
 

פרשיות ויקהל פקודי מסכמות 
את ההכנסות , את בניית המשכ�

את המלאכה , ואת ההוצאות
את הסיכו� הסופי , המופלאה

ה מצווה כי "הקב. וחנוכת הבית
כל יחיד ויחיד ייטול חלק בבניית 

י תרומת מחצית השקל "המשכ� ע
שתאחד את כול� סביב ההקמה 

  .  'והבנייה של משכ� ה
כלל ישראל ההתגייסות של 

לבניית המשכ� מעוררת השתאות 
התורה מספרת לנו כי , והתפעלות

התרומות לא פסקו והמלאכה 
עד שמשה , הייתה דיה והותר

הוצר� להעביר קול במחנה 
  . שיפסיק הע� להביא תרומות

ר "הבה נראה כיצד מסביר רש
הירש את ההתגייסות של כול� 
למע� המטרה הנעלה של בניית 

  : המשכ�
ננו נעשה חלק בלתי הוא אי"

מבוטל של האומה על ידי עצ� 
א� איננו זכאי , קיומו והנאת חייו

  , לקיומו עקב עצ� עובדת הווייתו

 עולה – רק מי שנות� ותור�
  , למניי�

 קונה זכות רק מי שנות� ותור�
  , להמש� קיומו
זוכה ,  כמצווה עליורק מי שתור�

' בקרב הבריות שה, למעמד
, ויההעניק לה� את כתר ההו

וזוכה למעמד בקרב כלל ציבור 
  .האומה

 את תרומתו זכאי רק מי שתור�
". להימנות במספר בני ישראל

  )ר הירש"רש(
  , כדי להימנות כחלק מהמשפחה

כדי לקנות זכות קיו� בתו� חיי 
  , המשפחה

כדי לזכות למעמד בקרב הבריות 
  , ולהיות חלק מהמשפחה

יש לתרו� וליטול חלק במטלות 
  !!! הבית הקיומיות של

 –ר הירש " מסביר רש–כ� הוא 
בכל קבוצה החיה יחדיו ושואפת 

  : להימנות כגו! אחד ויחידה אחת 
בכל ספירה ומפקד מוסדרי� "

הנפקדי� בכלל מושג אחד 
משות� וכל נפקד נחשב ונער� 

 רק …כאחד מנושאי המושג הזה
מי שנות� ותור� עולה למניי� 

  ) ש�". (זה
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     פרשת שקלים                   
     

                        

        עניינא דיומא             

  
  

  א" זוכובסקי שליטהגאו� רבי נת�
  חכמה ודעת , ראש ישיבות גאו� יעקב

  

  בגדר חיוב 
  קריאת פרשת שקלים

  
ח "א פסק דא� חל ר"ה ס"תרפ' ע בסי"      השו

ספרי� באחד קורא פרשת ' מוציאי� ג, אדר בשבת
ח ושלישי מפטיר בפרשת "השבוע ובשני של ר

ב ש� הביא פסק האחרוני� שא� "ובמשנ. שקלי�
ח מסיי� הקריאה של "י� לרהקדי� פרשת שקל

א "ב דהנה ברמ"וצ. ח"כ קורא של ר"שקלי� ואח
ח טבת שהקדי� "ג הביא דבר"ד ס"תרפ' בסי

צרי� להפסיק , ח"לקרוא של חנוכה לקריאה של ר
ז תמה דהא בהקדי� אינו תדיר "ובט(ח "ולקרוא בר
כ אמאי "ב דא"צ' ולכאו). ז מעכב"לתדיר אי

' ועי. להפסיקצ "ח אי"כשהקדי� פרשת שקלי� לר
  .ז"א משכב"י' ח סי"י תנינא או"נוב

' ע סי"א בהגהות לשו"דהנה הרע,       והנראה בזה
א כתב דא� שכחו ולא קראו פרשת "ה ס"תרפ

ת וקורי� "מוציאי� ס, שקלי� ונזכרו באותה שבת
ובברכי . פרשת שקלי� בברכה לפניה ולאחריה

דלא , ג קרוב הדבר לברכה לבטלה"יוס� כתב דבכה
גברי ולא מצינו קריאת חד גברא ' קנו אלא זתי
דיש להסתפק , ונראה בביאור פלוגתייהו. ת"בס

א� הוי חיוב מיוחד , פרשיות' בחיוב הקריאה דד
או . דנתק� חיוב קריאה מיוחד בהני שבתות, ע"בפנ

דבאמת החיוב הוא מדי� קריאת התורה של כל 
אלא דבהנ� שבתות קבעו , השנה ומתקנת משה

אבל עצ� החיוב , יה ג� בהני פרשיותדהקריאה תה
  .ת דשבת"קריאה הוא חיוב וקיו� כמו כל קריה

ע ואינו "ל דהוי חיוב בפנ"א ס"      ונראה דהרע
ל "ולהכי ס, שיי� לקריאת התורה דכל שבת

דכל , ע"ת לקרות שקלי� בפנ"דיכולי� להוציא ס
גברי הוא רק ' ת פחות מז"מה דמצינו דאי� קריה

אבל , שנה שהיא מתקנת משהת של כל ה"בקריה
האי קריאה דארבע פרשיות שהוא די� קריאה 

, ת דשבת"הרי בי� כ� אינו מצטר� לקריה, ע"בפנ
אבל . כ שתיקנו חיוב קריאה ג� בחד גברא"ובע

פרשיות הוא מדי� ' ל דהחיוב קריאה בד"י ס"הברכ
ורק קבעו להאי קריאה בנוס� , קריאה דשבת

י דזה " לברכל"ולהכי ס, לקריאת פרשת השבוע
ת אבל לא שיי� לקרוא "שיי� רק כשמצר� לקריה

  .בנפרד פרשת שקלי�
י נראה ליישב ההפרש בי� חנוכה "ד הברכ"      ולפ

דרק כשהקדי� פרשת שקלי� , לפרשת שקלי�
משו� דבאמת קריאת פרשת שקלי� , אינו מפסיק

ורק נקבע , שבועהוי קריאה מדיני פרשת ה
כ "וא, דהקריאה בשבת זו תהיה ג� בפרשת שקלי�

ג תדיר קוד� דהלא השקלי� "ל דלא שיי� בכה"י
ח הוי חיוב קריאה "וקריאת ר, הוי כפרשת השבוע

, ולהכי כל שהתחיל בשקלי� אינו מפסיק, ע"בפנ
ח דתרווייהו הוי די� קריאה "כ בחנוכה ור"משא
אינו תדיר א דכשהקדי� ה"בזה פסק הרמ, ע"בפנ

  . ש היטיב"וא, ז מפסיק"ה
ח "כ יקשה אמאי באמת נקבע של ר"      אמנ� א

והא שקלי� הוי חלק מפרשת , לפני שקלי�

ל דלכתחילה איכא ג� בזה די� להקדי� "וי. השבוע
ח היא "ס עצ� הקריאה של ר"כיו� דסו, התדיר

ורק בדיעבד כיו� , תדירה ושקלי� פחות תדיר
, צ להפסיק"נו תדיר אשהמחייב של הקריאה אי

דבאופ� כזה דהמחייב אינו תדיר ורק עצ� הקריאה 
. ג הדי� תדיר הוא רק לכתחילה"בכה, היא תדירה

ל דמכיו� דיש שיטות דפרשת שקלי� הוי "עוד י
ל דלכתחילה חששו ג� "י, נ"ע וכמש"חיוב בפנ

אבל בדיעבד , ח קוד�"להנ� שיטות ולכ� קבעו של ר
  . נ"אינו מפסיק וכמש

דהנה בלבוש כתב דקריאת ,    ונראה עוד בזה   
ל לזכרו� מחצית "פרשת שקלי� הוי תקנת חז

איתא דהוא בכדי דליתו שקלי� ' וא� דבגמ[, השקל
ל דהיינו "י, באדר כיו� דבניס� בעינ� תרומה חדשה

והלבוש איירי , ק היה קיי�"רק בזמ� שביהמ
ק קיי� ואז הטע� הוא מחמת זכרו� "כשאי� ביהמ

ובלבוש ש� הוסי� בסו� דבריו , ]שקלמחצית ה
דטע� הקריאה הוא כדי לשל� פרי� שפתינו דלהוי 

' ב סי"והובאו שני הטעמי� במשנ. כהבאת שקלי�
דאי נימא דהטע� הוא משו� , ונראה. ה"תרפ

ונשלמה פרי� שפתינו מסתבר דהוי חיוב קריאה 
אכ� אי נימא דהוי מחמת . א"ע וכדעת הרע"בפנ

ל דמהאי טעמא אמרו " אזי י,זכרו� למחצית השקל
ז יהיה זכרו� "ת דשבתות שעי"דזה יכלל בקריה

י דפרשת שקלי� הוה "ל לברכ"וכדס, לשקלי�
  .נ"מדי� קריאת התורה דבכל שבת וכמש

דכיו� דאיכא שיטות ,       והנה ראיתי שעוררו לדו�
' בראשוני� דחיוב מחצית השקל הוא מב� כ

 בקריאת לא יתחייב' כ פחות מב� כ"א, ולמעלה
ד דפחות מב� "תרצ' א סי"ברמ' ועי[, פרשת שקלי�

א "במג' ועי, אינו חייב לית� זכר למחצית השקל' כ
ז יקשה רק אי נימא "נ נראה דכ"ולמש]. ש�

דהחיוב הוא משו� ונשלמה פרי� שפתינו 
ל דמי שלא "ואז י, דהקריאה הוי כהבאת שקלי�

, נתחייב בהבאת שקלי� אינו חייב בהאי קריאה
,  א� טע� הקריאה הוא לזכרו� מחצית השקלאכ�

ז הוא דקריאת פרשת שקלי� "ונתבאר דהגדר לפי
ג "כ מב� י"א, ת של כל השנה"הוי חלק מהקרה

ת של כל השנה הרי זה "ולמעלה שמחויב בקרה
  .מחויב ג� בקריאת פרשת שקלי�

טעמי� ' והנה במקור דברי הלבוש דכתב ב      [
ה דהנה איתא ונראה בז, לקריאת פרשת שקלי�

דרב אמר צו את , פלוגתא מהו פרשת שקלי�' בגמ
ושמואל אמר כי ', את קרבני לחמי וגו' י וגו"בנ

והנה בפרשת כי תשא נאמר החיוב של . 'תשא וכו
אבל בפרשת צו הרי נאמר רק חיוב הקרבת , שקלי�

ל "וי. הקרבנות דתמידי� אבל לא נאמר חיוב שקלי�
ו� זכרו� לשקלי� דלרב חיוב הקריאה הוא מש, בזה

ל דהחיוב "אבל שמואל ס, וזה איכא ג� בפרשת צו
י הקריאה "הוא מטע� ונשלמה פרי� שפתינו דע

ולזה בעינ� שיזכיר , להוי כאילו הביאו שקלי�
ולהכי בעי לקרות בכי , בדווקא פרשת שקלי�

ל ללבוש דמדברי רב נשמע "ומעתה נראה דס. תשא
 של דהא לא פליגי בעצ� העני�, ג� לשמואל

ומדחזינ� דלרב הגדר הוא לזכרו� מצות , שקלי�
, שקלי� הרי דג� לשמואל הוי הטע� מחמת זה

ל לשמואל דיש ג� עני� של ונשלמה פרי� "ורק דס
, ל לשמואל לקרוא בכי תשא"ולהכי ס, שפתינו

ומהאי טעמא הביא , ח שני העניני�"ז יצא יד"דעי
הטעמי� דבאמת תרווייהו איתנהו ' הלבוש ב

  ) מועדי�$ דביר הקודש       (]. נ"וכמש
  
 

 

  



 

‡ [.ÔÈ�Ú‰ ¯Â˜Ó .ל לקרוא ארבע "תקנו חז
 ,פרשיות בחודש אדר לזכרו� ארבעה דברי�

והפרשה הראשונה שקוראי� היא פרשת 
שהיו , להזכיר מצוות מחצית השקל, שקלי�

מחויבי� לית� כל אחד מישראל ללשכה עבור 
ובזמ� הזה בקריאתנו אנו . קרבנות התמיד

ר הסוגיא הוא והנה עיק.  משלמי� פרי� שפתינו

ה "תרפ' וראה בלבוש סי, א"ט ע"מגילה ד� כ' בגמ

' ובספר אליהו רבה כ. א"ומשנה ברורה ש� סק
והוא להקדי� , טע� נוס� לקריאת פרשה זו

י המבואר "והוא עפ.  השקלי� לפרשת המ�

ובאחד באדר ) פרק כא הלכה ב(מסכת סופרי� ב

שהיה צפוי , ולמה באחד באדר, משמעי� על השקלי�

שהיה המ� , לוי וידוע לפני מי שאמר והיה העול�וג

לפיכ! הקדי� , הרשע עתיד לשקול ככרותיו על ישראל

   .ואמר למשה שיהו שקלי ישראל קודמי� לשקלי המ�
  
· [. Â‡ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‡Â‰ ‰‡È¯˜‰ ·ÂÈÁ Ì‡‰

Ô�·¯„Ó ˜¯ . הנה רוב הפוסקי� נקטו שרק
פרשת זכור או ג� פרשת פרה קריאת� 

 אבל שאר פרשיות פשוט ,מחויבת מ� התורה
ראה באליהו רבה ובברכי יוס� . לה� שזהו מדרבנ�

אמנ� יש מי . ש� וכ� הכריע במשנה ברורה ש�
' שאומר בדעת כמה ראשוני� שכל הד

ה דקדק "תרפ' ר סי"א! בא. ת"פרשיות חיוב� מה

פרשיות ה� ' א שכל הד,ג"א בברכות י"מדברי הרשב

ז "ודות פהלח� חמ' ויישב בזה את קו, מ� התורה

שכתבו פרשיות כמו זכור ' ב על התוס"דברכות אות נ

כ במחזיק "וכ, פרשיות' שבאו לרבות כל הד, ופרה

. י שכל הפרשיות מ� התורה"בכת' ברכה שמצא תוס

א שכל "קלו שי' סי' וכ� ראה בגינת ורדי� כלל א

ואלו שסוברי� שזהו מ� ".הפרשיות ה� מ� התורה

ויש אומרי� ני ל דזהו הלכה למשה מסי"התורה צ
ראה . מ פרשת שקלי� היא מ� התורה"שמ

ואולי . ד שכתב סמוכי� לזה"נ' בספר בני� שלמה סי
מ בזה א� זהו חובה על היחיד או רק "יהא נ

דהיינו שא� אמרינ� שזהו דאורייתא יהא . על הציבור

וא� זהו דרבנ� זהו רק תקנה , חובה על כל יחיד לשמוע

א� נאמר שא� '  לכאואמנ�, על הציבור כשאר קריאות

א� זהו דרבנ� גדר התקנה הייתה שמוטל על כל יחיד 

יש להקשות אמאי לא גזרו ' לכאו, לשמוע פרשה זו

א "ת ד"שלא לקרות מצד גזירה שמא יעבירנו לס

זכור יש להקשות קושיא ' ובפרט בקריאת פר, ר"ברה

  . ע"וצ, זו

  

‚ [.‰�˜˙‰ ˙¯Âˆ .בחיוב להסתפק נראה 
 ע"בפנ חיוב הוי הא� ותפרשי' דד הקריאה
 או, בשבתות אלו מיוחד קריאה חיוב שנתק�

 של התורה קריאת מדי� הוא החיוב שבאמת
אלו  דבשבתות אלא משה ומתקנת ,השנה כל

 אבל ,פרשיות בהני ג� תהא שהקריאה קבעו
 כל כמו וקיו� חיוב הוא קריאה החיוב עצ�

וראיתי בספר דביר הקודש . דשבת התורה קריאת

כובסקי שרצה לתלות חקירה זו בפלוגתת נ ז"להגר

 בהגהות' א ה"תרפ( א"הרע דהנה כתב, האחרוני�

 מוציאי� שקלי� פרשת קראו ולא שכחו שא� )ע"לשו

 וא�' ולאחרי' לפני בברכה שקלי� פרשת וקוראי� ת"ס

 יוס� ובברכי, תשלומי� לו אי� השבת אחר עד נזכרו לא

 נותק דלא לבטלה לברכה הדבר קרוב ג"דבכה כתב

 ב"ובמ, ת"בס גברא חד קריאת מצינו ולא גברי' ז אלא

 דהוי ל"ס א"דהרע ל"וי .א"כרע פסק' ב ק"ס ה"תרפ

 כ"ע כ"וא התורה לקריאת שיי! ואינו ע"בפנ חיוב

 דמצינו מה וכל גברא חד של מסויימת קריאה דתיקנו

 קריאת בחיוב ז"כ גברי' מג בפחות ת"קריאה דאי�

 שתיק� וכמו משה תמתקנ שהיא השנה כל של התורה

 האי אבל ) מרובה פרק בסו� ק"ב' במס יעוי�(,עזרא

 וקיו� חיוב שהוא מכיו� הפרשיות דארבע קריאה

 דשבת הקריאה לעצ� מצטר� אינו כ! בי� הרי ע"בפנ

 ל"ס ולכ� גברא דחד קריאה תיקנו דכא� כ"ע כ"וא

 שקלי� ולקרוא ת"ס להוציא אפשר בבקר קראו דבלא

 דהחיוב ל"ס יוס� הברכי אבל', ריולאח' לפני ברכה ע�

 קריאה להאי קבעו רק השבוע פרשת קריאת מדי�

� זה דכל ל"ס ולכ� הפרשה של התורה לקריאת בנוס

 ההפטרה בקראו אבל התורה לקריאת לצר� כששיי!

 דלא גברא חד ולקרוא ת"ס להוציא ש"ל כ"אח ונזכרו

בצורת התקנה  . גברי' מג בפחות קריאה מצינו
'  ר.י"ש� ל ב ורש' גמב  , בזהי�נחלקו אמורא

אסי סובר שבשבתות הללו אי� קוראי� כלל 
אלא אות� הפרשיות , פרשיות השבוע
ירמיה סובר שנוס� ' ור, המיוחדות בדבר

לפרשיות השבוע קוראי� א� את ארבע 
. ירמיה' הלכה כרונפסקה . הפרשיות הללו

; ב"ג הכ"� תפלה פי"רמב; ש ש�"� ורא"ריראה ב

   . תרפהח"ע או"טוש
  

 È˙˘ ÔÈ‡ÈˆÂÓ È¯ÙÒ¯Â˙‰, באחת קוראי� 
. ובשניה מארבע הפרשיות, פרשת השבוע

, למנהגנו שהמפטיר אינו עולה למני� שבעה
קוראי� שבעה בספר תורה אחד ומפטיר 

טור ; עה' ב סי"ע השל� ח"סדר ר. בספר תורה שני

ויש אומרי� שבארבע הפרשיות  .תרפה' סי
. לדברי הכל קריאת� צריכה להיות מ� השבעה

שבלי הלקט השל� ;  מאירי מגילה כטולא נהגו כ�

ההפטרות של פרשיות . .ישעיה' קצג בש� ר' סי
אלא את ההפטרות , השבוע אי� קוראי� כלל

 וא� אי� .ש�'  גמ.המיוחדות לארבע הפרשיות
יות בבית הכנסת ההפטרה של ארבע הפרש

קוראי� , ויש לה� הפטרה של פרשת השבוע
' אוצר הגאוני� מגילה סי. ההפטרה של השבוע

ראש חודש אדר שחל וכ .קפז בש� רב האי גאו�
להיות בשבת מוציאי� שלשה ספרי תורה 

 פרשת "וקוראי� באחד בענינו של יו� 
 ובאחד בשל ראש חודש ובאחד בכי "השבוע 

חודש בקריאה מקדימי� של ראש אבל , תשא
תדיר תדיר  אינושו מפני שתדיר, לשקלי�

� תפלה ש� "רמב; מגילה ש�' Ó‚· ¯‡Â·Ó ÔÎ .קוד�

  .ע ש�"טוש; ג"הכ

  

„[.‰˙‡È¯˜ ÔÓÊ . פרשת שקלי� קוראי� אותה
, בשבת שלפני ראש חודש אדר הסמו! לניס�

, ב בברייתא"א במשנה ש� ובע,ט"מגילה כ' ראה בגמ

ח " חל ראפילו א�ה "ה ס"תרפ' ע סי"ונפסק בשו
אדר בערב שבת מקדימי� וקורי� בשבת 

ח אדר בשבת "אלא א� כ� חל ר, שלפניו
א "ע' מגילה ל' ראה בגמ. קורי� אותה בו ביו�

ש "ונחלקו בזה רב ושמואל לגבי כשחל להיות בער

' בשנה מעוברת קורי� ד. ל כרב שמקדימי�"וקיי
וא� טעו , פרשיות בעדר שני הסמו! לניס�

צרי! לחזור ' ת� באדר אוקראו כול� או מקצ
, ב"ע' מגילה ו' בגמ. 'ולקרות� בברכותיה� באדר ב

צ "ח שאי"תרפ'  והנה הגירסא בטור סו� סי, א"ע' וש� ל

א! כבר כתב , י"ש בב"עיי, לחזור ולקרות� באדר שני

ל שחוזר "ס בטור וצ"ח ודרכי משה שט"הבדק הבית והב

א� ב "ה סק"ב תרפ"ובמ, ר"כ בא"וכ, וקורא באדר שני
ח "שכחו לקרוא פרשת שקלי� בשבת שלפני ר

 תשובה ראה בפסקי. קורי� אותה בשבת שאחרי זה

 פרשת קראו ולא ששכחו מקרה ד"שד� ש� ע ל 'סי א"ח

 בשבת אותה יקראו א� אדר ח"ר שלפני בשכת שקלי�

 ביטלו אפילו' וכו הבאה בשבת אותה דקורי� נראה ,הבא

 ה"של סימ� ח"חאו שיק מ"מהר ת"וראה שו' וכו במזיד

 ובדי� ציבור ששכחו לקרות פרשת שקלי�. ל"עכ

 ראה  .ת"צרי! לחזור ולקרות ולהוציא שוב לס

' שפסק דחוזרי� וקוראי� כמו שכק ב "סימ� תרפה סב "מ

  . והרחבנו בזה לעיל, א ודלא כדברי הברכי יוס�"הרע

  

‰ [.„· ¯ÈËÙÓÏ ÔË˜ ˙ÈÈÏÚ '˙ÂÈ˘¯Ù .יעלה לא 
 יודע אינו א� פרשיות הארבע למפטיר בכל

ראה  .הכתב מתו! $"הש ע� במלה מלה לקרות

 לא אופ� דבכל א"וי פרשיות' בד או ה"ד ש� ל"בה
 יש. א"הרעק י"עפ ש� ל"בה  .הפרשיות' בד יקרא

 לקט� קורי� שאי� לסוברי� שאפילו שכתב
 רשאי שקלי� בפרשת פרשיות בארבע למפטיר

 חודש ראש קוד� יגדיל א� לתורה לעלות הקט�
 כיו� וטעמו ד"נ' סי שלמה בני� ת"שו זו שנה של ניס�

 לבית השקלי� נתינת לזכר באה שקלי� פרשת שקריאת

 גדול יהיה זה שבער ומכיו� ניס� ח"מר שהתחילה המקדש

 שקלי� פרשת לשמוע החיוב מעכשיו עליו חל ניס� ח"בר

 ו"ח וזמני� ובמועדי� זה במפטיר לתורה לעלות יכול ולכ�

 יקרא לא' כ מב� דבפחות להחמיר דיש הביא ה"צ' סי

 הפוסקי� כתבו .שקלי� בפרשת ח"י הקהל להוציא
�'  בד לקט� לקרוא שלא למחמירי� שא

 ראה פרח[ ירד לא עלה א� מקו� מכל הפרשיות

 על רחמי� שערי' ב אות ד"תרפ' סי ח"אור י"ברכ ש� שוש�

 הקט� שרשאי א"וי] 'א אות' ט שער אפרי� שערי
 קנו כשרק אפילו שיותפר' בד למפטיר לעלות

 ד� א"ח אדמה פרי עלה לא ועדיי� בשבילו המפטיר

 וכ� ה"מ אות ב"י ענ�' א' סי ז"ח אליעזר בצי$ ד"והו ט"י
 יש וכ� ,הוריו של זכרו� ביו� לקט� להתיר יש

 כגו� הצור! במקו� לכתחילה לקט� לקרות להתיר
 אדמה מזבח. שקלי� בפרשת שלו� דרכי משו�

 וראה ט"מ אות ש� אליעזר בצי$ ד"הו ד"רפ' סי ח"אור

  ' א' סי פורי� בענייני ל"זצ פראנק פ"להגרצ קודש במקראי

  

Â [.ÂÓ˘"˙ÂÈ˘¯Ù Ú·¯‡· ˙.  אי� חובה לקרוא
ראה . פרשיות שני� מקרא ואחד תרגו�' את הד

שביאר דעיקר חובת ', מ' ג סי"ח ח"ת גרות משה או"שו

 כדי ולא, ת היא כדי שיסיי� פרשיותיו ע� הציבור"שמו

פרשיות אי� ' ולכ� בד, להיות בקי במה שהציבור קוראי�

אמנ� יש מי שהחמיר בפרשת . ת"חיבי� בשמו
בספר לקט יושר סו� מנהגי . ת"זכור ופרה לומר שמו

ת "חנוכה כתב שרבו בעל התרומת הדש�  היה קורא שמו

ז "לפי' ולכאו, ת"את פרשיות זכור ופרה לפי שחיוב� מה

ת "פרשיות חיוב� מה' ל שכל הדא נתבאר לעי"הרי לרשב

  . ת"כ בהכל יהא חייב בשמו"וא

  

   מאיר שולביץהרב 
 



 

  ג בפרשת שקלים"בני י
  
א שיש לית� "י): בהגה', א, ד"תרצ(

זכר למחצית השקל שהיו ' קוד� פורי�  וכו
ואי� חייב ליתנו אלא מי שהוא . 'נותני� באדר וכו

והיינו כדעת החינו� . כ"ע, ולמעלה' ב� כ
. אי� חייב במחצית השקל' וברטנורא דפחות מב� כ

� חולקי� ט שהפוסקי"א מביא מתוי"אבל במ
 . ש"ג  היו חייבי� במחה"ל שמב� י"וס

מביא ) ו"ק' סי(א "רעק' והנה בהג
, ר דנשי� פטורות מתפילת מוס�"ת בש"משו

ואי� מוס� אלא , ש"משו� שאי� חייבות במחה
ח מביא דפטורות "ובש� הצל. מצד קרב� מוס�

  .ג"משו� שהז
דא� ' א הנז"אחרוני� דלדעת רמ' והק

. מאי חייבי� במוס�א, ג אי� שוקלי�"בני י
הוכיח דא� מי שאינו שוקל שיי� ) ז(ובעמודי אור 

) 'ד' שקלי� א(ל לב� בוכרי "מדס, בקרבנות ציבור
". עובר על הפקודי�"שאינו , דכה� אינו שוקל

כ שהקרב� הוא "ובע. וכ� לוי. אטו פטור ממוס�
ז ניחא "ולפי. 'ר הנז"ודלא כבש. של כל ישראל

  .א"נמי לדעת רמ
דלא .) ד(חו מההיא דזבחי� עוד הוכי

ומוכח דכל ישראל ה� . צ"שיי� שינוי בעלי� בק
ג "כ שיי� שינוי בעלי� בבני י"דאל. צ"בכלל ק

  .ונשי� וכהני�
.  מתכפר) א(גדרי� ' והנה ידוע שיש ב

ל שכל ישראל "ז י"ולפי]. ב"ואכמל.  [מקריב) ב(
. ג ונשי� וכהני�"צ אפילו בני י"מתכפרי� בק

ולא במי , הפרשהקביעות בשעת דמתכפר תלוי ב
, יש רק להשוקלי�" מקריב"אבל די� . שתר�

ק "ב(דמעיקרא תורא דראוב� והשתא נמי דראוב� 
ז א� תפילה כנגד די� "ויש לדו� לפי.). ו"ע
מ "ונפק". מתכפר"נתקנה או כנגד די� " מקריב"

  .א� חייבות נשי� במוס�', א הנז"לנידו� דרעק
בכור בש� ) ח"מ' סי(ת "והנה בשע

, התמיד כאילו הקרבנו' דאי� לומר אחר פר, שור
ומשו� דאי� יחיד . כנוסח הטור, אלא כאילו קרב

ת חולק "ובשע. מיקרי בעלי� בקרב� ציבור
  . כדחזינ� דיש די� עמידה על הקרב�

שהרי ודאי כל , ש"הבכ' ב ד"וצ
ולמה לא יאמר כאילו . ישראל מתכפרי� בתמיד

, צ"בק" מקריב"י� פ כוונתו דאי� ד"וצל. הקרבנו
  ]. ל דדי� עמידה תלוי במתכפר"וס. [רק מתכפר

כאילו "ש ש"ל דכוונת הבכ"אבל י
אבל קרב� ציבור . שיי� בקרב� שותפי�" הקרבנו

  .הוא בעלות אחת של כל הציבור
י "בש� מהר) ז"סוסמ(י "ועיי� בב

התמיד כש� שחייבות ' דנשי� חייבות בפר, מולי�
כל העוסק בפרשת  "וא� כוונתו מצד די�. בתפלה

יהא מבואר דשיי� בנשי� ". כאילו הקריב' וכו
ויש לדו� . בקרב� תמיד' אפי" 'כאילו הקריב וכו"

ובזה הרי . קאי אכפרת הקרב�, א� כאילו הקריב
או שכאילו הקריב והביא . וכדלעיל, נשי� בכלל

, ובזה הרי יש לצדד א� נשי� בכלל. קרב�
  .וכדלעיל

ואנו , )ב"ה סק"תרפ(ב "והנה במשנ
בקריאת הפרשה של כי משלמי� פרי� שפתינו 

וא� כוונתו . כ"ע,  דכתיב בה עני� השקלי�תשא
א� כ� . בשפתנו" ש"הבאת מחה"דאנו משלמי� 

ג יהיו פטורי� "בני י, ל דלדעת החינו� דלעיל"י
  . שהרי לא היו מביאי�. שקלי�' מפר

   
  

  ברגג ישראל וינ"הרה             

  מס ערך מוסף
íéøòùá òãåð , úà øòùì íéãøôñä åâäð øùà úà

åëøò éôë ì÷ùä úéöçî øåòéù) .äë"ç .( ÷ñôë àìå
îä" á)öøú"ä (úéîå÷î òáèî éöçá øòùì . éúòãìå

íäéðù íéé÷ì øùôà ,ì÷ùä úéöçî êøò úà úúì ,
úéîå÷îä òáèîäî éöç ááøùì åæ äðéúðáå , äùìù åà

 íéàöç)äáä ÷ñôë"ì.(  
  íøá ,éì äòåãé àì áåùéçä úøåö , éë

øéçî íéòáå÷ íéøçåñä , éðåöéç ñî íéôéñåîå
)òî"î( , àëñðä øéçî íàä -óñë  , øéçîä éôë àåä

éñéñáä ,åøéçî úà äðùé àì äðéãîä ñîå ,àîù åà ,
øéçîä àåä ÷åùá úåð÷ì øùôàù äî . ùéù úòãì úàæ

äæ ñî íéáåâ àìù íéøçåñ ,àøî äæ øùôà äæ ïéàù ä
úéðåöéç äùéøã àìà øöåîä øéçî.  

  

  תורכי או מצרי
äøãä ìù ì÷ùîä çååø úåáø íéðù" åì÷ùîù éëøåúä í

3.2íøâ  ,òå"óñëä øéçî úà åøòéù äæ ô , åì÷ùîù
øåéá øàåáî"ù ã"ä ,ñ" ä3äøã "í .úòãì úàæ , éë

äøãä" êñ åøåòéù éøöîä í2.8íøâ  , íéøîåàù éôëå
ïë åìãåâ íéðù úåàî ,øäåáî" ùîúùäå øùôà í
äæ ì÷ùîá åéúåãîá .îäéôá úåéãò úìéçúá ïééåòé" ù

åìù.  
éàðåòî÷ åà éàðåèéñ øéçî ïéðòìå , éàðåòî÷äù äàøð

òáå÷.  
  

  בדיוק

íä íéðù úáù úåøð ,åëå øåëæ ãâðë ãçà ,' áúëå
îø"óéñåäì øùôàù à , úà úì÷ì÷î àì úôñåúäå

úåøðä ìù íéðù øôñîä .úàæ úîåòì , øùòî ïéðòì
ñëíéô ,äëä áúë"ç ,úéøéùò ÷åéãá äéäéù , àì

øúåé àìå úåçô ,åùá äàøå"â ïîéñ ìëåø ú÷áà ú'.  
  øùôàå , àåä ïåãðä øùàë"øôñî" ,

åéìò óéñåäì øùôà ,úéøéùò àåä ïåãðä øùàëå ,
"úåîë" ,äæ ìò óéñåäì ìåëé äúà éà.  

åëå äáøé àì øéùòä äøåúá ùøåôîå ,' íéðåùàøá ùéå
áåò óéñåîäã íéøáåñääî ø"ú ,éå"ïðáøãî à.  

  ðä éôì ïðåáúäì ùéå"ì , íåùî äæ íà
úéöçî åæ ïéà óéñåî íàã ,äæâ àîù åà"àéä ë ,
úéöçî íù ãáàð àì éøäù.  

  

  נשים

îî úåøåèô íéùð"àîøâ ïîæäù ò ,åæ äåöî äøåàëìå ,
àîøâ ïîæ ,úåøåèôå .àøáå" íåùî ïéøåèôù øàåáî ù

ùéà åðúðå äøåúá áåúëù ,äùà àìå .ö òåãîå êéø
èåòéî ,î íåùî äéì ÷åôéú"àîøâ ïîæäù ò , êéøö íâ

àîøâ ïîæ òåãî ïðåáúäì , äìåëé äùøôää íöò éøäå
äðùä ìë úåéäì.  

  

  מנהג טוב
â áåè âäðî íà ú÷åìçî äîåãîë 'íéîòô , øãð

äî"ú ,ïðáøãî åà] .úçá äæá øáã øáëå"ñ .ðòìå" ã
áåè âäðî øãâ , íäéìò ìá÷ì íéùðà íéìéâø íà à÷åã

ïë ,àêøã ïéàù âäðî ìá ,â íâ 'áùçð àì íéîòô .
ìàã"ë ,äìåç ø÷éá ,äôùà êôù åà ,åìù øîà åà '

 íãàì -â  'íéîòô ,åéîé ìë ïë úåùòì êøèöé.[  
  ïè÷ä åðá øåáò ì÷ùù éî äúòîå , áúë

áîøä"ô í"íéì÷ùî à ,÷ñåô åðéà áåù , øàéáå
âîä"ú ïîéñ à"ò ,øãð íåùî äæù ,äåîúì ùéå , éøä

äæ øãð ,ïðáøãî åúáåç ,äîå"ììë øãð ïàë ïéà ú ,
à"ïë äùåò êéàå úéöçîä úà íúñ ïúåð ë , äøåúäå

äøîà ,äáøé àì øéùòä , øåñéà àåäù íéðåùàø úòãå
øåúä.  

  äæá øàåáîå , úôñåúë àì ïúåð íãà íà
åîöòì ,øçà øåáò ãòåéî àìà , ìù øåñéà ïàë ïéà
"äáøé àì ."åúøãâä äîå äæ ãåòéé åäî ïéáäì ùéå.  

 

  
   ג אלחנן פרץ"הרה

 

   כוחן של ישראל-מחצית השקל 
  

  "˘È˜Ï ˘È¯ ¯Ó‡ , ¯Ó‡˘ ÈÓ È�ÙÏ ÚÂ„ÈÂ ÈÂÏ‚
ÌÈÏ˜˘ ÏÂ˜˘Ï ÔÓ‰ „È˙Ú˘ ÌÏÂÚ‰ ‰È‰ÂÏ‡¯˘È ÏÚ  , ÍÎÈÙÏ

ÂÈÏ˜˘Ï Ô‰ÈÏ˜˘ ÌÈ„˜‰) ."È ‰ÏÈ‚Ó"Ú ‚"·.(  
***  

   Ï‡¯˘È ÏÚ ¯Ó‡ ÔÓ‰˘ ‡˘È· ‡�˘ÈÏ‰Ó
 ˘Â¯Â˘Á‡Ï-" Â‚Â „¯ÂÙÓÂ ¯ÊÂÙÓ „Á‡ ÌÚ Â�˘È ' È˙„ ˙‡Â

ÌÈ˘ÂÚ Ì�È‡ ÍÏÓ‰ " -ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÎÏÓ  . ÌÈÏ„˙˘Ó Ì�È‡
ÌÈ„¯Ù�‰ ˙‡ ı·˜ÏÂ ¯·ÁÏ ,ÂÏ˘ ˙ÂÈ�ÁÂ¯Ï ‚‡Â„ „Á‡ ÏÎ . ÏÚÂ

·˜‰ ÌÈ„˜‰ ÔÎ" ‰ Ï‡¯˘È ÈÏ˜˘ - ÂÈ‰ ¯„‡· „Á‡·˘ 
ÌÈÏ˜˘‰ ÏÚ ÌÈÊÈ¯ÎÓ , ˜¯ ‡Â‰˘ ÔÈ·ÈÂ ÚÓ˘È „Á‡ ÏÎ˘

'˙ÈˆÁÓ ,'ÔÈ�·‰ ÌÏ˘ÂÈ „ÁÈ ÌÏÂÎ È„È ÏÚ ˜¯Â.  
   ÏÎ Ï‡ ‰ÚÈ‚Ó Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ ˙‡È¯˜ ‰˙È‰ ÂÏÈ‡
Ï‡¯˘È ˙È· , ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡ ÈÎ Ì‡'˙ÈˆÁÓ ,' Ì„‡‰ „È· ˘È˘

ÌÂ¯˙Ï ,Â‡ÂÏÓ· Â˜ÏÁ ˙‡ ‡È·Ó ‰È‰ „Á‡ ÏÎ Ì‡ Ï·‡ , ˙‡
ÂÎ ‰‡ÏÓ‰ Â˙�·‰ ˙‡ ‡ÏÓ‰ ÂÁ- ·ˆÓ‰ ‰È‰ ‰�Â˘ ‰Ó 

È�ÁÂ¯‰ ,˙„‰Â ‰¯Â˙‰!  
***  

   ˙¯Â˙ ÏÚÂ Ï‡¯˘È ÌÚ ÏÚ ÌÈÓ˜ ˙ÂÁÂÎ ‰·¯‰
Ï‡¯˘È ,È˘‰Â"Ì‰ÈÏ˜˘ ÌÈ„˜‰ ˙.  

  Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ‰ Ï˘ ÁÎ‰ ‰Ó ,ÊÁ"Â¯Ó‡ Ï ,
Ú Â�È·¯ ‰˘Ó ÚÓ˘ ¯˘‡Î" ‰"Â˘Ù� ¯ÙÂÎ ˘È‡ Â�˙�Â" , ¯Ó‡

‰˘Ó ,Â˘Ù� ¯ÙÂÎ Ô˙ÈÏ ÏÎÂÈ ÈÓ ,"Ú „Ú· ¯ÂÚ ¯˘‡ ÏÎÂ ¯Â
Â˘Ù� „Ú· Ô˙È ˘È‡Ï" ,ÚÈ‚Ó Â�È‡ ÔÈÈ„ÚÂ ...·˜‰ ÂÏ ¯Ó‡" ‰

 ÔÁÎ ÈÙÏ ‡Ï‡ ÈÁÎ ÈÙÏ ˘˜·Ó È�È‡"Â�˙È ‰Ê" ,‡" ¯È‡Ó ¯
·˜‰ ÏË�" ‰‡¯‰Â „Â·Î‰ ‡ÒÎ ˙Á˙Ó ˘‡ Ï˘ Ú·ËÓ ÔÈÓÎ ‰

Â�˙È ‰ÊÎ Â�˙È ‰Ê ‰˘ÓÏ ÂÏ.  
  Ú·ËÓÏ ÌÈ„„ˆ È�˘ ˘È , ‰ÏÂÎÈ ‡È‰ „Á‡ „ˆÓ

 ˙È˙Á˙ ÏÂ‡˘Ï Ì„‡‰ ˙‡ „È¯Â‰Ï -Î  ˙Â‡�Â‰‰Â ˙Â·È�‚‰ Ï
Ú·ËÓ· ÌÈ·ÂÁ˙ ÌÏÂÎ ‰ÂÂ‡˙Â ‰‡�˘‰Â . È�˘ „ˆ Ì‚ ˘ÈÂ

Ú·ËÓÏ , ‰Ú˘· ÂÓÏÂÚ ˙‡ ˙Â�˜Ï ‰„È ÏÚ ÏÂÎÈ Ì„‡‰ ¯˘‡
˙Á‡ ,„ÒÁ‰ ˙‡ ¯ˆ·ÏÂ ‰¯Â˙‰ ˙‡ ˜ÊÁÏ.  

  ·˜‰ ÂÏ ‰‡¯‰" ‰˘ÓÏ ‰"˘‡ Ï˘ Ú·ËÓ ÔÈÓÎ" ,
 ˘È „Â·Î‰ ‡ÒÎ ˙Á˙Ó'¯ˆÂ‡ '-' È˙ÎÏÓÓ ˜�· ,' ÌÈÊÂ�‚ Ì˘˘

‰'˘‡ Ï˘ ˙ÂÚ·ËÓ ,'ÁÂÓ‰Â ·Ï‰ ÌÈÊÂ�‚ ‰Ó˘ , ˙Â¯ÈÒÓ‰
 ‰·¯˜‰‰Â -" Â�˙È ‰ÊÎ !"Â�È˙Â˘Ù� ÏÚ ¯ÙÎÏ ÏÂÎÈ ‰ÊÂ.  

  ‰Ó‰ ÌÈÏ·‚ÂÓ Ì„‡‰ ˙ÂÁÂÎ ˙Ó‡· , ÏÂÎÈ Ì„‡‰
˙ÈˆÁÓ ˜¯ ˙˙Ï ,ÌÏ˘ Ï˜˘ ‡Ï , ÌÏÂÎ ˙ÂÙ¯Ëˆ‰· Ï·‡- Ì‡ 

ÂÈÏÚ ¯˘‡ ˙‡ ‰˘ÚÈ „Á‡ ÏÎ , ˘„˜Ó‰ ˙È· ‰È‰È ‡Ï‰
˙¯‡Ù˙Ï.  

   Ï˘ ‰˘¯Ù ‰˙Â‡'Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ ,'„Â‰È ÏÎ˘ È
„ ˙„Â·ÚÏ Â·Ï ˙‡ Ô˙È ,'‰¯Â˙‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ˙‡ ¯ˆ·Ï ÚÈÈÒÈ , ‰Ê

‰ Ï˘ ÛÒÎ ¯ÎÎ ÌÈÙÏ‡ ˙¯˘Ú‰ ˙‡ ÚÈ¯ÎÈ'ÌÈ�Ó‰ ' ÏÎ Ï˘
¯Â„Â ¯Â„.  

   È�· È¯ÈÚˆ ÏÚ ‡Â‰ ·ÂÈÁ‰ ‰�Â˘‡¯·Â ˘‡¯·Â
Ï‡¯˘È , ‰¯Â˙‰ ˙‡ ÂÏ ÂÓ‚¯˙È˘ ˘˜È· ÍÏÓ‰ ÈÓÏ˙ ¯˘‡Î

 ÌÂ˜Ó·Â Ò� ‰¯˜ „ÂÁÏ „Á‡ ÏÎ ÌÈ�˜Ê ÌÈÚ·˘ ÒÈ�Î‰Â
"¯Ú� ˙‡ ÁÏ˘ÈÂÏ‡¯˘È È�· È ,˙ÂÏÂÚ ÂÏÚÈÂ" , Â·˙Î" ÈËÂË‡Ê

Ï‡¯˘È È�·" , Ï‡¯˘È È�· È¯˘ ¯ÓÂÏÎ)Ë ‰ÏÈ‚Ó 'Ú"‡( , - ÈÂ‚‰ 
 È¯Ú� „È· ÌÈ¯ÒÂÓ Â�Ï ˘Â„˜‰ ¯·„‰ ˙‡ ÈÎ ÔÈ·‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï

Ï‡¯˘È È�· ,‡ÏÙ˙È ‡Ï˘ È„ÎÂ ,¯·„‰ ˙‡ Â�È˘.  
   ˙Ó‡‰ Ï·‡ -Ï‡¯˘È È�· È¯Ú�‰ ‰Ï‡  , Ì‰ Ì‰

˙ÏÎ˙ ÏÈ˙Ù· ÍÈ˘Ó‰Ï Ì„È· ¯˘‡ ,Ó· ¯ˆ·Ï ˘Ù�‰ ˙Â¯ÈÒ
‰¯Â˙‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ˙‡!  

)ÓÚ ‰„‚‡ È¯·„ 'ÊÒ˙(  
  

 לל מןעורך הרב ה
  

  הדרשה בפרשת שקלים שהביאה לתוכחה
  

, ולכ� החליט לדבר סרה על בני הקהילה שאינה מרבה לית� שקלי� לצדקה, והיתה זו פרשת שקלי�, ברבי� ולדרוש תוקהל להקהיל לסלוני� אבש באחד המגידי� מעשה
  .הצדקה מ� עי� מעלימי�והתלונ� על שה� , � מחצית השקלא� שבעבר כל אישמ ישראל נת

   .שהיה מעשה למר אספר אייזיל רבי לו אמר דרשתו את משסיי� ,בישראל קהלה של תהנובג מדבר אד� יצדכ והקפיד שמע מעמד באותו הוא א� שהיה חרי� אייזיל רבי
 לא ועיניו לבו את הדברי� לקחו ,סחורה מיני לכ מלאות חנויות ורחובות קי�ווש נאי� בתי� לגדו כר� לפניו ראה ,הזה לעול� למטה שירד מעלה ירמד אחד במלא� מעשה
  ].?ל� יש תעודה[ איעשמ ארטפפאס א $ לעז בלשו� ושאלו דחא ירכנו אצלו ובא הל� ,ועיני את ומזי� עומד שהוא ועד מראות שבעו

 זוהי $השיבו לו . הטיב מה וז  תעודה$ המלא� שואל. א� יש ל� תעודה הוא שואל. זה ערל של רצונו מה מסביבו היהודי� את המלא� שואל ישראל ניב יחא $שאל המלא� 
 גזל� בחזקת הריהו תעודה לו שאי� ומי ,ולרוצחי� לגזלני� ניתנת ואינה הגוני� אד� לבני נתיתנ זו תעודה הרוצחי� ומפני הגזלני� מפני הבריות את לשמור ההבא תעודה
   .ממנו הרי�זנ ווהבריות ורוצח
 שר ועל ,הפל� שר מעליו גבוהיש , עצמו הנוטרי� ושר ,הנוטרי� שר מעליו גבוה ישש לו משיבי� ה�ו?  הזהגויה של לידו כלו� ?מסור הוא מי של לידו $ המלא� ושואל חוזר

  . שלו כתר מלוכהובעצמו בכבודו הקיסר המיניסטר ועל ,המיניסטר – האיפרכיה שר ועל האיפרכיה שר הפל�
 אכס על ויושב עולהואז  ,ורבבות אלפי� והורג למלחמה היוצא מלחמה ובעל גבור בראש אלא �יתנ מלכות תרכ אי� $וה� השיבו ? מלכות כתרב זוכהמי ה המלא� ושואל

  . ומקבל כתר מלוכה המלוכה
 לאבי דמי� בשפיכת השטו� לאד� ,שמירה מוסרי� את� מי של לידוו הרוצחי� ומפני הגזלני� מפני הבריות את לשמור את� רוצי� ,�שבעול שוטי� $הגיב המלא� ואמר 

   .הרציחה ותבא
 שלמה להיקה על הרע לשו� מספר בעצמו הוא והרי. נתינת הצדקה והקפדה על תשלומי הקהלמ הבריות את לשמור אלא תוכחתוב ה� המגיד לא בא, ואמר אייזיל רבי סיי�

  .שמקפידה על כ� רבות, בישראל

 



 

 

  הרב נחמיה רוטנברג
  

הקרוב חל מעתה החיוב לשמוע 
פרשת שקלי� ולפיכ� רשאי לעלות 

  . לתורה במפטיר זה
  

   טעה

 לבנו של יט סימ� ציו� שיבתבספר 
הנודע ביהודה הביא את תשובת אביו 

 אדר ח"ר בשבת שאירע במעשה" ל"וז
 שהזמינו תורה בספר הקורא שטעה
 והתחיל שקלי� פרשת בו לקרות
 לפרשת קוד� שקלי� פרשת לקרות

 ופסק, הקריאה באמצע ונזכר ח"ר
 לגמור ש� ל"זצ הגאו� ו"אאמ

 כ"אח ויקראו שקלי� בפרשת הקריאה
 ש� וכתב ח"ר פרשת המפטיר ע�

 ותמה ז"וע " .ע"דכ אליבא זו שהוראה
 אחרוני� תשובות דברי ווהביא עליו 
 מהגאו� אמת לדוד בספר הובא

 במעשה ל"זצ א"חיד ה"ומ המובהק
 ופרשת חדש ראש בשבת שטעו

 מוכ� שהיה ת"הס והקדימו החודש
 כבר והעולה החודש' פ בו לקרות

 אז והיה התורה ברכת עליה ביר�
 פרשת לקרות יש א� דעות חלוקי

 עליה ביר� וכבר הואיל תחלה החודש
 ברכה לגרו� שלא התורה ברכת

 לפרשת הספר לגלול א� או לבטלה
 שהוא חודש ראש פרשת �להקדי ח"ר

 מוסכ� אינו זה שפסק הרי. תדיר
 בזה שמחולקי� בגדולי� ונפתח ע"מכ

 החודש פרשת בי� בזה יש חילוק ומאי
ובעל השיבת ציו� . שקלי� לפרשת

 זה שאי� מלבד הנה"ל "השיב  וז
 ל"זצ הגאו� ו"אאמ דברי על השגה

 לפלפל והולכי� סובבי� ש� שדבריו
 �"מור שהביא �"האבודרה בדברי

 ה"בהג ד"תרפ' סי סו� ח"או ע"בש
 חנוכה בשל לקרות והתחיל בטעה
 חנוכה מקריאת להפסיק שצרי�

 מזה שאי� תחלה ח"ר בשל ולקרות
 המעשה שהיה דידיה לנדו� סתירה
 לא כא� דעד, שקלי� פרשת בשבת

 חנוכה מקריאת להפסיק א"הרמ פסק
 שהוא חודש ראש פרשת להקדי� כדי

 ל� קיימא שאנ� מטע� היינו תדיר
 עיקר כל חנוכה בשל משגיחי� דאי�
 פרשת בשבת כ� אירע א� אבל

 בפרשת לקרות והקדימו שטעו שקלי�
 ע"כ בזה ח"ר פרשת קוד� שקלי�
 ל"הנ א"והרמ �"אבודרה היינו מודי�
 כ"אח וקורא שקלי� פרשת שגומר

 קריאת דחיוב ח"ר פרשת למפטיר
 פרשת כמו מדינא הוא שקלי� פרשת

 תדיר הוא ח"שר משו� שהוא רק ח"ר
 תחילה ח"ר פרשת לקרות מקדימי�

 שכבר בדיעבד אבל לכתחילה והיינו
 אי� תדיר באינו תחלה לקרות התחילו

 שקלי� פרשת באמצע מפסיקי�
 סתמא כ"וא ח"ר פרשת להקדי�
 היינו ע"לכ שכתב דמה כפירושו

 ל"ז א"והרמ �"אבודרה דעת לשלול
 בפרשת ומורי� חולקי� שאינ�
 כפסק שקלי� פרשת ורלגמ שקלי�

  . ד"עכ" ל"זצ הגאו� ו"אאמ

 

 

  שכחו
א� שכחו לקרוא פרשת שקלי� ולא 

א "זכרו עד שעת המנחה של שבת ינ
שמוציאי� ספר תורה ויקראו בו אחר 

מקראי . [קריאת התורה של מנחה
התעוררות , ג"ז ס"קודש שער כ

אול� בספר ]. ח"ד סימ� ס"תשובה ח
כתב שהתקנה ] ז"סימ� כ[יוס� אומ" 

ולכ� , לא היתה לקרות אלא בשחרית
ל "כשנזכרו רק בשעת המנחה הו

עוררות תשובה אול� בהת, כעבר זמנו
ל מובא דלפרשת שקלי� יש "הנ

תשלומי� לשבת הבאה מטע� שעדיי� 
הקדימו "ל "שיי� מה שאמרו חז

וכ� ראויי� , "שקלי� לשקלי המ�
  .ח ניס�"להביא השקלי� עד ר

  

  ללמוד מסכת שקלים
ח אדר משניות מסכת "נכו� ללמוד בר

וכשחל ראש חודש בשבת , שקלי�
' ו סי"יפה ללב ח. [ילמד בשבת שקלי�

  ].ה"תרפ
  

  שני ספרי תורה
] ו"ס' ב עמ"ח[בספר נחל אשכול 

נת� ' הביא שבבית הכנסת של הגאו� ר
אדלר לא הביאו ספר תורה שני 

כיו� שהקריאה הוא , לפרשת שקלי�
באותו ספר פרשת משפטי� ואי� 
טורח לגלול ספר התורה עד פרשת 

וכ� מובא בלוח , תצוה שבאותו ספר
ואל סלנט שמ' ז הגאו� ר"י שחו"א

ל לא נהג בבית מדרשו להוציא "זצוק
ת שני כי אי� צרי� לגלול הרבה "ס

כ חל "ואי� כא� טירחא דציבורא אא
אול� מנהג העול� , בראש חודש

תפילה ושאר ' � הל"ש ברמב"כמו
  .ספרי תורה' פוסקי� שמוציאי� ב

  

  ?מהו הטעם
יש כמה טעמי� לקריאת פרשת 

זכר "שקלי� יש שכתבו שהוא 
 ויש שכתבו שיש בזה ,"למקדש

ויש עוד ". ונשלמה פרי� שפתינו"
ובספר מקראי קודש , טעמי� בזה

מ בי� "כתב שיש נפק] 'סימ� א[
הטעמי� דלפי טע� ראשו� שהוא זכר 

כ "למקדש שהכריזו על השקלי� א
המשמיע על השקלי� אי� צרי� שיהיה 
בר חיובא ואי� כא� עני� להוציא ידי 

ה אול� לטע� שגדר הקריא, חובה
בזמ� הזה הוא משו� זכר למקדש 

כ קט� אינו "ונשלמה פרי� שפתינו א
  .עולה

  

  קטן הנעשה בר מצוה

ח סימ� "בני� שלמה אור[יש י שכתב 
שבפרשת שקלי� רשאי הקט� ] ב"נ

ח "לעלות א� נעמה בר מצוה קוד� ר
לפי שקריאת פרשת , ניס� של שנה זו

שקלי� באה לזכר הבאת שקלי� 
, ח ניס�"בבית המקדש שהתחיל מר

ונער זה הואיל ויהיה גד�ול בחודש 

 ÈËÏÂÊ Ï‡Ïˆ· È·¯-·‡ "ÌÈÏ˘Â¯È „  
]¯˙" Ù-Ó˘˙ "‚   [  Â„È ·˙ÎÓ  

ביאור המחלוקת מהי פרשת 
  שקלים בזמנינו ובזמן הבית

  
 ,שקלי� בפרשת קורי� בשבת שחל אדר ח"ר ]א,כט[ במגילה שנינו

 ר"א מנל� ,'וכו שקלי� על משמיעי� באדר באחד הת� תנ� ובגמרא
 חדש תורה אמרה ,בחדשו חדש עולת זאת קרא דאמר י"אר סבי

 מתרומה אקרובי בעי דבניס� וכיו� ,חדשה מתרומה קרב� והבא
 למקדש שקלי� דליתו היכי כי באדר באחד וקרינ� קדמינ� חדשה

 אליה� ואמרת ישראל בני את צו אמר רב שקלי� פרשת מאי ,'וכו
 תשא כי ד"למ בשלמא ,תשא יכ אמר ושמואל ,מיחל קרבני את

 את ד"למ אלא ,שקלי� בה דכתיב שקלי� פרשת לה דקרי היינו
 בשלמא ,סבי' כדר טעמא אי� הת� כתיבי שקלי� מידי לחמי קרבני

 ד"למ אלא ,טבי' כדר הת� קרבנות דכתיבי משו� י"בנ את צו ד"למ
 שלש י"ר תנידכ כתיבי לאדני� שקלי� ,כתיבי מי קרבנות תשא כי

 הבית בדק ושל לאדני� אדני� ושל למזבח מזבח של ה� תרומות
   .'וכו הבית לבדק
 ית�' לה תרומה השקל מחצית ש� נאמרו תרומות שלש י"וברש

 ותרומת ,לאדני� היתה אדני� תרומת' ה תרומת את לתת' ה תרומת
 לכפר בה דכתיב השנה לכל צבור קרבנות מה� לקנות למזבח מזבח

 כפל איש אלא ,בכול� שוה היתה לא היא הבית לבדק נפשותיכ� על
 כוותיה תניא ,לב נדיב כל הנשי� על האנשי� ויבאו שנאמר נדבתו

 ומפטירי� תשא כי קורי� בשבת להיות שחל אדר ח"ר דשמואל
  .הכה� ביהוידע

 דמאי שקלי� פרשת מאי דפליגי הא על שתמה יהושע בפני' ועיי
 כנסת יאנש מימות ומפורס� הידוע בדבר ג"בכה שיי! פלוגתא
 בכל ,עבדא הוה היכי הכי מקמי דנחזי עזרא מימות או, הגדולה
 פרשת מאי דתלמודא סתמא מקשה מאי נמי ומעיקרא שקלי� פרשת

   .ש"עיי הוא ומפורס� ידוע דדבר כיו� שקלי�
 סובר רב ,שקלי� פרשת מאי במגילה דפליגי הא שפיר ואשר נראה

 למזבח מזבח לש ה� תרומות שלש תשא כי שבפרשת ש� י"ר תנידכ
 סובר שרב אלא ,הבית לבדק הבית בדק ושל לאדני� אדני� ושל

 שיש ומה ,חדשה מתרומה בניס� באחד להקריב היא המצוה שעיקר
 מצוה הכשר רק זהו ,השקל מחצית לתת מישראל אחד כל על חיוב
 דפרשת רב אמר ולכ� ,חדשה מתרומה הצבור קרבנות להקריב כדי

 להקריב המצוה עיקר זוהי שהרי לחמי קרבני את היא שקלי�
 כל יתנו זה תשא כי' בפר דכתיב והא ,חדשה מתרומה ציבור קרבנות
   על העובר

 רק נאמר זה ,'וכו למזבח מזבח של ה� תרומות ושלש הפקודי�
  .מצוה להכשר

 ובפע� ,כאחת כולו השקל מחצית את נת� לא א� שג� הוא מ"והנפ
 השלי� כבר רבנותהק הקרבת בשעת שהרי טובתו ידי שיצא אחת
  .השקל מחצית ונת� חיובו את

 כדעת דסובר ,היינו תשא כי היא שקלי� דפרשת אמר שמואל אול�
 בפני מצוה היא שנה בכל השקל מחצית שנתינת  בזה�"הרמב
 וזה ,אחת ובפע� כאחת כשנותנו אלא חובתו ידי יוצא ואינו עצמה
 מזבח של ה� תרומות שלש י"ר כדתני תשא כי בפרשת נאמר הלא

 נאמר ש� שהרי שקלי� פרשת היא תשא כי פרשת ולכ� ,'וכו למזבח
 היא השקל מחצית שמצות והיינו ,הפקודי� על העובר כל יתנו זה

 כולו נותנו אלא רבות בפעמי� נותנו ואינו שנה בכל הנתינה עצ�
  .אחת בפע� כאחת
 בזמ� היינו שקלי� פרשת מאי ושמואל רב דפליגי הא נראה זה ולפי
 שקורי� רב סובר כ"וא, השקל מחצית מצות לזכרו� רק הואש הזה
 היא המצוה שעיקר כיו� לחמי קרבני את אליה� ואמרת י"בנ את צו

 מחצית ונתינת חדשה מתרומה ציבור קרבנות בניס� באחד להקריב
 פרשת שקריאת ז"בזה כ"וא ,מצוה הכשר רק היא הלא השקל
 י"בנ את צו ורי�ק לכ� השקל מחצית מצות לזכרו� רק הוא שקלי�

 אמר ושמואל .השקל מחצית של המצוה עיקר שזה לחמי קרבני את
 היא השקל מחצית נתינת שעצ� סובר שהרי תשא כי פרשת שקורי�

 מצות לזכרו� רק שהוא ז"בזה שג� נמצא כ"וא ,עצמה בפני המצו
 עיקר נאמר ש� שהרי תשא כי פרשת קורי� מ"מ ,השקל מחצית
   .השקל מחצית נתינת מצות
 השקלי� על משמיעי� באדר שבאחד ששנינו הבית בזמ� אמנ�
 קרב� והבא דשח תורה אמרה בחדשו חדש עולת זאת קרא דאמר

 קדמינ� חדשה מתרומה אקרובי בעי דבניס� וכיו� ,חדשה מתרומה
 שמה שכ� וכיו� ,למקדש שקלי� דליתו היכי כי באדר באחד וקרינ�

 היכי כי השקלי� על משמיעי� של די� הוא שקלי� פרשת שקורי�
 תשא כי פרשת שקורי� מודה רב ג� כ"א ,למקדש שקלי� דליתו
 הוא והשיעור הפקודי� על העובר כל יתנו זה נאמר ש� רק שהרי

   .השקל מחצית
 מאי ושמואל רב פליגי דמאי י"הפנ קושית שפיר מיושב מעתה
 ומימות הגדולה כנסת אנשי מימות ידוע היה זה הלא שקלי� פרשת
 הבית דבזמ� ניחא הריולהמתבאר , תשא כי פרשת קורי� היוש עזרא

 על משמיעי� של די� היה שהרי ,תשא כי פרשת קורי� היו באמת
 שאי� הזה בזמ� פליגי ושמואל ורב ,תשא בכי נאמר וזה השקלי�

 לזכרו� שקלי� פרשת שקורי� אלא ,השקלי� על משמיעי� של די�
 השקל מחצית צותמ שזכרו� רב סובר כ"וא ,השקל מחצית מצות
 מחצית מצות עיקר זה שהרי לחמי קרבני את י"בנ את צו פרשת הוא

  .השקל

 

  הרב הלל מןעורך  



 

   מרדכי קרליבךג"הרה
  

  הרב ירחמיאל קראם

  קטן במחצית השקל

  
‰ÂˆÓ‰ ÂÊ ˙·ÂÁ ÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â˜ÏÁ� , ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Ú„„

˜ ‰ÂˆÓ"Î Ô· ‡‰È˘Ó ˜¯ ‡Â‰„ Á '‰�˘ ,ÎÂ"Ó¯‰ Î"Â‡ ‡"ÈÒ Á '
ˆ¯˙"Ò „" ˘È˘ ‡ÌÈ¯ÂÙ È�ÙÏ Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓÏ ¯ÎÊ Ô˙ÈÏ , ·ÈÈÁ ÔÈ‡Â

Ú ‰ÏÚÓÏÂ ÌÈ¯˘Ú Ô· ‡Â‰˘ ÈÓ ˜¯ Â�˙ÈÏ"Î ,¯‰ È¯·„· ÌÏÂ‡" Ó
Ù·"‰ ÌÈÏ˜˘ ‡"È ÏÏÎÏ ÚÈ‚‰˘Ó„ ‰‡¯� Ê"· ‡È·‰Â ‰�˘ ‚ ' ˙Â¯Ú˘

Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ ÏÂ˜˘Ï ·ÈÈÁ ,·Ó¯‰ ˙Ú„ ÔÎÂ" Ô‡Î ÂÈ˜ÂÓÈ�· Ô]Ù" Ï
ÈÙ"·.[  

Ù ÍÏÓ‰ ¯Ú˘·Â"‰ ÌÈÏ˜˘ ‡"ÎÂ¯Ú ‰�˘ÓÓ ‰˘˜‰ ‡ ÌÈÏ˜˘· ‰
]Ù"Ó ‡"‰ [Â�ÓÈ‰ ÔÈÏ·˜Ó Ï˜˘˘ ÔË˜˘ ,¯‰ ˙Ú„ÏÂ"·Ó¯‰Â Ó" Ô

ÈÓ ˙ÂÁÙ ÔË˜ Â�ÈÈ‰"‰�˘ ‚ ,]È Ô· ‡Â‰ Ì‡„"È¯‰ ‚"ÂÓˆÚ· ·ÈÈÁ Ê[ ,
‰‡�˜‰ ¯· Â�È‡ ‰Ê ÔË˜ ‡Ï‰„ ‰˘˜‰Â , Ï˜˘‰ ˙Â�˜‰Ï ÏÂÎÈ Í‡È‰Â

˘„˜‰‰ ˙Â˘¯Ï , ‰˘Ú� Â�È‡ ÔË˜‰ Ï˘ Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ ˙Ó‡·„ ı¯È˙Â
‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ˘„˜‰ ÔÂÓÓ ,ÓÓÂ Ï˘ ˙ÂÚÓ‰ ·Â¯· ÏË· ÔË˜ Ï˘ Â�Â

˘„˜‰ ,·Â¯· ÏË· Â�È‡Â ‡Â‰ ·Â˘Á ¯·„ Ú·ËÓ„ Û‡Â , ‡Ï‡ ‰Ê ÔÈ‡
 Ô�·¯„Ó]ÒÂ˙Î ‡Ï„ '‡Î ‰ÏÈÚÓ) :„"‰ËÂ¯Ù ‰[( , ÔË˜‰ È¯‰ Ô�·¯„ÓÂ

˙ÂËÂÚÙ‰ ˙�ÂÚÏ ÚÈ‚È˘Ó ‰‡�˜‰ ¯· , Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ ˙Â�˜‰Ï ÏÂÎÈÂ
˘„˜‰Ï ÂÏ˘.  

ÈÒ ÌÈ‡ÂÏÈÓ È�·‡· ÂÈÏÚ ‰Ó˙Â 'Î"Ï˜Ò Á"˙È‡ ‡Ï‰„ ‚ÁÏ ‰ˆÈ·· ‡ :
 Â�È‡ Â¯È·Á Ï˘ ÔÈËÁ ÔÈ·˜ ‰¯˘Ú· ÔÈËÈÁ ·˜ Ì„‡Ï ÂÏ ·¯Ú˙� Ì‡˘

ÏË· ,Ó ÏË· ‡¯ÂÒÈ‡„ Û‡„"ÏË· ‡Ï ‡�ÂÓÓ Ó ,‡Â" ÔÂÓÓ‰ ˜ÏÁ Î
ÔÂÓÓ‰ ¯‡˘· ÏË· Â�È‡ ÔË˜‰ Ï˘ ,ˆ ·Â˘Â" ÍÏÓ‰ ¯Ú˘‰ ˙È˘Â˜ Ú

Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ ÏÂ˜˘Ï ÔË˜ ÏÂÎÈ Í‡È‰ , ÔÂÓÓ· ÏË· Â�ÂÓÓ ÔÈ‡ È¯‰Â
¯Â·Èˆ‰ ,ˆ· ÁÈ�‰Â"Ú.  

·ÂÙÚ ·˘ÈÈÏ ˘È ÂËÂ˘Ù"˘Ó È"ÈÒ ·˜ÚÈ È¯ÂÎÈ·· Î 'Ó¯˙"È˜Ò Ë" ‡
ÂÏ˘ ÌÈÒ„‰· Â¯È·Á Ï˘ Ò„‰ ·¯Ú˙� Ì‡„ ,ÌÎÏ ·È˘Á ‰Ê È¯‰ , Û‡Â
ÏÈË· ‡Ï ‡�ÂÓÓ„ Ì˘ ‰ˆÈ·· ‡˙È‡„ , ·ÂÁ ÂÏ ·ÈÈÁ ‡Â‰˘ Â�ÈÈ‰

ÔÂÓÓ ,Ó Í‡"ÏË· ÂÓˆÚ· ‡ˆÙÁ‰ Ó ,Á ˜ÁˆÈ È¯Ù· ·˙Î ÔÎÂ"ÈÒ ‡ '
Ë" Â]„"ÔÎ‡ ‰[ ,ÌÈ¯„�„ ‡‰Ó ‰ÊÏ ÁÈÎÂ‰ÂÁ�  . Â�È‡ ˘„˜‰˘ ‰Ó„

ÔÈ¯È˙Ó ÂÏ ˘È˘ ÈÙÏ ‡Â‰ ÏË· ,ÏÈË· ‡Ï ‡�ÂÓÓ„ ÌÂ˘Ó ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,
ÚÂ"Ó„ Î"ÈÂÚÈ ÏË· ‡ˆÙÁ‰ Ó"˘.  

ÈÒ ¯Â‡ È„ÂÓÚ·Â '�" ÈÓÏ˘Â¯È· ˘¯ÂÙÓ ÔÎ˘ ‡È·‰ ‰]Ù"‰ ‰" ‚
˘¯ÙÓ‰ ˘Â¯ÈÙÏ[ ,˜ÙÒÓ„" Ô·Â‡¯ Ï˘ ‰‡ÓË ‰ÓÂ¯˙ ‰‡Ò Ì˘ Ï

Â¯È·Á Ï˘ ÔÈÏÂÁ ‰‡ÓÏ ‰ÏÙ�˘ ,Î‡· ‰ÓÂ¯˙‰ ‰¯˙Â‰ ‰˙ÚÓÂ‰ÏÈ ,
 ÈÓ„ Â�ÈÈ‰„ ‰‡ÓË ‰ÓÂ¯˙ ÈÓ„ ‡Ï‡ ·ÈÈÁ Â�È‡˘ ÔÚÂË ÔÈÏÂÁ‰ ÏÚ·Â

‰˜Ò‰Ï ÌÈˆÚ , ÁÎÓ ‡Â‰ ‰ÓÂ¯˙‰ ‰Á·˘Â‰˘ Á·˘‰˘ ÔÂÈÎ„ ˜ÈÒÓÂ
Â˜ÂÏÁÈ Ì‰È�˘ , ‡ˆÙÁ‰ ÛÂ‚„ ÈÓÏ˘Â¯È‰ È¯·„· ˘¯ÂÙÓ ‡‰ÈÓ ‡‰

ÏË· ÂÓˆÚ ,Ï‡„"Ô‰ÎÏ ÁÂÈ¯‰ ÏÎ ‡‰È È‡„Â Î.  
�·‡‰˘ ‡È·‰ Ì˙ÂÁ È‡ÂÏÓ·Â" Â˙ËÈ˘Ï ÏÈÊ‡ Ó]Ó‡˘ ‰Ó„ ‡�ÂÓÓ Â¯

ÏÏÎ ÏË· Â�È‡˘ Â�ÈÈ‰ ÏË· ‡Ï[ ,˘·„" ˘]˘"Ù Â"„ [ ‰ÓÏ ‰˘˜‰
·Â¯· ÏË· ˘„˜‰ ,]Á� ÌÈ¯„�· ¯‡Â·ÓÎ .ÒÂ˙·Â 'Ì˘ ‰ÏÈÚÓ[ , È¯‰Â
ÏÈË· ‡Ï ‡�ÂÓÓ , ˘„˜‰ ÔÂÓÓ· ‡ÈÏ˙ Â¯˜ÈÚ ‰ÏÈÚÓ ¯ÂÒÈ‡„ ÔÂÈÎÂ

˘„˜‰‰ ÔÓ ÏÂÊ‚Ï ¯ÂÒ‡˘ ,ÈÙÏ È¯‰" ‡Ï ‡�ÂÓÓ„ ÔÂÈÎ„ ÔÈ„‰ ÔÓ Ê
· ‰ÏÈÚÓ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈÈ„Ú ÏÈË·„ÓÂÚ ÂÓÂ˜Ó , Â�È‡ ˘„˜‰„ ‰ÊÓ ÁÈÎÂ‰Â

¯ÂÒÈ‡ ÔÈ„Î ‡Ï‡ ÔÂÓÓ ÔÈ„Î ÔÂ„È�.  
 ÌÈÏ˜˘· Ô�˙ ‰�‰Â]Ù"Ó ‡"„ [·È¯ ˙Ú„" ÌÈ·ÈÈÁ ÌÈ�‰Î‰„ Ê

Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ· ,ÎÚÂ" ¯ËÙÈÏ ÌÓˆÚÏ ‡¯˜Ó ÌÈ˘¯Â„ ÌÈ�‰Î‰ Ê
Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓÓ , ¯ÓÂÚÂ ¯Â·Èˆ ˙ÂÁ�Ó˘ ‡ˆÓ� ÌÈ�‰Î‰ ÂÏ˜˘È Ì‡„

ÌÈ�‰Î ˙Á�Ó ÔÈÈÂ‰ ÌÁÏ‰ È˙˘Â , ‰¯Â˙‰Â ÏÈÏÎ Ô‰Î ˙Á�Ó ÏÎ ‰¯Ó‡
ÏÎ‡˙ ‡Ï ‰È‰˙ ,ÚÂ"Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓÓ ÔÈ¯ÂËÙ ÌÈ�‰Î‰˘ Î ,˘¯ÙÂ" È

„ ÔÈÎ¯Ú·] .„"Â�Ï˘ ‰ [È˜ ‡Ï Ô�‡„"ÌÈ�‰ÎÎ Ï , Ô�ÈÏÊ‡ ¯Â·Èˆ Ô·¯˜·„
Ú Â‰�È� Ï‡¯˘È„ ‡·Â¯ ¯˙·"Î.  

ÏÓ·Â"Ù Ó"‰ ‰ÏÈÚÓ Ê"ÌÈ�‰Î‰ ˙¯·Ò ÏÚ ‰˘˜‰ Â , ˙ÈˆÁÓ ‡Ï‰„
 ÂÏ˜˘˘ ÌÈÏ˜˘ ·Â¯· ÏË· ÌÈ�‰Î ÂÏ˜˘˘ Ï˜˘‰Ï‡¯˘È , ÁÈÎÂ‰Â

ÒÂ˙‰ ˙Ú„Î ‰ÊÓ '‡Î ‰ÏÈÚÓ·] :„"‰ËÂ¯Ù ‰ [ ÏÈË· ‡Ï Ú·ËÓ„
‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ,˘¯ È¯·„ ‡È·‰ ·Â˘"ÈÈ˜ ‡Ï ˙Ó‡·„ È" ˙Ú„Î Ï

ÌÈ�‰Î‰ ,‡·Â¯ ¯˙· Ô�ÈÏÊ‡„ ÌÂ˘Ó ,ÈÙÏ„ È¯‰" ÍÂÙÈ‰Ï ¯‡Â·Ó Ê
·Â¯· ÏË· Ú·ËÓ„ ,ÒÂ˙‰ ˙Ú„Î ‡Ï„Â ,'ÈÂÚÈÂ" ‡�È„· ¯˜Á˘ „ÂÚ ˘

‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈÏË·Ó ÔÈ‡„ ,ÚÈÈÂ"˘.  
‰Ê· ‰‡¯�‰Â ,ÏÈË· ‡Ï ‡�ÂÓÓ„ Û‡„ ,Ó" Ï˜˘ Ô‰Î‰˘ ¯Á‡Ó È¯‰ Ó

ÏÏÎ Ô‰Î ÔÂÓÓ Â�È‡ ·Â˘ ˘„˜‰‰ „ÈÏ Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ , ¯Á‡Ó„ Í‡Â
Ô‰Î ˙Á�ÓÎ ·È˘Á„ ÔÂ„Ï Â�‡· Ô‰Î ÔÂÓÓÓ ‰·¯˜ ‰Á�Ó‰˘ ,] ÂÓÎ

È¯‚‰ È·˙Î· ¯‡È·˘"‡Î ˙ÂÁ�Ó· Ê : ‰Á�Ó ˘È„˜Ó‰ Ô‰Î· Û‡„
Ô‰Î ˙Á�Ó ·È˘Á ,¯ÙÎ˙Ó‰ Ô‰Î· ˜¯ ‡ÏÂ[ ,‡Â" ÔÂ„È� ÔÈ‡„ ÔÂÈÎ Î
Â�È�ÙÏ ÔÂÓÓ Ï˘ , Ô‰Î ˙Á�Ó Ì‡ ‰Á�Ó‰ ˙ÂÎÏ‰Ó ‡Â‰ ÔÂ„È�‰ ÏÎÂ

Ï‡¯˘È ˙Á�Ó Â‡ ‡È¯˜ÈÓ ,‡·Â¯ ¯˙· Ô�ÈÏÊ‡„ È‡„Â ‰Ê· , ˙Á�Ó Ì˘Â
‰ÈÏÚ Ï‡¯˘È.  
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  'מטבע של אש'
  
  

ה מצווה את משה למנות את "כאשר הקב
והמניי� ששולט בו עי� הרע , בני ישראל

. להביא עליה� נג�, ו לסכ� אות�"עלול ח
שהמניי� יהיה על ידי , ה"מצווה הקב

ובמדרש . מטבעות של מחצית השקל
אמר רבי מאיר כמי� ': תנחומא הביא
, קלה מחצית השקלומש, מטבע של אש
ה מתחת כסא הכבוד "הוציא הקב

ואמר לו זה יתנו כזה . והראהו למשה
  . 'יתנו

  
וכי משה רבנו לא הכיר , והדבר פלא

בצורת מטבע שהיה צרי� להראות לו 
מדוע צרי� להראות מטבע , וא� כ�. מטבע

עוד צרי� להבי� אי� ידע משה . של אש
מה , רבנו ממראה המטבע של אש

ל מה מקו� יש למטבע זו ובכל. משקלה
ה "תחת כסא הכבוד שמש� הוציאה הקב

  . להראותה למשה
  

לא בא הדבר אלא ללמדנו יסוד גדול 
משה רבנו לא התקשה בזיהוי . וחשוב

הוא לא ,  הפיזי של מטבע מחצית השקל
את . ביקש לדעת מה צורת ומראה המטבע

הקושי של . זה בוודאי ידע משה רבנו
 של מחצית משה רבנו היה אי� מטבע

מה יש . השקל יכולה לכפר ולמנוע  נג�
במטבע הזו שמלמד כל כ� הרבה זכות 

  . ובכוחו לכפר ולעצור את הנג�
  

הרי כס� , התקשה משה רבנו, אדרבא
הוא כלי המשחית הגדול ביותר שישנו 

באמצעותו יכול האד� להגיע . בבריאה
הכס� עלול להביא את . לעברי פי פחת

אוהב 'הרי . ' ויבעטוישמ� ישורו�'האד� ל
ומי שיש לו מנה הרי ' כס� לא ישבע כס�

וא� כ� אי� בכוחו של .  רוצה מאתיי�
הכס� לעשות פעולה הפוכה של עצית 

  . מגיפה
  

ה "הראה לו הקב, במענה לשאלה זו
מתחת לכסא הכבוד ש� . 'מטבע של אש'

ללמד� שלכס� יכולה להיות . יש מטבע
היות כס� יכול ל. המדרגה הגבוהה ביותר

אמצעי לרומ� את האד� להגיע למדרגות 
רק צרי� לדעת אי� . רוחניות גבוהות

  . להשתמש בו
  

כל . ה נת� לאד� את הבריאה כולה"הקב
מה שנמצא מתחת לכסא הכבוד נית� 

והאר) נת� ' השמי� שמי� לד'.  לאד�
והאד� ברצונו ובמעשיו יכול . 'לבני אד�

  . ו להחריבו"הוא לקיי� את העול� או ח
  

כאותה האש שאיתה יכול האד� 
ע� . להשתמש למטרות שונות לחלוטי�

ע� האש , האש אפשר לחמ� בימות הקור
ע� אש . אפשר להאיר את החוש�

א� יחד ע� זאת . מבשלי� ומכיני� מזו�
באמצעות האש אפשר ג� לשרו� ולכלות 

  . את כל העול� כולו
ג� המי� שה� מקור . בדיוק כמו המי�

ו לשמש ככלי " חהחיי� בעול� יכולי�
  . משחית לשטו� את העול�

  
הוא נית� ביד . הכס� הוא מטבע של אש

ברצותו מטה לכא� וברצונו מטה . האד�
אד� שזכה לעשירות יכול . לכא�

לקיי� , באמצעות כספו להקי� תורה
ו א� אינו "א� ח. מצוות ולעשות חסד

זוכה הוא יכול באמצעות הכס� לעשות 

ת את כל לשרו� ולכלו. חטאי� כבדי�
' ממו�': דורשי רשומות אמרו. העול�
ע� הממו� אפשר לעלות . 'סול�' 'בגימ

  .  הממו� הוא כמו סול�. ואפשר ג� לרדת
  

הוא , הוא יוצר תלות, עוד דבר יש בכס�
בפע� הראשונה כאשר נציגי . משעבד

היהדות החרדית הצטרפו לממשלה 
ונעשו שותפי� בקואליציה הציע לה� 

הממשלה תממ� ראש הממשלה דאז ש
את כל תקציב החינו� העצמאי והישיבות 

מ ש� "ג הגרא"מר� רשכבה. 'הקד
בעקבות . א התנגד לכ� בכל תוק�"שליט

עמדתו הנחרצת החליטה מועצת גדולי 
מפני שעול� . התורה לדחות הצעה זו

. התורה לא יכול להיות תלוי בשו� דבר
  . הוא צרי� להיות עצמאי

  
י� מסאטמר ר רבי יואל טיטלבוי"האדמו

, כמו ג� גדולי ישראל אחרי�, ל"זצ
יקבלו ' התנגד מאד שהישיבות הקד

תקציבי� ממקורות זרי� לרוח התורה 
וזאת משו� התלות וההשפעה שנוצרת 

  . עכב כ�
  

נכו� הדבר : גדולי ישראל אמרו
. שבהתחלה הנותני� לא מבקשי� כלו�

א� בסופו של דבר המקבלי� עצמ� יהיו 
את הנותני� מה ואי� אלו שיבואו לשאול 

  .מפני שכס� יוצר תלות. לעשות
  

: ל"ר מסאטמר זצ"אמר האדמו, צאו וראו
אי� הצליח קורח למשו� אחריו למחלוקת 

את . את ראשי הסנהדרי�, ע� משה רבנו
אלו  אשר התורה מעידה עליה� שהיו 

. קריאי מועד אנשי ש�, נשיאי עדה
' תלמידי חכמי� ויראי א. שונאי בצע
ל ידי משה רבנו  להנהיג את שנבחרו ע

ואי� הצליח קורח להמריד אות� . הע�
  .ותורתו' נגד ד

  
. כי קורח פיקח היה, התשובה לכ� היא

. בתחילה הוא נת� לה� מענקי� ותרומות
פיזר לה� מממונו העצו� ללא שדרש איזו 

כל מה שרצה היה שישבו . שהיא תמורה
אחר כ� כאשר היה צרי� את . וילמדו

קת ע� משה רבנו וביקש עזרת� במחלו
מה� להצטר� אליו כבר לא יכלו להעיז 

  .  פני� ולסרב לו
  

' י על הגמ"והביא לזה מקור מדברי רש
למה תלמיד חכ� : אמר רבי'בסנהדרי� 

איזה רוש� עושה ? דומה לפני ע� האר) 
: 'עונה הגמ. התלמיד חכ� על הרשע

הוא . בתחילה דומה לקיטו� של זהב
. מו כלי של זהבמערי� ומחשיב אותו כ

דומה לקיטו� 'דיבר איתו ' סיפר הימנו'
נהנה '. כבר ירד ערכו בעיניו' של כס�

וכותב ש� ' דומה לקיטו� של חרש' ממנו
הביאה את המימרא של ' י שהגמ"רש

שהיו 'רבי בגלל שעסקה בעדת קורח 
נשיאי עדה : כדכתיב. תלמידי חכמי�

ועל ש� שפית� . קריאי מועד אנשי ש�
הקלו בעיניו . כשנהנו מממונואותו רשע 

להשיא� ולהחזיק ידו במחלוקת ולמרוד 
  .'ה"בקב

  
המעוור עיני חכמי� . זה טבעו של הכס�

.                                                                                                                                     ומסל� דברי צדיקי�
. בכוחו של הממו� של הכס� ליצור תלות

מכס� צרי� להיזהר כמו .  לעוור עיניי�
כס� . 'מטבע של אש'זו הכוונה . מאש

ללא שמירה , ללא תשומת לב מתמדת
  .  מעולה יש בו סכנה גדולה

  
  
  


