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 כי תשא
 ר נבנצל שליט"אהפרשה על פי תורתו של הרב אביגד רעיונות על 

יפרשתנו פותחת בצווי על מחצית השקל:  א ''כִּ שָּׂ ֵני רֹאׁש ֶאת תִּ ֵאל בְּ רָּׂ שְּ ֻקֵדיֶהם יִּ פְּ נּו לִּ תְּ נָּׂ יׁש וְּ ׁשֹו כֶֹפר אִּ  ַלה' ַנפְּ

קֹד פְּ ם בִּ ֹלא ֹאתָּׂ ֶיה וְּ הְּ ֶהם יִּ קֹד ֶנֶגף בָּׂ פְּ ם: ֶזה בִּ נּו ֹאתָּׂ תְּ ל יִּ עֵֹבר כָּׂ ים ַעל הָּׂ ֻקדִּ ית ַהפְּ ֶׁשֶקל ַהֶשֶקל ַמֲחצִּ  ַהקֶֹדׁש'' בְּ

 את ותמנה השקל מחצית אחד כל יתנו אלא תלגולגול תמנם אל, הם כמה לדעת םמניינ סכום לקבל ''כשתחפוץיג( -)שמות ח, יב

 )רש"י('' םמניינ ותדע השקלים

ישראל  בני תרומות שנדרשו שלוש על רומז ', והדבר'ה הביטוי 'תרומת זו מוזכר בפרשה פעמים רש"י מעיר ששלוש

 הכיפורים יום לאחר מיד, המשכן נדבת בהתחלת שניתנה באופן חד פעמי השקל מחצית תרומת( 1: למשכןלתת 

 כיכר למאה הסתכם זו תרומה סכום המשכן; מלאכת על וציווה העגל חטא לבני ישראל על לסלוח ה"הקב כשהתרצה

 . האדנים המחזיקים את קרשי המשכן נעשו ומהם

 כולם יד הייתה שלא' וכו, ארגמן תכלת תרומה, דהיינו זהב וכסף ונחושת פרשת בתחילת המוזכרת המשכן תרומת( 2

 . ליבו לפי נדבת איש איש אלא שווה

 בתחילת של בני ישראל המוזכר השני המניין המשכן, אשר מטרתה לבצע את שהוקם לאחר השקל מחצית תרומת( 3

 אינה זו השקל מחצית יש לציין שתרומת. השנה ימות לכל ציבור קרבנות לקניית מיועדים שקלים אלו במדבר; ספר

 ולמרות ציבור, קרבנות קניית לצורך השקל מחצית לתת לדורות ושנה שנה מצוה היא בכל אלא פעמית חד חובה

יר" השקל ומודגש מחצית שנאמר ׁשִּ ֶבה ֹלא ֶהעָּׂ הספיק הכסף  לא אשר תקופות שהיו (ד ב שקלים) לימדונו ל"חז (טו שם) "ַירְּ

ומחמת יוקר  מועטים היו בארץ כאשר רק יהודים שני בית בתחילת לכסות על ההוצאות הגבוהות, ככל הנראהכדי 

וחובה זו חלה על כולם  'דרכון' בשם מטבע לתת תיקנו תקופה באותה ל"חז. השקל ממחצית יותר לגבות נאלצו הבהמות

 יותר לרוב  היה הכסף סכום על כל פנים מזה.אך לא פחות  השקל בזמנים כתיקונם נדרשו לתת מחצית אולם בשווה;

 .לצורך קרבנות ציבור מהנדרש

)חצאי השקלים שתרמו עם ישראל היו מניחים בלשכה הלשכה  את תורמים בשנה פעמים שלוש)שקלים פ"ג מ"א( מובא במשנה 

 :ת כדי לקנות מהן קרבנות ציבור(מיוחדת, ובאה המשנה ללמד ששלוש פעמים בשנה היו ממלאים מן המעות שבלשכה שלוש קופות גדולו

 העיר חומת את ומתקנים בעזרה העוברת המים אמת את סוכות ובמותר מתקנים ולפני שבועות לפני, פסח לפני

 ושמירת ושווקיה רחובותיה ותיקון ומערות שיחין בורות העיר כגון: לחפור צרכי כל וכן הצורך, במידת ומגדלותיה

 .הקופות שמילאו את לאחר בלשכה שנשתיירו מהשקלים דהיינו (ב ד שם) הלשכה משיירי באים )ר"ע מברטנורה(העיר 

 הקופה בתוך יפול ששקלו מכוון היה גמליאל רבן מבית השקלים את שהביא שהשליח (מ"ג פ"ג שם)המשנה  עוד אומרת

ציבור  בקרבנות שווה חלק היה לכולם אמנם .אחרים לצרכים שלא תישאר הציבור את קרבנות מביאים היו שממנה

 לתרומת מיועד שכספם מאלו להיות השתדלו גמליאל רבן אנשי לכלל ישראל ואעפ"כ שווה במידה מכפרים ואלו

 .הלשכה לשיירי ולא הלשכה

 המסתתר במשנה זו?שואל מו"ר הרב נבנצל שליט"א: מה פשר התנהגות זו של אנשי בית רבן גמליאל ומה המסר 

 ורובם ככולם דברים בעולם דברים בהרבה צורך יש : אמנם'ה בעבודת גדול יסוד אותנו מלמדת אומר הרב, המשנה

 מהחלק, המקודש יותר מהחלק יהיה שחלקו לשאוף ולהשתדל צריך אחד כל לחברה ולאנושות כולה, אולם מועילים

 '.לה הקרוב

 קידושין) בורסקי'' שאומנותו למי לו ואוי בסם שאומנותו מי אשרי. בורסקי ובלא בסם בלא לעולם אפשר ''אי אומרת הגמרא

 עורות; ובורסקי, דהיינו מעבד )רש"י(בשמים  בשם, דהיינו מוכר -הן לבריות  חיוניות הללו אומנויות כלומר שתי :(פב

 קלף לכתוב עליו פרשיות התפילין ולא לספר אין בבורסקי, שכן בלעדיו גדול יותר צורך שיש היטב נגלה נתבונן ואם

פחות ממה שהוא זקוק לעור בהמה, ואעפ"כ  האדם נזקק לבשמים לעומת זאת הנעלה; ין עור לצורךא ולהבדיל תורה,

הגמרא אומרת 'אוי לו למי שאומנותו בורסקי' כיון שמלאכה זו כרוכה בריחות לא נעימים לעומת הבשם המתעסק בכל 

 לדברים אלא כפשוטו ולבורסקי לבשם רק לא היא דברי חז"ל בגמרא ואומר: כוונת מיני בשמים טובים. מוסיף הרב

 צריך האדם זאת בשווה ובכל בלעדיהם מתקיים אינו העולם. קדושה של ריח או פחות קדושה של ריח יותר להם שיש

 המקודשים יותר. עם יהיה שחלקו לשאוף

לירושלים,  עדיפות יש ואעפ"כ ישראל ארץ את ליישב גדולה מצוה יש לרעיון זה השלכות הלכתיות מרחיקות לכת. יש

לכפי שאומרת המשנה:  ַלִים''  ַמֲעִלין ''ַהכֹּ )ר"ע לירושלים''  עמו לעלות כופה אדם ביתו בני כל ''את )כתובות פ"יג מ"יא(ִלירּושָׁ

ואם נשאל כיצד ניתן לאכלס את כל עם ישראל בירושלים? התשובה היא: וודאי שזה בלתי אפשרי, ואעפ"כ כל מברטנורה( 

 שלמה הגאון הרב הרב פסק כך. בירושלים תיישב בירושלים ואפילו להכריח את בני ביתו לגוראחד צריך להשתדל לה

 .למעשה הלכה ל"זצ אועיירבך זלמן

ֶכם ַבֲחרּו" הבעל לנביאי אמר הכרמל בהר הנביא אליהו ר לָּׂ ד ַהפָּׂ ֶאחָּׂ ה ַוֲעשּו הָּׂ אׁשֹנָּׂ  את להם נתן הוא (א יח, כה מלכים) "רִּ

חּו" בהמשך ונאמר. לבעל יוקרב פר איזה לבחור תחילה הזכות קְּ ר ֶאת ַויִּ ַתן ֲאֶׁשר ַהפָּׂ ֶהם נָּׂ פשר  מה (כו שם) "ַוַיֲעשּו לָּׂ

: טען הפר אליו פנה וכשאליהו הנביא ללכת, וזה סירב פר בחרו הבעל שנביאי ל"חז מסבירים? להם' נתן 'אשר המשפט

 יח' אדר א' תשע"ו 735גיליון מס'  



שם : לו אמר ואליהו '?זרה לעבודה ואני' לה קרבן להיותמדוע הוא נבחר , אחד מאבוס ואכלנו יחד גדלנו וחברי 'אני

לא  אש לכבוד העבודה זרה שלהם הבעל להוריד לעובדי אפשרות מתן שבלי כיון מידה, באותה שמים יתקדש משניכם

ַדע" זה פר על אמרו ל"חז. זרה לעבודה קרבן להיות תוקף בכל סירב הפר הנביא אליהו טענת ולמרות ,'ה קידוש יהיה  יָּׂ

 .להם' נתן 'אשר והוא מה שנאמר: הבעל, לנביאי אותו ומסר בכוח הפר את משך אליהו סוף דבר .(ג א, ישעיהו) "קֵֹנהּו ׁשֹור

 הרב אומר'? לה חברי ואילו לעזאזל אני נשלח 'למה: לעזאזל טען את אותה טענה בכל שנה המשתלח השעיר לכאורה

 .דקרא טעמא הרב מסביר כך גורל; ידי על דווקא תהיה ולעזאזל' לה השעירים שקביעת ציוותה שהתורה זו הסיבה אולי

 יהיה שזרענו נזכה ובכך ביותר למקודש תמיד תהיינה שהשאיפות להשתדל עלינו נמצאנו למדים יסוד גדול מסוגיה זו:

 . באהבה רצונו עושים', ה עבדי, קודש זרע

 הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל  נ"לע נ"ב השנה כל מוקדש זה עלון

 שבת שלום  יצחק חלבה

 

הרב הרב יעקב חי בן מרגלית, , יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושאלעילוי נשמת אאמו"ר אברהם )אלברטו( בן מרים חלבה , הג"ר 

זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל אריה לייב בן דבורה,  ,אברהם צוקרמן בן שרה

מרדכי שמעון בן דאדא,  דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף

שמעון מנחם נחום בן אליעזר ליפא,  יחזקאל,אילן בן  ,עמרם בן עישהמסעוד בן עליה,  מאיר ירחמיאל בן שמחה, שלמה בן פורטונה,

יצחק אביאתר בן ברוך הי"ד, משה בן פלור, זאב בן ברכה, עמרם בן אסתר, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, בן עישה, 

עד מיכאל בן -ליאייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיעקב בן רחל, יעקב בן מרים, ניר יהודה בן מיכל, , בן אסתר

 שמעון בן דינה,  אליהו בן נעמי,אליעזר בן צבי וציפורה,  שלמה בן שמחה, יוסף ברוך בן תמר, ,דודי רחמים בן חנהבת גלים הי"ד, 

ברוריה בת שרה בת שולמית, שרה בת רוחמה, שרה רחל בת בוליסה, שושנה בת רוזה, שרה בת מרים, הרבנית שפרה בת לאה, 

פרלה בת גוטי,  יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת רוזה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, רחל, מזל פורטונה בת שרה,מרגלית, אילנה בת 

                                ת.נ.צ.ב.ה.                      , שרה בת מריםשרה בת קיז'ה
 ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe@neto.net.il יל:המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למי

  השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד. 

   ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר  
 http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl  

  תרוסילביה רות בת אס רפואתה השלמה של אורלי בת דונהל עלון זה יהיה מוקדש 
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