמות ל 
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ת תֵּ ר' ה ְתרּוַמת ֶאת לָּׂ יֶכם ַעל ְלַכפֵּ ַקְחתָּׂ  :ַנְפֹשתֵּ ים ֶכֶסף ֶאת ְולָּׂ ֻפרִּ ת ַהכִּ אֵּ י מֵּ ל ְבנֵּ אֵּ ְשרָּׂ ַתתָּׂ  יִּ  ְונָּׂ

ד ֹאֶהל ֲעֹבַדת ַעל ֹאתוֹ  יָּׂה מֹועֵּ י ְוהָּׂ ְבנֵּ ל לִּ אֵּ ְשרָּׂ רֹון יִּ כָּׂ י ְלזִּ ְפנֵּ ר' ה לִּ יֶכם ַעל ְלַכפֵּ  ".ַנְפֹשתֵּ

 

 התייחסותנקודות שדורשות 

י", שהראשון בהם הוא נשיאת הראש, יסודות רביםפרשיה קצרה זו טומנת בחובה  א כִּ שָּׂ י ֹראש ֶאת תִּ  ְבנֵּ

ל אֵּ ְשרָּׂ זה בפתרון , הפעם הקודמת שבה נפגשנו עם הביטוי הזה, נשיאת ראש זה ביטוי דו משמעי ".יִּ

ים ְשֹלֶשת עֹודבְ : "ם נאמראצל שר המשקי, ושר האופים של שר המשקים תיהםחלומו א יָּׂמִּ שָּׂ  ֶאת ַפְרֹעה יִּ

ים ְשֹלֶשת ְבעֹוד: "אצל שר האופים נאמרבעוד  ,5במובן של רוממות, 4"ֹראֶשָך א יָּׂמִּ שָּׂ ֶליָך ֹראְשָך ֶאת ַפְרֹעה יִּ עָּׂ  מֵּ

ה לָּׂ ץ ַעל אֹוְתָך ְותָּׂ   .'שנשיאת רא'צורה של  גם זו. בלי הגוף ,לבדשלך בראש את הם ייר כלומר פרעה, 6"עֵּ

שייך כשמדובר בעוון ' כופר נפש'הביטוי  ',נפש כופר'בהמשך הפסוק מצוין שמחצית השקל באה לשם 

 ?עוון אנו נדרשים לכפר על ידי הבאת מחצית השקל על איזה. שמצריך כפרה

ְהֶיה ְוֹלא": שנאמר, נקודה נוספת שעולה מן הפסוקים כאן היא האיסור למנות את ישראל מחשש עין הרע  יִּ

הֶ  ְפֹקד ֶנֶגף םבָּׂ ם בִּ   ".ֹאתָּׂ

ְתנּו ֶזה"אלו המילים , דבר נוסף שדורש התייחסות ל", אמנם לפי ההמשך. "יִּ ר כָּׂ ֹעבֵּ ים ַעל הָּׂ ית ַהְפֻקדִּ  ַמֲחצִּ

אבל למה לא השתמשה התורה בניסוח פשוט , מתייחסת לחצאי השקלים' זה'מובן שהמילה , ..."ַהֶשֶקל

 '?יתנו מחצית השקל עובר על הפקודיםכל ה': יותר וכתבה

ר ֹכל", אחר כך ישנה חזרה על הציווי ֹעבֵּ ים ַעל הָּׂ ן... ַהְפֻקדִּ תֵּ ית ...'ה ְתרּוַמת יִּ ַמֲחצִּ ֶקל מִּ ר ...ַהשָּׂ  ַעל ְלַכפֵּ

יֶכם מצטרפת לרשימת  -לגובה הסכום ולכפרה שיש בו על הנפש , בנוגע לעצם הציווי - כפילות זו". ַנְפֹשתֵּ

 .רהדברים שדורשים הסב

ַקְחתָּׂ : "הפרשיה מסיימת בפסוק ים ֶכֶסף ֶאת ְולָּׂ ֻפרִּ ת ַהכִּ אֵּ י מֵּ ל ְבנֵּ אֵּ ְשרָּׂ ַתתָּׂ  יִּ ד ֹאֶהל ֲעֹבַדת ַעל ֹאתוֹ  ְונָּׂ יָּׂה מֹועֵּ  ְוהָּׂ

י ְבנֵּ ל לִּ אֵּ ְשרָּׂ רֹון יִּ כָּׂ י ְלזִּ ְפנֵּ ר' ה לִּ יֶכם ַעל ְלַכפֵּ בפסוק זה משולבים ביטויים שמזכירים לנו את יום כיפור ". ַנְפֹשתֵּ

 . 'לכפר על נפשותיכם'ו' לזיכרון', 'כסף הכיפורים' -

 

 ?ישראל של קרנם תרום במה

נפתח . אנו יכולים לגשת ללימוד הפרשיה, לאחר שהארנו מספר נקודות שמעוררות קושי ודורשות הסבר

 :וזו לשונם', נשיאת ראש'המעמידים אותנו על משמעות הביטוי  7ל"בדברי חז

 :שנאמר, 'תשא כי'ב ?ישראל של קרנן תרום במה :שהלמ הוא ברוך הקדוש לו אמר"

 ."(לד ,יד משלי)' וגו 'גוי תרומם צדקה'

 הפותחת את פרשת כי תשא היא פרשה שמרוממת את קרנם של ישראל ומגדלת את' פרשת שקלים'

 .כי זו פרשה של צדקה, ח של האומהוהכעוצמת 

 

                                                           
4

 .יג, בראשית מ 

5
 .י שם"ראה רש 

6
 .יט, בראשית מ 

7
 .ב"וראה בבא בתרא י ע. יב, שמות ל( לקח טוב)פסיקתא זוטרתא  
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 השקלים מכפרים על חטא העגל

מלשון  :מקשה ,אחד מרבותינו הראשונים ,8חיים פלטיאל ביר. ות השקליםבולטת מאוד בפרשיה זו נוכח

אבל סתם מנין או , שכל איסור המנין הוא דווקא כשהמנין נעשה בעזרת שקלים ,משמע בפרשההפסוקים 

, עולה שגם מנין בעזרת דבר אחר אסור 9והנה מן הפסוקים בספר שמואל, מנין על ידי דבר אחר איננו אסור

 :11ותשובתו .10בשל כךישראל ונחסרו  נה את העם באמצעות טלאיםשאול משכן 

 כפרה להם והיה בעגל שחטאו לפי ,בשקלים למנות והיצ העניין בזה דדווקא ,רומלש וי"

 .'ירבה לא העשיר' :נאמר זה ועל ,לאדנים מהם לעשות והיוצ ,ובקרבנות בשקלים

 ."הכיפורים כחטאת אדם דם מכפרים ששקליהם לומר ,הכיפורים ליום שקלים סמך

עצם איסור . דין לשעה ודין לדורות: שהכתובים בפרשתנו כוללים בתוכם שני עניינים, נמצא אם כן

ומוסיף  .12לכפר על חטא העגל, אינו אלא לאותה שעה, ואילו הצורך במחצית השקל, הספירה קיים לדורות

תן השקלים מכפר כמו איל החטאת שמ, שבפסוקינו בא ללמד' כסף הכיפורים'שהביטוי , רבי חיים פלטיאל

 .שמביא כהן גדול ביום הכיפורים

נו קרבן חטאת בתשרי יש' י-בכמו ש ,בעצם יום הכיפורים השני של האומה לפי האמור פרשת כי תשא היא

 .מכפרת האומה על חטא העגלהשקלים כך על ידי נתינת , פשעיהם של ישראלשמכפר על 

 

 פרק בחינוך -העצמה והטלת אחריות 

 :וזו לשונם, בעלי התוספות על ידי 13"זקנים הדר"יש מדרש מופלא שמובא ב

 הוא ברוך הקדוש ורצה העגל במעשה ישראל שחטאו בשעה :מדרש. ראש את תשא כי"

 הקדוש אמר ,אפו וחרון וזעמו חמתו להשיב בפרץ שעמד בחירו משה לולי ,להשמידם

  ?משבועתי אעשה מה :למשה הוא ברוך

 ויצמד' :כדכתיב ,ולכלותם מעליהם ראשם להרים שנתחייבו ידעתי הנה :משה ולמר א

 ראשם הרם ועתה. ''לה אותם והוקע העם ראשי כל את קח' :וכתיב ',פעור לבעל ישראל

 . 'ועמך אני ונפלינו' :דכתיב והיינו ,אומות משאר יותר עליהם קרוי שמך שיהא בגדולה

 ונשבע בנו על שכעס למלך משל ,שאמרת מה לך אעשה :הוא ברוך הקדוש ולמר א

 :לאוהבו המלך אמר .ופייסו המלך לפני ובא הדבר מלך של אוהבו שמע. ראשו להגביה
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' נולד סביב תחילת האלף השישי ונפטר בערך בשנת הס, (מיידבורק שבגרמניה-פלייזא שבצרפת)רבי חיים פלטיאל  

כמו . ם"ת מהר"וכמה משאלותיו ומתשובותיו נמצאות בשו, התכתב עמו בענייני הלכה, ם מרוטנברג"מהר חבר של-תלמיד -

חיבר קובץ של הערות על ספר . 'חיים פלטיאל תולעת'לעיתים חתם . א שבספרד"כן היה בקשר מכתבים עם הרשב

ספר המנהגים כולו נקרא על . הערות רבותועליו הוסיף מאוחר יותר רבי אברהם קלויזנר , המנהגים של רבי יעקב ממגדבורג

מאת רבי חיים פלטיאל הוא לקט ' פירושי התורה'ספר . והוא שימש בסיס מרכזי למנהג אשכנז, שמו של רבי אברהם קלויזנר

 .של פירושים על התורה מבית מדרשם של בעלי התוספות בעריכת בנו של רבי חיים פלטיאל

9
 .ד, טו' שמואל א 

10
 .י שם"ראה רש 

11
 .יב, רבי חיים פלטיאל שמות ל 

12
 .ב"א יומא כב ע"ראה גם מהרש 

13
 .יב, הדר זקנים שמות ל 
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 ראשו והגביה אפיפיור או דוכוס אותו עשה :אוהבו ולמר א ?משבועתי אעשה מה

 . לגדולה

 ".'לשאת ראש תלוי להמלך אשרם' :הפייט ייסד זה ועל

 הלוא, מה אעשה משבועתי: לו בשאלה משיבה "הקבו, שראליכות על זומלמד כצוק איתן משה רבינו עומד 

י ֶהֶרף"באמרי  אמרתי שאשא את ראשם לאחר שנכשלו בעגל ֶמנִּ ם מִּ ידֵּ  ?14"ְוַאְשמִּ

ְשַבְעתָּׂ אם . חוגר משה רבנו עוז במותניו ומלמדנו פרק בסנגוריא על ישראל , שתשא את ראש בני ישראל נִּ

מקור מ םתולנתק א להרים את ראשם ולקיים את דברי השבועה גם בלי בידך, ה"לקב נואומר משה רב

 .יותרעוד שיהא שמך קרוי עליהם  ,ראשם בגדולהוזאת על ידי שתרים , החיים

ענישה  יאהשל המחנך התגובה הראשונה , מעשה שליליילד עושה כשלפעמים  ,גם בחינוך ילדים זה כך

יכול להיות שהרווח החינוכי , רבנו מחדש כאןמשה  אבל ,ינקט הראשוניטזה האינסבדרך כלל , הרתעתית

כשלוקחים את הכוחות של הילד ומעצימים אותם עד כדי כך שהילד מבין שמוטלת עליו אחריות גדול יותר 

ואז הוא מגייס את  ,15מספרים לו על הכישרונות הנדירים שחבויים בו ועל היותו בן של מלך ,גדולה

 .כוחותיו לדברים חיוביים

 

 ת שקלים מנשאת את ישראל ומכפרת על עוונםפרש

 :וזו לשונם, ל נוספים"מביאים בעלי התוספות דברי חז, בהמשך

                                                           
14

 .כי תשא -פיסקא י ( איש שלום)ראה פסיקתא רבתי . יד, דברים ט 

15
 -אוצר המדרשים )וזו לשון המדרש , בהקשר זה יש מדרש נפלא שמספר על בת ישראל שהצילה עצמה בדרך זו 

מעשה בנערה שהיתה הולכת לבית אביה והיתה מקושטת בכלי כסף וזהב וגם יפת (: "261בור עמוד חולדה ו -אייזנשטיין 

, ראתה באר וחבל של דלי תלוי עליה, כיון שהגיע חצי יום צמאה ולא היתה לה לוייה, ותעת בדרך והלכה בלא יישוב, תואר

 . אחזה בחבל ונשתלשלה וירדה לבאר

עבר עליה אדם אחד ושמע קולה ועמד על הבאר והציץ בה ולא , יתה בוכת וצועקתה, לאחר ששתת בקשה לעלות ולא יכלה

שמא מן הרוחות את : אמר לה. מבני אדם אני: אמרה לו? מבני אדם או מבני המזיקין, מי את: אמר לה, היה יכול להבחין לה

. סיפרה לו כל המעשה? ה טיבךמ: אמר לה. נשבעה לו. השבעי לי שמבני אדם את: אמר לה. לאו: אמרה לו? ומתנכרת עלי

 . העלה. הן: אמרה לו? תנשאי לי, אם אני מעלך: אמר לה

: אמרה לו. מישראל אני וממקום פלוני אני וכהן אני: אמר לה? מאיזה עם אתה: אמרה לו. כיון שהעלה ביקש להיזקק לה מיד

קדוש כמותך שבחר בך הקדוש ברוך הוא  עם: אמרה לו. אף אני ממקום פלוני ממשפחת פלוני בני אדם ידועים ונקובי שם

בוא אחרי אצל אבי ואמי ואני ! ?וקידשך מכל ישראל אתה מבקש לעשות כבהמה לישאת אותי בלא כתובה ובלא קידושין

: אמרה לו. והיתה חולדה אחת עוברת כנגדן? מי יהיה עד ביני וביניך: אמר לה. נתנו ברית זה לזו וזו לזה. מתארסת לך

 ! זו ובאר זה יהיו עדים שאין אנו מכזבים זה בזההשמים וחולדה 

וכיון שהחזיקו בה התחילה , ואותה הנערה עמדה באמונתה וכל מי שהיה תבעה היתה ממאנת עליו, הלכו כל אחד לדרכו

והיא היתה משמרת , לנהוג עצמה כשוטה ונכפה ומקרעת בגדיה ובגדי כל מי שהיה נוגע בה עד שנמנעו בני אדם ממנה

, ונשא אשה אחרת, כיון שעבר מכנגד פניה תקפו יצרו ושכח והלך לעירו ונפנה למלאכתו, והוא, אותו האישבריתה ל

אם : אמרה לו אשתו. ועוד נתעברה וילדה זכר ונפל לבור, וכשהגיע לשלושה חדשים חנקתו חולדה, ונתעברה וילדה בן זכר

. אלא ספר לי מה מעשיך, מתו מיתה משונה אין זה בלא דברעכשיו ש, כדרך כל אדם היו מתים בניך הייתי אומרת צדוק הדין

 ! לך אצל חלקך שנתן לך הקדוש ברוך הוא: אמרה לו, נתגרשה ממנו. גילה לה כל המעשה

: אמר לו. הלך אצל אביה סיפר לו כל המעשה. כל מי שתובע אותה כך וכך עושה לו, נכפת היא: אמרו לו. הלך ושאל בעירה

אף : אמרה לו. סיפר לה מעשה חולדה ובור. התחילה לעשות כמנהגה, בא אצלה, העמיד עליו עדים .אני אקבל כל מום שבה

 . אני בבריתי עמדתי

 (".ו, תהלים קא)' עיני בנאמני ארץ': ועליה אמר הכתוב, מיד נתיישבה דעתן ופרו ורבו בבנים ובנכסים
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 מעלות לידי אותם מביאין שעבירותיהם ,ישראל של חיבתם וראה בא :שנינו אבפסיקת"

 .כמהומה כחת אל ע זכיותיהם ,גדולות

 למוכרו יוסף על עצה ונטלו שישבו אחת היסבה בעבור :שלום ביבר יהודה בירמר דא

 לחם להאכיל לחם לאכול וישבו בצורת בשני כולו העולם כל וכלכל למצרים שנמכר זכה

 . וכמה כמה אחת על זכותם ,לעולם חיים גרמה עבירתם אם - לעולם

ל ע תםומצו ,למצוה עבירתם ואם .עגל של העבירה ?שקלים לפרשת גרם מי ,כאן אף

 בעגל שחברו ידי ועל .'בך אין ומום רעיתי יפה כלך' :דכתיב הא היינו ,כמהומה כחת א

 שלא ,לאדן ככר האדנים נעשו ומהם ,הבקעים ובאו לפקדם משה הונצטו ,זו בעלילה

 ,בקצבה ולא בנדבה - שבא כסף ושאר ,יותר כסף שם שהוצרך המשכן מלאכת בכל מצינו

 ."שרת כלי עשאוהו 'ונחשת כסף תרומת מרים כל' :כדכתיב

השפל וקא מן המקום ודוהנה , הם היו נתונים בשפל המדרגה, והחליטו למכור את יוסף האחים כשישבו

עוון העגל הביא את האומה , תהליך דומה אנו פוגשים במעשה העגל. מתחילה לצמוח מלכותו של יוסףהזה 

 .והנה מתוך השפל הנוראי הזה באה פרשת שקלים ומנשאת את ישראל ומכפרת על עוונם, לשפל נוראי

 משה נצטווה 16אבל למעשה, ם לפי סדר הפרשיות נראה שהציווי על מחצית השקל בא לפני חטא העגלאמנ

 העגל מעשה בא משפטים פרשת לאחר: הוא הזמנים סדר זה ולפי, העגל מעשה אחרי רק המשכן עשיית על

 . 17ופקודי ויקהל, תצוה, תרומה פרשותבאים הציווי על מחצית השקל ו ואחריו, תשא כי שבפרשת

 בחטא העגל .אנחנו מגיעים להשראת שכינה במשכן ,פרשת העגל ,מהמקום הכי שפל, יוצא כאן דבר מופלא

ניתן , במילים אחרות. תן לנו משכןנה "אז הקב ,איך עושים את זה אבל לא ידע' העם רצה לעבוד את ה

העגל  רהמשכן נועד כדי להוציא את ישראל ממשב, לומר שהמשכן הוא בעצם תוצאה של חטא העגל

 .שלמה' ועבודת הולרומם אותם למקום של צמיחה 

 

 כופר נפש להשבת השראת השכינה

, מחמירות ענישהפעולות כדי לנשא את ישראל אחרי נפילתם בעגל דרוש תהליך של שיקום והעצמה לצד 

 :וזו לשונו, 19הקדוש אלשיךה, 18רבי משה אלשיךעל תהליך זה עומד 

 צווי כי, 'ראש את שא' אמר ולא 'תשא כי' אומרו אל לב נשית. ...'וגו' ראש את תשא כי'"

 לידע מנאן בעגל כשחטאו ,יתברך חיבתו מרוב כי, ל"ז י"רש כמאמר יתברך מאתו היה

 . הנותרים

                                                           
16

 .א, ויקרא ח; א, ן שמות לה"ומנגד ראה רמב. ו, וראה רבנו בחיי שמות כה. יא, לג; יח, י שמות לא"ראה רש 

17
ביום ? אימתי נאמרה למשה הפרשה הזו של משכן: "וזו לשונם, (מדרש תנחומא תרומה ח)ל "י בדברי חז"מקורו של רש 

, אין מוקדם ומאוחר בתורה: אמר רבי יהודה ברבי שלום, אף על פי שפרשת המשכן קודמת למעשה העגל. הכפורים עצמו

אתה מוצא שביום הכפורים ..., מטולטלות הן שביליה של תורה ופרשותיה -( ו, משלי ה)' מעגלתיה לא תדע נעו': שנאמר

, כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם על מעשה העגל', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'ה "נתכפר להם ובו ביום אמר לו הקב

יבא זהב שבמשכן ויכפר על : ה"אמר הקב. וכן במקדשכםה ש"שהוא עדות לכל באי העולם שהקב', משכן העדות'ולכך נקרא 

 (".ג, שמות לב)' וגו' ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב': שכתוב בו, זהב שנעשה בו את העגל

18
פירוש  -" תורת משה"מחבר ספר , מרבני צפת -ג "השנ-ח"הרס, (צפת-סלוניקי-אדריאנופול)רבי משה אלשיך  

רבי יוסף טאיטצק , נולד באדריאנופול שבתורכיה ולמד אצל גדולי הדור דאז. ך"על הנ לתורה על דרך הסוד וספרים נוספים

תלמידו . והיה חבר בבית דינו של רבי יוסף קארו, התיישב בצפת, ה"עלה לארץ ישראל בשנת הרצ. ורבי יוסף קארו

 (.י"שהיה גם תלמידו של האר)המפורסם היה רבי חיים ויטאל 

19
 .יב, אלשיך שמות ל 
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 ."פעמים זה 'אותם בפקד' אומרו וגם

 כופר איש הדור שבאותו ישראל נתחייבו זה מה על לב בשום, הענין אל לבא אמנה אך"

 בהתראה לא ואשר, לוי בני בחרב המיתו והתראה בעדים חטאו אשר הלא כי ,'לה נפשו

(. א"ע מד זרה עבודה ;ב"ע סו יומא) כסוטות משה בדקם בעדים שלא ואשר', ה נגפם

 ".?נפשם כופר לתת שהוצרכו בהם הנשארים פשעו מה איפה כן ואם

 : מערכת הענישה התחלקה לשלושה חלקים

נהרגו בחרב על ידי בני לוי על פי מצוות , אה על חטאםשלושת אלפים איש שהיו עדים והתר (א)

 .20משה

משה השקה אותם כשם שמשקים את הסוטה והיו מתים על ידי , אלה שחטאו בלא עדים והתראה (ב)

 .המים

 .נידונו במגיפה, אלה שחטאו בעדים ובלא התראה (ג)

 :האלשיך הקדושאומר '? כופר נפש' מה הם מצווים להביאאז ל, כל הנותרים פטורים מעונש, לפי זה

 שנבאר הדרך על, בעגל חטאו אשר ביד מלמחות ידיהם רפושְ  על אם כי זה אין אך"

 . "ד"בס לפנים

יכול להיות  לא, של הסתייגות ומחאהואין זעקה פנימית נופל בחטא חמור כל כך ל להיות שהעם ויכ לא

 .ציבור שותקוהמקולקלת תופעה ציבורית  נהשיש

 סילוק גרמו העגל ידי שעל מה ותחת. לזכותם רצה מהם ךיתבר אפו שב כאשר כן על"

 לידות בתים בהם אותו ליסד המשכן אדני לעשות, נפשם כופר יתנו עתה, מהארץ שכינה

 עמודיו ותחזיק, במשכן שכינה להשרות יסוד זה נפש כופר היות להורות, הקרשים

 ."הלז נפש מכופר גם הבאים העמודים ווי ידי על להתקיים

ה "הקב אז ,חוסר מוסריותחוסר צדק ו ,תועבהוהעולם מלא חטא ועלובה ומושחתת היא ת מציאוכשה

 .זה מעשה של השבת השכינה, לכן מה שנדרש אחרי עוון העגל ,מסלק את עצמו

 אחר גם ומה, די בלי עד השכינה סילוק בגחלת נכווין ישראל אז שהיו ספק אין והנה"

 גם הנה כי, סיני בהר והקדוש גדולה במעמד במתקה ויחנו טעמה טוב טעמו אשר

 ל"ז כמאמרם, הוטמאו אשר אחרי להיבתח כאשר עליהם לשוש' ה ירצה יפלא בעיניהם

 ישראל יאלק ישוב לא ארץ ימי כל עוד :אומרים האומות שהיו ,(ד ,נא רבה שמות)

 . "מנשוא נםועו גדול כי לקבלם

כלה 'ניתן לתקן חטא חמור כל כך הדומה לאיך  ואינן מבינות, ולם מבינות את חומרת החטאעמות האו

 .21'שמזנה תחת חופתה

 מסך נםימני ויגרע שפטים שהובשל המה נמוגים הנה באומרם לבבם יתחמץ הכל ועל"

, וקדושתו זה סכום מעלת ל"ז מרבותינו כנודע, שכינה השראת עוצם הגורם רבוא ששים

 ששים הרואה כן על כי, רהזוה בספר כמפורש, הנשמות מקורי בחינות כל כוללו המה כי

 כל כוללו המה כי, (ה ,רכד ח"או ע"שו ;א"ע נח ברכות) 'הרזים חכם ברוך' מברך רבוא

 . "ביותר שכינה להשראת ומוכנים שורשיהם

                                                           
20

 .כח, שמות לב ראה 

21
 .ב"ראה שבת פח ע 
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 כדי להודיע חיבתם, ישראלהוא מונה את  ,תקווה לעם היהודי ולם לא נותנותעמות האוה רואה ש"הקבכש

בדומה לילד שמונה את מספר הגולות , המנין כאן הוא משום חיבתם ניתן להבין שעצם .22לפני המקום

עיקר החיבה היא בהכרזת התוצאה , אבל לפי דברי האלשיך הקדוש, שבאוסף שלו שוב ושוב מתוך חיבה

 .'שישים ריבוא'מספרם  ,ה מונה את ישראל כדי להראות להם שעל אף חטאם בעגל"הקב, של המנין

 אאדם רואה שישים ריבות בזמן שברכה מיוחד לכן יש, עם ישראל חי שראל אזכשיש שישים ריבוא בי

 .מישראל

 

 מטבע של אש -זה יתנו 

, ה הראה למשה את המטבע באצבע"הקב, שמוזכר בפרשה' זה יתנו'לאור האמור נוכל להבין גם את הביטוי 

 :23י"כמבואר ברש

 ".יתנו כזה :לו ואומר, השקל מחצית ומשקלה, אש של מטבע כמין לו הראה - יתנו זה"

 24ל"חז, בדומה לזה. תקשה במטבעמשה רבנו ה, אבל כאן... כולם מבינים בדרך כלל כשמדברים על כסף

 :שהיו קשים לו למשהנוספים מונים שלושה דברים 

 ברוך הקדוש לו שהראה עד, למשה לו קשין היו דברים שהושל: ישמעאל רבי דבי תנא"

' המנורה מעשה וזה': דכתיב, מנורה. ושרצים, דשח וראש, מנורה: הן ואלו, באצבעו הוא

; (ב, שמות יב)' חדשים ראש לכם הזה החודש': דכתיב, חודש ראש; (ד, במדבר ח)

 (".כט, ויקרא יא)' הטמא לכם וזה': דכתיב, שרצים

יכולה לחמם ולהיטיב ויחד עם זאת היא יכולה גם לשרוף  האש', מטבע של אש'ה מראה למשה רבנו "הקב

מחצית השקל מחברת את הגוונים . נוספת שמאפיינת את האש היא ריבוי הגוונים שבהתכונה . ולכלות

יר", השונים באומה שִּ יט ֹלא ְוַהַדל ַיְרֶבה ֹלא ֶהעָּׂ ית ַיְמעִּ ַמֲחצִּ ֶקל מִּ  .25"ַהשָּׂ

 :אומר על כך דבר נפלא 26האלשיך הקדוש

, הנפש בחינת על ושהכופר, הנפשות אחדות על לזה זה ערבים היותנו הודיע ואחרי"

 על ואעמיס ירבה שלא העשיר ביד אעכב למה תתמה ואל. 'וכו 'ירבה לא העשיר' :אמר

 העשיר על מכביד הייתי ואם, 'נפשותיכם על לכפר' היא הכוונה הלא כי, ימעיט שלא הדל

 כי ,פדיונה ויקר יותר חשובה העשיר נפש כי יראה אהל, דל על ומיקל שירבה מרשהו או

 כי', וכו 'והדל ירבה לא העשיר' דברתי אשר הטבתי כן על. קונו העשירו נםיח על לא

 ".הן שוות כי, 'נפשותיכם על לכפר' אומרו וזהו. יתברך לפניו יםושו לםוכ

עוצרים , וסיף ולהביא יותראם הוא רוצה לה, והעשיר! הוא צריך להתאמץ, באמתחתו אם לדל אין מספיק

רבם , נוזה לא משנה אם מדובר במשה רב ,בנפש כולם שווים .ה אוהב אותו יותר"הקבשלא יחשבו ש, אותו

בזמנים , אנו פוגשים את זה גם כשאנחנו מבקשים להשלים מנין .דל שבדליםאו ביהודי פשוט , של ישראל
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 .א, י במדבר א"ראה רש 

23
 .יג, י שמות ל"רש 

24
 .א"מנחות כט ע 

25
 .טו, שמות ל 

26
 .טו, אלשיך ל 
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, עשיריהם לא יוכלו להתפלל במנין בלי  ,קיםצדיותשעה חכמים גדולים גם אם הגיעו לבית הכנסת אלה 

  .אבל בלעדיו לא יהיה להם מנין, והעשירי הזה יכול להיות פשוט שבפשוטים דל שבדלים

 

 קומה אחרי קומה, תהליך הגאולה

והגוונים , שבה לעשיר אין עליונות על העניבתודעה הנפשית הזו מתחילה  ההכנה לקראת בנין המשכן

 :27"דעת זקנים מבעלי התוספות"וכך מובא ב, שווים לפני המקום כולם, השונים שבאומה

 ימינו של אצבעות חמשה :אומר ישמעאל רבי פרק בזבחים ואיתא.... 'השקל מחצית'"

  :הגאולה ליחוד לןוכ ,הוא ברוך הקדוש של

  .'אותה תעשה אשר וזה' :שנאמר ,התיבה את לעשות לנח הראה ,כזה קטנה באצבע

  .'הוא יםאלק אצבע' :שנאמר ,מצרים תא כשהכה ,לה שנייה

  .'יםאלק באצבע כתובים והלוחות' :כתיב בה ,אמה דהיינו ,בשלישית

  .הלבנה למשה הראה ,הןולב סמוכה שהיא ,ברביעית

  .'יתנו זה' :שנאמר ,השקל מחצית הראהו ,בגודל

 :שנאמר ,ארם ובני ישמעאל בני ולהשמיד להכרית הוא ברוך הקדוש עתיד ,היד ובכל

 ".'יכרתו אויביך וכל צריך על ידך תרום'

ית", ךהדר תתהוא משבר של השחהמשבר הראשון של העולם  .העולם עובר תהליך ְשחִּ ל הִּ ר כָּׂ שָּׂ  ַדְרכוֹ  ֶאת בָּׂ

ָאֶרץ ַעל  לאחר מכן באה גלות. ומנגד באה בניית התיבה שסללה התחלה של חיים חדשים מתוקנים ,28"הָּׂ

לאחר ו, מעמד הר סיניהקומה השלישית היא . גילוי אלקי של אצבע אלקיםבא המיצרים  ובתוך, מצרים

יש כאן תהליך של בנין שבונה את גאולתם של ישראל קומה אחרי  -ומחצית השקל הלבנה  מכן קידוש

 .קומה

כל להכרתה של נוכל להגיע , קומה אחר קומה, פרק אחר פרק, הגאולה שנעבור את תהליך אחרי, בסוף

ֹרם", אויבי ישראל ְדָך תָּׂ ֶריָך ַעל יָּׂ ל צָּׂ תּו ֹאְיֶביָך ְוכָּׂ רֵּ כָּׂ  . 29"יִּ

 

 בחברו קשורה נפשו מישראל איש כל

, היא הגבלת הסכום למחצית השקל בדווקא ולא לכל סכום אחר, 30נקודה נוספת שמברר האלשיך הקדוש

 :וזו לשונו

 שקלים ירושלמי) ל"ז רבותינו אמרו, שלם שקל ולא השקל מחצית שיעור דבר על והנה"

 עשרה הביאו כן על, הדברות עשרת כעובר שקולה זרה שהעבודה מפני הטעם ,(ג"ה ,ב"פ

 . גרה

                                                           
27

 .יג, דעת זקנים מבעלי התוספות שמות ל 

28
 .יב, בראשית ו 

29
 .ח, מיכה ה 

30
 .יג, אלשיך שמות ל 
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 יחס ישראל בני את להורות שהוא ,שמעתי ל"ז אלקביץ בן שלמה ב רביהר החכם ובשם

, חצי אחד כל לויכא אם כי, מחברו נפרד שהוא מהם איש לב על יעלה בל, אחדותם

 . מחצית יביא אחד כל כן על. שלם אחד נעשה ישראלמ ואחד אחד כל עם ובהתחברו

 ומלאתי אחריו בא והנני. פה זה ענין יתברך למדנו זה למה טעם לבקש צריך עדיין והנה

 לבב יתחמץ והנה ראה 'נפשו כופר איש ונתנו' יתברך אומרו אחרי כי, והוא. דבריו את

 ןועו על נפשי כופר אתן עלי יצוו כי העם לאשמת אענש ענוש זה מה על באמור אנוש

 עשאנו מי, הנשארים מחינו שלא גם כי, עונו על איש יומת ולא, מתו כבר עושיו אשר

  ?ערבים

 הן אחד ממקור כי, בחברו קשורה נפשו מישראל איש כל כי יתברך לנו רמז כן על

 אחד כל כי להורות, מחצית אחד כל יביא כן על. יחשבו לאחת ישראל אישי כל ונפשות

 ".לזה זה ערבים הם ובכן, הוא אחד זולתו שאי כל עם

וכל הנכשלים  שעוון העגל אירע לפני שנים רבות בכל שנה אנחנו מקפידים לתת מחצית השקל אף על פי

. וזאת כדי להביא לידי ביטוי את הערבות הנצחית שקיימת באומה הישראלית לדורותיה, בו כבר מתו מזמן

ותפותו במהלך האלקי שהולך ונבנה מראשית הבריאה ועד כשאדם מביא מחצית השקל הוא מביע את ש

כל משקלה הוא בהיותה חלק בלתי נפרד מחצאי , מחצית השקל לבדה אינה שווה דבר. התיקון השלם

שכל אחד מהם בנפרד נקרא  ,שהיאיש לאשבין הדבר דומה ליחס . השקלים שניתנים על ידי כל בית ישראל

 .כמובן אי אפשר לחיות עם חצי גוףוחצי גוף חד מהם הוא בעצם כל א ,31'פלג גופא' ר הקדושהזוהבפי 

 

 תרומת היחיד לא יכולה להיות שלמה

וזו , גם הוא מדגיש בהקשר זה את היחס בין הפרט בישראל אל העם כולו, 32ר הירש"הרש ברוח זו כותב גם

 :לשונו

 של הסמלי הביטוי עם אלא, למעשה שתרם התרומות של הממשי הסכום עם לא"

, דיםוהפק על ברוע להיות שעליו שעה', ה אל אדם יקרב - לתרום התחייבותו דעתתו

 . המנויים חוג אל - למניין עולים שאינם אלה של החוג מתוך 'לעבור' שעליו שעה דהיינו

, ''ה פקודי' על מלהימנות, יותר עילאי אושר של תודעה אין אף, יותר גבוהה אצילות אין

' ה צבאות על מניםנ הללו. שמו למען אותם וסופר מונה' שה אלה בין להיות דהיינו

 שפל חייהם מעמד ואפילו, חולפים חיים של קלה לשעה אפילו - לפניו כרוןילז ועולים

 נטולי הבריות המון מתוך יעבור, חובתו מלוא את שיעשה בליבו שנודר מי רק. וצנוע

 הוא ורק', ה לפני יןלמנ העולים האצילים חוג תוך אל - עצמם טובת ורודפי החשיבות

 .אותם וסופר מונה' שה אלה עם שחלקו, בידיעה מאושר יהיה

 מחצית - הוא, ולעשות לתרום התחייבותו את ואחד אחד כל מביע שבו, הסמלי והביטוי

 אובייקטיבית מבחינה - השלמות בתכלית שלמה תהא אפילו - היחיד של תרומתו. השקל

 וכדי, דבר מקצת אלא אינה לעולם - יחיד של ופעולת. שלם דבר להיות תוכל לא לעולם

 . שווה במידה אחיו בהתמסרות צורך יש, שלמה תהא שפעולתו

                                                           
31

 .ב"ג ז ע"ראה זוהר ח 

32
 .יג, ר הירש שמות ל"רש 
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 נדרש הוא אבל ',לגמור המלאכה עליך לא': בשלמותו דבר לעשות נדרש היחיד אין אכן

 ".השלם הדבר למען שלו את לתרום

היא תמיד של היחיד הפעולה  .בר שלםהתרומה של היחיד לעולם לא תוכל להיות דלכן  ,אנחנו קולקטיב

, משלות ויכולוצבע , יש גווןתנו העובדה שלכל אחד מא, למען השלםאם לא כולנו נתמסר ו ,שהוחלק ממ

 .לשום מקוםאותנו קדם לא ת

 

 מצוה לדורות

צריך לזכור לא רק כשבית המקדש קיים ולא רק ' פרשת שקלים'את היסוד החשוב הזה שנלמד מפסוקי 

 :33ל"וכך אומרים חז, אלא בכל עת ובכל שעה לדורות עולם, בחודש אדר

 אדם היה קיים המקדש שבית שבזמן - לדורות עליו שנה. 'וגו 'הפקודים על העובר כל'"

 ושאר תמידין מהם וקונין ישראל כל עם מצטרף שקלו שהיה לו ומתכפר שקליו שוקל

  .צבור קרבנות

 איש מנות ומשלוח' :דכתיב, לאביונים נותמת ליתן חייב - קיים המקדש בית שאין ויעכש

 .(כב ,ט אסתר) 'לאביונים ומתנות לרעהו

 צריך שהוא מי ,לידך בא כשעני, השנה ימות בשאר אפילו אלא, בפורים לומר צריך ואין

 ועליו', וכו למקום ממקום העובר לעני פוחתין אין :כדתנן, לו ליתן אתה חייב - למתנות

 ,מא תהלים) 'דל אל משכיל אשרי' :ואומר, (יז ,יט משלי) 'דל ןחונ' ה מלוה' :אומר הכתוב

 ".לביישו שלא ,לו ליתן היאך 'משכיל' אלא, נאמר לא 'לדל נותן', (ב

וכשבעוונותינו אין , קונים עם זה קרבנות הציבוראז כשיש בית מקדש , זו מצוה תמידית מחצית השקל

 .לאורך כל השנהבפורים אלא  ולא רק, לאביונים מתנותמקדש נותנים 

 

 לשקליו שקליהן הקדים

שהדבר נועד  34ל אומרים"חז. פורים בתחילת חודש אדר לפני' פרשת שקלים'קוראים את לא לחינם אנו 

 העולם והיה שאמר מי לפני וידוע גלוי: לקיש ריש אמר", של המן הרשע להקדים את שקלינו לשקליו כדי

 משמיעין באדר באחד: דתנן והיינו. לשקליו שקליהן יםהקד לפיכך, ישראל על שקלים לשקול המן שעתיד

ר"המן מנפנף בכך שעם ישראל הוא  ."הכלאים ועל השקלים על ד ְמֻפזָּׂ ין ּוְמֹפרָּׂ ים בֵּ ַעמִּ ומנגד עומדת , 35"הָּׂ

ודברי המן , ות וקירובדהאומה הישראלית ונותנת מחצית השקל להודיע שלאמתו של דבר יש ביניהם אח

  .ות רוח הםהרשע דברי הבל ורע

ֶבן"על המילים  ים מִּ ה ֶעְשרִּ נָּׂ על ". המן של שקלים להכריע שבא ',המן' סופי תיבות": אומר בעל הטורים ,36"שָּׂ

ה: "כמאמר הכתוב ,ישראל ומרוממים את קרןשל המן  את שקליו יםכריעידי מחצית השקל אנו מ קָּׂ  ְצדָּׂ

ם  .37"גֹוי ְתרֹומֵּ
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 .כי תשא פרק ל -שמות פרשת תצוה ( לקח טוב)יקתא זוטרתא פס 

34
 .ב"מגילה יג ע 

35
 .ח, אסתר ג 

36
 .יד, שמות ל 

37
 .לד, משלי יד 


