
 

 

  
חז''ל תקנו לקרות ד' פרשיות בשנה מר''ח אדר עד ר''ח ניס
, הראשונה היא 

לזכרו
 מצות מחצית השקל, שהיו מחוייבי� לית
 ללשכה לקרב
  ,פרשת שקלי�
מקדמינ
 התמיד בכל שנה, וכיו
 דבניס
 בעי לאקרובי מתרומה חדשה, לכ� 

, ואנו כדי שיביאו שקליה� בר''ח ניס
 ,ומשמיעי
 על השקלי� באדר הסמו� לו
  . משלמי
 פרי� שפתינו בקריאת הפרשה של כי תשא דכתיב בה עני
 השקלי�

  
יש לזה רמז וסמ� בחז''ל  שנהגו היו� במצות מחצית השקל קוד� פורי�,ומה 

שעתיד המ� לשקול  ,(מגילה י''ג) אמר ר''ל גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העול�
לפיכ� הקדי� שקליה� לשקליו, והיינו דתנ� בא' באדר משמיעי�  ,לשקלי� על ישרא

) על הגהות המג
 אברה� (או''ח סי' תרצ''דולפ''ז יש לתר� קושיית על השקלי�. 
שג� נשי� וילדי� חייבי� במחצית השקל, הרי במחצית השקל של  ,מיימוניות

דע מספר לי ית השקל הואצחדבשל תורה הכוונה של מ וי''לתורה ה� פטורי�. 
הנפשות, והנשי� והילדי� לא נפקדו, לכ� נפטרו מזה, אבל מחצית השקלי� 

, וכיו� שא  הנשי� והילדי� היו באותו שנותני� לפני פורי� הוא זכר לנס פורי�
  הנס, לכ� חייבי� ג� ה�. 

  
ישנו ע�  (אסתר, ג', ח') , שהקטרוג של המ� הי'וי''ל עוד עפ''י דברי הישמח ישראל

ת והאכיות מע� זה אינו אלא האחדות יומפוזר ומפורד, דהיינו שכל הישאחד 
 היוניה�, אשר ה� ''ע�'' אחד, וכמ''ש חז''ל (ויק''ר, כ''ו, ב') דורו של אחאב ישב

עובדי עבודה זרה, ולפי שהי' אחדות ביניה� נצולו, אבל עתה המה מפוזר ומפורד, 
לרעה ח''ו, וכששמעה אסתר זה  ביניה� פירוד לבבות, ועתה העת שתוכל לנוגע בה�

ל� כנוס את כל הודיעה למרדכי דבר זה, ושיתק� הדבר אמרה לו (אסתר ד', ט''ז) 
וזהו העני�  ,היהודי�, היינו שתכנס אות� בכנופיא ובאגודה אחת ליחד לבב� לאחד

שמחצית השקל  האלשי� בש� החכ� ר' שלמה אלקב!,כמ''ש  ,של מחצית השקל
ל יעלה על לב איש מה� שהוא נפרד שא ,אחדות�יחוס בא להורות את בנ''י 

ובהתחברו ע� כל אחד ואחד מישראל נעשה  ,לו כל אחד חצייכי א� כא ,מחבירו
שזהו כוונת הגמ' הנ''ל, שעתיד  ולפ''ז י''ל, ע''כ כל אחד יביא רק מחצה. אחד של�

לפיכ� הקדי� המ� לשקול שקליו מחמת פירוד לבבות ושנאת חנ� שיש ביניה�, ו
בו זה את זה ויאגדו את עצמ� אגודה השיבינו ענינ� ומהות�, ויאשקליה� לשקליו 

אחת, וממילא לא יהי' לו כח להשטי� עליה� ולנגוע בה� ח''ו, ומטע� זה משנכנס 
אדר מרבי� בשמחה, דהיינו ע''י אהבת רעי� ואחדות� שמעורר את עצמ� תמיד 

נזכה לקבל את  ,�, וע''י האחדות והשמחהבהגיע עת הזה ע''י קריאת פרשת שקלי
  התורה ברצו� בימי הפורי� אכי''ר. 

  
ת� של כלל ישראל, ועי''ז היו ודכיו� שמחצית השקל בא לעורר על אחד ולפ''ז י''ל

ת� לי נשי� וילדי�ג� ניצולי� ממחשבת המ� הרשע ימ''ש, לכ� נהגו בזמ� הזה 
, במהרה בימינו את גואל צדקלבי לנווכ זכהמחצית השקל, ובודאי בזכות זה נ

 –יחד שבטי ישראל  ע� ויהי בישרו� מל� בהתאס  ראשי ), ל''ג, ה'וכמ''ש (דברי�
פרש''י בהתאספ� יחד באגודה אחת ושלו� ביניה�, הוא מלכ�, ולא כשיש 

   ה�. ימחלוקת בינ
  

) למה ציותה תורה , הלכה ג'עפ''י הירושלמי (שקלי�, פרק ב', וי''ל באופ
 אחר
שחטאו בעגל במחצית היו�, דהיינו בשש לפי ותי'  השקל'' ולא שקל של�. ''מחצית

שמטע� זה היו נשי� פטורי� ממחצית  ולפ''ז י''לשעות ביו�, יתנו מחצית השקל. 
ו � השתחואבל בימי אחשורוש שג� הנשיהשקל, שלא היו משתתפי� בחטא העגל, 

מפני מה  ,את רשב''יבמגילה (י''ב) שאלו תלמידיו  לצל� של נבוכדנצר, כדאיתא
נתחייבו ישראל שבאותו הדור כליי', אמר לה� אמרו את�, אמרו לו מפני שנהנו 

א''כ שבשוש� יהרגו שבכל העול� כולו לא  ,מסעודתו של אותו רשע, אמר לה�
לכ� ג� ו יהרגו, אמרו לו אמור אתה, אמר לה� מפני שהשתחוו לצל� של נבוכדנצר,

קל הי' כפרה על חטא העגל, הי' ג''כ כפרה על ה� צריכי� כפרה, וכמו מחצית הש
לכפר מחצית השקל וגו' חטא זה של עבודה זרה, וזהו כוונת הפסוק (שמות, ל', ט''ו) 

  על נפשתיכ�.  
  

יש בדבר, אמר לה� ה� לא  משוא פני�, שאמרו לו וכי וי''ל עוד עפ''י הגמ' הנ''ל
זה ולפ''ז י''ל  א  הקב''ה לא עשה עמה� אלא לפני�. (מיראה) פני�אלא לעשו 

הוכחה דאפילו כישראל  שקלי� כדי לכפר על חטא העגל, הוא שבנ''י ישראל נתנו
ביתר ונ� הוא לעשות רצו� אביה� שבשמי�. רק לפני�, ועיקר רצהוא חטאו רח''ל, 

הוא ע''י מחצית השקל, כשחטאו בעגל זה שהקב''ה מקבל תשובת ישראל  – ביאור
זכו לא בודאי  ,חטאו בעצ�ח''ו  א�ש, (מיראה) חטאו רק לפני�שוהוכחה ראי' 

 על זה בל תשובת�יק בפורי� הקב''ה ת השכינה, ומטע� זהארלכפרה ולהש
נשי� שג�  מנהגמוב� ה ולפ''ז .מבואר בגמ' הנ''לכו לצל� של נבוכדנצר ושהשתח

הוא לעשות רצו� רצונ� עיקר צית השקל, להראות שחהזה מ בזמ� יתנודי� ויל
זה מרומז , ו(מיראה) רק לפני� הואואפילו כשחטאו רח''ל, אביה� שבשמי�, 

דות ועכל המש ,ל'מטע� זה אמרו חז'ואפשר  ברינו הנ''ל.ית השקל וכדצחבמ
כמו שאנו זוכי� לנס פורי�, כיו� שלא חטאו  לרמז בטל חו! מפורי�,לי עתידי�

אע''פ שאנו ו ,במהרה בימינו לביאת הגואל זכהנ, כמו''כ (מיראה) אלא לפני�
   .(מיראה) הוא רק לפני� ,חוטאי�

  
אמר משה לפני הקב''ה במה תרו� קר� ישראל,  ולפ''ז י''ל הגמ' בב''ב (י' ע''ב)
קח מה� כופר לצדקה, מ''מ פשטיא קאי על  –א''ל בכי תשא, וא  שפרש''י 

כפרה על חטא העגל, נתגלה לכל  ע''י מחצית השקל שהואש ולדברינו י''להשקלי�. 
, ועיקר רצונ� הוא לעשות (מיראה) שאפילו כשישראל חטאו רח''ל, הוא רק לפני�

  דישראל.  ובזה תרו� קרנארצו� אבינו שבשמי�, 
  
ששר מצרי�  (ילקוט שמעוני בשלח, סו  רמז רל''ד)כזה בקריעת י� סו ,  מצינוו

א לה� ש –עבודה זרה, והשיב השי''ת טע�, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי 
זכו לגאולה ע''י  עשו רק לפני�, וממילאדהיינו ש מכח אונס וטירו  הדעת, עשו אלא

 א� עשו החטא לפני�, אבל מי שחטא קתשובה, דהיינו שלא שיי� לעשות תשובה ר
ב, הפסוק (שמות, ל'' את הספורנוש קשה לו לעשות תשובה. וכ� פיר ,להכעיס רח''ל

למה  שלכאורה צ''עב אל המחנה וירא את העגל ומחולות. י''ט) ויהי כאשר קר
� חיכשראה שהיו שמותי' עשיית העגל.  העבירה הי'''מחולות'' הלא עיקר הזכיר ה

בקלקול שעשו, ובזה התקצ  ונואש שיוכל לתקו� המעוות, באופ� שיחזרו לתמות�, 
 עבודה זרה בעבירת , דמי שחוטאלוזהו כדברינו הנ''ויהיו ראוי� לאות� הלוחות. 

שלשת  הרגו בחטא העגל ה, ולכ� הלויי�תשוב להכעיס, קשה לו לתק� אפילו ע''י
חטאו רק דהיינו להכעיס, אבל שאר הע�  חטאו במחולות, שרק אלו אלפי איש

  זכו לכפרה ע''י מחצית השקל. ולכ� לפני�, 
  

שהטע� שמנו  (אזני� לתורה) צקי
 זצ''לווי''ל עוד עפ''י דברי הגאו
 ר' זלמ
 סור
''ל משל לזאב ישראל אחר עשיית העגל הוא כדי לדעת מספר הנותרי�, וכאמר� ז

די לנכות  הי' הלא צ''ע� בעל הבית למנות� לידע כמה חסרו. שנפל על הצא�, הוצר
מס' רבוא יוצאי מצרי� ג' אלפי� שהרגו הלויי� בעובדי העגל, והיינו יודעי� את 

דהיינו שהמני� הזה הי' מעי� הפגנה, ותי' ולמה הוצרכו למני�. מספר הנותרי�, 
מתי מספר,  רק חטאוהעגל אל, לנקות אות� מעו� העגל, כי בשלמדה זכות על ישר

והשט� קטרג על כל ישראל, וכדר� העמלקי� בעול� הזה להטיל אשמת היחיד על 
ה כי מספר כל ישראל, כ� דר� שר� סמאל בשמי�, והמני� אחרי מעשי העגל הרא

ו שעובדי ישראל עולה על ס' רבוא, ורק ג' אלפי� נהרגו על שהשתחוו לעגל, היינ
, וכ� מפורש בפרשת פקודי, שנתנו ממאתי� בישראל העגל היו פחות מאחד אחוז

שי�, וזה שאמרו ת אל  ושלשת אלפי� וחמש מאות וחמשש מאומחצית השקל 
, ולסתו� את פי השט�, וע''י הפגנה זו ידע ''שמנה אות� ''לידע מספר הנותרי�

העול�, שרק קומ! קט� של פורקי עול ובעלי תאוה עשו את העגל. וזהו כדברינו 
הנ''ל, שרק מיעוט של ישראל חטאו בעגל, ושאר הע� עשו רק לפני�, וכל זה נתגלה 

  ע''י מחצית השקל. 
  

במה תרו�  ,י הקב''ה, שאיתא בב''ב (י' ע''ב) אמר משה לפנויש להוסי� על דבריו
קח מה� כופר לצדקה, מ''מ פשטיא  –קר� ישראל, א''ל בכי תשא, וא  שפרש''י 

שקאי על השקלי�, דהיינו  הרה''ק ר' צדוק זצ''ל (פרי צדיק) פי'קאי על השקלי�. 
ע''י השקלי� שבאו לכפר על חטא העגל, כדאיתא בירושלמי הנ''ל, ובחטא העגל 

וכיו� שניתק�  זכה משה ונטל� כמ''ש בשבת (פ''ח)פרקו� לכתרי� דמת� תורה, ו
רי� קר� � משרע''ה הכתרי� א  בחול, ובזה החזיר לההחטא ע''י השקלי� ה

נתגלה שרק עי''ז ששע''י מחצית השקל תרו� קר� ישראל,  ולדברינו י''לישראל. 
� תסראל, השתתפו בחטא העגל, ועי''ז נממאתי� ביש מקצת�, פחות מאחד אחוז

.�   פי השט
  

שהקשה שלכאורה  וי''ל עוד עפ''י דברי הרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל (תורת אמת)
דהו''ל ''ראשי'', כי תשא את ראש בנ''י, (שמות , ל', י''א) הפסוק  לשו� אינו מדוקדק

פרשת שקלי�  כיותי' מיותר, שדי לכתוב כי תשא את בנ''י.  וג� לכאורה כל הפסוק
משכ� נעשה מה� האדני�, שהוא התחלה, ואחר ה הוא עני� התחלה, כמו במעשה

ת, ות מתרומה חדשה, והתורה היא נצחישנגמר המשכ� היו מביאי� מה� קרבנ
כי (שמות , ל', י''א) ורומז בזה על עני� התחלה בכל דור ובכל זמ�, וזה כוונת הפסוק 

תשא את ראש בנ''י לפקודיה�, שהשי''ת אמר למשה רבינו שיכניס בלבות ומוחות 
של ישראל, שראשית הכל היא שירוממו וינשאו עליה� את הראש, לידע באמונה 
שלימה כי הוא ית' הראש המשגיח עליה�, לכל פרטיה� ופרטי פרטיה�, וזהו 

  

  
פרשת 
שקלי� 
  תשע''ו
  לפ''ק



 

 

,�שאפילו באל  לא בטיל,  לפקודיה�, היינו שה� חשובי� אצל השי''ת כדבר שבמני
שהטע� מאחר שהוא נמנה ונפקד, הרי הוא המכוו� והרצו�, ואי� לו ביטול, וזהו 

ולפ''ז לשו� פקידה בכל מקו�, שמאחר שהוא המכוו�, הוא תמיד בזכירה ופקידה. 
שזהו כוונת הגמ' הנ''ל, במה תרו� קר� ישראל, א''ל בכי תשא, דהיינו שאנו ע�  י''ל

  שגיח עלינו תמיד.  י�אצל השי''ת, שמכ חשובהנבחר, ואנו כ''
  

על הפסוק  הרה''ג ר' אלחנ
 וורסמא
 זצ''ל (קוב� מאמרי�) דברי וי''ל עוד עפ''י
שידוע כי פשע זה המרד, ומבואר  ,ובא לציו� גואל ולשבי פשע ביעקב י' נ''ט, כ')(ישע

 ,ו מפשעמזה כי אפילו אלו שיש בה� חטאי� ועונות שלא שבו בה�, א� רק שב
שלא להיות מורדי� בה' יוכלו לזכות להגאולה, וכ� מפורש בתורה (במדבר, י''ד, ט') 
א� בה' אל תמרודו, היינו שבזה יוכלו לזכות לבוא לאר! הקודש, וא''כ ג� הדור 
 �הזה שהוא דור שפל מאד, א� א� לא יהיו מורדי� יוכלו לראות בנחמת ציו

, שביאת גואל צדק תלוי בזה, שאי� אנו לוזהו כדברינו הנ'' וירושלי� אכי''ר.
  מורדי� בה', דודאי מי שחוטא לפני� לא נחשב שהוא מרד בה'. 

  
שעתיד המ�  ,אמר ר''ל גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העול� איתא במגילה (י''ג)ב) 

לפיכ� הקדי� שקליה� לשקליו, והיינו דתנ� בא' באדר  ,לשקול שקלי� על ישראל
מהו המעלה של שקלי המ� שאנו צריכי� להקדי� צ''ע  משמיעי� על השקלי�.

, לפרנס בה� עניי�שהמ� רצה לית� השקלי� לגנזי המל�  העי
 יעקב תי'לשקליו. 
  לכ� הוצר� להקדי� שקליה� לשקליו. 

  

י המ�, א� הכונה על אותו הדור, הלא איזה שקלי� הקדי� הקב''ה לשקל יש לעיי

, ובזמ� לצור� הקרבנותלא נית� אז בזמ� החורב� שו� שקלי�, כי לא היו באי� אלא 
שאי� בית המקדש וקרב� אי� שקלי�, וע''כ דקאי על השקלי� שהיו שוקלי� מקוד� 

דתנ� בא' באדר משמיעי� על , א''כ קשה מאי דסיי� ואמר והיינו בזמ� הבית
מכוו� בכא� כדי להקדימ� לשקלי המ�, הלא אפילו א� לא היו שוקלי� , שההשקלי�

 .�  אות� בזמ� הבית עד א' בניס�, היו ג''כ מוקדמי� לשקלי המ
  


שכח הדיבור באד�  ל מרגליות זצ''ל (חרוזי מרגליות) תי'ור' וועלו הגדול הגאו
פועל הרבה ה� לטוב וה� לרע, וע''כ א  ששקלי המ� שרצה לשקול על ישראל לא 

 �כח , עכ''ז הי' נתו� ל� הכס יצאו מכח אל הפועל, וכמו שאמר אחשורוש להמ
פרשת ושיהי'  ולכ� תקנו חז''ל סדר הד' פרשיות,לפגו� הרבה בישראל,  בדבורו
שלא יתנו  בעת החורב�את שקלי המ�, אפילו  סמו� לר''ח אדר להכריע בזה שקלי�

אמירתנו פרשת כ� תוכל להיות לסגולה עבורנו  ,, רק באמירההשקלי� בפועל
כמ''ש רז''ל בקידושי� (נ''ט) דיבור מוציא מידי לבטל אמירת שקלי המ�,  שקלי�

אפילו דהיינו  דיבור, וזהו כוונת ר''ל והיינו דתנ� בא' באדר משמיעי� על השקלי�,
אז בימי המ�  ריעי� באותו העת פרשת שקלי�, והכמ� החורב� אנו קוראבז

 ולפ''ז י''ללשקול שקלי� על ישראל.  המ� קריאתנו בפרשת שקלי� את אמירת
, לפני הקב''ה, ולא אמר גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העול�הטע� שר''ל אמר 

ת פסוקי וברכ שבא לרמז על כח הדיבור, די''ל הטע� מה שאנו מתחילי� בראש
יע� כי בעמדנו לפתוח פינו בשיר ושבחה לפניו, '' ברו� שאמר והי' העול�דזמרה ''

להודות ולהלל ולשבח את בוראי, הלא יוכל לשאול איזה הריני מזמ� את פי  ומרי�א
תועלת יהי' מדברי פינו שיהי' מזה הודאה והלול לשמו ית', ע''כ הנני מבאר בזה 

ע''כ יש כח בהדיבור לתק� הרבה  ''שאמר והי' העול� ברו�טעמו של דבר יע� כי ''
   ''והי' העול�'' נעשה עול�.דיבור של הלמעלה, דע''י 

  
 ,לכפר על נפשותיכ� #  עפ''י פרש''י (ריש פרשת כי תשא) דבר אחר, וי''ל באופ
 אחר

וה� לקנות מה�  ,לפי שרמז לה� כא� ג' תרומות וכו' ונתנו כל אחד מחצית השקל
 ,מאד רש''י תמוהשפהרא''�  הקשה .עכ''ד קרבנות ציבור של כל שנה ושנה

שמדבריו נראה שהיו ישראל מביאי� במדבר קרבנות ציבור בכל יו�, ולכ� צוה 
 �שיתנו כל הצרי� כפרה שהגיע לכלל חיוב המצוות מחצית השקל לקרבנות, ואי

�ויעשו את הפסח בראשו� בי''ד לחודש  #  שהרי בספרי שנו חכמינו בהדיא ,הדבר כ
שלא עשו במדבר אלא פסח  בגנות ישראל הכתוב מדבר ,בי� הערבי� במדבר סיני

ועוד איתא בחגיגה (ו') עולת תמיד העשוי' בהר סיני, רבי אליעזר אומר  אחד בלבד.

מעשה עולה נאמרה בסיני, והיא עצמה לא קרבה, ר''ע אמר קרבה ושוב לא פסקה, 
פרש''י  #  י מקיי� הזבחי� ומנחה הגשת� לי במדבר מ' שנה בית ישראלאלא מה אנ

לשו� תימה ומשמע שלא הקריבו לפי שנזופי� היו, שבטו של לוי שלא עבדו ע''ז 
הקריבו אותה, אבל ישראל שעבדו ע''ז לא הקריבו, כיו� שישראל עובדי ע''ז בעגל 

תיה�, א''כ מוכח שכלל והקב''ה לא קבל קרבנו ,היו נזופי� במדבר כל מ' שנה
  ישראל לא היו מביאי� קרבנות ציבור במדבר.

  
 (י''ג) מגילהבלתר� הגמ'  ,הנ''ל עפ''י הגמ' בחגיגה הנצי''ב (העמק דבר) תי'

לשקול שקלי� על ישראל לפיכ�  המ� דגלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העול� שעתיד
הא שקלי� הוא מצות עשה לדורות ג� אחר מעשה  צ''ע הקדי� שקלי� לשקליו.

 .�לא היתה מצות שקלי� דכל מ' שנה שהיו ישראל במדבר  ,הנ''לעפ''י הגמ'  ותי'המ
�והקב''ה לא קבל קרבנותיה�, ומעתה  ,כלל, כיו� שישראל עבדו את העגל היו נזופי

די� שהוא בא רק כדי להק ,אמר ר''ל טע� על שקלי� שבאותה שנה הראשונה שפיר
  .�  לשקלי המ

  
במדבר שהיו שלא  ה''שבשנה הראשונדכוונת ר''ל הי' על השקלי� ''ולפ''ז י''ל 

לצור�, דהא לא היו מקריבי� שו� קרבנות ציבור כל המ' שנה שהיו במדבר, וע''כ 
הוא  ,דבא' באדר משמיעי� על השקלי�באו רק כדי להקדי� לשקלי המ�, והטע� 

 , והשקלי� שהיו במדבר היושקלי� שלנוזה ע''י שנעשה בחודש  כדי להזכיר הנס
הטע� דכיו� דבניס� בעי לאקרובי הקרבנות מלי� של המ�. (דהיינו חו! שקקוד� ל

מתרומה חדשה, לכ� מקדמינ� ומשמיעי� על השקלי� באדר הסמו� לו כדי שיביאו 
 ,�משמיעי� על השקלי� באדר כדי להזכיר נס זה, ששקלי� שקליה� בר''ח ניס

  ו היו קוד� לשקלי� של המ�.) שלנ
  

עפ''י האלשי� (בפרשת דור , הנתיבות (מגילת סתרי�, אסתר ג', ט') פי' באופ
 אחר
לעומת� יש כוחות הטומאה, כי את זה לעומת  ,הפלגה) דכמו שיש כוחות הקדושה

זה עשה האלקי�, והאנשי� הה� הדביקי� בטומאה רצו שהקדושה לא תשרה 
באר!, ורק להגביר כח הטומאה, וכש� שיש מקומות באר! שראויי� להשראת 

וקדשי קדשי�, כמו''כ יש מקומות  ,ובית המקדש ,כמו אר! ישראל ,הקדושה
תיב (בראשית מ''ב, י''ב) ערות האר!, כי זה לעומת הראויי� להשראת הטומאה כדכ

זה עשה האלקי�, ולכ� אמרו נבנה לנו עיר ומגדל, עיר כנגד ירושלי�, ומגדל כנגד 
�והמשכ� שהוא המקו� שמש�  מש� יוצא ומתפשט שפע הטומאה באר!,ש ,ציו

נעשה ע''י שקלי�, והמ� רצה לעשות כעי� דור הפלגה  ,יוצא ומתפשט הקדושה באר!
�כמו''כ  ,לעשות כווני� למלאכת שמי�, וכש� שהוצרכו שקלי� לעשיית המשכ

הוצר� המ� לית� שקלי� כשרצה לעשות כווני� למלאכת שמי�, להוריד השפעה 
מהמזלות לכוחות הטומאה, ולזה אמר הקב''ה שהקדי� שקלי� לשקליו, שכבר 

  ''י שקליו. הורידו בשקלי� הקדושה להאר!, ואי� כח שוב בהמ� לדחות הקדושה ע
  

עפ''י  באופ
 אחר, הסביר (הגאו
 ר' אברה� אהר
 יודעלעווי� זצ''ל) הדרש אב
והמל� והמ� ישבו  ,המדרש (אסתר ג', י''ג) הרצי� יצאו דחופי� בדבר המל�

אבל מארי�  ,לשתות, אמר ר' חני� מא� דאמר רחמנא ותר� הוא יתותרו� מעוהי
כרת� את אחיכ� מתו� מאכל ומשתה, רוחי' וגבי דידי', אמר לה� לשבטי� את� מ

כ� אני אעשה לכ�, הדא הוא דכתיב והמל� והמ� ישבו לשתות, הרי גילו לנו חז''ל 
בתנחומא  איתא והנה מכירת יוס , להמ�, הי' בשביל החטא של כי מכירת ישראל

 ,אמר לפי שמכרו בכורה של רחל בעשרי� כס  רשב''ל ,מחצית השקל #  (כי תשא)
הרי דס''ל לריש לקיש  מטבע, לפיכ� ית� כל אחד ואחד מטבע,חד ונטל כל אחד וא

יוס  לכפר על אותו החטא, שמכרו השבטי� את דהשקלי� שנתנו ישראל היו 
כי גלוי וידוע לפני מי שאמר והי'  ,ואמר א''כ ריש לקיש לטעמי' אזיל, בעשרי� כס 

בשביל החטא של מכירת יוס , לפיכ�  ,העול� שעתיד המ� לשקול שקלי� על ישראל
וכדברי  ,אותו החטא על לכפר שקליה� לשקליו, דשקלי ישראל היו הקדי� הקב''ה

  ר''ל במדרש תנחומא.
  
  

  
אס. מחבר ספר ובסו� ימיו בי ,נקאעאבד''ק האראד ,כ''ז אדר הוא יומא דהלולא של זקני הרה''ק עמודא דנהורא איש אלקי� ר' ישעי' ב
 הרה''ק ר' משה שור זצלה''ה

בישועה שלימה יהי' מלי� טוב בעד כלל ישראל ואנחנו בתוכ� להושע במהרה ל חמשה חומשי תורה וחמש מגילות, שהוא ספר גדול ונורא על כ ,הנפלא כליל תפארת
נו של המגיד הקדוש ר' מיכל מזלוטשוב זצ''ל. ב ,''ק ר' מרדכי מקרעמני� זצ''לההריהושע, והמגיני שלמה. הי' תלמיד לרבינו התבואות שור, הפני  אכי''ר. הי' נכד

סק בתורה ועבודה. ומאד שב אצל חותנו ועהיה אז ר' ישעי' רב ואב''ד רק שי אטשוב זצ''ל, ועדיי
 ליקיבל פני זקני הרה''ק מזיד ,זצ''ל אחרי פטירת מורו ורבו מקרעמני�
היתה אשת הרה''צ ר' משה חיי� בנו של הרה''ק מקאלוב ייבוש נכדו ב
 בתו מרת ריזל, של טשוב. ואז היה בביתו של הרה''ק ילד קט
 יצחקישמח עמו הרה''ק מזיד

טשוב לר' ישעי' רצוני להשתד� עמכ� ע� ילד הזה מה יש לכ� בביתכ�. ואז היה לו בתו הבכירה מרת פרידא קילא, ואמר לו ממנה, ופשט יזצ''ל. ואמר הרה''ק מזיד
  מזל טוב מחות
 מזל טוב ונקשר מעדנות.  אליו הרה''ק את ידו הקדושה ואמר לו

  
עליו לילה אחת בשינה. קוד� הסתלקותו התאמ� להשתחוות  הרבינו ר' ישעי' הארי� ימי� מאד, והיו ימיו בער� מאה שנה, וא� בשני� האחרוני� בחולשת גופו לא עבר

שב בשעתו (תרל''ט) מגאוני ופוסקי הדור. היה מרגלא בפומיה לומר כמה אנשי� ולומר ברו� הבא רבי, וידוע שרבו היה הרה''ק ר' מרדכי מקרעמני� זצ''ל. היה נח
בערב שבת קודש, ששי� ושמחי� כאשר יושפע עליה� הו
 ועושר, ואנכי לא אשמח רק א� יעזרני חונ
 הדעת לראות איזה דבר הספו
 וטמו
 בתורתנו הקדושה. נפטר 

 ו כבוד, יהי זכרו ברו�. (זכות ישראל)כ''ז ימי� לירח אדר תרל''ט בקהילת יאס וש� מנוחת

 

ה''ק ר' ישעי' שור האדמו''ר מסקולע
 זצ''ל בהקדמה לספרו ש� ושארית ישראל כתב שאביו הרה''ק ר' ישראל אברה� פארטאגאל זצ''ל בנעוריו התגורר בבית רבו הר
''עורה בני דאס איז שוי
 נישט  לפעמי� שיש
 בלילה יותר מב' שעות הי' הרה''ק ר' ישעי' בזקנותו המופלגת מקיצו ומזרזו לקו� וללמוד בקראו אליוזצ''ל, וכשאירע 

וגה באהבת השי''ת פאפע
'' שהי' סבור כי חק השינה ח' שעות המבואר ברמב''� הלכות דעות מיועד רק לסת� אנשי�, משא''כ אצל אד� השע
 דאס הייסט געשלאפגע
  ותורתו, האהבה מקלקלת את השורה ומרגילו במיעוט שינה שהוא אחד ממ''ח קניני� שהתורה נקנית בה�. (מרביצי תורה מעול� החסידות)
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