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נטל הקב"ה כמין מטבע של  : משה רבינו התקשה במחצית השקל, ואמר רבי מאיר(במדבר רבה יב, ג)איתא במדרש 
הקשו המפרשים, מה משמעותו של מטבע  , ע"ש.כזה יתנו –" יתנוזה " ,אש מתחת כסא הכבוד והראה לו למשה

  של אש, ומדוע נטל את המטבע דווקא מתחת כסא כבודו?
  

לאחר חטא העגל, בני ישראל היו שבורים  :(שבת שקלים, תשנד)נראה לי בס"ד לבאר כך: כתב הדברות קודש 
לה יתירה על שאר האומות. לשם כך צוה ונדכאים, והרגישו שאיבדו את ערכם וחשיבותם, ומעתה אין בהם מע

הקב"ה שיתנו מחצית השקל, והראה למשה כמין מטבע של אש, ללמד על חשיבותם של ישראל בכל מצב שהם, 
  כמו שנבאר.

  
חשיבות המטבע מצד הצורה שהמלך הטביע עליו, שעל ידי כך הוא יוצאה בהוצאה.  א.מטבע יש לו שני מעלות: 

זהב או כסף או נחושת. וגם כשהמלך פוסל את הצורה, נשאר שויו העצמי של  –שויות המטבע מצד עצמו  ב.
  המטבע.

  
מצד שקבלו עליהם עול תורה ומצוות ונעשו א. כמו כן בני ישראל, בזמן שהם בשלימות יש להם שתי מעלות: 

כשחשיבותם מצד וגם היא חלק אלוה ממעל. שמצד מהותם שהם בני אברהם יצחק ויעקב, ונשמתם  ב.לעם ה'. 
נשארת חשיבותם מצד הנשמה הטהורה ומצד היותם בני אברהם  ,קבלת עול תורה ומצוות אינה בשלימות

  יצחק ויעקב.
  

, במה תרום קרן ונו של עולם: רבב"האבהו, אמר משה לפני הק רבי רמא: :)בבא בתרא י(בזה מבואר דברי הגמרא 
ידי מטבע דייקא, לרמז שגם כשחשיבותם מצד קבלת עול הרמת קרן ישראל על  ."כי תשא"ישראל? אמר לו: ב

תורה ומצוות נפגמה, עם כל זאת, עדיין נשארו בחשיבותם מצד היותם בני האבות הקדושים ומצד שנשמתם 
  חלק אלוה ממעל, ע"ש.

  
בזמן  ", וז"ל:יכםקבנים אתם לה' אל" , על הפסוקלו.) קידושין(איתא בגמרא נתעמק בדברים ונראה את מתיקותם. 

, דברי ר' "בנים"אין אתם קרוים  ,מנהג בנים, אין אתם נוהגים "בנים"שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרוים 
  , ע"כ.רבי מאיר אומר בין כך ובין כך אתם קרוים בנים .יהודה

  
. מקביל לשיטת רבי מאירהמשכיל יבין, שזה שיהודי הוא כמטבע, שלו חשיבות מצד מעשיו ומצד עצמותו, 

מהותם העצמית. ולכן אף כשישראל אינם  .במעשיהם,  א. –איר מחלק את חשיבותם של ישראל לשניים רבי מ

  

 לעילוי נשמת
 ראובן בן גורג'יא

  

 רפואה שלימה
 למרים בת אידא



כי חשובים הם מצד  שיהם, בכל זאת עדיין קרוים בנים,איבדו את חשיבותם מצד מעהם עושים רצונו של מקום ו
  נשמתם הקדושה שהיא חלק אלוה ממעל.  –עצם מהותם 

  
משה רבינו התקשה, במה תרום קרן ישראל. לאחר חטא העגל, ישראל היו שבורים ונדכאים, והרגישו שאיבדו 
את ערכם וחשיבותם, ומעתה אין בהם מעלה יתירה על שאר האומות. איך מעודדים ומרימים אותם משפל 

. א הכבודה נטל מטבע של אש מתחת כס"שהקב רבי מאיראמר מצבם? הוי אומר ב"כי תשא". ועל זה 
ששורש ומקור , (הובא בראשית חכמה קדושה ו, כה)". ואיתא בזוהר נשמת אדם 'נר ה, דכתיב "אשהיא בחינת  הנשמה

. נמצא, מטבע של אש מסמל את חשיבות בני ישראל מצד נשמתם נשמות ישראל הוא מתחת כסא הכבוד
אינם ישראל אפילו כשש – יטתולש רבי מאירבזה הולך והקדושה, שהיא נר ה' החצובה מתחת כסא הכבוד. 

. ובזה הקב"ה מרמז לנו, שלמרות שחטאנו מצד נשמתם הקדושה קרוים בנים עושים רצונו של מקום, עדיין
מהמטבע, בכל זאת, המטבע חשוב מצד עצמו,  הבעגל ואיבדנו את חשיבותנו מצד מעשינו וצורת המלך נמחק

  וישראל עדיין חשובים מצד עצמם. 
  

נצטוה למנותם בתחלת  לגבי תכלית מצוות מחצית השקל: טז), שמות ל(ה עם מה שכתב רש"י דבר זה מסתדר יפ
משל . לה) ,(שמות לב" ויגוף ה' את העם", כמו שנאמר אחר מעשה העגל, מפני שנכנס בהם מגפהנדבת המשכן 

כמה נותרו לצאן החביבה על בעליה, שנפל בה דבר, ומשפסק אמר לו לרועה בבקשה ממך, מנה את צאני ודע 
, ע"כ. אבינו שבשמים ראה שבני ישראל נשברו ממעשה העגל, שחשבו להודיע שהיא חביבה עליו בהם,

שאיבדו את חשיבותם בעיני ה'. על זה בא ה' לגלות לישראל שעדיין חביבותם עליו וחשובים הם. ונפלא ביותר 
חשיבותם, בבחינת מטבע של אש שצווה לסופרם דווקא על ידי מחצית השקל, שהוא גופא מרמז לישראל את 

  נשמתם הקדושה. –מתחת כסא הכבוד 
  

הקשו המפרשים מדוע נקט  ., יב)שמות ל( "לפקדיהםבני ישראל  ראשאת  תשאכי עתה נבין את עומק הפסוק "
ד"ה כי תשא את ראש. ברך (כלי יקר "? ועוד הקשו ראש"? ועוד, מדוע המספר של ישראל תלוי ב"תשאדווקא לשון כי "

 " מיותרת.אישכופר נפשו", המילה " איש, כתיב "ונתנו )ח"ב עמ' רמח המש
  

כי על ידי ספירתם, ה' מרומם את ישראל  –, להרים נשיאות" הוא מלשון תשאונראה לי בס"ד לבאר כך: "כי 
פנים יפות כתב ה –בני ישראל"  ראשמשפל מצבם ומגלה להם את חשיבותם העצמית. ומהו חשיבותם? "את 

מבאר הבאר מים חיים שהראש הוא כנגד הנשמה, . ושהיא חלק אלהי ממעל ",ראש"הנשמה נקראת  )כחדברים (
אשר משכנה במח שבראש. ולכן התורה מייחסת את מנייתם דווקא ל"ראש", כי מנייתם היא גופא להראות את 

י שמות (רבינו בחיכתבו המפרשים  –" פר נפשווכ אישונתנו חשיבותם מצד נשמתם הקדושה. וזה שממשיך הפסוק "

" הוא לשון חשיבות. והרי זה גופא תכלית המצווה, לעניק לישראל תחושת חשיבות אישש" )לה, וכ"כ האור החיים
רמז לאנשים שעוברים  –" מחצית השקל בשקל הקדש דיםובר על הפקוכל העזה יתנו וערך עצמי. וזה שכתוב "

, שעליהם לתת מחצית השקל כנגד )תהלים יט, ט(יב "פקודי ה' ישרים" על מצוות ה', הנקראים "פקודים", דכת
חשיבותם העצמית מצד נשמתם הקדושה. יזכנו ה' להכיר את חשיבות עצמנו כנשמה אלוקית, ולעריך ולייקר 

  את עצמו בכל מצבו שהוא!

  מאמר החכם
  
 

  גבור כובש את יצרו במלחמה.
  החכם, כובשו ללא מלחמה.

 

  תולדות יעקב יוסף
 

  בתי כנסת! 140-עלון זה מופץ מדי שבוע ללמעלה מ

 הצלחה, לרפואה שלמה, או להמעוניין להשתתף בהוצאת העלון לעלוי נשמת, 
   .)303( 437 - 9210נא להתקשר למספר 

 

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה 
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