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היה"ג י'  נחס  ירד אן ששרם"א
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עלינו  הבאה  משפטים  פרשת  קודש  שבת 

נקראת  אדר  חודש  את  בה  שמברכים  לטובה, 

להפטרה  בה  שקוראים  שם  על  שקלים",  "שבת 

פרשת מחצית השקל שבפרשת כי תשא, כמבואר 

ה(  וסעיף  א  סעיף  תרפה  סימן  )או"ח  ערוך  בשלחן 

חדש  "ראש  כט.(:  )מגילה  במשנה  הדבר  ומקור 

אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים, חל 

להיות בתוך השבת מקדימין לשעבר". כלומר אם 

פרשת  קוראים  השבוע  באמצע  חודש  ראש  חל 

שקלים בשבת שלפניו.

שבית  שבזמן  לפי  הטעם  מפרש  )שם(  בגמרא 

המקדש היה קיים, היו מכריזים בראש חודש אדר 

הסמוך לניסן שכל אחד יביא מחצית השקל לקניית 

)שקלים  ששנינו  כמו  השנה,  במשך  ציבור  קרבנות 

והטעם  השקלים".  על  משמיעין  באדר  "באחד  ב.(: 

לקנות  צריך  ניסן  חודש  שמראש  לפי  הוא  לכך 

קרבנות ציבור מהשקלים החדשים, שנאמר )במדבר 

השנה,  לחדשי  בחדשו  חודש  עולת  "זאת  כח-יד(: 

אמרה תורה חדש והבא קרבן מתרומה חדשה".

שהכוונה  שוה  מגזירה  דרשו  ז.(  )ר"ה  ובגמרא 

"ראשון  יב-ב(:  )שמות  בו  שנאמר  ניסן  חודש  על 

הוא לכם לחדשי השנה". ומאחר שמבואר בגמרא 

קודם  החג  בהלכות  ודורשים  שואלים  ו.(  )פסחים 

על  להשמיע  מקדימים  לכן  יום,  שלשים  לחג 

לפני  יום  שלשים  שהוא  באדר,  באחד  השקלים 

בו ראש  זה שבת שחל  ומטעם  ניסן,  ראש חודש 

תיקנו  אדר,  חודש  בו  שמברכים  או  אדר  חודש 

למה  זכר  השקל  מחצית  פרשת  בתורה  לקרוא 

שנהגו: "באחד באדר משמיעין על השקלים".

מוסיף על כך "המשנה ברורה" )שם ס"ק ב( ומקור 

)שם סעיף א(:  הדבר בדברי הפוסק הגדול ה"לבוש" 

של  הפרשה  בקריאת  שפתינו  פרים  משלמין  "ואנו 

כדברי  פירוש  השקלים".  ענין  בה  דכתיב  תשא  כי 

הנביא )הושע יד-ג(: "ונשלמה פרים שפתינו", ופירש 

לפניך,  להקריב  לנו  שהיה  פרים,  "ונשלמה  רש"י: 

נשלם אותם בריצוי דברי שפתינו". שריצוי הפרשה 

בשפתינו יחשב כאילו הקרבנו בפועל ממש.

 שכוון ב"תיו ת ה'" הששרשרת
שתנות   נה תיבנות צרבוי

הנה כי כן דבר בעתו מה טוב לשלב הקריאה 

הקריאה  עם  משפטים  פרשת  השבוע  בפרשת 

מחצית  במצות  ונפתח  השקל,  מחצית  בפרשת 

השקל )שמות ל-יב(:

"כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו 

בהם  יהיה  ולא  אותם  בפקוד  לה'  נפשו  כופר  איש 

נגף בפקוד אותם, זה יתנו כל העובר על הפקודים 

מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים גרה השקל 

מחצית השקל תרומה לה', כל העובר על הפקודים 

מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת ה', העשיר לא 

את  לתת  השקל  ממחצית  ימעיט  לא  והדל  ירבה 

תרומת ה' לכפר על נפשותיכם".

הקריאה  כוונת  על  להעיר  המקום  כאן 

לשאול,  מקום  יש  לכאורה  כי  שקלים,  בשבת 

שהמצוה  מפורש  כתוב  אלו  בפסוקים  הלא 

את  ספרו  כאשר  רק  היא  השקל  מחצית  לתת 

ישראל  בני  ראש  את  תשא  "כי  במדבר:  ישראל 

לפקודיהם", ומהתרומות הללו עשו את האדנים 

פקודי  "וכסף  לח-כה(:  )שם  שכתוב  כמו  למשכן, 

אדני  ואת  הקודש  אדני  את  לצקת  העדה... 

זו  פרשה  קוראים  אנו  כן  אם  מדוע  הפרוכת", 

על  משמיעין  כאשר  אדר,  חודש  ראש  לקראת 

השקלים כדי לקנות מהם קרבנות ציבור.

)מגילה  בגמרא  ז"ל  חכמינו  בזה  נתקשו  כבר 

כט:(, ותירצו לפי מה שפירש רש"י )שם ד"ה שלש 

כי  ל-טו(,  )שמות  בפרשתנו  פירש  וכן  תרומות( 

בפרשה זו הזכיר הכתוב ג' פעמים "תרומת ה'", 

למשכן,  ישראל  שתרמו  תרומות  מיני  ג'  כנגד 

והנה הם לפנינו:

כנגד  לה'",  תרומה  השקל  "מחצית  א':  פעם 

המשכן,  נדבת  בתחילת  ישראל  את  שמנו  מה 

ונתנו כל אחד ואחד מחצית השקל לעשות מהם 

האדנים למשכן.

"כל העובר על הפקודים מבן עשרים  פעם ב': 

שנה ומעלה יתן תרומת ה'", כאן לא הזכיר הכתוב 

כי זהו כנגד מה שתרמו ישראל  "מחצית השקל", 

כמו  לבו,  נדבת  כפי  אחד  כל  המשכן  לעשיית 

כל  מאת  תרומה  לי  "ויקחו  כה-ב(:  )שמות  שכתוב 

איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי".

ימעיט  לא  והדל  ירבה  לא  "העשיר  ג':  פעם 

על  לכפר  ה'  תרומת  את  לתת  השקל  ממחצית 

נפשותיכם". זהו כנגד מה שתרמו ישראל מחצית 

שנה  כל  של  ציבור  קרבנות  מהם  לקנות  השקל 

אותה  ועל  ועשירים,  עניים  בהם  שהושוו  ושנה, 

תרומה נאמר: "לכפר על נפשותיכם", שהקרבנות 

לכפרה הם באים.

קוראים  שאנו  מה  כי  מזה,  למדים  נמצינו 

פרשת שקלים בשבת שמברכים בו חודש אדר, 

ה'"  "תרומת  זו  בפרשה  שכתוב  מה  כנגד  הוא 

לא  והדל  ירבה  לא  "העשיר  השלישית:  בפעם 

ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת ה' לכפר 

בזה  הכוונה  המבואר  לפי  אשר  נפשותיכם",  על 

קרבנות  מהם  לקנות  השקל  מחצית  מצות  על 

בשעת  לכוון  ראוי  זה  ולפי  לכפרה.  שהם  ציבור 

תרמנו  כאילו  שיחשב  זה,  בפסוק  הקריאה 

מחצית השקל לקרבנות ציבור.

הענין  עצם  להבין  ביאור  צריך  שעתה  אלא 

השקל  מחצית  דוקא  להביא  הקב"ה  שצוה 

ירבה  לא  "העשיר  הזהיר:  ועוד  הציבור,  לקרבנות 

ראוי  עוד  השקל".  ממחצית  ימעיט  לא  והדל 

)שמות  הפסוק  על  רש"י  שפירש  במה  להתבונן 

מחצית  הפקודים  על  העובר  כל  יתנו  "זה  ל-יג(: 

השקל, הראה לו מטבע של אש ומשקלה מחצית 

השקל ואמר לו כזה יתנו".

ומקור הדבר במדרש תנחומא )פרשת נשא אות 

הוציא  אש  של  מטבע  כמין  מאיר,  רבי  "אמר  ט(: 

הקב"ה מתחת כסא הכבוד והראהו למשה, ואמר לו 

זה יתנו, כזה יתנו". ותמהו המפרשים, מדוע הראה 

הקב"ה למשה מטבע של אש מתחת כסא הכבוד, 

השתח הנשגב   צות  חצרת השתש

 כש  עשרו הםוברפ שש אדפ הפ ית  חצרת
ה חצרת השנרה אנו  ששר רפ עש רדר ההשתותתות
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וכי אין די מטבעות של מחצית השקל בעולם הזה. 

כיצד הגיע מטבע של אש בסכום של  ועוד,  זאת 

מחצית השקל תחת כסא הכבוד.

  דוע ששח התב"ה  שאך
 שחשת את הדפ ששנרפ 

פתח דברינו יאיר בפרשתנו פרשת משפטים, 

בפסוקים המשלימים לתאר את המעמד של מתן 

ישראל  עם  הקב"ה  שכרת  הדם  בברית  תורה, 

)שמות כד-ה(:

עולות  ויעלו  ישראל  בני  נערי  את  "וישלח 

חצי  משה  ויקח  פרים.  לה'  שלמים  זבחים  ויזבחו 

הדם וישם באגנות וחצי הדם זרק על המזבח, ויקח 

ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דיבר 

על  ויזרוק  הדם  את  משה  ויקח  ונשמע.  נעשה  ה' 

העם ויאמר, הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם על 

כל הדברים האלה".

"ויקח משה חצי הדם, מי חלקו,  ופירש רש"י: 

מלאך בא וחלקו". ולכאורה תמוה למה היה חשוב 

כל  מדויקים  חצאים  לשני  הדם  את  לחלק  כך  כל 

המגיד  וביאר  זה.  עבור  למלאך  שהוזקקו  עד  כך 

הקדוש מקוז'ניץ זי"ע ב"עבודת ישראל" )שם(, על 

פי הידוע שהקב"ה וכנסת ישראל הם בבחינת חתן 

את  משה  "ויוצא  יט-יז(:  )שמות  שכתוב  כמו  וכלה 

העם לקראת האלקים מן המחנה ויתיצבו בתחתית 

מגיד  האלקים,  "לקראת  רש"י:  ופירש  ההר", 

לקראת  היוצא  כחתן  לקראתם  יצאה  שהשכינה 

על  חתן  "ומשוש  סב-ה(:  )ישעיה  כתוב  וכן  כלה". 

כלה ישיש עליך אלקיך".

ז:(:  ויקרא  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  והנה 

"דדכר בלא נוקבא פלג גופא אקרי". פירוש, זכר בלא 

אחד,  גוף  הם  ביחד  ושניהם  נקרא  גוף  חצי  נקבה 

אהבתו  מחמת  כביכול  שהקב"ה  להראות  כדי  לכן 

הגדולה לישראל, צמצם עצמו להיות נחשב כביכול 

דם  את  לחלק  למשה  הקב"ה  צוה  גופא,  פלג  רק 

זרק  הדם  מחצית  שווים,  חצאים  לשני  הקרבנות 

על המזבח שהוא כביכול כלפי מעלה כנגד הקב"ה 

את  וחלק  מלאך  בא  זה  ומטעם  ישראל,  על  וחצי 

הדם ממש שוה בשוה עכדה"ק.

ישראל"  ב"אוהב  גם  מבואר  זה  נשגב  רעיון 

להרה"ק מאפטא זי"ע )שקלים(, כי התחלקות הדם 

הקב"ה  כנגד  המזבח  על  מחציתו  חלקים,  לשני 

ומחציתו על ישראל, הוא כדי להראות שהקב"ה 

עם כנסת ישראל הם בבחינת חתן וכלה, עד כדי כך 

כמחצית  רק  ישראל  בלי  עצמו  מחשיב  שהקב"ה 

השקל בבחינת פלג גופא.

מחצית  מצות  בזה  לבאר  מוסיף  שהוא  אלא 

השקל, שהקב"ה כביכול מחשיב עצמו רק מחצית 

לכן  השניה,  המחצית  שהם  ישראל  כלפי  השקל 

"מחצית השקל  הוא מבקש מישראל )שמות ל-יג(: 

תרומה לה'", שירוממו את המחצית שלהם לחברה 

עם הקב"ה, ועל ידי זה יזכו לייחד את הקב"ה עם 

אחד  שקל  בבחינת  שלים  ביחודא  ישראל  כנסת 

שלם, ובלשון קדשו:

השקל  מחצית  מישראל  ואחד  אחד  כל  "יתנו 

הקודש, והיינו שיתחזקו אז בני ישראל את עצמם 

את  לחבר  שיראו  נפשם,  על  ולעמוד  ההוא  בעת 

האוהל להיות אחד לבל יהיו ח"ו בבחינת פלג גופא, 

משלהם,  השקל  מחצית  בחינת  הם  גם  שיתנו  רק 

בבחינת  שיהיו  האוהל  את  לחבר  השני  פלג  והיינו 

שקל שלם".

"אוי  נרך עשרנו אדון נשא"

)מוסף  הפייטן  דברי  זה  פי  על  לפרש  יומתק 

ושקל  נשא  אדון  עלינו  פניך  "אור  שקלים(:  לשבת 

איך  המפרשים  ותמהו  ונשא".  נכון  בבית  אשא 

אמר: "ושקל אשא", הלא המצוה היא לתת דוקא 

כוונת  לפרש  יש  האמור  לפי  אך  השקל.  מחצית 

הפייטן, שהרי כבר נתבאר הטעם למחצית השקל 

כי הקב"ה מחשיב עצמו ברוב ענוותנותו רק לפלג 

השקל  "מחצית  מישראל:  מבקש  והוא  גופא, 

כדי  שלנו,  השקל  מחצית  להרים  לה'",  תרומה 

לחברו עם המחצית של הקב"ה שיהיה שקל שלם 

ביחודא שלים.

אמנם ידוע כי בכל הזמנים ובפרט בגלות שאין 

כוחו  בכל  הרע  היצר  מתגבר  המקדש,  בית  לנו 

לכן  הקב"ה,  עם  מלהתחבר  ישראל  מאיש  למנוע 

אנו מתפללים לפני הקב"ה שיסייע לנו באתערותא 

דלעילא: "אור פניך עלינו אדון נשא", שיאיר עלינו 

אור פניו מלמעלה, ועל ידי זה יהיה לנו כח להתחבר 

ונשא",  נכון  בבית  אשא  "ושקל  מלמטה,  עמו 

להשלים את שני החצאים לשקל שלם.

אלא שעתה מוטלת עלינו חובת ההתבוננות, 

תורה  מתן  בשעת  לנו  גילה  כבר  שהקב"ה  מאחר 

אחד  שכל  ישראל,  ובין  בינו  הנפלא  הקשר  על 

מהם לא נחשב רק מחצית, על ידי התחלקות דם 

הקרבנות לשני חצאים שווים, וזריקת מחצית הדם 

על המזבח והמחצית השניה על ישראל, מה ראה 

על ככה לחזק קשר נפלא זה, על ידי שיתרום כל 

אחד בכל שנה ושנה מחצית השקל שהוא מטבע 

של כסף, ולא כפי שגילה תחילה על ידי התחלקות 

דם הקרבנות לשני חצאים שווים, וזריקת מחצית 

הדם על המזבח ומחצית השניה על ישראל.

"נ נו וג יו נוח שו שאדפ ששא נביא"

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

ומחצה  שנים  "שתי  יג:(:  )עירובין  בגמרא  ששנינו 

נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים נוח לו 

אומרים  והללו  משנברא,  יותר  נברא  שלא  לאדם 

נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא, נמנו וגמרו 

ועכשיו  משנברא,  יותר  נברא  שלא  לאדם  לו  נוח 

ימשמש  אומרים  ויש  במעשיו,  יפשפש  שנברא 

במעשיו".

מה  על  לתמוה  יש  הראשונה  בהשקפה 

איך  במעשיו",  יפשפש  שנברא  "ועכשיו  שסיימו: 

לאדם  לו  נוח  וגמרו  שנמנו  מה  עם  מתקשר  זה 

שנברא  עכשיו  כי  לומר  הכוונה  ואם  נברא,  שלא 

ישתדל לפחות לעבוד את ה', היה יותר ראוי לומר: 

ראו  מה  ומצוות",  בתורה  יעסוק  שנברא  "ועכשיו 

על ככה להזכיר הענין של "יפשפש במעשיו". 

בכל  ומפורסם  הידוע  פי  על  ליישב  ונראה 

ספרי הדרוש חידושו של המהרש"א )מכות כג: ד"ה 

לו  נוח  וגמרו  "נמנו  תרי"ג(, שביאר דקדוק הלשון: 

לאדם שלא נברא", שעמדו על מנין המצוות וראו, 

כי מספר מצוות לא תעשה שהן שס"ה מרובה על 

זה  מספר מצוות עשה שהן רק רמ"ח. נמצא לפי 

כי אחרי שנברא האדם, הן אמת שיש לו הזדמנות 

לקיים רמ"ח מצוות עשה, אך מאחר שהוא עלול 

הרי  המרובות,  תעשה  לא  שס"ה  על  לעבור  ח"ו 

עשה  המצוות  עבור  השכר  מקבלת  רחוק  הוא 

וקרוב להפסד לקבל עונש עבור הלא תעשה.

 השיף  סםיעשרסת: "הבוחי בשריר ז יה" ש בשרריר ז יה,
בשב נשבי שהרה רכוש שהת שש ברתי כוונה

 בכש ה צוות צירך שהתבונן שהרה רכוש שתרר ן ברתי ששר ות, 
ו חשבה םובה התב"ה  צי ה ש עשה

  היש"א: "נ נו וג יו נוח שו שאדפ ששא נביא", 
כר שס"ה שא תעשה  יוברפ עש י "ח  צוות עשה

 "ועכשרו שנביא ר ש ש ב עשרו" ש שהרה רכוש שתררפ ה צוות
 ברתי ששר ות, ועש רדר זה ה צוות עשה  יובות
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אולם אם לא היה נברא כלל, הן אמת שלא היה 

יכול לקיים רמ"ח מצוות עשה, אך לעומת זה לא היה 

זהו  כן  כי  הנה  תעשה.  לא  שס"ה  על  לעבור  מסוגל 

שדקדקו לומר: "נמנו וגמרו", פירוש, אחרי שנמנו על 

מספר מצוות עשה ומספר מצוות לא תעשה וראו כי 

הלא תעשה מרובות, רק אז גמרו אומר: "נוח לו לאדם 

יכול  היה  לא  נברא  היה  לא  אם  שהרי  נברא",  שלא 

לעבור על הלא תעשה שהם מרובות מהעשין.

אמנם כבר תמהו המפרשים, איך אפשר לקבוע 

הוא  גדול  כלל  הלא  נברא,  שלא  לאדם  לו  שנוח 

לברואיו,  להיטיב  כדי  האדם  את  ברא  שהקב"ה 

ומקור הדבר בדברי רבינו האריז"ל )ע"ח שער הכללים 

את  לברוא  שמו  יתברך  ברצונו  "כשעלה  פ"א(: 

העולם כדי להיטיב לברואיו", ואיך יעלה על הדעת 

שנוח לו לאדם שלא נברא, וכבר נאמרו ונשנו בזה 

הרבה תירוצים ואענה גם אנכי חלקי בזה.

 "הבוחי בשריר ז יה" ש
 בשרריר שש הז יה

נקדים מה ששנינו במשנה )ברכות ל:(: "חסידים 

כדי  ומתפללין  אחת  שעה  שוהין  היו  הראשונים 

שיכוונו לבם לאביהם שבשמים". ובגמרא )שם לב:(: 

"תנו רבנן, חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת 

ומתפללין שעה אחת וחוזרין ושוהין שעה אחת". 

אחת  שעה  ששהו  מה  בשלמא  ביאור,  וצריך 

לבם  שיכוונו  "כדי  במשנה:  מפורש  התפלה  לפני 

לאביהם שבשמים", פירוש, באותה שעה התבוננו 

בגדלות הבורא ובשפלות עצמם, כדי שיכוונו לבם 

בשעת התפלה לאביהם שבשמים, אבל לשם מה 

היו צריכים לשהות שעה אחת אחר התפלה.

ונראה לבאר הענין בזה על פי יסוד נשגב, אשר 

ובפרט  זי"ע,  ותלמידיו  מלובלין  הרבי  של  בחבורתם 

זי"ע,  מבעלזא  הקדושים  רבותינו  של  בתורתם 

אורי  רבי  הרה"ק  השרף  בשם  זה  חידוש  לומר  נהגו 

מסטרעליסק זי"ע ]מורו ורבו של כ"ק מרן השר שלום 

מבעלזא זי"ע[, ובחבורתם של הרבי מקוצק ותלמידיו 

מפשיסחא  בונם  ר'  הרבי  בשם  לאומרו  נהגו  זי"ע, 

אנשי  שתיקנו  מה  לפרש  בקדשם  דיברו  אשר  זי"ע, 

"הבוחר בשירי  כנסת הגדולה לומר בברכת ישתבח: 

זמרה", וקשה הלא שיר וזמרה הם היינו הך, מדוע אם 

כן הכפילו לומר שהקב"ה בוחר "בשירי זמרה".

ופירשו הכוונה בזה, כי איש ישראל הירא וחרד 

לדבר ה', אחרי שהתפלל ואמר שירות ותשבחות 

לפני הקב"ה, הרי הוא יושב ועושה חשבון הנפש, 

הקב"ה  לפני  כראוי  ורחימו  בדחילו  התפלל  שלא 

מלכו של עולם, ומשתוקק בכל לבו שהלואי והיה 

שירות  הקב"ה  לפני  ולומר  להתפלל  שוב  יכול 

השתוקקות  הנה  מושלם,  יותר  באופן  ותשבחות 

חשובים  נשבר,  מלב  היוצאים  אלו  וגעגועים 

והתשבחות  מהשירות  יותר  אפילו  הקב"ה  בעיני 

שאמרם בפועל, כי בגעגועים אין שום פנייה שהרי 

לבו נשבר על מה שלא עשה.

מ.(:  )קידושין  בגמרא  מאמרם  ידוע  והנה 

על  כי  נמצא  למעשה",  מצרפה  טובה  "מחשבה 

כאילו  ה'  בעיני  נחשב  זה  הרי  זו  מחשבה  ידי 

וזהו  השלימות.  בתכלית  ותשבחות  שירות  אמר 

הוא  "שירי"   – זמרה"  בשירי  "הבוחר  הפירוש: 

מלשון "שירים", היינו הקב"ה בוחר "בשיירי זמרה", 

בשיריים של הזמרה שלא התפללו ישראל בפועל, 

אלא שהם משתוקקים אחרי התפלה הלוואי שהיו 

אומרים אותן ביתר שלימות עכדה"ק.

חסידים  של  מנהגם  להבין  הרווחנו  מעתה 

הראשונים, שהיו שוהים שעה אחת גם אחרי התפלה, 

כי בשעה זאת התבוננו על תפלתם שהתפללו שעה 

התפללו  שלא  המקומות  כל  בה  למצוא  שלימה, 

בהם בכוונה הראויה, ועל ידי זה נשבר לבם בקרבם 

ביתר  להתפלל  יכולים  והיו  שהלוואי  בהשתוקקות 

זו  והשתוקקות  הנפש  חשבון  ידי  ועל  שלימות, 

בתכלית  שוב  התפללו  כאילו  הקב"ה  להם  החשיב 

השלימות בבחינת: "הבוחר בשירי זמרה".  

הבעש"ט  בדברי  זה  לרעיון  סימוכין  ומצינו 

זי"ע  מקוז'ניץ  המגיד  שהביא  זי"ע  הקדוש 

הזוהר תיקוני  על  הגהות  ישראל"   ב"אור 

)דף לט ע"א ד"ה שם ואיקרי גן(:

"כי אחר כל פעם שאנו ממליכין להבורא ברוך 

לא  שעדיין  בתולה  כמו  להיות  אנו  צריכין  הוא, 

ועדיין  לעשות  נצטווינו  היום  וכאילו  כלום,  עשינו 

למהוי  דזמין  אהי"ה  בשם  וזה  כלום,  עשינו  לא 

]כלומר עתיד אני להיות טוב[, ובה חותמין הפתח 

מחשבות  ושאר  והגדלות  הפניות  ביה  ליעול  דלא 

רעות ח"ו. ושמעתי בשם הבעש"ט ז"ל, כי זה היה 

התפילה,  לאחר  ששהו  הראשונים  חסידים  כוונת 

לסתום במחשבה סתימא זה הפתח".

השש ת ה צוה עש רדר ההשתותתות 
שתרר ה ברתי ששר ות

ממשנתו  שלמדנו  מה  לדעת  ראוי  אמנם 

זי"ע,  מבעלזא  יהושע  רבי  מרן  כ"ק  של  הטהורה 

 - זמרה"  בשירי  "הבוחר  של  זה  נפלא  יסוד  כי 

בשיירי זמרה, הוא לא רק בנוגע לעבודת התפלה 

מקיים  ישראל  איש  שכאשר  המצוות,  בכל  אלא 

מצוות ה', ואחרי המצוה הוא עושה חשבון הנפש 

ולבו נשבר בקרבו שלא קיים המצוה כראוי, והוא 

המצוה  מקיים  שהיה  הלוואי  לבו  בכל  משתוקק 

ביתר שלימות, על ידי זה מחשיב לו הקב"ה כאילו 

קיים המצוה שנית בתכלית השלימות.

ישכר  רבי  מרן  כ"ק  בנו  ביאר  האמור  פי  על 

האריז"ל  בסידור  שמצינו  מה  זי"ע,  מבעלזא  דוב 

האחרון  בסימן  הסדר  בסוף  פסח  של  בהגדה 

"נרצה" יאמר "לשם יחוד", ולכאורה תמוה מאחר 

שכבר נמצאים בסוף הסדר, ואין אנו עושים כלום 

יחוד".  "לשם  לומר  שייך  איך  "נרצה"  באמירת 

אנו מקיימים  בליל הסדר  כי  וביאר בדברי קדשו, 

כמה מצוות דאורייתא, כמו אכילת מצה והסיפור 

כמו  דרבנן,  מצוות  כמה  וכן  מצרים,  יציאת  של 

אכילת כרפס ומרור ואפיקומן, ואמירת הלל.

לכן בגמר הסדר כאשר יתבונן אדם איך קיים 

בקרבו  נשבר  לבו  הרי  הקדושות,  המצוות  כל 

קדושה  ביתר  לקיימן  יכול  שהיה  ומתמרמר 

מחשבה  זו,  מחשבה  ידי  על  דוקא  אולם  וטהרה, 

טובה הקב"ה מצרפה למעשה, ונחשב כאילו קיים 

שוב כל המצוות דאורייתא ודרבנן כאשר עם לבבו 

כעת בתכלית השלימות, הנה כי כן מטעם זה תיקן 

לרמז  יחוד",  "לשם  הסדר  בסוף  לומר  האריז"ל 

שבסוף הסדר עדיין אפשר לקיים שוב כל מצוות 

הלילה בתכלית השלימות עכדה"ק.

מה  על  נכון  יישוב  למצוא  זכינו  כן  כי  הנה 

שברא הקב"ה הטוב את האדם, אף שלפי החשבון 

כי  נברא",  שלא  לאדם  לו  שנוח  וגמרו  "נמנו  הרי 

הלא תעשה מרובים מהמצוות עשה, ולפי האמור 

קיום  אחרי  להתבונן  ישראל  איש  לכל  שראוי 

המצוה, שהיה יכול לקיים המצוה ביתר שלימות, 

הקב"ה  לו  מחשב  זו  טובה  מחשבה  ידי  על  הרי 

 " חצרת השתש" הרא י ז עש כך, שארן אדפ  ת וחצר תאוותו ברדו, 
כר אפ רש שו  נה יוצה  אתררפ

 "אפ תח שנה ככסף" – שאפ רש שו  נה יוצה  אתררפ, 
כך ב צוות רשתותת שתררפ ה צוה שנרת בששר ות

 חסרדרפ היאשונרפ הרו שוהרפ שעה אחת אחי הת שה, 
שהתבונן ששא הת ששו כ ר שהרו צירכרפ שהת שש 

 התב"ה הוצרא  םבע שש אש  תחת כסא הכבוד, 
שנוצי  השתותתות רשיאש שתררפ ה צוות ברתי ששר ות
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כאילו קיים שוב המצוה בתכלית השלימות, נמצא 

כי רמ"ח מצוות עשה כפולות הן ב' פעמים רמ"ח 

תעשה,  לא  משס"ה  הן  מרובות  ובכך  תצ"ו,  שהן 

ומזה נשכיל להבין כי הנוהג כן להתבונן אחרי קיום 

המצוה נוח לו שנברא, שהרי הוא קרוב לשכר מצד 

ריבוי מצוות העשה על הלא תעשה.

מעתה יאירו עינינו להבין דברי חכמים וחידותם: 

"נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא", 

תעשה  שהלא  וראו  שנמנו  המהרש"א  כביאור 

ורחוק  להפסד  קרוב  הוא  והרי  מהעשין,  מרובים 

לאדם  תרופה  למצוא  ז"ל  חכמינו  באו  לכן  משכר, 

יפשפש  שנברא  "ועכשיו  שנברא,  לו  נוח  שיהיה 

חסרונות  למצוא  שיפשפש  פירוש,  במעשיו", 

ימשמש  אומרים  "ויש  שלו,  המצוות  במעשי 

חסרונות,  בהם  ימצא  לא  אם  שאפילו  במעשיו", 

יכול לקיימן ביתר שלימות,  ימשמש למצוא שהיה 

ועל ידי מחשבה טובה זו יחשב לו כאילו קיים שוב 

הוא  שהרי  שנברא,  לו  נוח  יהיה  וממילא  המצוות, 

קרוב לשכר מצד מצוות עשה הכפולות.

 "אפ תבתשנה ככסף" בבחרנת: 
רש שו  נה יוצה  אתררפ

לשבח,  טעם  לתת  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הנפלא  היחוד  את  להביע  הקב"ה  שבחר  מה  על 

בינו ובין ישראל, שכל אחד בפני עצמו נחשב רק 

למחצית על ידי תרומת מחצית השקל, על פי מה 

שאמר החכם מכל אדם )משלי ב-ד(: "אם תבקשנה 

ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת ה' ודעת 

את  שהמשיל  מה  להבין  וצריך  תמצא".  אלקים 

הביקוש לתורה ומצוות לביקוש של כסף.

ונראה לפרש הכוונה בזה על פי מאמרם במדרש 

וחצי  העולם  מן  יוצא  אדם  "אין  א-לב(:  רבה  )קהלת 

למעבד  בעי  מאה,  ליה  אית  אן  אלא  בידו,  תאוותו 

בעי  מאוון,  תרתי  ליה  אית  ואן  מאוון,  תרתין  יתהון 

למעבד יתהון ארבעה מאה". פירוש, אם יש לו מנה, 

הוא רוצה לעשות מהן מאתיים, ואם יש לו מאתיים 

הוא רוצה לעשות מהן ארבע מאות.

שלמה  המשיל  זה  מטעם  כי  לומר  יש  מעתה 

התורה  בעסק  החיפוש  תחילה  בכוונה  המלך 

וכמטמונים  ככסף  תבקשנה  "אם  המצוות:  וקיום 

צריך  המצוות  מעשי  שבכל  ללמדנו  תחפשנה", 

להשתוקק לקיים המצוה כפליים, כי אחרי שמקיים 

חשבון  שיעשה  ראוי  ממש,  בפועל  אחת  מצוה 

שלימות,  ביתר  המצוה  לקיים  יכול  שהיה  הנפש 

ועל ידי ההשתוקקות לקיים המצוה שנית בתכלית 

השלימות, מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה 

כאילו קיים המצוה שנית בתכלית השלימות.

וזהו שאמר שלמה המלך: "אם תבקשנה ככסף 

מצוה  שתקיים  פעם  שכל  תחפשנה",  וכמטמונים 

תשתוקק לקיים מצוה זו שנית ממש כמי שמחפש 

כסף, שאם יש לו מנה הוא רוצה מאתיים, ואם יש 

לו מאתיים הוא רוצה ארבע מאות, "אז תבין יראת 

השתוקקות  מחמת  כי  תמצא",  אלקים  ודעת  ה' 

שנית  זו  מצוה  קיימת  כאילו  הקב"ה,  לך  יחשב 

בזמירות לשבת  וזהו הביאור  בתכלית השלימות. 

כל חוכה לתשלומי  "ואשרי  )ברוך אל עליון(:  קודש 

ולייפותה  לתקנה  מצוה  בכל  שמשתוקק  כפל", 

על ידי ההתבוננות במה שהיה יכול לקיים המצוה 

ביתר שלימות, ועל ידי כן יזכה לתשלומי כפל.

"אחת דרבי אשתרפ שתרפ זו ש עתר"

ישראל  זמירות  נעים  דברי  בזה  לפרש  יומתק 

)תהלים סב-יב(: "אחת דיבר אלקים שתים זו שמעתי 

כי עוז לאלקים, ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש 

כאשר  אלקים",  דיבר  "אחת  פירוש:  כמעשהו". 

המצוות,  כל  קיום  על  תורה  במתן  אלקים  דיבר 

דיבר רק על קיום המצוות פעם אחת במעשה.

שמעתי",  זו  "שתים  דבר,  של  לאמיתו  אולם 

ידי  על  פעמיים,  מצוה  כל  לקיים  שצריך  הבנתי 

שיעשה חשבון הנפש אחרי קיום המצוה, שהיה יכול 

מחשבה  זה  ידי  ועל  שלימות,  ביתר  המצוה  לקיים 

טובה הקב"ה מצרפה למעשה, "כי עוז לאלקים", עוז 

זה לחשב מחשבה טובה כמעשה הוא רק לאלקים 

שהוא כל יכול, אך עם כל זאת, "ולך ה' חסד כי אתה 

תשלם לאיש כמעשהו", שמחשב לאדם כאילו קיים 

גם המחשבה של המצוה כמעשה. 

הקב"ה  שבחר  מה  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

ישראל על  ובין  בינו  לנו על הקשר הנפלא  לגלות 

כסף  של  מטבע  ידי  על  כי  השקל",  "מחצית  ידי 

נוכל  כפול,  לו  שיהיה  תמיד  משתוקק  שאדם 

השקל",  "מחצית  של  המושג  קלות  ביתר  להבין 

ובין עני, שכל אחד  כי כמו שאין הבדל בין עשיר 

משתוקק שיהיה לו כפול מהכסף שבידו, כך צריך 

להיות בעבודת ה' בבחינת: "אם תבקשנה ככסף", 

הודה  במלוא  שנית  המצוה  לקיים  שישתוקק 

והדרה, ועל ידי זה מחשבה טובה הקב"ה מצרפה 

למעשה, ובכך משלים הקב"ה את מחצית השקל 

מצדו להשלים המצוה בבחינת שקל שלם.

המדרש:  כוונת  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

כסא  מתחת  הקב"ה  הוציא  אש  של  מטבע  "כמין 

הכבוד והראהו למשה, ואמר לו זה יתנו, כזה יתנו". 

של  מההשתוקקות  נוצר  אש  של  זו  מטבע  כי 

ישראל שהשכילו להבין שקיום שמעשי המצוות 

ומתוך  השקל",  "מחצית  בבחינת  רק  הוא  שלהם 

שלימות,  ביתר  המצוות  לקיים  השתוקקו  כך 

ומהשתוקקות זו נוצר מטבע של אש מתחת כסא 

הכבוד, בבחינת )יומא פו.(: "גדולה תשובה שמגעת 

הקב"ה  שהוציא  הענין  וזהו  הכבוד".  כסא  עד 

הכבוד,  כסא  מתחת  אש  של  השקל  מחצית 

להראות שהוא יתברך משלים את המחצית השני 

בתכלית השלימות.

 " חצרת השתש תיו ה שה'"
שתתן ה חצרת ששנו ב עשה

יומתק לפרש בזה רמז הכתוב: "זה יתנו כל העובר 

על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש", ומפרש 

כי  "ומנה של קודש כפול היה",  )בכורות ה.(:  בגמרא 

שלו  המצוה  שמעשה  להבין  משכיל  האדם  אם 

הוא רק בבחינת "מחצית השקל", ומשתוקק לקיים 

שהמחצית  זוכה  הוא  הרי  שלימות,  ביתר  המצוה 

השקל הוא בשקל הקודש כפול, כי הקב"ה משלים 

ידי שמחשיב לו כאילו  לו את המחצית השניה על 

קיים המצוה שנית בתכלית השלימות.

ונראה לבאר לפי זה מה שצוה הקב"ה להביא: 

"מחצית השקל תרומה לה'", כי לפי המבואר הרי 

רק  מקיים  שאדם  המצוה  של  השניה  המחצית 

המצוה  לקיים  השתוקקותו  מפאת  במחשבה, 

בתכלית השלימות, שייכת בעצם להקב"ה שמצרף 

רחמיו  שברוב  אלא  למעשה,  טובה  מחשבה 

קיים  עצמו  האדם  כאילו  הקב"ה  מחשיב  וחסדיו 

את המצוה בתכלית השלימות, מאחר שהשלמת 

המצוה היתה על ידי השתוקקותו.

נמצא לפי זה כי מעשה המצוה שאדם מקיים 

בכל  כי  תיקון,  צריך  השקל"  "מחצית  בבחינת 

מעשה המצוה מתערב היצר הרע להכניס באדם 

השקל"  "מחצית  אבל  לשמה,  שלא  מחשבות 

שהוא מצד הקב"ה בבחינת: "הבוחר בשירי זמרה", 

לקיים  והשתוקקות האדם  שמצרף את מחשבתו 

המצוה ביתר שלימות למעשה אין צריך תיקון, כי 

לא שייך פניות באדם שיש לו לב נשבר שלא קיים 

יכול  והיה  הלוואי  משתוקק  והוא  כראוי,  המצוה 

לקיים המצוה שנית בתכלית השלימות.

השקל  "מחצית  להביא:  הקב"ה  צוה  לכן 

תרומה לה'", כדי לכפר בכך על המחצית הראשונה 

מחצית  שגם  במעשה,  מקיים  שאדם  המצוה  של 

השקל  מחצית  עם  לחברה  לה',  תרומה  ירים  זו 

שהקב"ה משלים על ידי השתוקקות האדם לקיים 

שני  התחברות  ידי  ועל  שלימות,  ביתר  המצוה 

החצאים תושלם המצוה בבחינת שקל שלם.
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