
שגרם  הנורא  העגל  חטא  מופיע  השבוע  בפרשת 
דווקא  נפתחת  הפרשה  ישראל.  לעם  רבות  לצרות 
בין  הקשר  את  להבין  ויש  השקל,  מחצית  במצות 
היא  הנתינה  שמטרת  מסבירה  התורה  הדברים. 
"לכפר על נפשותיכם", ועל מה יש לכפר? "ולא יהיה 
בהם  תהיה  שמא  חשש  אותם"-  בפקד  נגף  בהם 
הפשוט  הפירוש  זה  אותם.  שמונה  מה  מכח  מגיפה 
יותר על פי פשטי הכתובים. אמנם רש"י (שמות פרק 

ל פסוק טו) הוסיף על פירוש זה פירוש נוסף:

כאן  שנכתב  תרומות,  שלש  כאן  להם  שרמז  "לפי 
אדנים,  תרומת  אחת  פעמים:  שלוש  ה'  תרומת 
אחד  כל  ונתנו  המשכן  בנדבת  כשהתחילו  שמנאן 
שנאמר  ככר,  למאת  ועלה  השקל,  מחצית  ואחד 
(שמות לח כה) "וכסף פקודי העדה מאת ככר", ומהם 
נעשו האדנים, שנאמר (שמות לח כז) "ויהי מאת ככר 
הפרכת,  אדני  ואת  הקדש  אדני  את  לצקת  הכסף 
מאת האדנים למאת הככר ככר לאדן". והשנית אף 
היא על ידי מנין שמנאן, משהוקם המשכן, הוא המנין 
א)  א  (במדבר  הפקודים  חומש  בתחלת  האמור 
אחד  כל  ונתנו  השנית",  בשנה  השני  לחדש  "באחד 
מחצית השקל, והן לקנות מהן קרבנות צבור של כל 
אותה  ועל  ועשירים,  עניים  בהם  והושוו  ושנה.  שנה 
שהקרבנות  נפשותיכם,  על  לכפר  נאמר  תרומה 
המשכן,  תרומת  היא  והשלישית  באים.  הם  לכפרה 
כמו שנאמר (שמות לה כד) "כל מרים תרומת כסף 
ונחשת", ולא היתה יד כולם שוה בה, אלא איש איש 

מה שנדבו לבו".
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המשך בעמוד הבא

לכפרת  היו  התרומות  שלוש  כל  לא  רש"י   לדעת 
חומש  בתחילת  שהייתה  התרומה  אלא  הנפש, 
עם  את  למנות  מנת  על  הפקודים.  חומש  במדבר, 
רבנו מקבל מחצית השקל מכל  ישראל שוב משה 
משום  נפשותיכם,  על  לכפר  נאמר  כך  ועל  העם, 
הקרבנות  את  לקנות  ישראל  עתידים  שבזה 

שמתכפרים בהקרבתם.

יא,  אות  תשא  כי  פרשת  (תנחומא  המדרש  אמנם 
ילקוט שמעוני כי תשא רמז שפו) מקשר את מחצית 

השקל לחטא העגל: 

"כיון ששמע משה כן נתיירא ואמר "עור בעד עור וכל 
אשר לאיש יתן בעד נפשו" (איוב ב ד). אמר ר' יהודה 
ב"ר אלעאי אמר משה כבר מצינו שפדיון נפשו של 
אדם ככר כסף, שנאמר "והיה נפשך תחת נפשו או 
יוחנן אמר  ר'  כ לט).  א'  (מלכים  ככר כסף תשקול" 
ממי למד ממוציא שם רע, שנאמר "וענשו אותו מאה 
על  רע  שם  הוצאנו  ואנחנו  יט),  כב  (דברים  כסף" 
ישראל"  אלהיך  "אלה  ואמרנו  הוא,  ברוך  הקדוש 
(שמות לב ד), כל אחד ואחד ממנו צריך ליתן מאה 
כתיב  משה,  למד  האונס  מן  אמר  לקיש  ריש  כסף. 
הנערה  לאבי  עמה  השוכב  האיש  "ונתן  באונס 
את  אנסנו  ואנחנו  כט),  כב  (דברים  כסף"  חמשים 
הדיבור, שכתיב "לא יהיה לך אלהים אחרים" (שמות 
כ ב), ועשינו עבודה זרה, כל אחד ואחד ממנו צריך 
משור  אמר  סימון  בר  יהודה  ר'  כסף.  חמשים  ליתן 
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כמו שנאמר (שמות לה כד) "כל מרים תרומת כסף 
ונחשת", ולא היתה יד כולם שוה בה, אלא איש איש 

מה שנדבו לבו".

המשך בעמוד הבא
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נגח למד משה, שנאמר "אם עבד יגח השור או אמה 
לב),  כא  (שמות  לאדוניו"  יתן  שקלים  שלשים  כסף 
ואנחנו המרנו כבודו בשור, שנאמר "וימירו את כבודם 
בתבנית שור" (תהלים קו כ), כל אחד ממנו צריך ליתן 
של  בלבו  מה  הוא  ברוך  הקדוש  ידע  שקל.  שלשים 
משה, אמר לו חייך לא ככר כסף, ולא מאה כסף, ולא 
חמשים שקלים כסף, ולא שלשים שקלים, אלא זה 

יתנו".

מסביר הכלי-יקר (שמות ל יג) את כוונת המדרש:

"ואומר אני לפי שמצינו במעשה העגל עברו ישראל 
גילוי  זרה  עבודה  והם  עבירות,  ראשי  ארבעה  על 
עריות ושפיכות דמים ולשון הרע כנגד כולם... ולשון 
הרע הוא מה שנאמר (שם פסוק יח) "קול ענות אנכי 
זה  שאמרו  מה  וזהו  וגדופים.  חרופים  היינו  שומע", 
זרה  עבודה  סתם  כי  ישראל",  אלהיך  "אלה  לזה 
נאמר  זה  מטעם  כי  בה,  המאמין  במחשבת  תלויה 
(יחזקאל יד ה) "למען תפוש את בית ישראל בלבם". 
ולא די להם זה אלא סיפרו בפיהם הדבר כמוציא שם 
רע על קונו ואמרו "אלה אלהיך" ולא ה' פעל כל זאת 
את ענין העליה ממצרים. וכשאמר הקדוש ברוך הוא 
למשה "ונתנו איש כופר נפשו" היה מסופק על איזה 
על  אם  נפש  כופר  יהיה  אלו  עבירות  מארבע  עוון 
עבודה זרה או על שפיכות דמים, או על גילוי עריות, 

או על לשון הרע... 

דעת ר' יהודה בר אילעי הוא, שמשה חשב מסתמא 
כופר זה יהיה על עבודה זרה ואז יהיה ודאי ככר כסף 
שלם... על כן מביא ראיה מן פסוק והיה נפשך תחת 

נפשו או ככר כסף תשקול, והיה כופר על ששלח איש 
חרמי מיד, והוא מלך ארם שאמר אלהי הרים ה' ולא 
בה'  שכיחש  והוא  כח)  כ  א   - (מלכים  עמקים  אלהי 
שכינתו  אלא  כלל  בשפלים  משגיח  הוא  לא  ויאמר 
בגבהי מרומים והיה זה גם דעת עושי העגל, ומאחר 
שמצינו שם פדיון נפש ככר כסף אם כן ודאי גם כאן, 
מה שחשב משה שמא רצה ה' מכל אחד ככר שלם 

הוא בעבור חטא עבודה זרה. 

דעת ר' יוסי, שמשה חשב שכופר זה הוא על  אמנם 
לשון הרע וקול ענות של חרופים שהוציאו שם רע על 
בדרך  אלהיך"  "אלה  ואמרו  הוא  ברוך  הקדוש 

שנתבאר למעלה. 

ודעת ריש לקיש הוא, שמשה חשב שכופר זה הוא על 
ומה  למד.  אתה  האונס  מן  אמר  לכך  עריות  גילוי 
לפי  לך",  יהיה  "לא  דיבור  את  אנסנו  ואנחנו  שאמר 
שאמרו חז"ל (מכילתא יתרו פרשה ח) שהדברות היו 
וכו'...  כנגדו לא תנאף  יהיה לך  חמש מול חמש, לא 
ה'  "אנכי  על  שעברו  לפי  תליא  בהא  הא  זה  ולפי 
אלהיך" עברו גם על "לא תרצח" ולפי שעברו על "לא 
יהיה לך" עברו גם על "לא תנאף", כי את זה לעומת 

זה נצטוו. 

ודעת רבי יהודה בר סימון, שמשה חשב שמא כופר 
זה הוא על שפיכות דמים שהרגו את חור כשור נגח 

שהמית עבד".

העבירות  משלושת  באחת  שמדובר  סבר  משה 
שלושתן.  כנגד  ששקולה  הרע  לשון  או  החמורות 

  

לכפרת  היו  התרומות  שלוש  כל  לא  רש"י   לדעת 
חומש  בתחילת  שהייתה  התרומה  אלא  הנפש, 
עם  את  למנות  מנת  על  הפקודים.  חומש  במדבר, 
רבנו מקבל מחצית השקל מכל  ישראל שוב משה 
משום  נפשותיכם,  על  לכפר  נאמר  כך  ועל  העם, 
הקרבנות  את  לקנות  ישראל  עתידים  שבזה 

שמתכפרים בהקרבתם.

יא,  אות  תשא  כי  פרשת  (תנחומא  המדרש  אמנם 
ילקוט שמעוני כי תשא רמז שפו) מקשר את מחצית 
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אשר לאיש יתן בעד נפשו" (איוב ב ד). אמר ר' יהודה 
ב"ר אלעאי אמר משה כבר מצינו שפדיון נפשו של 
אדם ככר כסף, שנאמר "והיה נפשך תחת נפשו או 
יוחנן אמר  ר'  כ לט).  א'  (מלכים  ככר כסף תשקול" 
ממי למד ממוציא שם רע, שנאמר "וענשו אותו מאה 
על  רע  שם  הוצאנו  ואנחנו  יט),  כב  (דברים  כסף" 
ישראל"  אלהיך  "אלה  ואמרנו  הוא,  ברוך  הקדוש 
(שמות לב ד), כל אחד ואחד ממנו צריך ליתן מאה 
כתיב  משה,  למד  האונס  מן  אמר  לקיש  ריש  כסף. 
הנערה  לאבי  עמה  השוכב  האיש  "ונתן  באונס 
את  אנסנו  ואנחנו  כט),  כב  (דברים  כסף"  חמשים 
הדיבור, שכתיב "לא יהיה לך אלהים אחרים" (שמות 
כ ב), ועשינו עבודה זרה, כל אחד ואחד ממנו צריך 
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העוונות  בכל  חטאו  אכן  כי  הקב"ה  לו  חידש  אמנם 
צריך  חטא  על  מכפרים  כאשר  אך  הללו,  החמורים 
ולא רק  שהכפרה תכפר על הסיבה שגרמה לחטא 
את  יקר  הכלי  חותם  וכך  בפועל.  שיצא  החטא  על 
לפי  וכו'  ככר  לא  הוא  ברוך  הקדוש  חידושו:"ואמר 
צריך להסיר  רע  דבר  איזה  שמהידוע שבכל הסרת 
השורש  בביטול  המסובב...  יתבטל  וממילא  הסיבה 
יש  יפלו מעצמם הענפים. אבל אם תכרות הענפים 
להצמיח  ולענה  ראש  פורה  שורש  יחזור  פן  לחוש 
הענפים. כך אמר הקדוש ברוך הוא שעיקר כפרה זו 
היא על השורש, דהיינו על הדבר אשר היה סיבה על 
הממון  וחמדת  הזהב  רוב  וזהו  האלו  העבירות  כל 
מחצית  ליתן  צוה  כן  ועל  זה...  מעשה  לידי  הביאם 
השקל לכפר על החומד ממון שלעולם אין בידו יותר 
מן המחצית, כמו שאמרו חז"ל (קהלת רבה א יג) יש 
מתאוה  מאתים  בידו  יש  מאתים  מתאוה  מנה  בידו 
מן  יותר  בידו  אין  שלעולם  נמצא  מאות,  לארבע 

מחצית השקל".

הקב"ה מלמד את משה רבנו את שורש הבעיה- עם 
ארי  "אין  הממון.  בחמדת  שקע  הדור  באותו  ישראל 
המלאות  דווקא  בשר",  של  קופה  מתוך  אלא  נוהם 
והחמדה הם שיצרו את החטאים. תאוות הממון היא 
חטא  בהן  החמורות  העבירות  לכל  השורש  הייתה 
תמיד  ממון  חמדת  בעל  אדם  העגל.  עשיית  בשעת 
רואה שכביכול יש לו מחצית ממה שהיה יכול להיות 
לו, אם יש לו מאה הוא רוצה מאתיים וכן הלאה. לכן 
את  אחד  כל  שיתנו  משה,  את  ומלמד  הקב"ה  בא 

מחצית השקל, שיוותרו על התחושה שיש להם רק 
למקום  לשמיים,  זו  חמדה  וימסרו  מהראוי,  מחצית 

הקודש.

שבת שלום!
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מספר בכור סעדיה צארום:
גרנו מול דירתו של ר' אריה וקשרי ידידות עזים נקשרו בין 

אבי ובינו. 

עמי  שהלך  חברי  בלוויית  ברחוב,  הלכתי  הימים  באחד 
יד  הושיט  הוא  והנה  אריה,  בר'  פגשנו  ראש.  גלוי  כשהא 
תחילה לחברי ושאל לשמו ולשלומו, ורק לאחר מכן ברכני 
לשלום. למחרת היום, שעה שנפגשנו בסמוך לביתו, אמר לי 
כמתנצל: "אני מבקש את סליחתך על כך שאמש הקדמתי 
זאת  עשיתי  אותי,  הבן  לך.  כך  אחר  ורק  לחברך  שלום 
שיחשוב  רציתי  לא  גלוי-ראש  הלך  שחברך  כיוון  במתכוון, 
בליבו כי אני מעריך אותך בשל היותך דתי. רציתי להראות לו 

שאיני מבדיל בין מי שדתי ובין מי שאינו דתי".

(צדיק יסוד עולם עמוד 338)



הלכה ומנהג
מארבע  השלישית  הפרשה  את  במפטיר  וקוראים  מוסיפים  כי-תשא  פרשת  קריאת  מלבד  זו  בשבת 
פרשיות- 'פרשת פרה'. הסיבה לקריאתה היא משום סמיכותה של השבת לראש חודש ניסן, החודש בו 
הקריבו בני ישראל את קרבן הפסח במדבר. לשם כך היו צריכים בני ישראל להיות טהורים מכל טומאה 
על ידי הזיית אפר פרה אדומה, ככתוב בפרשה זו. זוהי גם תפילתנו היום שנזכה ל"וזרקתי עליכם מים 

טהורים" בקרוב בימינו, ונזכה לעלות ולהיראות ולהקריב את קרבן הפסח בזמנו וכהלכתו.

ישנה מחלוקת האם קריאת פרשת פרה היא מן התורה (כדעת השלחן ערוך) או מדברי חכמים. הכרעת 
רוב הפוסקים היא שקריאה זו היא מדרבנן, ועל כן נשים פטורות משמיעתה, בנוסף לטעם שנשים אינן 

בכלל חובת הטהרה של הציבור. 

אולם כיוון שיש דעות שחיוב קריאת פרשה זו היא מן התורה, ראוי שהקורא יכוון להוציא את השומעים 
ידי חובתם וכן יתכוונו כל השומעים. ועל נכון להודיע לציבור שיכוונו לכך, וכן לבקש מן העולה לתורה 
שיכוון להוציא את הציבור ידי חובה גם בברכותיו, כפי שעשינו בקריאת 'פרשת זכור'. על מנת לצאת ידי 

חובה יש להקשיב לקריאתו של בעל הקורא ולא לקרוא בעצמו בקול מתוך החומש. 

כן יש להימנע ככל האפשר מלערוך קידוש או לאכול אכילה של קבע קודם קריאת מפטיר זה, כדין כל 
המצוות שמן התורה שאין לאכול לפניהן. 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

הגמרא במסכת ברכות דנה לגבי שלם ופרוסה, ומכריעה שיש מעלה לדבר שלם, שדבר זה מגדיר תשובה |
לו חביבות יתר. כך גם בדין ברכה אחרונה נפסק בשולחן ערוך שדבר שלם ("בריה") אפילו שאין בו 
אנו  שלמעשה  נכון  וחשיבותו.  חביבותו  מפאת  אחרונה  ברכה  עליו  נברך  אחרונה  ברכה  כשיעור 
הגדרת  את  יודעים  שאיננו  משום  זה  אך  בפה,  אותו  לבצוע  ומעדיפים  שלם,  פרי  מלאכול  נמנעים 
איסור  של  בריה  בדין  גם  כך  השלימות.  מעלת  את  רואים  זה  מעניין  אבל  בפירות.  ו"שלם"  "בריה" 

שאינה בטלה בהיתר אלא בתתק"פ כנגדו.  

ממילא אנו משתדלים לברך על מאכל שלם. כך גם כשמגיעים אורחים, אדרבה ראוי שאני אזכה 
לברך על המאכל השלם. לכן אנו מקפידים שבעל הבית בוצע על כיכרות שלמים ומברך בקול רם 

ובכך נחשב שכולם מקבלים מן השלם ויצאו ידי חובה בברכה על מאכל שלם.

הערה מעניינת בעניין זה כתב הרבי מגור החידושי הרי"ם לגבי ספק האם עדיף לאכול ממאכל שלם 
או פרוסה ממאכל של שבת, וחידש שבמלוה מלכה נעדיף לברך ולאכול מפרוסה שנשארה מאכילת 

השבת.

נסייג שבדבר שכבוד האורחים לקבלו פרוס, כגון פירות שאנו רוצים להגיש אותם מקולפים וחתוכים, 
ודאי כך ניתן לנהוג לכתחילה. אמנם אם מדובר באכילת האדם עצמו ראוי שנשתדל לברך על מאכל 
שלם ורק אחר כך לחתכו, מלבד במקום שיהיה הפסק גדול בין הברכה לאכילה, כגון בקילוף תפוזים 
וכדומה. כן ניתן לחתוך כבר את הפרוסה ולהשאיר את חלקה מחובר כך שאינה נפרדת לחלוטין ואז 
נחשב המאכל כשלם. ונעיר על פי דברי הליקוטי מהרי"ח שבשעת הברכה נניח את סכין החיתוך, 

שלא נחזיק בידינו ברזל שמקצר חיים בשעת הברכה שמוסיפה חיים. 

בעניין מה ששאל כבודו אם אדם רוצה לאכול רק חצי מן המאכל, והיה ובמקרה זה יש עניין של בל 
תשחית משום שהחצי הנותר ייזרק לשווא, כבתפוחים וכדומה, נעדיף לברך על הפרוס ולא לגרום 
לאיסור בל תשחית שמעלתו גדולה ממעלת הברכה על מאכל שלם. אך במצב שאין בל תשחית 

נעדיף את המאכל השלם.   

האם יש עניין להדר עבור ברכה אחר מאכל שלם. לדוגמא אם מונח לי בארון מאכל שלם ולפניי אותו שאלה |
מאכל שאינו שלם, האם צריך דווקא לקחת מאכל שלם מן הארון? ומה הדין כשברצוני לאכול דווקא 

חלק מן המאכל? 
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