
                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 
 

  נא לשמור על קדושת הגליון ~ לא לקרוא בשעת התפילה או בקריאת התורה והעבר לחבר!

ה צריך "למה הקב: אין אנחנו מספיקים להודות לך
?את מחצית השקל שלנו  

אם אין באפשרות האברים ? "נשמת כל חי"מה אנחנו בעצם אומרים ב
האם אין כאן . האברים הללו הם שיודו לבורא–דות לבורא שלנו להו

אין ביכולתנו להודות לשם . שזה אמת וזה אמת, התשובה היא? סתירה
, אולם מחובתנו להודות לו עם הכלים המוגבלים שכן יש לנו –יתברך 

דבר תורה לפרשת כי תשא. במחצית השקל שלנו. במקסימום האפשרי  
 

, לאחר חטא העגל ?מהי פרשת שקלים". פרשת שקלים"הוא  ,הנושא הראשון המוזכר בפרשה
מטרתה . ציווה הבורא את משה לספור את בני ישראל, שבעקבותיו נהרגו כשלושת אלפי איש

כפי שאדם סופר , להבדיל, המרכזית של הספירה היא הבעת חביבות של כל אדם ואדם מישראל
על כל אחד לתת מחצית השקל ? כיצד מתבצעת הספירה .בחביבות שוב ושוב שטרות של כסף

סופרים את חצאי השקלים וכך יודעים את מספר , וכשכולם מסיימים לתת, לתוך קופה משותפת
אלא היא , איננה רק אמצעי לדעת את מספר בני ישראל, מטרת נתינת חצאי השקלים .הנפשות

הם היו מונחים עלי, בסיסים מכסף)עבור אדני המשכן  -נועדה גם עבור מספר מטרות קונקרטיות 
ועבור אחזקה שוטפת של , עבור קרבנות התמיד שהוקרבו מדי יום בבוקר ובערב, (קרשי המשכן

א ֶאת " –לנפש " כופר"שנתינה זו שימשה גם בתור , שהתורה כותבת, מה שמעניין. המשכן שָּׂ כִּי תִּ
ֻקֵדיֶהם פְּ ֵאל לִּ רָּׂ נֵי יִּשְּ ֶֹּפר ַנְפׁשֹו ,רֹאׁש בְּ התרומה הזו ניתנת (. יב  ,שמות ל" )שםלה וְָנְתנּו ִאיׁש כ

וכופר נפש " מכס"הנתינה הזו היא לא עניין של . אין זה פשוט כפי שזה נשמע .תמורת החיים עצמם
שאנו משלשלים מטבעות לבורא עולם עבור נפשותינו ועבור הזכות לנשום אוויר , שאנו מכירים
 ?מה כן .בעולמו הגדול

ונתנו איש כופר : "כיון שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה" :חכמים במדרש כותבים דבר מעניין
ׁשֹו"? מי יוכל לתת כופר נפשו: אמר לו משה, "נפשו ַעד נַפְּ יׁש יִֵּתן בְּ אִּ , כלומר(. ד, איוב ב" )וְּכֹל ֲאֶׁשר לָּׂ

כך שכשמשה שמע שעל בני ישראל לתת כופר , אדם ירצה לתת תמורת נפשו את כל מה שיש לו
הרי כל ? וכי אדם מסוגל לתת משהו תמורת נפשו? הבורא כיצד ייתכן הדברהוא שאל את , לנפשם

איני מבקש "? מה ענה הקדוש ברוך הוא למשה ?הכסף והזהב שבעולם לא שווים את נפש האדם
אני לא דורש מאדם משהו שהוא אינו מסוגל (. במדבר רבה יב" )זה יתנו: אלא לפי כוחן, לפי כוחי
המשנה במסכת אבות אומרת . מוסר השכל גדול יש כאן .מחצית השקל" רק" –" זה יתנו. "לעמוד בו

גְּמֹור: "כך אכָּׂה לִּ לָּׂ ֶליָך ַהמְּ ֶמנָּׂהוְֹּלא ַאתָּׂ , ֹלא עָּׂ ֵטל מִּ בָּׂ ין לִּ בשר ודם אינו מסוגל (. טז, אבות ב" )ה ֶבן חֹורִּ
נכון שאדם לא מסוגל . אולם אין זה פוטר אותו מלעשות מה שהוא כן מסוגל לעשות, ליצור דבר שלם

אולם אין זה פוטר את האדם מלעשות מה שהוא כן , להשיב לבורא ולהכיר לו טובה באופן מושלם
צָּׂא: "המלך כותב בספר משלישלמה  .יכול לעשות מְּ ֲֹּחָך ַלֲעשֹות יְָדָך כֹל ֲאֶׁשר תִּ , קהלת ט" )ֲעֵשה  -ְבכ

הקדוש ברוך הוא יודע שאדם לא יכול לתת כופר . תעשה –מה שאתה יכול לעשות בכוח שלך   (.י
ישנה תפילה מפורסמת הנאמרת  .וזה מה שנדרש ממנו, אבל חצי שקל הוא כן יכול לתת, בעד נפשו

ֵלא : "בתוך השירה אומרים אנו כך. זהו פרק הודאה לבורא עולם". נשמת כל חי" -בשבת  ינּו מָּׂ ּלּו פִּ אִּ
ה ַכיָּׂם ירָּׂ יו, ׁשִּ נָּׂה ַכֲהמֹון ַגּלָּׂ ׁשֹונֵנּו רִּ יעַ , ּולְּ קִּ ֲחֵבי רָּׂ תֹוֵתינּו ֶׁשַבח כְֶּמרְּ פְּ ירֹות ַכֶשֶמׁש וְַּכיֵָּׂרחַ , וְּשִּ אִּ , וְֵּעינֵינּו מְּ

יִּםוְּיֵָּׂדינּו  מָּׂ ֵרי ׁשָּׂ רּושֹות כְּנִּׁשְּ ֵלינּו ַקּלֹות כַָּׂאיָּׂלֹות, פְּ ָך השם ֱאֹלֵהינּו , וְַּרגְּ הֹודֹות לְּ ים לְּ יקִּ פִּ נּו ַמסְּ ֵאין ֲאנַחְּ
ים, וֵאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו מִּ עָּׂ בֹות פְּ בָּׂ ֵבי רְּ ים וְּרִּ פִּ ֵפי ֲאלָּׂ ֶמָך ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאלְּ ֵרְך ֶאת ׁשְּ בָּׂ יתָּׂ , ּולְּ שִּ  ַהּטֹובֹות ֶׁשעָּׂ

נּו מָּׂ ם ֲאבֹוֵתינּו וְּעִּ קטנים מלהכיל ומלבטא את הכרת , שהכלים שניתנו לנו, אנו מודים בעובדה...". עִּ
נּו, ַעל ֵכן: "ומיד לאחר מכן אנו אומרים, תודתנו לבורא עולם ַּלגְּתָּׂ בָּׂ ים ֶׁשפִּ רִּ תָּׂ , ֵאבָּׂ ה ֶׁשנַָּׂפחְּ מָּׂ וְּרּוַח ּונְּׁשָּׂ

ַאֵפינּו ׁשֹון ֲאֶׁשר ַשמְּ , בְּ ינּווְּלָּׂ פִּ יכּו , תָּׂ בְּ לִּ יׁשּו וְּיַמְּ דִּ יצּו וְּיַקְּ מּו וְּיֲַערִּ ֲארּו וִּירֹומְּ חּו וִּיפָּׂ כּו וִּיַׁשבְּ רְּ ֵהן ֵהם יֹודּו וִּיבָּׂ
ֵכנּו ָך ַמלְּ מְּ בהתחלה אנו אומרים שאין באפשרות האברים שלנו ? האם אין כאן סתירה ".ֶאת ׁשִּ

שזה אמת וזה , התשובה היא ...לבוראשהאברים הם אלו שיודו ? ולכן מה הפתרון, להודות לבורא
לא נספיק להודות , ברור שגם אם פינו יהיה מלא שירה כים וידינו יהיו פרושות כנשרי שמים. אמת

אולם מחובתנו להודות לו עם הכלים , לבורא על כל הטוב אשר הוא גומל אותנו בכל רגע נתון
כל , ך לאלוקיו לפני האכילהכל ברכה שאדם מבר .במקסימום האפשרי, המוגבלים שכן יש לנו

שאנו מסוגלים לתת בכל " מחצית השקל"זהו בעצם , תפילה שאדם מתפלל וכל מצוה שאדם מקיים
 יום

 
 

 לעילוי נשמת

 מלכיאל בן אמושלום

 שלום צבי בן חוסני

 אסתר בת שרה

 אהרון בן אסתר

 פנינה בת דבורה

 עדינה בת רונית
 

ברצונכם אם  
 

לרפואה ם הגליוןלתרו  
 

,לעילוי נשמת, השלמ  
 

קרובכם או להצלחת  
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