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 "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" מאמר 

באחד באדר על השקלים ולכן כדי  השבוע קורין אנו את פרשת שקלים, ומובא במשנ"ב )תרפ"ה סק"א( טעם הדבר דהיות ובזמן הבית היו משמיעין
 שנשלם פרים שפתינו דהיינו שע"י הקריאה בפרשת כי תשא מצוות מחצית השקל אנו משלימין עשייתה.

השבוע קורין אנו את פרשת שקלים, ומובא במשנ"ב )תרפ"ה סק"א( טעם הדבר דהיות ובזמן הבית היו משמיעין באחד באדר על השקלים ולכן כדי 
 נו דהיינו שע"י הקריאה בפרשת כי תשא מצוות מחצית השקל אנו משלימין עשייתה.שנשלם פרים שפתי

ום וצריך להבין דבשלמא באחד באדר היו משמיעין על השקלים, אבל מה הענין דווקא בשבת ולמה תקנוה לקרותה בשבת, והרי היו צריכין לקרותה בי
 א' אדר בזמן שהיו משמיעין בזמן שבית המקדש קיים.

אר זאת על פי פירושי המפרשים בפרשתינו, להבין ענין 'ויקהל משה את כל עדת בני ישראל', דמאי שנא מצוה זו שהקהיל את ישראל מכל ונקדים לב
ק המצוות דלא מצינו לשון ויקהל משה, אלא בפשטות יש לומר דהקהילם במיוחד לענין מצוות השבת שהיה רוצה ללמדם, וכן מצינו בילקוט על הפסו

ויקהל משה. רבותינו בעלי אגדה אומרים מתחלת התורה ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה ויקהל אלא זאת בלבד אמר הקב"ה  וכך לשונו:
עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי מדרשות 

 , עכ"ל, שרצה ללמד את בני ישראל שיקהילו קהילות בשבת.תורה איסור והיתר כדי שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני ללמד ולהורות לישראל דברי
ולפי דבריו צריכים להבין מה טעם הדבר שדווקא בשבת צריכים להקהיל קהילות ויש ענין מיוחד להתאחד עם כלל ישראל, וזה אפשר גם לדייק 

פרשה הקודמת, דמדייק בלשון לעשות את השבת שצריך האדם לדאוג שאחרים יקיימו את השבת, וגם בזה בדברי האור החיים הקדוש שהבאנו ב
ום צריך להבין מאי שנא מצוות שבת מכל המצוות הרי בכל המצוות שנינו דכל ישראל ערבים זה לזה, ויש דין ערבות לדאוג שאחרים לא יעברו על ש

 ב לכתוב 'לעשות את השבת.מצוה שבתורה, ומאי שנא מצוות שבת שבא הכתו
ויש להבין ע"פ מה שאומרים בשם הגאון רבי ישראל מסאלאנט זצוק"ל, שצריך האדם לשמור בכל דיוקיו ובכל פירושיו את השבת, וכל מה שיחמיר 

כי ע"י ששומר את השבת משפיע על שאר בני  עליו בקדושת השבת יפעול על ידי פעולתו שסטונדענט בפריז ימנע עצמו קצת מחילול שבת, והענין
ישראל את קדושת השבת, כי נועם שבת הוא מתאחדת בסגולתך, וכמו שאנו אומרים ברזא דשבת שהשבת איהו המאחד, וע"י שאדם שומר את 

 מו מלחלל את השבת.השבת הוא מאחד את ישראל ומונע ממנו להתנתק ובמילא אפי' ישראל שאינו שומר תורה ומצוות במלואו עכ"ז מונע עצ
ובענין זה מספרים על הגאון הגדול הרב שך זצוק"ל שפעם הלך בשבת קודש לטייל בגבולות העיר בני ברק עם אחד מתלמידיו, ולמרבה הצער ראו 

ן בבני ברק בצד השני של הרחוב בגבול העיר רמת גן נוסעים רכבים ומחללים את השבת בריש גלי, שאל הרב שך את תלמידו לפשר הדבר, למה כא
ה לא רואים ב"ה את החילולי שבת, ומעבר לרחוב ברמת גן לצערינו כן רואים, ענה התלמיד כפשוטו שבבני ברק גרים רק יהודים חרדים שומרי תור

ומצוות אבל ברמת גן גרים אנשים חילונים, התמרמר הרב שך דאילו היו החרדים אשר בבני ברק מדקדקים בשמירת השבת ומחמירים עליהם 
 בקדושתה הרי היו משפיעים על כל סביבתה ולא היינו רואים אפי' בערים שמסביב לבני ברק שום חילולי שבת.

תני ר"ש בן יוחאי אמרה שבת לפני הקב"ה רבש"ע לכולן יש בן זוג ולי אין בן זוג א"ל הקב"ה ויש להוסיף ע"פ דברי המדרש )בראשית רבה יא, ח( 
גך, ע"כ, שהקב"ה מדו ישראל לפני הר סיני אמר להם הקב"ה זכרו הדבר שאמרתי לשבת כנסת ישראל היא בן זוכנסת ישראל היא בן זוגך וכיון שע

הבטיח להשבת שכנסת ישראל דהיינו אחדות ישראל יהיה בן זוגך, זה הענין להתאסף ולהקהל בשבתות, וכן הוא לשון הפסוק בפרשה שקראנו בשבת 
עולם' כי אות וברית עושים עם הרבה אנשים ולא עם אדם יחיד, וזה הענין דשבת יש יותר ענין אחדות ישראל, שעברה 'ביני ובין בני ישראל אות היא ל

וע"פ כל הנ"ל מובן היטב דברי הילקוט שהבאנו לעיל שבמצוות השבת במיוחד הקהיל משה את עדת כל בני ישראל שדווקא במצוה זו שייך ענין 
 אחדות ישראל.

ויקהל משה באופן אחר, דהקהיל משה את עדת בני ישראל כדי שישמעו את כל צרכי המשכן ויתנדבו, ולפי דבריו אפשר  אבל באבן עזרא מבאר ענין
לבאר שאכן המשכן היה מקום מיוחד לאחדות ישראל וכן כותב הרמב"ן שבמשכן היה השראת השכינה כמו בעת מתן תורה שאז כתוב ויחן ישראל 

 "י אחדות ישראל ביחד.כאיש אחד בלב אחד, שהשכינה שורה ע
את  ובכלי יקר מוסיף על זה שענין הקהילה היתה על שם להרבות ולתווך שלום ביניהם, שכולם יהיו שותפים לעבודת הבניה, ולשונו 'וכאילו הושיב

ומוסיף הכלי יקר ע"פ  כולם במדור אחד', שענין בניית המשכן הוא להשראת השכינה ולמקום מדור לכללות ישראל יחדיו, ושם יתאחדו בני ישראל,
דברי רש"י שהקהילה היתה ממחרת יום הכיפורים, שאז עדיין כולם שלום ביניהם ואין פירוד לבבות, משא"כ אם יחכה יום או יומיים אזי יוכל 

 להתפרד החבילה ולא יוקם השלום ביניהם, ולכן הקהילם מיד ממחרת יום הכיפורים.
וגם להזהירם על  -ויקהל לקחת מכל אחד לגלגלת מוסיף עוד מהלך על מה היה ענין הקהילה, בענין פרשת השקלים שקורין השבוע וז"ל:  וברשב"ם



 
  

 
 
 

, ע"כ, והוא מוסיף ענין המחצית השקל שלקחו על כל גלגולת, וצריך להבין את דבריו מה ענין המחצית השקל לענין אחדות ישראל מלאכת המשכן
ורת משה להאלשיך הקדוש בפרשת השקלים )תשא( מבאר את ענין 'מחצית' השקל, ולא צוה להביא שקל שלם לכל אחד ומביא את וקהילתן, ובת

ובשם החכם ה"ר שלמה בן אלקביץ ז"ל שמעתי שהוא להורות את בני ישראל יחס אחדותם, בל יעלה על לב איש מהם  דברי בעל ה'לכה דודי' וז"ל:
, ע"כ, דענין מחצית השקל הוא להורות שצריך אלו כל אחד חצי, ובהתחברו עם כל אחד ואחד מישראל נעשה אחד שלםשהוא נפרד מחברו, כי אם כ

 האדם להתחבר עם כללות ישראל ואינו יכול להתבודד לבדו, רק צריך להתאחד ולהתכלל בתוך כללות ישראל.
ישראל, ובזה מתורץ את קושייתינו הראשון דלכן קורין את פרשת השקלים וכעת יש לשלב בין כל התירוצים האלו שהבאנו בענין התאספות וקהילות 

 דווקא בשבת ולא בא' באדר, שאז מקהילין קהילות וישראל מתאחדים, וגם ענין מחצית השקל הוא ענין אסיפת והתחברות ישראל כמו שביארנו.
שאני מת אין אני נזכר א"ל הקב"ה חייך כשם שאתה עומד רבש"ע מ ,ובפרשת שקלים אמר משה לפני הקב"הובתנחומא על פרשת שקלים וז"ל: 

 ,עומד שם באותה שעה וזוקף את ראשן הכאלו את ,כך בכל שנה ושנה שקוראין אותה לפני ,עכשיו ונותן להם פרשת שקלים ואתה זוקף את ראשן
 .אמנין ממה שקראו בענין וידבר ה' אל משה לאמר כי תשא את ראש שא את ראש לא נאמר אלא כי תש

ובספר המאיר לישראל לאאמו"ר זצ"ל מתמה מאוד על דברי המדרש, על כל המשא ומתן בין משה לקוב"ה, וכן במה השיב לו קוב"ה על פרשת 
 שקלים ובמה נתיישב דעתו מזה, ובמה נתייחד פרשת שקלים מכל שאר המצוות.

רים ואפי' מוכר את כסותו כדי ליתן את מחצית השקל, וצריך ומבאר בהקדם ע"פ דברי הרמב"ם דבמצוות מחצית השקל הכל חייבין ושואל מאח
ו להבין הרי בכל מצוות עשה למדנו שאינו חייב לבזבז יותר מחומש, ומאי שנה מצוות מחצית השקל שעני המתפרנס מן הצדקה חייב למכור את כסות

 כדי ליתן את מחצית השקל.
ית השקל היינו ענין התאחדות וכללות ישראל ואינו נעשה שלם עד שיתאחד עם כל אלא יש לבאר ע"פ שהבאנו לעיל מדברי האלשיך הקדוש שמחצ

ישראל, וע"י מצוות מחצית השקל מתאחדים ישראל ונעשים לחטיבה אחת, ואם יחסר אחד מן הנותנים הרי חסר מדבר השלימות, וכמו שבספר 
פר תורה פסול, ועל כן חייב העני ליתן מכסותו שלא יחסר מכללות תורה אם חסר אות אחת של הששים רבוא אותיות כמנין בני ישראל הרי כל הס

 ואחדות ישראל.
ה ובאלו הדברים מפרש אאמו"ר את דברי המדרש תנחומא הנ"ל, דוודאי משה רבינו לא התאונן שלא יזכרו אותו, שבוודאי ע"י לימוד כל התורה כול

תו שם האדם עלי אדמות הרי הוא בבחינת הולך ועולה ממדריגה למדריגה, אבל לאחר יזכרו אותו היטב, אלא התאונן ודאג משה כי כידוע כל זמן חיו
 מותו אינו יכול עוד לעלות והוא בבחינת עומד, ועל זה דאג משה היאך יעלה ממדריגה למדריגה לאחר פטירתו.

קר המצוה, וכן אדם שהוא נשמה כוללת וכולל ועל זה השיב לו הקב"ה, על דרך הענין של פרשת שקלים שמסמל ענין אחדות וכללות ישראל, וזה עי
יעלה בתוכו את כלל ישראל ומסר נפשו על ישראל הרי הוא דבר תמידי ואינו שייך אצלו בכלל ענין מיתה, דכל זמן שהכלל קיים הרי הוא גם קיים, ו

ההתחברות וההתאחדות הרי יהיה לו עלי'ה  ביחד עם כל הכלל ישראל אף לאחר פטירתו, ולכן הקהיל משה את ישראל בענין שקלים שרק ע"י ענין
 לאחר פטירתו.

החיים, שהדבר מוסב  בצרור צרורה אדוני נפש ועל דרך זה מובא בשם הדברי שמואל מסלונים זיע"א, שאמר על הפסוק )בשמואל א', כה, כט( והיתה
ף לאחר פטירתו הרי נפשו צרורה בצרור החיים על אדם שמלמד את בני ישראל תורה ומורה להם את דרך עבודת השם ומוסר נפשו עליהם, שא

 דהיינו שעדיין הוא בבחינת הולך שהרי תלמידיו שהם חיים עדיין מתעלים בעבודת ה' על ידו.
ובדרך מליצה אומרים משמו של הגאון רבי בצלאל ז'ולטי זצוק"ל רבה של ירושלים, שאמר על הפסוק )תהלים מט( 'כי לא במותו יקח הכל', 

ט הוא דהאדם אינו לוקח איתו כלום במותו, אבל הוא פירש כי לא במותו יקח הכל דאדן אינו לוקח איתו את הכל אבל משהו כן לוקח, ובפשטות הפש
הלצה ומהו המשהו שכן לוקח, אמר דדרך העולם להגזים בדיבורים כגון אדם שיש לו מליון דולר אומרים עליו שיש לו כמה מליונים וכו', אמר בדרך 

שאנשים מוסיפים בדרך הגזמה את זה לוקח איתו המת לקבר, ובדרך זה אפשר גם לומר ברוחניות שאיש הכלל נשאר בבחי' עולה רק ע"י שההוספות 
' החלק שמסר נפשו לכלל והיה איש כלל, אבל אינו בבחי' עולה ע"י מצוות ומעשים טובים, דסתם אדם שאינו איש הכלל הרי הוא לאחר מיתתו בבחי

 ' עולה.עומד ולא בבחי
ה וכמו שרואים אנו בחוש איך שכל הזמן יוצא לאור ומוצאים עוד ועוד חידושים מהגדולים הקודמים כדוגמת החתם סופר שאף שהיה לפני יותר ממא

נה, ועם כל וחמישים שנה, מכל מקום עדיין מוצאים עוד ועוד מאוצרותיו וחידושיו, וכן לדוגמא רבי חיים בריסק'ער שכבר נפטר מאיתנו לפני כמאה ש
זוכים זאת עדיין מוצאים עוד ועוד מחידושיו העמוקים, אלא לפי דברינו מובן היטב, דאנשי הכלל הרי הם במיתתם ממשיכים להיות בבחי' עולה ולכן 

 הם שיתגלו אוצרותיהם וחידושיהם אף בהמשך הדורות.
שריפה בעיר בריסק, ולקח תקופה ארוכה עד שהצליחו להעמיד שוב ואכן מרבי חיים בריסק'ער למדנו מהו איש הכלל, דמספרים עליו שפעם נפלה 

כל את העיר על תילה, והגאון רבי חיים הסתובב בכל התקופה כדי להתרים את בני ישראל למען אלו אשר נשרפה ביתם ורכשו היזקות אדירים, אבל ב
, ואמר שרוצה הוא להרגיש על בשרו את כאבם של ישראל התקופה הזאת עד שעמד כל העיר על תילה, יישן רבי חיים במרתף אשר בבית המדרש

 וכ"ז שלא יסודר אחרון הדיירים הרי הוא אינו יכול לישון בשלוה על מיטתו.
על וכן מספרים על גאון ישראל וקדושו החפץ חיים זצוק"ל שבעת מלחמת העולם הראשונה יישן בביתו על ספסל בלי כרית, וכששאלו אותו בני ביתו 

נה ואמר להם שמרגיש הוא בצרתם של אלו החיילים היהודים הצריכים לשרת ועומדים בקרב וישנים בשדות הקרב, ואינו יכול לישון מה ולמה, ע
במנוחה על מיטתו בשעה שישראל מצטערים, ואכן זכה החפץ חיים שלדורות הרי שמו שגור בפי הבריות וכל ילד בישראל הרי הוא יודע ולומד את 

זה משנה ברורה או חפץ חיים וכו', ובמיוחד ראינו לאחרונה את ההתרגשות שאפפה כל יהודי מנער ועד זקן לראות את הווידיאו  ספריו הקדושים, אם
 .של החפץ חיים, שכל אחד ואחד מרגיש אותו קרוב אל לבו וחי איתו, וזה הוא איש הכלל שאפילו לאחר מיתתו הרי הוא בבחינת עולה ואינו עומד

ו שעיקר עבודתינו בימי הפורים ובחודש אדר הוא להרבות אחדות והתחברות כלל ישראל, וכל המצוות ביום הפורים מסמלים ובמיוחד בימים אל
במיוחד ענין זה, משתה ושמחה ביחד עם רעים אהובים, ומצוות משלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים, שכולם הוא ענין שלום וריעות 

יש גם ליישב ענין נתינת זכר למחצית השקל ביום תענית אסתר לפני קריאת המגילה שאז הוא הזמן גרמא להזכיר  והתחברות בין כלל ישראל, ובזה
 ענין מחצית השקל שמסמל את ענין האחדות כלל ישראל.

 בית המקדש ולגאולה העתידה, ולקיים את עבודתינו בבית הבחירה, אמן ויה"ר שע"י שנתאחד ונתאסף יחד עם כל בית ישראל בלא שום פירוד לבבות, נזכה במהרה לבנין

 743-625-7223כל הערות והארות בענייני שיעורי תורה שע"י חברת מבקשי השם נא לפנות למוה"ר דוד אליהו שפיצער נ"י 

 

 

 


