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 כ'ח שבט תש"ע-בשיחה שנאמרה 

 

שכל אחד מישראל יתן  מצווה מן התורה
, שהוא חצי של מטבע של אמחצית שקל כסף

שקל הקודש, ואת זה לתת לביהמ"ק. בזה חייב 
כל עם ישראל. מה המטרה של הכסף הזה? 

הוא ציבור. והתורה מחייבת להקריב  עמ"י
בביהמ"ק קרבנות ציבור כדי לכפר ולהביא 

 ;ברכה לציבור, יש קרבנות שנוהגים בכל יום
אחד בבוקר ואחד בין הערביים,  ,שני כבשים

בשבת עוד שני כבשים, בחגים הרבה יותר. 
אבל לא רק בעלי חיים, שתים עשרה חלות 

וזה  גדולות שמים על השולחן עד השבוע הבא
לחם הפנים. יין לנסכים וסולת למנחות. כל 

עולות ושלמים,  -קרבן תמיד, וכל הקרבנות 
עם כל קרבן מביאים על המזבח קרבן מנחה 

 שלשה, מנחת נסכים, ומנסכים ושמןמסולת 
לכל כבש, ששה לפר,  יין על המזבחלוגין 

 וארבעה לאיל.

 

  סוד הקרבנותסוד הקרבנות

 

כזו לדעת את סוד  אנחנו לא ברמה
ן לראות, הקרבנות. אבל דבר מעניין נית

                                                             
 הל' שקלים פ"א ה"ז רמב"ם פ"א מ"ו,שקלים  א

שהקרבנות שמקריבים בבימה"ק זה מקביל 
. מה אוכלים בלסעודות שאדם אוכל בעוה"ז

חיטה  -אנשים? בארוחה רגילה אוכלים לחם 
זה המזון הבסיסי. בסעודה מכובדת אוכלים 
בשר, ושותים יין. זה בדיוק ההרכב של 
הקרבנות בביהמ"ק. הצדיק, שהוא אוכל רק 

הכרס ולא לשם שמיים, לא בשביל למלא את 
מפני שזה טעים, האוכל שהוא אוכל זה עבודת 
השם כמו קרבן, ואם הצדיק אוכל לחם זה כמו 

ה כמו ריח לחם הפנים ואם הוא אוכל בשר, ז
ין זה יין על המזבח, ניחוח להשם. וכששותה י

 אדם כזה הוא כמו משכן ושולחנו כמו מזבח. 

יהיה באמת בשותפות של  אבל כדי שהקרבן
לכן צריך כל הציבור להשתתף  כל הציבור,

במחיר, בעלות של רכישת הכבשים והיין 
מהכסף של כלל ישראל. זאת היא תרומת 
מחצית השקל. מה הסיבה שעושים את זה 
בדיוק לקראת ר'ח אדר? כיון שהכל זה דבר 
הלכתי. כל דבר נקבע להלכה, כשכולם 
תורמים מחצית השקל, מביאים אותה 

לשכה, פרסו שם לביהמ"ק. היה חדר מיוחד ב
שטיח על הרצפה, מעין סדין גדול, עליו 
שופכים את כל המחצית השקל, ובכל פעם 
שצריכים קרבנות מוציאים משם. אבל סוף 
סוף זה יגמר. צריך כל פעם לחדש את המלאי. 
לא מחכים עד שיגמר כל המלאי של שקלים 
לביהמ"ק אלא הלכה של התורה שמדי שנה 

 השקל. בשנה חייב כל אחד במחצית 

את הקרבנות של שנה זו לא  ועוד הלכה,
מביאים משקלים שנשארו משנה שעברה. את 
הקרבנות שמביאים בשנת תש"ע לא מביאים 
משקלים שנשארו מתשס"ט. אלא, משקלים 
חדשים. זה נקרא 'תקלין חדתין'. לפי לוח 

לגבי שנת  תחילת השנה השנה, א' בתשרי זה
השמיטה ועוד הרבה הלכות, אבל לגבי 

בא' להלכה , השנה מתחילה מחצית השקל
בניסן, בר"ח ניסן כבר צריכים לקנות את 
הכבשים משקלים חדשים, כבר צריך להכין 
מלאי של הרבה מטבעות לקנות בהם כבשים 
מהשקלים החדשים. לכן מפרסמים חודש לפני 
כן. לקראת ר"ח אדר קוראים פרשת שקלים 
לפרסם שהגיע הזמן להביא מחצית השקל 

 לביהמ"ק.

                                                             
פ' כ"ו בביאור מידת  מסילת ישריםראה  ב

 הקדושה

מסכת שקלים. כמו שיש  דת,יש מסכת מיוח
מסכת פסחים על כל ההלכות הקשורות 
לפסח.. למשל, מה עושים עם השארית 

רבים הם, אז  -שנשארה, כשעם ישראל 
נשארים הרבה מטבעות בלשכה שנקראים 
'תקלין עתיקין' )שקלים ישנים(. ישנן הלכות 
מה לעשות מהם, זה הרי כסף ציבורי. הגמרא 

צור חומות אומרת שבזה בונים את בי
 ירושלים, זה ציבורי והולך למטרה ציבורית. 

 

  קריאת שקלים בימינוקריאת שקלים בימינו

 

ניחא פ' זכור לא קשורה  נשאלת השאלה,
עם בהמ"ק אז קוראים גם בימינו, פ' החודש 

קשורה קצת לביהמ"ק כי יש בה גם אמנם 
להכין כבש לקרבן פסח, אבל בפ'  -הכנה 

הכרזה, להתכונן להכין מצה, גם החודש זו 
מתאים גם  מרור, את ביעור החמץ וכו' אז זה

לימינו, אבל פ' שקלים ופ' פרה בימינו זה לא 
נוגע לנו. בימינו אסור לתת מחצית השקל 
לביהמ"ק. הגמרא אומרת שאסור להקדיש 
כסף בזמן הזה, ואם הקדיש, זו בעיה קשה 
מאוד, עליו לשים אותו בים המלח, שמא 
תבוא מזה תקלה לאדם. כי מי שנהנה מפרוטה 

, אם זה במזיד של הקדש זו עבירה חמורה
חייב מיתה בידי שמים ואם בשוגג חייב קרבן 
מעילה שהוא חמור יותר מקרבן חטאת, חטאת 
חייב כבש בן שמונה ימים אם בשוגג חילל 

 -שבת, חייב להביא קרבן לכפר על העוון 
להביא קרבן כבש. )החיי אדם מביא וכן כתוב 
בספרים הקדושים, שאם קרה שאדם חילל 

שבגלל שאין בהמ"ק הוא שבת בשוגג, יוצא 
מרויח כסף, כדאי שיתרום לצדקה את המחיר 

 שעולה כבש, כדי שלא יצא חוטא נשכר(. 

הוא מי שנהנה מפרוטה  אבל חמור מזה
אחת מכסף של הקדש, ומשתמש בזה, דוג' 
קנה לחמניה אחת בפרוטה בטעות ולקח את 
זה מהקופסא ששם יש כסף הקדש, מעל! לכן 

מעילות', צריך להביא היה קרבן מעילה, 'אשם 
כבש גדול בן  -לא כבש קטן אלא אייל 

שני סלעים, זה סכום במחירו שנתיים. ומשלם 
פרוטות. לכן בימינו אין אלפיים ענקי, קרוב ל

מחצית השקל, גם כשעושים מגבית צדקה, 
צריך להזהר שלא יאמר אני תורם מחצית 

 השקל, אלא 'זכר למחצית השקל'. 
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בימינו? שני  שקלים למה א"כ קוראים פ'

דברים, האחד, שאנחנו מסתכלים על בהמ"ק 
שזה חלק מהחיים הנורמאלים של עמ"י. 

. בתקופה עמ"י הוא עם בריא יש בהמ"קכש
שאין בהמ"ק זה דבר זמני, אנו חיים עם 
בהמ"ק, כל יום ויום אנחנו אומרים בסוף 

יה"ר שיבנה בהמ"ק במהרה  –התפילה 
תפי' שמונה בימינו. ג' פעמים ביום מתפללים 

עשרה שיבנה בהמ"ק. וסדר החיים שלנו הוא 
כזה, שזוכרים את בהמ"ק ולא מפסיקים 
לקרוא פ' שקלים וכשיבנה בהמ"ק זה לא יהיה 
דבר חדש, כל שנה ושנה מזכירים אותו 
מחדש. וכדי להדגיש שאנחנו חיים עם בהמ"ק 
ובלי בהמ"ק החיים שלנו פגומים, זה מצב לא 

ולני, אנחנו לא שלמים, ח -בריא ולא נורמאלי 
חסר לנו מחצית השקל בביהמ"ק. לכן אנחנו 

 קוראים את פ' שקלים. 

גם מקיימים ונשלמה פרים  מעבר לזה
שפתינו, כל הקורא פ' קרבנות כאילו הקריב 
קרבן, וע"כ כל הקורא פ' מחצית השקל כאילו 

 קיים מצוה של נתינת מחצית השקל.

 'זה יתנו כל העובר על יש עוד עניין,
קוראים  בשבת שלפני ר"ח אדרהפקודים'. 

בס"ת השני פרשת שקלים. אומר רש"י: 
"הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה 
מחצית השקל, ואמר לו כזה יתנו", מה זה 'זה' 
דברים שמראים בעיניים, הנה זה. השם הראה 

כתוב  גלמשה רבנו מטבע של אש. במדרש
שמשה רבנו התקשה בעניין מחצית השקל. 

על מחצית השקל ומשה שאל  הקב"ה צוה לו
 'איך'. 

שמשה התקשה  במדרש יש כמה דברים
בהם, הקב"ה הראה לו את הצורה, גם בחודש 
הזה לכם ראש חודשים, משה התקשה איך 
הלבנה צריכה להראות כדי לקבוע ראש 
החודש, הקב"ה הראה לו דמות ירח, 'כזה'. כך 
משה התקשה על המטבע של מחצית השקל, 

זה'. היכן שמשה דיבר עם הקב"ה הראה לו '
הקב"ה, שם לא היו מטבעות, פ' כי תשא 
נאמרה למשה בתוך מ' יום לפני שירד מהר 

 ,סיני, לפני מעשה העגל, שם לא היו מטבעות
. חומרייםללא דברים  שם זה עולם אחר בכלל

אז אם כבר להראות שם מטבע זה יכול להיות 
 רק מטבע בצורת אש. 

שקשה היה למשה רבנו,  אומרים חכמים
מטבעות זה דבר חומרי... ואם אנו שהרי כסף ו

אומרים שמצווה לקחת מחצית השקל, יוצא 
שאדם שאין לו כסף לא יכול לקיים את 

                                                             
 יב, ג' במ"ר ג

המצווה של מחצית השקל. ז"א היהודי צריך 
לדאוג שיהיה לו כסף, ואדם שחי חיים 

, זורע את השדה , בפשטות נכונהפרימיטיביים
ואוכל את החיטים שהוא קוצר, לא מחזיק 

מחצית מצות לקיים  כסף ביד בכלל, לא יכול
השקל. היה קשה למשה, וכי התורה רוצה 
שהאדם יאהב כסף, שזה דבר חומרי שאדם 
צריך להתרחק ממנו, אדם צריך להיות שונא 
בצע, שונא כסף. למה פתאום צריך להיות 

 אוהב כסף, על זה היה למשה רבנו פלא. 

 

  מלאכיםמלאכים  דידילקב"ה יש לקב"ה יש 

 

זה באמת ככה, או שהוא  אצל חכמי יון
עמ"י אצל אבל חומרי כולו או רוחני כולו. 

הכסף, שהוא דבר חומרי שבו הוא קונה אוכל, 
ואדם מרגיש כאילו יש לו בו קצת גאווה 
ותאווה. אצל עמ"י המטבע שנותנים זה לא 
סתם מטבע כסף, יבש וקר, זה כסף חם זה כסף 
קודש, אצל עמ"י דברים של חומריות הופכים 
לקדושה, כל קיומי המצוות הם כדי להכניס 

ר חומרי. השם כולו קרבת אלקים וקדושה לדב
, לא חסר לו. הקב"ה לא מלאכיםרוחני יש לו 

רוצה שהאדם יהרוס את הגוף שלו ויהפוך 
 להיות מלאך, יש כבר מלאכים. 

כן יאכל וישתה אבל  הקב"ה רוצה שאדם
יברך לפני האוכל ואז האוכל הזה קודש, הגוף 
לישראל הוא קודש. המטבע הוא של אש, חם 

א' רוצה להיות )לפי ורוחני. אצל אוה"ע, אם 
המושגים שלהם( קדוש, יש להם נזירים, 
בהודו יש פאקירים, יש אחד שרוצה להיות 
קדוש אז הוא לא מתחתן, פורש מאשה כל 

 -הזמן, כי זה שייך לגוף. אצל עמ"י זה להפך 
עם הגוף ועם זה להיות קדוש. ביון היה להם 
חכם גדול במושגים שלהם, ואמר שלא טוב 

צרכי הגוף ותענוגות, מינימום  לאדם לפתח את
לצרכי הגוף. קראו לו דיאוגנס.  ימוםשבמינ

הוא ראה שאפשר לגור בלי בית, עשה סככה 
להגן מהשמש על יד הנהר, כי יש כאן מים. 

הוא קוטף  -הוא שתה מהמים ויש עצי פרי 
פירות מההפקר ואוכל ושבע ומלמד פילוס' 
לתלמידים. גם אלכס' מוקדון למד אצלו 

 הוא היה מלומד גדול.חכמות, 

אחרי שחזר  מספרים שאלכס' מוקדון
הסוס  רוכב על, בא בנצחון מאחת המלחמות

לבקר את המורה שלו, הוא היה שמח מאוד, 
מורי ורבי  -ירד מהסוס השתחווה לו ואמר 

דיאוגנס, בקש בקשה אחת, מה שתרצה 
ואמלא את בקשתך. הוא ביקש, תראה עכשיו 

ל מזג האויר קצת קר, אני יושב מתחמם מו

השמש ואתה מסתיר לי את השמש, אם תזוז 
קצת מלאת את בקשתי שהשמש שוב תחמם 
אותי, לא יותר מזה. אלו היו המושגים שלו, 

יש חכמה ביון אבל אין תורה ביון.  -א"כ 
 תורה זה להכניס קדושה בחיי הגוף. 

כהן גדול שאין לו אשה  בהלכות התורה
א פסול, אם יקריב קרבנות ביום הכיפורים ויבי

שעיר לעזאזל זה לא יכפר. כהן גדול צריך 
שתהיה לו אישה. כי עמ"י חי עם הגוף ומקדש 
את הגוף. את זה אמרו למשה: אתה מתקשה 
מאוד, בשכל זה אכן קשה מאוד. אבל תדע 

מרי כמו אצל ולך, המטבע הזה זה לא דבר ח
הגויים, או כמו אצל הפרושים שמסגפים את 

ם כומר אחד הגוף וצמים. ומספרים שהיה אצל
ששלושים שנה לא אכל דבר, רק שתה מיץ 
פירות והמשיך לחיות, פרש לגמרי והלך 
למנזר. כשעמ"י עובדים את השם ואוכלים 
וישנים ומתחתנים, אז יש עבודת השם עם 
המטבע וביחד זה מטבע של אש, מטבע 
רוחני. המטבע הזה שבו עושים מצוות, לתרום 

, כי לביהמ"ק ולקרבנות זה לא מטבע סתם
עמ"י רוצה שיהיה לו כסף לקיים מצוות 
מחצית השקל. ממילא גוף המצווה מוסיף עוד 

 קדושה לאדם.

יש משנה  ואם כבר מזכירים משל לאש.
, "ֶוֱהֵוי ִמְתַחֵמם ְכֶנֶגד אּוָרן ֶשל דבפרקי אבות

אש  -ֲחָכִמים, ֶוֱהֵוי ָזִהיר ְבַגַחְלָתן ֶשֹּלא ִתָכֶוה". 
א אור, כשעושים מדורה זה דבר מחמם מבי

נהיה חם ויש אור גדול, אבל כשמתקרבים 
יותר מדי זה שורף. התחמם כנגד האור והאש, 
המטבע הוא כמו אש. אם אתה משתמש בו מן 
הצד, אז המטבע הזה עושה מצוות צדקה, 
קונה אוכל לפרנס את הגוף שזו מצווה להיות 

 בריא, קונה לולב ואתרוג וציצית. 

 

  מטבע שמחמם את הנשמהמטבע שמחמם את הנשמה

 

אש מחמם את  של א"כ המטבע הזה
הנשמה, שיזכה להיות מהצדיקים שמתחממים 
נגד האור של השכינה. ואם אתה מתקרב יותר 
מדי ומתחיל לאהוב את הכסף והכסף עצמו 
הופך למטרה ]בשבילך[ ונדבק עם זה, אש...! 
אש הגיהנום תשרוף אותך. אז זה כבר הפוך, 
לכן נאמר המשל של אש. אש זה טוב מאוד, 

הגבול. ואם אתה נדבק אבל טוב לדעת את 
לזה לגמרי והכסף במקום אמצעי הופך להיות 
, מטרה, זו סכנה וזה עלול לשרוף את האדם

 .רחמנא לצלן

                                                             
 פ"ב, מ"י אבות ד


