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''כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר 
  נפשו''

ובמסכת בבא בתרא אמרו: אמר משה לפני הקב''ה, רבונו 
  של עולם במה תרום קרן ישראל, אמר לו בכי תשא.

  והדברים טעונים ביאור. כלומר, על ידי מחצית השקל.
  

, א לפי חסד שבה''אמרו חז''ל ''אין צדקה משתלמת אל
דהיינו, שאם בצדקה שעשה הציל את העני ממות, אף הוא 
יזכה להינצל ממות שנגזר עליו, ואם נתנה למי שפחות נצרך 
לה אף שכרו לא יהיה גדול כל כך. בני ישראל אחר שחטאו 
בעגל נזקקו לזכות שתצילם ממגיפה. אך דא עקא שלא יכלו 

מדבר, עליה נאמר ''צדקה תציל ממות'', לקיים מצות צדקה ב
היתה על המן ולא חסרו דבר, מלבד כיון שכל מחייתם 

מותרות. אמנם ברגע שנצטוו להתפקד באמצעות מחצית 
השקל, נפתח בעיניהם פתח לקיום הצדקה. זאת על ידי 
שהעשירים יתנו לעניים את הכסף החסר להם עבור 

  המיפקד.
 במה תרום קרן לישראל''''זהו ששאל משה רבינו להקב''ה 

העגל, אחר שאינם יכולים להינצל בזכות הצדקה. מחטא  –
ע''י מחצית השקל שיתנו העשירים   – ''אמר לו בכי תשא''
''ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד לעניים כדי לקיים 

. וכשם שהם יצילו בכך את העניים ממגיפה, שהיתה אותם''
מנים ללא השקלים, כך מדה עלולה לבוא עליהם אם היו נ

ינצלו אף הם מחיוב מיתה של  ''לפי החסד שבה''וכנגד מדה 
  העגל.

  רבי חיים מוולז'ין
  

  ''ונתנו איש כפר נפשו...ולא יהיה בהם נגף בפקד אותם''
בספר תפוחי חיים מפרש פסוק זה בדרך צחות: על פי מה 

שם טוב על הגמרא במסכת חולין דף ק''ט  שידוע בשם הבעל
 –שכל מה שאסר לנו הקב''ה התיר לנו כנגדו. אסר לנו חזיר 

  לנו כבד וכו'. התיר  –לנו דג שיבוטא. אסר לנו דם התיר 
שאל הבעל שם טוב: אסר לנו הקב''ה כפירה, ומתי התיר 
לנו? וענה: שכאשר בא אליך יהודי לבקש עזרה, אל תאמר לו 

  ר'', אלא, אתה תעזור!''ה' יעזו
בשעה  ''ונתנו איש כפר נפשו''וזה רמוז בפסוק שלפנינו: 

שצריך לתת, יעשה אדם את עצמו ככופר לשעה קלה ויתמוך 
  בפועל, ולא רק ב''ה' יעזור''!

  תפוחי חיים
 

  ''אך את שבתתי תשמרו'' 
  חז''ל אמרו שמי שמחלל שבת נחשב לגוי ויינו יין נסך. 

ויש להבין מדוע חז''ל אמרו זאת דווקא על עבירה זו של 
  חילול שבת, ולא על שאר עבירות שבתורה?

  
אלא, שגוי אינו חייב לאכול טרף, וכן אינו חייב להכות את 
אביו וכו', יש רק עבירה אחת שגוי חייב לעשות: הוא חייב 

  לחלל שבת. גוי ששבת חייב מיתה. 
א אות יותר מכל המצוות. ויהודי לפיכך שמירת שבת הי

  המחלל שבת נחשב מומר לכל התורה כולה ויינו יין נסך.
  תפוחי חיים

  
  ''ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר מי לה' אלי''

מעניין שניהל עמו מרן  שיח-סיפר רבי שמעון שוואב על דו
  החפץ חיים, בשבת אחת שבא לחסות בשל הצדיק:

בשלילה. שוב שאל עניתי  –שאלני צדיק ''שמא כהן אתה''? 
השיב  – חבל! –''אולי אתה לוי?'', ושוב עניתי בשלילה. 

החפץ חיים, משיח בדרך, ובית המקדש יבנה. התשוקה 
כהן ואפילו  להיכנס למקדש תהיה עצומה, ומכיון שאינך לא

  לא לוי, הרי אינך יכול להיכנס לעבודה. 
עצמי כן כהן, ומדוע אתה לא אני  –המשיך  –אולי שמעת 

כהן? תמה. השבתי, משום שאבי אינו כהן. שב החפץ חיים 
ודחק בי, ומדוע אביך אינו כהן? הבנתי כי שוב אין טעם 
להשיב שגם אביו לא היה כהן, שאז היה שב ושואלני וחוזר 

  כי ודאי יש לו איזו הערה להשמיעיני.לילה, והרהרתי בלבי ח
או אז פנה אלי הצדיק ואמר, אני אומר לך מדוע! כי לפני 
שלשת אלפים שנה, שעה שמשה קרא בקול ''מי לה' אלי'', 
אבותיך לא היו בין אלו שנענו לו ובאו. לא כן כן אבותי ושאר 

כך נבחרו בני שבט לוי אשר נזדרזו להתאסף סביבו, ומשום 
לעבות המקדש. מעתה ואילך, קח לך זאת ככלל לחיים: 

, חלץ חושים ''מי לה' אלי''כאשר נשמעת באזניך הקריאה 
  ורוץ, אל תתמהמה!

  החפץ חיים
  

  ''וישבר אתם תחת ההר''
עובד כאילו  –יש לדקדק שהרי שנינו ''השובר כלים בחמתו 

  היאך שבר משה את הלוחות בכעסו?ן עבודה זרה'', ואם כ
  

ברם, המהרש''א כבר הבהיר שהקורע דבר טפל ולא עיקר, 
  אין בזה איסור של הקורע בחמתו.

ובירושלמי במסכת שקלים מבואר, שבשעה שבני ישראל 
חטאו בעגל, פרחו האותיות מהלוחות, ונמצא אם כן 

באותיות  היה שהלוחות היו טפל ולא עיקר, שהרי כל עיקרם
  .הקדושות שנכתבו בהם

ואם כן נמצא שבכי האי גוונא, אין כל איסור של השובר כלים 
  בחמתו.

  שתי ידות
  



''ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר 
  כתבת''

מה ביקש משה להשיג בזה שימחה שמו מן הספר, וכי 
  תכופר חטאתם בכך?

  
אלא כך אמר משה להקב''ה: ''ועתה אם תשא חטאתם'', 
למחול להם חטאתם בזכות עצמם, מוטב, ''ואם אין מחני נא 

דם, וסלח להם מספרך'', מחוק זכויותי אשר בספר מעשי הא
  וילנא.דתמורתם. כך פירש המגיד 

אף רבי ירוחם ליבוביץ ממיר העלה תמיהה זו, בהספד 
א בראדין למחרת פטירתו של החפץ חיים: מפני מה ששנ

דרש משה רבינו לפני הקב''ה ''ואם אין מחני נא מספרך אשר 
ם ימחק שמו, וכי תבוא בכך ישועה לעם כתבת'', ומה ירויח א

  ישראל?
וביאר, דהנה חז''ל אמרו, למה נסמכה מיתת מרים לפרשת 
פרה אדומה, לומר לך, מה קרבנות מכפרים, אף מיתת 
צדיקים מכפרת. ולכאורה תמוה, הלוא מצינו שאף בחייהם 
מכפרים הצדיקים ומגינים על בני דורם, כמו שנאמר אצל 

ונשאתי לכל המקום בעבורם''. אלא, מה שמיתת אנשי סדום ''
צדיקים מכפרת לא בא למעט שבחייהם אינם מכפרים, רק 
להשמיענו שצדיקים בכל הוויתם מכפרים, ואם לא הועילו 
לכפר בחייהם, נאלצים הם לכפר במיתתם, ובכך ימצו את 

  תפקידם לכפרה עד תום.
הקב''ה, רצוני הוא שאכפר עליהם בחיי כך אמר משה לפני 

ותסלח להם, אך אם לא אצלח בכך, אבקש ממך ''מחני 
מספרך'', ואכפר עליהם במיתתי, מאחר שכל מציאות 

  הצדיקים לכפרה, אם בחייהם ואם במיתתם.
  רבי ירוחם ליבוביץ

  
  ''פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים''

ובמסכת נדרים נאמר: לא העשיר משה אלא מפסולתן של 
נים כראשונים'', לוחות, שנאמר ''פסל לך שני לוחות אב

  פסולתן שלך יהא.
פליאה היא, וכי לא מצא הקב''ה דרך אחרת איך להעשיר את 

  משה רק על ידי ''פסולת'' של הלוחות?
  

א נשתברו לוחות הראשונות לא ברם, חז''ל אמרו כי אלמל
נשתכחה תורה מישראל. זאת משום הסגולה המיוחדת 
שהיתה בהם, שאם למד אדם פעם אחת כבר היה שמור 
בזכרונו לעולם. אבל בלוחות השניות כבר בטלה הסגולה, 
וקיום התורה תלוי במדת ההכנה העצמית, העמל והיגיעה. 

רה, כי כיון שכך, עלול להתעורר החשש בלב מקבלי התו
מעתה עליהם להפריש עצמם מכל עסקי העולם ולהיוותר 
ללא פרנסה, משא''כ אם הלוחות הראשונים היו קיימים, שאז 
היה די לקבוע שעה קלה לתורה, ולעסוק רוב הזמן במסחר. 
לכך הראה הקב''ה, שיהיה משה רבינו לאות לכל מקבלי 

ת התורה, כי ה' יזמין להם פרנסתם תוך כדי עיסוקם בעשיי
הלוחות, היינו עסק התורה שלהם, איזו ''פסולת לוחות'' שעל 

  ידה יתפרנסו.
  רבי שמעון שקוף

  

  ''וימהר משה ויקוד ארצה''
  מדוע מיהר משה?

  
אלא, כיון שראה משה שהקב''ה הולך ומוסיף דור ועוד דור: 
''פוקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל 

, היה מתיירא פן יוסיף עוד כמה דורות. על כן, רבעים''
  ''וימהר משה ויקוד ארצה וישתחו''.

  כלי יקר
  

  שר לא עלה עליה עול''''אשר אין בה מום א
: אם יש אדם שחושב שאין בו בשם הרבי מקוצקאומרים 

  מום, סימן מובהק הוא שעוד לא עלה עליו עול...
  הרבי מקוצק

  
  סיפור השבוע

  ''הנה מקום אתי ונצבת על הצור''
כשנשא רבי מאיר שפירא מלובלין את דרשתו השניה 
כשהגיעה למלא משרת רב העיר בעיר גלינא, בית הכנסת 

כל החוגים והזרמים בעיר, היה מלא מפה לפה באנשים מ
בראש הנאספים היה הרבי, רבי בצלאל יהושע מגלינא, ואף 

ים באו להתרשם מדמותו של ושרמבין החוגים הציונים הפ
  .הרב

בדרשתו הציג את תפיסת עולמו של תפקידו של רב 
בישראל, ושירטט את אופי קווי הפעולה שינחו אותו 

למו הפנימי בעבודתו, הוא פתח במימרא ששיקפה את עו
  ואת תמצית משנתו ואורח חייו:

ויאמר ה' הנה מקום אתי ונצבת ''בפרשת כי תשא נאמר: 
, וזה על הצור והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור''

  פירושם של דברים: 
כל רב ומנהיג בישראל צריך לאחוז בשתי קצוות. כאשר 
הדבר נוגע לכבוד שמים ללחום את מלחמת ה' כנגד מחבלים 

כרמים, עליו לאחוז בשלח התקיפות והרוממות, ללא מורא ב
ומשוא פנים, אבל בפנימיותו, בעניינים שבין אדם לחבירו, 

  עליו לאחוז במידת הענוה, הרוך והשפלות.
כאשר  – ''הנה מקום אתי''הוא אשר אמר הקב''ה למשה: 

אתה בא ללחום מלחמת ה' על עניינים של כבוד שמים, אזי 
, עליך לעמוד בגלוי ובגאון תקיף הצור'' ''ונצבת על ראש

, כאשר אין הדבר ''והיה בעבור כבודי''כצור חלמיש, אך 
נוגע לכבוד שמים, אלא בעניינים שבין אדם לחבירו, אזי 

כופף עצמך ולהיות נסתר לעליך  – ''ושמתיך בנקרת הצור''
  ושפך ברך.

  אמרי דעת
  

  שבת שלום!
  

  
  יוצא לאור לרפואה שלימה 

  נ''י.נחום מיכאל בן חיה לאה ברוך 
  : ל למייל לפנות נא העלון ענייני לכל

kosssover@gmail.com  
  


