
  
כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיה� ונתנו איש כפר נפשו וגו' ולא יהיה 

 למנותא) ה כא� שני דברי�.  תצו התורהבה� נג� בפקד אות� (ל', י''ב) 
הנה מדכתבו  יש להעיר. בני ישראל ית� כופר נפששב) את בני ישראל. 

 וי''ל עפ''י. צ''ע מהו השייכות ביניה� � ביחד משמע שתלוי� זה בזה
 שנצטוו למנות� בתחלת נדבת המשכ� אחר מעשה העגל, ט''ז) פרש''י (ל',

משל לצא�  �ויג� ה' את הע�  �מפני שנכנס בה� מגיפה, כמו שנאמר 
ומשפסק אמר לו לרועה בבקשה ממ�  ,החביבה על בעליה שנפל בה דבר

(ל',  ולעיל בה�, להודיע שהיא חביבה עליו,ודע כמה נותרו  ,מנה את צאני
ותמנה  ,אלא יתנו כל אחד מחצית השקל ,אל תמנ� לגלגולת �  הוסי� )י''ב

, עי� הרע, והדבר בא עליה� ושהמני� שולט בותדע מנינ�,  ,את השקלי�
למנות את בני  � כא� שבמני� בהעיקר ש הרי מבואר .כמו שמצינו בימי דוד

כדי שלא ישלוט בה� עי�  ,ישראל, ומחמת המני� יצטרכו לית� כופר נפש�
זקני הרה''צ ר' גרשו� שולט עי� הרע במני� בני ישראל.  למהצ''ע . הרע

הנה כללות ישראל ביחד כול� ש תי'האגער זצ''ל אדמו''ר מזבאלטוב 
 � וכמש''כ (שיר השירי�, ד', ז') כל� יפה רעיתי ומו� אי� ב�  ,קדושי�

ומו� אי� בה�, א� א� מביטי�  ,א� מביטי� על הכלל כול� יפי� דהיינו
ימצאו בה� ח''ו חסרונות ומומי�, וא''כ  ,בפרטות על כל איש ואיש בפ''ע

וע''ז צריכי�  ,כל איש ואיש בפני עצמו שולט בה� עי� הרע כאשר מוני�
   כופר לכפר עליה�. 

  
כי שורש כל ישראל הוא ות זצ''ל, ני� יפ''י דברי דו''ז הפוי''ל עוד עפ

מי כעמ� ישראל גוי אחד, ו) דברי הימי�, א', י''ז, כ''אש (האחדות, כמ''
כמ''ש כי אתה ה' מחסי עליו� שמת  ,ובהיות� באחדות אי� צריכי� שמירה

צרי� כל אחד שמירה, וע''י  , אזמעונ�, אבל כשמתחלקי� לענפי� רבי�
הוא מעלה ומרומ� כל אחד, והיינו  ,התרומה שית� כל אחד כופר נפשו

  מחצית השקל תרומה לה'.  –דכתיב 
  

שבני ישראל  �כא� שבמני� בההעיקר ש באופ� אחר,מדרש רבה באיתא אבל 
א''ל הקב''ה, משה חייבי� לי ישראל מה  � יתנו שקלי� בעד כופר נפש� 

אמור לה�  ,תשה ברע� כי תשא, כמה דתימא כי שנאמר ,שלוו הימני
שאז נעשו בני  ,שהחטא נקרא הלואה יש לפרש .שיפרעו מה שחייבי� לי

אד� חייבי� למקו� כלוה למלוה, והיו בני ישראל חייבי� למקו� בשביל 
ויתכפרו   ,ולכ� אמר לה� הקב''ה שיפרעו לו בנתינת השקלי� ,חטא העגל

על נפשות�, ובפסיקתא ש� כי תשא וגו' ונתנו איש כופר נפשו, א''ל הקב''ה 
רת נפש�, ונתנו משה מיתה ה� חייבי� על שעשו את העגל, אלא יתנו כפ

העגל,  שהכופר נפש לא תלוי בהמספר, אלא בחטאמשמע , איש כופר נפשו
  יחד.המני� והכופר נפש  למה נכתבו הדרא קושיא לדוכתא וא''כ

  
דרכי בתבונ� תכשוי''ל ע''פ דברי המש� חכמה (פרשת בשלח, י''ד, כ''ט) 

 ,וסקילה כמו עבודה זרה, ועריות, יש כרת התורה נראה כי במצוות מעשיות
מחלוקת, לשו� הרע, כמו  ושאר מיתות ומלקות, לא כ� בנימוסיות ומדות

או דהוי לאו  ,דהוי לאו הנית� לתשלומי� ,רכילות, גזל, אי� כא� מלקות
שאי� בו מעשה, אול� זה דוקא ביחיד, אבל א� הציבור נשחתי� בזה מצאנו 

' עו''ג ועריות יומא (ט') שבמקדש הראשו� היוגדולה מזו אמרו ב להיפ� וכו'
, ונחרב משו� שנאת חנ�, וכו' ובמקדש שני היו עוסקי� בתורה ובמצוות

ולכ�  גרוע יותר מא� נשחתי� במצוות, הוא א� הציבור נשחתי� במדותהרי 
ונתרצה לה�,  מצאנו שעל העגל שהיה החטא בעבו''ג מחל הקב''ה לה�

ונגזר במדבר  ,לא מחל לה�לשו� הרע וכפיות טובה  אבל על המרגלי� שהי'
שג� לדברי המדרש לא הוצרכו לית� כופר נפש� רק י''ל ולפ''ז . הזה יתמו

בשעת המני�, אבל מטע� אחר, דהנה א� שכבר נתכפרו בני ישראל מעו� 
העגל ביו� הכפורי�, כשבאו כול� ביחד לבקש מחילה וסליחה וכפרה מאת 

פרה לבוא, הכ קל , שבציבוראי� זה אלא במשפט הצבור ,הקב''ה בעד עונ�
וידו�  ,יש לירא שיזכר חטא� ,אבל כשנמנה כל אחד ואחד בפני עצמו

 ח''ו כדי לכפר עונ�, לכ� ויצטרכו ליסורי ,הקב''ה אות� במשפט היחידי�
לכפר על חטא כופר נפש  ואחד כל אחד שית� ,אמר הקב''ה שבשעת המני�

  העגל.
  

אמר רב יצחק אסור למנות את ישראל אפילו לדבר  כ''ב)(ביומא ב) איתא 
) ויפקד� בבזק ר''ל שנטל אב� מ� כל אחד , ח'י''א שנאמר (ש''א, ,מצוה

למה לא מייתי לי' איסורא ממני�  � הקשה המהרש''אואחד מה� ומנא�. 
ולא יהי' בה�  � ולא מנה אות� להדיא כמפורש בי' ,דמשה בחצאי שקלי�

,�דאיכא לפרושי ותי' עי� הרע להביא נג�. משמע שהמני� שולט בו ש נג
כמ''ש לכפר על  ,לכפרה על שחטאו בעגללקח מה� חצאי שקלי� ש

ולהגי� בכ� עליה� שלא יהי' בה� נג�, אבל במני� בזק לא שיי�  ,נפשותיכ�

ליכא  ,וכ� המני� בטלאי� דעשה שאול ,אלא משו� איסור מני� ,לכפרה
ואי� אד� מתכפר  ,דהא כולהו מדשאול הוו ,למימר משו� כפרה באו לקרב�

  בדבר שאינו שלו.
  

, שהטע� שמשה לקח מה� מחצית השקל בשעת המני�, זהו כדברינו הנ''ל
תירוצו ש אבל צ''עלא הי' משו� עי� הרע, אלא כדי לכפר על חטא העגל. 

 ,לדוד על שקראו מסיתכנגד גמ' מפורשת בברכות (ס''ב) שהקב''ה ענש 
דבר שהתינוקות של בית רב� יודעי� אותו, שהוא מנה כלל הריני מכשיל� ב

 , ולדברי המהרש''א הנ''ל,וגר� שמגיפה באה עליה� ,שקלי� ישראל בלי
דהא הת� לקח שקלי� לכפרה על חטא  ,הא אי� כא� ראי' ממני� דמשה

שא''א להביא ראי' ממני� של משה העי� יעקב תי' . , וזה לא שיי� בדודהעגל
אבל לדבר מצוה  ,רש''י כשתחפו# לידע מנינ�, שהרי פלדבר הרשות שהוא

  כמו מלחמת שאול לא שמענו, רק משאול מייתי ראי' שפיר. 
  

מתו� חיבת� לפניו  �  במדברבריש רש''י פ, דהא יש לדו� בתירוצואבל 
עליה� מנא�.  להשרות שכינתוהקב''ה מונה אות� בכל שעה וכו' כשבא 

ומתו� חיבת�  ,צוויו של הקב''המני� של משה הי' מחמת הרי מבואר ד
  אסור למנות�.  לדבר מצוהאפילו יש לנו ראי' ש לפניו, א''כ

  
, עפ''י הפסוק (שמות, ל''ב, ל''ד) יש לתר� דברי המהרש''א הנ''ל ולדברינו

פרש''י אי� פורענות באה על ישראל  –וביו� פקדי ופקדתי עלה� חטאת� 
כבר נתכפרו בני ישראל שא� דל ולפ''ז י''שאי� בה קצת מפרעו� עו� העגל. 

אי�  ,מעו� העגל ביו� הכפורי�, כשבאו כול� ביחד לבקש מחילה וסליחה
יש לירא  ,אבל כשנמנה כל אחד ואחד בפני עצמו, זה אלא במשפט הצבור

ח''ו  ויצטרכו ליסורי ,וידו� הקב''ה אות� במשפט היחידי� ,שיזכר חטא�
שית� כל אחד ואחד ת המני� אמר לה� הקב''ה שבשע כדי לכפר עונ�, לכ�

 ומני� כל מני�שמטע� זה ש ולפ''ז י''ל לכפר על חטא העגל. כופר נפש כדי 
יינו בכל פע� צרי� לעשות במחצית השקל כדי לכפר על חטא העגל, דה

, ונמנה כל אחד ואחד בפני עצמו, זה מעורר על שה מני� בכל דור ודורושע
הי' שג� בזמנו כשעשה מני� של דוד,  וכל אחד חטא העגל, וזה הי' טעות

כדי לכפר על חטא העגל, משא''כ כשעשה מני� לדבר  ,שקלי�בצרי� למנות� 
שאז לדבר מצוה,  כיו� שהמני� הי' � למנות� בשקלי�,צריהי' מצוה, לא 

מפני הקטרוג של חטא העגל, אבל עכ''פ צרי� למנות  הצילהמצוה עצמה ה
  ע''י בזק.  מצוה לדבר ע''י דבר אחר, וע''ז מביא ראי' משאול שעשה מני�

  
 צ''עונתנו איש כפר נפשו וגו' מחצית השקל בשקל הקודש (ל', י''ב) ) ג

 במחצית השקל 'ל חטא העגל תלויכפרה ש הי' למה ,לדברי המדרש הנ''ל
לפי שחטאו תי'  ירושלמי (שקלי�, פרק ב', הלכה ג')ה .שקל של�בולא 

  בעגל במחצית היו�, דהיינו בשש שעות ביו�, לכ� יתנו מחצית השקל. 
  
מפני שישראל עברו במעשה העגל על עשרת הדברות, רבינו בחיי תי' ה

ומחצית השקל הוא עשר גרה, שהרי שקל של� עשרי� גרה הוא, לכ� הי' 
להיות לה� לכפרה על שעברו על  ,מביא כל אחד ואחד מישראל עשר גרה

וי''ל עוד עפ''י דברי הגאו� ר' ליב מבראד זצ''ל (מובא בע� עשרת הדברות. 
כיו� שעשו העגל, אמר משה להקב''ה יש  יוס�) עפ''י דברי שמו''ר (מ''ה)

לה� מהיכ� לפרוע, הזכר שנסית לאברה� בעשר נסיונות, ויצאו עשר בעשר, 
עשית וגו' והרבה ארבה יע� אשר  –דה כתיב והנה בנסיו� עשירי שהוא העקי

שבחטא העגל  , וכחול אשר על שפת הי�, וכיו�בי השמי�כאת זרע� ככו
ביקש משה שיצאו הי' נסיונות בפרעו� על חטא�, א''כ שוב אי� להקב''ה 

יע� אשר עשית וגו', א� עתה א� יתנו  –לאברה�  לפרוע לה� מה שהבטיח
אברה� עגל, שוב נשאר שכר נסיו� לר על הכופר נפש� מחצית השקל לכפ

 ולפ''ז י''לבמקומו, וחייב הקב''ה לפרוע לו להרבות את זרעו כחול הי�. 
הוא עשר גרה, שכיו� מחצית שקל מכפר על חטא העגל,  דוקא שמפני זה

נסיונות של אברה� אבינו, דהיינו דכיו� שנותני� העשר זה מרמז על ש
ה סנשל אברה� אבינו שנתמחצית השקל לכופר נפש, נשאר לנו השכר 

  בכול�.  נסיונות ועמד הבעשר
  

כמ''ש (ל''ב, כ''ח)  בדי� העגל מתו,הרי העושלכאורה צ''ע , וי''ל באופ� אחר
צריכי� למה הנשארי� ויפל מ� הע� ביו� ההוא כשלשת אלפי איש, וא''כ 

אע''פ שרוב הציבור לא היו נכשלי� בחטא העגל, הי' טענה  וי''ל כפרה.
 ועכור שלא יבא לידי חטא חמור על החוטאי� ולא השפיעלמה  ,עליה�

הכפרה הוא ע''ז כול� צריכי� כפרה, ולכ� ו הי' חסרו� באחדות�, וע''כ, כזה
, זצ''ל בש� החכ� ר' שלמה אלקב#האלשי� וכמ''ש במחצית השקל, 

שלא יעלה על לב  ,בנ''י יחוס אחדות�את באה להורות  שמחצית השקל

  

 
  פרשת 
  כי תשא
  תשע''ז
  לפ''ק



איש מה� שהוא נפרד מחבירו, כי א� כאילו כל אחד חצי ובהתחברו ע� כל 
ולפ''ז  אחד ואחד מישראל נעשה אחד של�, ע''כ כל אחד יביא רק מחצה.

 –ומסיי� בלשו� יחיד  �ונתנו  –הטע� שהפסוק מתחיל בלשו� רבי�  י''ל
על אחדות�,  איש כופר נפשו, שעיקר הטע� של מחצית השקל הוא לעורר

אחדות�, ואחר בחסרו� הלכ� קוד� נתינת� נאמר בלשו� רבי� לרמז 
, לרמז שע''י מחצית השקל נתחזק אחדות� של ישראל � נתינת� לשו� יחיד 

  . יהי' לה� כפרה על חטא העגל ועי''ז
  

, שלכאורה צ''ע הלא רק ג' וי''ל עוד עפ''י דברי המהרי''ל דיסקי� זצ''ל
שה� ת''ר אל� מבני שאר ישראל הי' בנקל ל עבדו לעגל, א''כ מבנ''י אלפי�

למה  ועוד צ''ע. למה לא בטלו אותהא''כ �, והיבטל מעשעשרי� ומעלה ל
ותי' . תוג' אלפי� שעבדו לעגל מההלא צרי� לית� כופר נפש על חטא העגל, 

 �שכל אחד מישראל ג� מהכשרי� לא היו דני� את ישראל חבריה� לכ
מוהו כמוה� כול� מאמיני� בה' באמת, כי אז בודאי היו זכות, אשר כ

שה� הג' אלפי�  ,י עבירהבי� כול� כאיש אחד למחות ביד עוברמתיצ
שעבדו את העגל, א� בני ישראל היו חשודי� בעיניו, וכ� כל אחד ואחד חשבו 

שלא נמצאו המתעוררי�  ,וזאת היתה הסיבה שלא מיחו בעובדי העגל ,ככה
ולעכב� בזה, ובאמת א� היו מוחי� היו דבריה�  הראשוני� להוכיח�

בכשרי�  שד, ואיתא בשבת (צ''ז) אמר ר''ל החוחשדו בכשרי� רק ,נשמעי�
. , וג� כא� לקו בצרעת כדאיתא במדרש רבה (ויק''ר י''ז, ג')לוקה בגופו
 ''חושד בכשרי�'' לכ� הכפרה כיו� שעיקר חטא העגל הוא בזה ולפ''ז י''ל

כשיש ת� וכדברינו הנ''ל, ועל אחדו, שזה מעורר קלבמחצית השהוא 
  . � את חבירו לכ� זכותידיכל אחד  בודאי , אזאחדות במחנינו

  
תרומת שקלי� המפורש כא�  – רבינו בחייהעפ''י דברי , וי''ל באופ� אחר

ככר, שכ� כתוב באלה פקודי  ממנה נעשו אדני�, שהרי כס� זה עלה למאת
כולו באדני� שבמשכ�, ואדני המשכ�  וכס� פקודי העדה מאת ככר, ונכנס –

 מת הכפרה לא הי'באש ולפ''ז י''לבכל אד� ואד�.  ק', והי' ככר אחד היו
במחצית השקל,  'והטע� שהכפרה תלוי במחצית השקל, רק בבני� המשכ�,

הטע� שצוה ממילא מוב� ו כיו� שמה� נעשו האדני� שה� יסודות המשכ�,
   לבני� המשכ�.  אדני� ק' שזה הי' שיעור הנצר� לעשות, מחצית השקל דוקא

  
) ל', ט''ועל הפסוק ( עפ''י דברי המהרי''ל דיסקי� זצ''ל, וי''ל באופ� אחר

למה יתנו כול� בשוה, הלא  צ''ע  � לא ירבה וגו' לכפר על נפשותיכ�  העשיר
הנפש, ע''כ יתנו בא לכפר על כיו� ש ותי' עשיר ית� יותר מעני.שברא תמס

הטע�  ולפ''ז י''ל. עניפי הנפש אי� כא� חילוק בי� עשיר ו, דכלכול� בשוה
 �  כס� באהלרמז ש ,�על מחצית השקל ולא שקל של ההקפידהתורה ש

 , ואדרבהגשמי של שו� הנאה מדברי� נפשאי� להולכפר על נפשותיכ�, 
 הנפש הואפדיו� לכ� הוא תורה ומצוות,  המה�, והעיקר אצל המאוס היא

�נתינת ו ממו�,הבא מ שאי� כפרתהלהראות  ,פחות כמו מחצית השקל בכס
החטא וקבלה על עזיבת  –על תשובתו להראות  היכי תמצארק  הממו� הוא

הראה לו כמי� מטבע של  (במדבר רבה) ולפ''ז י''ל כוונת המדרשהעתיד. 
ולא  ,משה לראות את המטבעמדוע הוצר� צ''ע כזה יתנו.  � ואמר לו ,אש

למה הראה לו מטבע של ועוד להבי� מעצמו מהו מחצית השקל.  היה יכול
בודאי משה הבי� מעצמו מהו מחצית השקל, רק שוי''ל  של מתכת. ולא אש

הראה לו הקב''ה לכ� , גשמי יתהפ� לקדושהשהוא האי� דבר הי' קשה לו, 
לו אפי גשמי יש בו ניצו# רוחני, ולכ�דבר בכל , שהוא רמז שמטבע של אש

שהי' קשה עוד  ולדברינו י''ליות בו תכלית רוחני. ככס� יכול לה דבר גשמי
הלא מחצית השקל יהי' כופר נפש, שממו� פחות כזה של האי� שיי�  ,למשה

ראה לו מטבע וע''ז ה, הרבה ממו�צרי� לית�  כופר נפש בשבילשמסתברא 
כמה ממו�  , אי� העיקרכופר נפשבא למחצית השקל כיו� שהיינו של אש, ד

, וזה מרמז לו הקב''ה במטבע של הנות� הכוונההעיקר הוא רק אתה נות�, 
   ., דהיינו באופ� הנתינהניצו# של רוחנייש שג� בנתינה גשמי דהיינו , של אש

  
 ממחצית השקלשראוי להאד� לית� הרבה יותר  שאי� הכי נמיעוד וי''ל 

כל ממונו לא יועיל, ויקשה דא''כ במה אפילו אפשר ו ,כדי לכפר על נפשו
מעלה בכוונתו ובמחשבתו בעת נתינתו, והוא ש �  והתירו� הואמתכפר. 
 צרי� לכפר על עצמו, וע''י זה בא לידי כפרתו.בדעתו ש

 
תי' באופ�  (ייטב פני�) יקותיאל יהודא טייטלבוי� זצ''ל ר' זקני הרה''ק

אלא  ,לא היו ישראל ראויי� לאותו מעשהעפ''י הגמ' בע''ז (ד') , אחר
שבאמת ה� היו אנוסי� בדבר מ�  ולפ''ז י''ללהורות תשובה לרבי�. 

 ,השמי�, אלא שזה ידוע להחוקר לב, אבל לעיני בני אד� הרואי� המעשה
הי' חילול ש� שמי� בדבר, וצריכי� כפרה על  ,ואי� יודעי� מחשבות

. ו רק על המעשה ולא המחשבה, דהיינהמעשה לבד, לכ� סגי במחצית השקל

וקרא דכל העובר על הפקודי�  דברי הרע''ב (שקלי�, א', ד') ולפ''ז י''ל
שכול�  ,כל העובר בי� סו�, דהיינו כהני� לוי� וישראלי� –דריש לי' הכי 
שנמנו ע� בי� אות� שנמנו לבד� בי� אות�  ,על הפקודי� ,עברו את הי�

ש שייכות בי� קריעת י� סו� שי נראה מדבריוית� תרומת ה'.  ,ישראל
ילקוט (רמז רל''ד) ולדברינו הנ''ל י''ל עפ''י דברי הלמחצית השקל. 

שנתמלא עליה� שר של י� חמה, ואמר מה נשתנו אלו  – � חמהוהמי� לה
לו ומאלו וכו' א''ל שוטה אתה ד� שוגג כמזיד ואונס כרצו�, נמצא שניצ

מלהטבע בי� סו� מכח טענת אונס, כי הי' לבב� של� ע� ה', ומזה ראי' כי 
  די במחצית השקל נגד המעשה לבד. 

  
ראל שבדור של המ� מפני מה נתחייבו יש ולפ''ז י''ל הגמ' במגילה (י''ב)

בדבר, א''ל ה� לא  כלי', מפני שהשתחוו לצל�, א''ל כלו� משא פני� יש
הרי הי' לבב� של� ע� ה', ולא חטאו כי א� במעשה  –עשו אלא לפני� 

מכח אונס, וז''ש שעתיד המ� לשקול וגו' דהיינו לעורר קטרוג על שהשתחוו 
  מעשה. לכפר על ההשקל מחצית  � לצל�, לפיכ� הקדי� שקליה�

  
במגילה (י''ג) אמר ר''ל גלוי וידוע לפני מי שאמר והי'  איתא – ביתר ביאור

לפיכ� הקדי� שקליה�  ,העול� שעתיד המ� לשקול שקלי� על ישראל
(ט''ז) ש� והיינו דתנ� בא' באדר משמיעי� על השקלי�. עיי� בתוס'  ,לשקליו

במש� שבעי� שנות חיי  ,שסכו� מחצית השקל של כל ישראל �ד''ה ודחי 
ששקל המ� לאחשורוש.  ,עולה במכוו� למספר עשרת אלפי� ככר כס� ,אד�

לסלק , הוא עשרת אלפי� ככר כס�הטע� שהמ� נת� לאחשורוש ולפ''ז י''ל 
ולפ''ז נראה  .כפר על חטא העגלפר נפש לולכ שבנ''י נתנו מחצית השקלה

שלא קאי  �לצל� שהשתחוו מפני  – באופ� חידוש הנ''ל כוונת הגמ' לפרש
צל� של נבוכדנצר כפרש''י ש�, אלא על חטא העגל, והטע� שאותה דור על 

ע''י שקליו, וע''ז  וקטרוגשביל חטא העגל, כיו� שהמ� מעורר כלי' ב הנתחייב
לפיכ� הקדי�  � שלא חטאו כי א� באונס, וזהו כוונת הגמ'  –תירו# הגמ' 

חוטאי� בעגל הי' רק שמרמז דזה מחצית השקל , דהיינו השקליה� לשקליו
אלא  ,(ד') לא היו ישראל ראויי� לאותו מעשהוכמבואר בגמ' ע''ז  ,באונס

  להורות תשובה לרבי�. 
  

כל העובר  –כל העובר על הפקודי�  – דברי הרע''ב הנ''ל באופ� אחר, וי''ל
עפ''י דברי חז''ל משה שיבר  עפ''י דברי דו''ז הפני� יפות זצ''ל, –בי� סו� 

דא� היו הקידושי� ע''י צ''ע הלוחות כדי לעשות ישראל כפנוי' שזנתה. 
הלוחות בשעה שקיבל� בהר, כדי� שליח קבלה, מאי תועלת בשבירתה, כיו� 
שכבר נתקדשו, וא� הי' כשליח הולכה, א''כ אפילו א� לא ישתברו הרי הי' 

שהקידושי� הי' ע''י ביזת  –המפרשי� עפ''י דעת  ותי'הזנות קוד� אירוסי�. 
מצרי� וביזת הי�, אלא שהי' בתנאי שיקבלו את התורה, וכיו� שנשתברו 

ולפ''ז הלוחות בטלו הקידושי�, עד שיתרצה לה� השי''ת ע''י בני� המשכ�. 
מה שאהר� אמר בפרשת כי תשא (ל''ב, כ''ד) למי זהב. שלכאורה צ''ע  י''ל

יזת מצרי� וביזת הי�, כמו שמצינו בבני� שבודאי הי' לה� הרבה זהב מב
כיו� שביזת מצרי�  ולדברינו י''למרבי� הע� להביא.  �המשכ� שאמר 

וביזת הי� הי' קידושי� על תנאי, וכיו� שחטאו הרי הקידושי� בטלי�, וא''כ 
למי זהב, אבל בנדבת המשכ� שחזרו  �אי� הזהב שלה�, והיינו דאמר 
צרי� וביזת הי�, אז הרבו להביא, הרי הקידושי� למקומה, וקנו ביזת מ

 � שע''י תרומה זו קנו ביזת מצרי� וביזת הי� ונתקדשו, והיינו דכתיב 
השייכות בי� מחצית השקל  ולפ''ז י''לויקחו לי תרומה בלשו� קיחה. 

הבנ''י ע''י בני� המשכ� שנעשה ע''י מחצית השקל, רק לקריעת י� סו�, ש
  ביזת הי�. ב זכו

  
קריעת י� סו� לראות כבוד השכינה, שבנ''י זכו ל, שכמו אחרוי''ל באופ� 

בכבודו נגלה עליה�, והיו מראי�  –ט''ו, ב') זה קלי ואנוהו שמות, כמ''ש (
 אותו באצבע ראתה שפחה על הי� מה שלא ראו נביאי�, כמו''כ ע''י בני�

לראות כבוד השכינה, כמ''ש (ויקרא,  המשכ� שנעשה ע''י מחצית השקל, זכו
  ותצא אש מלפני ה' וגו' וירא כל הע� וירנו ויפלו על פניה�.   ט', כ''ד)

  
'ז ולפ'עגל. חטא ה� הי' קוד� שציווי בני� המשכ � עפ''י דברי חז''ל וי''ל עוד

בשביל  ל חטא העגל, אלאלא הי' בשבי של מחצית השקל פר נפשושהכ י''ל
ואמר מה  �  במצרי�, וכמו שטע� שר הי� שבנ''י עבדו עבודה זרההחטא 

לית� כופר לכ� צרי�  ,עובדי ע''ז, והללו עובדי ע''זהללו  ,נשתנו אלו מאלו
העובר על י� סו� כל  – �נפש עלי', וזהו כוונת הפסוק כל העובר על הפקודי

  צרי� לית� כופר נפש. 
  
  
  

 
המגיד הרה''ק ממעזריטש זצ''ל. וצעטיל קט�, תלמיד מובהק של  הרה''ק ר' אלימל� מליזנעסק זצ''ל בעל מחבר ספר נוע� אלימל� מורנו לזכר נשמת

 .�בימי נערותו הי' עוסק בתורה ועבודה ולא פסיק פומי' מגירסא יומ� ולילה, ואיש אחד שראה גודל עבודתו יומא דהילולא כ''א אדר תקמ''ז. יהי זכרו ברו
שי� בכל יו� בתיק טלית שלו איזה מטבע באופ� שיהי' לו הצלה פורתא להחיות נפשות בקדושה וטהרה וידע עניותו שחי חיי צער בלח� צר, עלה בדעתו ל

בכל  בני ביתו, ומאת ה' היתה זאת אשר בזמ� קרוב התחיל איש לעלות מעלה מעלה והצליח, ולאשר הבי� היטב שהצליח ע''י צדקה שנות� להצדיק, לכ�
עשיר גדול, פע� אחד עלה בדעתו של הגביר היות שנתעשר ע''י נתינת צדקה להרה''ק ר'  יו� נת� יותר, וכל מה שנת� ביותר הצליח יותר עד שנעשה

ומזה  אלימל� זצ''ל אי לזאת לאשר הרה''ק ר' אלימל� מסתופ� בצל קדשו של המגיד ממעזריטש זצ''ל לכ� טוב לנסוע למעזריטש ולית� להמגיד ס� רב,
תינת צדקה להתלמיד, כ''ש א� ית� לרבו, וכ� עשה נסע למעזריטש ונת� להמגיד זצ''ל סכו� גדול, בודאי יתעשר יותר מכח ק''ו, א� הוא מצליח בשביל נ

שה מתחילה ולא היו ימי� מועטי� עד שהתחיל לירד מנכסיו רח''ל ירידה אחר ירידה, והל� אל הרה''ק ר' אלימל� זצ''ל ושאל אותו על זה, וסיפר לו המע
כזאת דכל זמ� שנת� לו התעשר, ואחר שנת� לרבו הקדוש ירד מטה מטה, הכי כ� הוא היושר, הלא כבודו בעצמו  ועד סו�, ומעתה הוא מתפלא, אי� יהי'

יהי', נת� מודה שרבו גדול ממנו, והשיב לו הרה''ק ר' אלימל� שבודאי רבו גדול ממנו באל� מדריגות, וע� כל זה הדבר פשוט, שכל זמ� שנת� הוא למי ש
  בל מאחר שהתחיל הוא לבקש לו מיוחסי� כמו''כ השי''ת מבקש לו מיוחסי�. השי''ת ג''כ למי שיהי', א

 kolyaakov44@gmail.com התקשר:הרוצה לנדב גליו� נא ל

 KOL YAAKOV 89 RIVINGTON ST. (RABBI YAAKOV SPIEGEL WAY) N.Y. N.Y. 10002הכתובת: 


