
  
  

  

 ' השנה                          
 

  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )יג' שמות ל( " השקל בשקל הקדשמחצית"

?"עשר גרות"של של� להיות שקל כאשר יכול היה " עשרי� גרה"מדוע כופר הנפש צרי� להיות חצי משקל של 
שקיע במידה שוה את  ושיבשוהמעשיו את לרמוז שראוי לכל משכיל שישקול הכתוב בא ר שאמב" רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי"

הוא והנכו� והראוי , חלקו וחוקו במשקל השל�את לכל אחד מה� המשאבי� שהוא נות� ג� לגו� וג� לנפש וית� 
נפשו אחר גופו בעניני� את קר ולעתי� ימשו� יא העישה נפשהויל� בה אחר '  העבודתאת גופו אל האד� שימשי� 

ל בעני� יו� טוב "זחזולת� וכמו שאמרו ד� אינו יכול לחיות אה ש, והמלבושוהשתיהההכרחיי� כגו� אכילה 
'  רבי יהשע חלקהו חציו להואמר )'במדבר כט(" עצרת תהיה לכ�"ב ו וכת)'דברי� טז(" להי� א' עצרת לה: "בוכתש

 מזה לתועלת הנפש שכ� מצינו ביעקב אבינו שיבאאוי שתהיה כוונתו בהשתדלותו בצרכי גופו כדי ור. וחציו לכ�
 הגו� בעבודת החומר ארבע עשרה שנה בעסקישהשתדל בעסקי הנפש ארבע עשרה שנה ששמש בבית עבר והשתדל 

 מחצית השקל ראוי  השכלית שהיאהנפשג� כ� בשתי בנותיו של לב� ותכלית כוונתו בעבודת החומר היתה לתועלת 
  .   לושראויכי ישקל מעשיו ופעולותיו כל� ויחלק� בדר� השוה לכל אחד מה ' שיהיה לש� ה

  

 ) וט' לשמות (" 'העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת ה"

,  מחצית השקל,השכול� יתנו במידה שוו ה"קבמדוע צוה המסביר פסוק ה ש"עוד יוס� חי" ביוס� חיי�יוס� חיי�יוס� חיי�יוס� חיי�נו יסביר רבמ
ורמתו א� כל אחד ית� לפי הכנסותיו היא ש כתובוכוונת ה, לפי הכנסתוית� ולא ציוה שהעשיר ית� לפי עושרו והעני 

והעשיר , חובומכסת עשיר ולפי זה יטילו עליו את כל יצטרכו למנות אנשי� שיבדקו כמה כס� יש להכלכלית הרי ש
י לפי כ, לא יבי� מדוע לקחו מהעשיר סכו� כל כ� נמו�העני  ואילו בוה גל כ�סכו� כמחייבי� אותו לתת  מדוע כעסי

לא  דהיינו "העשיר לא ירבה"קח מכל אחד סכו� קבוע כדי ש :י כוונת הכתובהווז. עושרו הוא צרי� לתת הרבה יותר
כ� ו, ירכלומר שהדל לא יתלונ� מדוע המעיטו לקחת מהעש" והדל לא ימעיט". יריב מדוע לוקחי� ממנו סכו� גבוה

 . תכפר על בני ישראלנועדה ש 'ראויה להיקרא תרומת התרומה זו ו. תשרור בי� כול� אהבה ואחוה
  

  ) לא'לשמות ( "י ישראל תדבר לאמר שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכםבנואל "
לומר שבשמ� המשחה יש למשוח רק את מי שכהונתו היא " לדורותיכ�"שכוונת הכתוב " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה

כ� משחו בשמ� המשחה משו� , אינו נמשח בשמ� המשחה, ורותדל מש�מיועדת להי האינגדולתו  מי ש�א, ורותדל
לא משחו בשמ� המשחה משו� ישראל א� את מלכי , רק את המלכי� מבית דוד משו� שמלכות� מובטחת לדורות

תה מיועדת הימלכותו הוא משו� ששאול משמ� המשחה מה שמשחו את ו. ורותדמש� לשלא מובטח שמלכות� תי
 . ולכ� נפסקה מלכותוחטא בגלגל ששאול לא א, ורותדללהימש� 

  

  )טז' שמות לא("  את השבת לעשות את השבתישראלושמרו בני "
הקדוש על פי " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר% ה? וכי ישראל עושי� את השבת, "לעשות את השבת: "מה משמעות הכתוב
? ב� זוג� נתלאשבת למדוע  ב� זוג ו הבריאה ישכללבאמרה שה "לפני הקבבאה בטענה שבת המדרש האומר שה

 פרט החסראינה מושלמת והיא השבת לפי זה יוצא ש. ה אליה היא שבני ישראל ה� ב� הזוג של השבת"תשובת הקב
ושמרו בני : "זוהי כוונת הכתובו,  את השבתשישמרו ישראלכ� על ידי � הפרט הזה הוא  מפרטי השלמות ותיקוחדא

.  ב� זוגהנמצא לעל ידי ש,  את השבתתק�דהיינו להשלי� ל "לעשות את השבת" הוא כדי  והטע�," את השבתישראל
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  )טז' שמות לא( ״ם״ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורות
&ושמרת� : הלוא בפסוק הקוד� נאמר, "ושמרו בני ישראל את השבת: "מה הצור� בפסוק הקדוש "אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"שואל ה

 כוונתו היא לצוות את מחלליה מות יומת&, קודש היא לכ� &ושמרת� את השבת כי: מתר% שהפסוקו? "את השבת
,  לומרכתובבא ה" ושמרו בני ישראל את השבת: "בפסוקועתה , מעשיית מלאכה בשבתבני ישראל להימנע 

, � רוחני נעלהתוכיו� השבת לצקת בדהיינו , &לעשות את השבת& צרי�אלא ,  שבת אינה מספיקהמנעות מחילולההש
יו� של קדושה , תורה היה יו� של לימודישלעשות את יו� השבת , ובי� בני ישראל אות היא לעול�& ביני"כדי ש

  .עול�לבורא התעלות רוחנית ולהתקרב ו
  

    )ד' שמות לב("  אלה אלהיך ישראלויאמרו"
ה� אלו שלחצו לעשות את העגל וה� אלו שהערב רב לדעה שאומרת ראיה מביא מהפסוק שלפנינו " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה
ויקרא לו בש� " אלה אלוהי�"לחברו יאמר תכ� שאיש מישראל י אלכי , "אלה אלוהי�"ישראל לבני אמרו ש
עשו את  דוע ומ.ישראלבני אמרו כ� לה� אלו ששהערב רב חייבי� לומר  אלא ?"ישראל" וכי הוא אינו ,"ישראל"

הגיע זה שממו�  כס� וזהב וידעו �ישראל אוהביבני ששהערב רב ראו "  יקר יקר יקר יקרכליכליכליכלי"מתר% ה ? בצורת שור דווקאהפסל 
ו בני כי בכחו של מזל שור עששל שור ר בצורה ובחלישראל סו� לכ� הציעו למביזת מצרי� ומביזת י� לבני ישראל 

 משמש לשו� "עלו�ה"לשו�  שה"אשר העלו� מאר% מצרי�: "כתובשה בזה מתור% מ, כל החיל הזהשראל את י
 מצרי� ומשלה� עשו משלשכל מעלת ישראל שנעשו עשירי� בכס� ובזהב הכל היה ל "חז כי אמרו ,מעלה וגדולה

   .את כל הכבוד הזה
  

  ) י'לבשמות ( "ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול"

כיו�  שאאאא""""הגרהגרהגרהגרמבאר ?  את בני ישראלכלות מנת ללרבינו ערשותו של משה את ה "צרי� הקבוכי , לכאורה קשה
ה בלוחות תהיו, ה ממעל ה� חלק אלודהיינו לוקי�  והלוחות היו מעשה א, ישראלשל  ה�בידיהברית היו שלוחות 

מכח זה היו בני , ) יט'שמואל א ו( כיו� שראו את הארו� מתו בה� אלפי�שבאנשי בית שמש ו שכתוב כמ, קדושה גדולה
ל ידי כש� שאד� המקדש את האשה אינו יכול להיפרד ממנה אלא ע, ת�ה ולא יכול הוא לכלו"ישראל אגודי� בקב

, ה ממשה שיחזיר לו את הלוחות"היינו ביקש הקבד, "ועתה הניחה לי"ה ממשה "ביקש הקב מה שוזה, גירושי�גט 
  . את ע� ישראלואז יוכל לכלות

  

  )טז' שמות לב(" לוקים הוא- והמכתב מכתב אים המהקל-  מעשה אוהלחות"
את מעלת הלוחות בעת נתינת� שיזכיר הכתוב היה  ראוי הלוא? אר הכתוב את מעלת� של הלוחות רק עתהמדוע מת

 ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר% ? "י�קל  באצבע אכתובי�" כאשר אמר ) יח' לאשמות( "וית� אל משה" :פסוקאל משה כהמש� ל
ל כב" לוקי� מעשה א"לנו שעל א� מעלת� של הלוחות שהיו לומר שדווקא כא� מזכיר הכתוב את מעלת הלוחות 

גל  העמעשהאת בראותו מאוד כי חרה לו , � תחת ההרר אותושבהשלי� את הלוחות ולמלרבינו לא נמנע משה זאת 
  . להתאפקהיה ולא יכול שעשו בני ישראל 

  

  )לא 'לבשמות ( "גדלה חטאה הזה העם חטא אנא"
 ?על ע� ישראל קשהכל כ�  בהאשמה צאוי, ישראל בני לש יושרה מלי% היהש ,נוירב משהאי� , תמוה לא ברור

עת ב אחת פע�ו. כ� על קשה אותוי� ענישהיו מו בבית נזקי�גר� לש שובב לילד להורי� משל בטטטט""""הבעשהבעשהבעשהבעשמתר% ו
 ג� כ�. ו אותשירפא רופאאלא צרי� להחיש לו , להענישו זמ�זה ה אי�לכול ברור ש, מפרקתואת  ושבר נפל תובבווש

  .אות� לרפא אלא, �שילהענ זמ�זה  שאי� �כל כ גדולה חטאה חטאוע� ישראל ש ה"קבל עקוצהוא , נהג משה רבינו
  

  )ו' שמות לד(" חנוןה׳ אל רחום ו' ״ה
        ) ) ) ) ::::ה יזה יזה יזה יז""""רררר((((" " " " אני הוא קוד� שיחטא האד� ואני הוא לאחר שיחטא האד� ויעשה תשובהאני הוא קוד� שיחטא האד� ואני הוא לאחר שיחטא האד� ויעשה תשובהאני הוא קוד� שיחטא האד� ואני הוא לאחר שיחטא האד� ויעשה תשובהאני הוא קוד� שיחטא האד� ואני הוא לאחר שיחטא האד� ויעשה תשובה""""
עתיד שה "קבה  לפניגלוי וידועלמרות שש, תר%מו? חטאיש קוד�צרי� האד� רחמי� מדוע : הרא&שהרא&שהרא&שהרא&שעל כ� קשה מ

חטא טר� א� . של רחמי�שונות   שתי הנהגות�שיש כא מבאר אאאא""""החידהחידהחידהחיד .רח� עליובכל זאת הוא מ, חטאהאד� ל
חטא לאחר שו.  ומרח� עליועתידהחטאי� שיבואו במ� ניו  &באשר הוא ש�& ומעלי� עיה"קבד� אותו ה, האד�
א שעתיד החוטא יוא� רואה ה ,עתידמסתכלת על הבאה מידת הרחמי� ו, בכל חומר הדי�צרי� לדו� אותו והאד� 

שהיו והראיה שבני ישראל נגאלו ממצרי� למרות .  ממידת הדי�וה אותבכ� ומושיע איהת  מתחשב,לשוב בתשובה
  . לקבל את התורהיו משו� שעתידי� הזאת רק במצרי� ו שקועי� במ&ט שערי טומאה
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 ....נע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטל,   ,   ,   ,   אליהו ב� אסתראליהו ב� אסתראליהו ב� אסתראליהו ב� אסתר,  ,  ,  ,  א ב� מרי�א ב� מרי�א ב� מרי�א ב� מרי�""""הרב חיי� פר% שליטהרב חיי� פר% שליטהרב חיי� פר% שליטהרב חיי� פר% שליט,  ,  ,  ,  א ב� שרהא ב� שרהא ב� שרהא ב� שרה""""ג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליט""""הרההרההרההרה


