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)שבת שקלים( פרשת: משפטים   

 04‘ עלון מס

 שבט תשע"ג‘‘ כט

ם  ְפנֵיהֶּ ים לִּ שִּ ר תָּ ים ֲאשֶּ טִּ ְשפָּ ה ַהמִּ  ‘(א‘, )פרשת משפטים כאְוֵאלֶּ

ספר התורה מלא כולו במצוות ישנם מצוות שאנו חושבים שזכינו להבין את טעמם כגון: איסור רציחה 

וישנם מצוות שאין ליבו של אדם זוכה מיד להבינם כגון: שמירת שבת, ‘ וגניבה, מצות כיבוד הורים וכו

איסור אכילת בהמות וחיות טמאות, תפילין, ברית מילה וכדומה, יש במצוות אלו שצריכות לימוד של 

שעות ארוכות עד שהן מתישבות על דעתו של אדם, ויש בהם כאלו שטעמם נסתר וחבוי מאיתנו והם 

רֹת לה”בבחינת  ה ‘ ַהנְִּסתָּ ְבֵרי ַהתֹורָּ ת כָּל דִּ נֵינּו ַעד עֹולָּם ַלֲעשֹות אֶּ נּו ּוְלבָּ אלוקינו ְוַהנְִּגֹלת לָּ

 ‘( כח‘, )דברים כט“ ַהזֹאת

אך האמת היא שאין אנו מבינים שום מצוה לעומקה, טעמי המצוות באים רק להטעים ולישבם בדעתינו, 

ולא ‘ מי שאמר שהיה העולם’שהמצוות יהיו בעינינו להגיוניות או שכליות. המצוות הינם ציוויו של 

מִאתנו, וכמובן שאין ביכולתינו להגיע לעומק האמת אם נפרש את המצוות על ידי הדברים המוכרים לנו 

 במובן האנושי. טעמי המצות נשגבים יותר מלוגיקה ושכל האנושי.   

לכן כל מצוה ומצוה בתורתינו הקדושה, הינה שמימית ואלוקית, רחוקה ועמוקה הרבה יותר מהבינה 

האנושית, הגישה הנכונה בקיום המצוות היא, שכל מצוותינו הינם גזירת מלך ואנו מקיימים אותם, לא 

 יתברך.‘ משום שאנו באמת מבינים את טעמם, אלא אך ורק שכך ציוה אותנו ה

לא יאמר אדם אין רצוני לאכול בשר חזיר, אלא ‘( )פרשת קדושים פרשה י בספראוכך גם נאמר 

 רצוני לאוכלו, אבל מה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי כך.   יאמר

ל זה למדנו שהאדם לא ימנע מאכילת חזיר משום שהוא לא טעים לו לאכילה, או שהוא “ממאמר חז

מזיק לבריאותו, שכל אלו הסיבות הם באים מן השכל האנושי אלא שעיקר המנעותו מאכילת חזיר 

 תהיה לעשות רצון אבי שבשמיים, שכך הוא ציוה ואין אני רשאי להרהר אחריו.

את ההשקפה הזאת בקיום המצוות עלינו ליישם בין במצוות שאנו חושבים שהשגנו את הבנתם ובין 

ה “מצוות שאין אנו מבינים אותם כלל, עלינו מוטל לקיימם מן הטעם הפשוט שכך ציוה עלינו הקב

וחפצים אנו לעשות רצונו ולעשות לפניו נחת רוח, שהרי בכל מקרה אין שכלינו יכול לרדת לעומק 

 הבנתם

 לפי שהרביתי עליכם דינין אני מרבה עליכם שכר, והזהרתי אתכם על כל המצות שהמצוות הם חייכם  הקב''ה, אמר ר' יהושעאמר 

ע שנאמר:  ר רָּ בָּ ְצוָּה ֹלא יֵַדע דָּ , וכן כל ענין שכתוב בפרשה הזו: להורג נפש, למכה שור, למבעיר בעירה, כל אחת ואחת כתבתי )קהלת ח, ה( שֹוֵמר מִּ

 עונשה בצדה ושכרה בצדה. 

משל למלך שהתקין שני דרכים אחת מליאה קוצים ודרדרים ואחת מליאה בושם, והעורים הולכין בדרך הרע והקוצים מוסיפים מכה על מכותיהם,  

ה התקין שני דרכים: לצדיקים אחד, ולרשעים אחד, מי שאין לו עינים “והפקחים הולכין בדרך הטובה, ונמצאו הם הולכין ומתבשמים בדרך, כך הקב

‘ גיחזי‘שנתרחקו מן החיים וכ‘ אחיתופל‘ו‘ דואג‘שנטרף מן העולם וכ‘ בלעם הרשע‘הולך בדרך רשעים ונתקל, ואינו נשאר לעמוד בשום מקום כ

יושיצא מן העולם ריקם, אבל הצדיקים שמהלכים בתומם הם זוכים ובניהם אחריהם שנאמר '' נָּיו ַאֲחרָּ יק ַאְשֵרי בָּ ְתַהֵלְך ְבֻתמֹו ַצדִּ  ע''כ. )משלי כ ז( '' מִּ

ים לישראל  הקב''הודע שעל זה שאמר  טִּ ְשפָּ ה ַהמִּ השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו ’תיקנו אנשי כנסת הגדולה שיברכו בתפלת שמונה עשרה: ְוֵאלֶּ

)טעמי ‘, ברוך אתה ד'. מלך אוהב צדקה ומשפט‘: ’ומלך עלינו מהרה אתה ד' לבדך בחסד וברחמים, בצדק ובמשפט‘. ’והסר ממנו יגון ואנחה‘. ’כבתחלה

 המנהגים עניני תפלה בשם שבולי הלקט( )פרי חנן( .

ע  ר רָּ בָּ ְצוָּה ֹלא יֵַדע דָּ  ‘(ה‘, )קהלת חשֹוֵמר מִּ
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 חידת השבוע 

ה “מניין למדים שאין הקב

 מקפח שכר כל בריה ?
 בעזרת השם יתברך

 ביום ראשון הקרוב לאחר תפילת ערבית,
 תתקיים בבית הכנסת סעודת ראש חודש אדר 

 הציבור מוזמן. 

 חידת השבוע שעבר
מהו האוצר החביב על מלך מלכי המלכים 

ה?“הקב  

 תשובה
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היא אוצר חביב כך ‘ סגולה’י: “פירש רש

 אתם תהיו לי סגולה משאר האומות
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 סיפור לשבת

 פינת ההלכה
 הלכות פרשת שקלים

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

)רבי שמואל אליעזר איידלס(א “המהרש  

         שלמה בן חנה סלין.שלמה בן חנה סלין.שלמה בן חנה סלין.כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

על כס הרבנות בעיר אוסטרו היהודית,  –רבי שמואל אליעזר איידלס  –בטרם ישב המהרש"א 

שימש כרב בעיירה קטנה שהייתה כפופה, כשאר העיירות באזור, למרותו של הרב האזורי 

מטעם הממשלה, המכונה "רב מטעם". על פי חוקי המדינה, חויבו כל רבני העיירות להתייצב 

 מעת לעת בפני הרב האזורי, ולקבל את הוראותיו.

זמן רב חלף ממינויו של רבי שמואל אליעזר, והוא לא הופיע במעונו של 'הרב מטעם'. חשב 

הרב: "בודאי מתמיד גדול הוא, ואינו חפץ לבטל מלימודו". ברם, כאשר מעוד כמה אסיפות 

 נעדר רבי שמואל אליעזר, החליט הרב הזה לנסוע אליו, לשאלו לפשר הדבר.

בבואו, ערכו לו כל בני העיירה קבלת פנים מפוארת כראוי לרב בעל מעמד כמוהו, ולמרבה 

 הפלא, גם הפעם בלטה היעדרותו של המהרש"א.

השתדל הרב הנכבד לדונו אף עתה לכף זכות: "מן הסתם טרוד הוא בלימודו עם תלמידיו 

 מדרשו".-בישיבתו, ולכן אינו יכול לבוא, אלך אם כן בעצמי אל בית

המהרש"א ישב בחברת תלמידיו ולמד עימהם, שעה שנראו דמויותיהם של הרב ומלוויו בפתח 

בית המדרש. זמן ממושך עמדו כשהם ממתינים לשווא שהמהרש"א יבחין בהם, אך הוא לא 

המדרש, נער יפה -פתאום, נכנס במרוצה אל בית… חנן את הפמליא הנכבדה אפילו במבט

הרבנים, קם המהרש"א ממקומו לכבוד הנער, והחל משוחח איתו שעה -תואר; לתדהמת ראש

הפעם, כבר לא יכל הרב להבליג על בזיונו, והרים קולו בכעס לעבר המהרש"א: … ארוכה

"כל העת סבור הייתי שאינך רוצה לבטל מלימודך, אך עתה נוכח אני לראות שחולק אתה 

 - - –כבוד לנער, ואילו ממני אתה מתעלם לחלוטין" 

כשסיים לשפוך את קיתונות הזעם על ראש המהרש"א, פתח רבי שמואל אליעזר את פיו 

הקדוש, ואמר לו דברים סתומים ומופלאים: "דע לך כי לא לחינם פסקתי מלימודי כדי לשוחח 

 - - –עם העלם; וזה יהיה לך לאות ולמופת: בעוד שעתיים יהרג בחור זה!" 

הכעס טרם התפוגג מליבו של הרב מטעם, הוא סרב להאמין לנבואתו של המהרש"א, מיהר 

איפא בעקבות הנער היוצא, החל קושר עימו שיחה, כשבכוונתו לעכב אותו עימו. 'בעוד 

שעתיים אחזור עם הנער אל בית המדרש, ואוכיח לעין כל כי אין בדברי רבי שמואל אליעזר 

ממש', הרהר. השניים טיילו יחד אנה ואנה, הרב הציץ בשעונו, ועל פניו פשטה הבעת שביעות

לפתע, עבר במקום צייד שהיה עסוק במרדף אחר להקת … רצון: השעתיים מתקרבות לקיצן-

 ברווזים, הוא כיוון את רובה הצייד לעבר אחד העופות, וירה 

מה שהתרחש באותם רגעים גרם לרב מטעם לשפשף עיניו כאינו מאמין: 'האם זו מציאות או 

הכדור שנפלט מרובה הצייד החטיא את המטרה, ופגע בליבו של הנער, והוא  –שמא חלום?' 

נפל מת במקום... הצצה בשעון, החריפה את הבעת ההלם שעל פני הרב: הדבר ארע שעתיים 

המדרש. מייד בבואו הקדימו -בדיוק מהמועד שנקב המהרש"א! נסער כולו רץ אל בית

 המהרש"א בבשורה נוספת: "בעוד זמן קצר יובא הרוג נוסף אל העיר"

הרב מטעם לא הספיק לעכל את ההתרחשות הראשונה, וחבורת אנשים נרגשת התפרצה לבית 

המדרש, ובפיה ידיעה על אדם שנמצא הרוג מחוץ לתחום העיר. הוא לא ידע את נפשו מרוב 

תדהמה, ותלה זוג עינים שואלות ברבי שמואל אליעזר, שיואיל להסביר לו את פשר תעלומת 

שני ההרוגים. "הבחור הצעיר שראית", נשמע קולו של המהרש"א, "היה גלגולו של אחאב 

מלך ישראל, ולכן נהגתי בו כבוד שכזה. ולפי שאחאב נהרג בידי יורה, כנאמר ב'מלכים' )א, 

לד( 'ואיש משך בקשת לתומו, ויכה את מלך ישראל', לכן גם סופו של נער זה היה באותה 

 צורה". המהרש"א המשיך לגולל באוזני הרב מטעם הנדהם, את התעלומות להן היה עד:

"כבר בזמן לידתו של הנער, נברא המשחית שתפקידו היה ליטול את חייו, הוא המתין במקומו 

מחוץ לעיר לשעה בה יימלא את שליחותו. אולם אתה", נשא המהרש"א קולו, "התערבת, 

ועיכבת את הדבר, ובזמן המיועד, נטל המשחית את נפשו של אדם אחר תחתיו. עתה צריך 

 אתה כפרה על שגרמת להריגת אדם!"

הרב נפל לרגלי המהרש"א והתחנן על נפשו: "הורני דרך תשובה!" נענה רבי שמואל אליעזר: 

"תשובתך תהא, שתסיר מעליך את עטרת הרבנות שהוענקה לך על ידי השלטונות, ותהפוך 

לעגלון".ואכן, עשה האיש כדבריו, עזב את מעמדו הרם ועסק במקצוע העגלונות, למען כפר 

קדישא בעיר אוסטראה שבאוקראינה, ורבי נחמן -חטאו. )סיפור זה הופיע בפנקס החברא

 מברסלב, שביקר בעיר, פירסמו ברבים(

בשבת שלפני ראש חודש אדר הסמוך לניסן ]או כשחל ר''ח א.  

 אדר בשבת[, מוציאים שני ספרי תורה.

ה שעתיד המן לשקול שקלים “אמרו חז''ל: גלוי וידוע לפני הקבב. 

על ישראל כמו שנאמר, ועשרת אלפים ככר כסף אשקול על ידי 

עושי המלאכה, לפיכך הקדים שקליהם לשקליו. ולכן גם אנו 

 קוראים בשבת זו פרשת שקלים.

מפטירים ''ויכרות יהוידע'' שמדבר שם בענין השקלים, שנאמר, ג. 

 כסף נפשות ערכו

במקומות שנהגו שקטן עולה למפטיר בפרשת שקלים והחודש, ד. 

אין למחות בידם, שיש להם על מה שיסמוכו. ובלבד שיהיה הקטן 

 יודע למי מברכים והוא גם כן יותר מבן שש שנים

אם שכחו ולא קראו פרשת שקלים בשבת שקלים לפני ראש ה. 

חודש אדר והפטירו בהפטרת השבוע, אפילו נזכרו אחר תפלת 

מוסף, חוזרים ומוציאים ספר תורה וקוראים בפרשת שקלים, 

 והעולה מברך על הקריאה לפניה ולאחריה.

אם שכחו ולא קראו פרשת שקלים, ולא נזכרו עד שעת מנחה של ו. 

 השבת, לא יקראו במנחה דשב ואל תעשה עדיף. 

אם טעה המפטיר ולאחר שקרא בספר תורה פרשת שקלים ז. 

הפטיר הפטרת השבוע, אם נזכר באמצע ההפטרה, מפסיק, ומפטיר 

ויכרות יהוידע ויברך ברכות ההפטרה לאחריה. ואין צריך לחזור 

  ולברך ברכה ראשונה של ההפטרה לפני ויכרות יהוידע

שבת שקלים שמוציאים בה שני ספרי תורה מן ההיכל אל ח. 

התיבה, ויצא טעות בפרשת השבוע, עדיף לגלול הספר תורה השני 

לסיים בו פרשת השבוע, ואחר כך יגללנו לפרשת כי תשא, כיון 

שהפרשיות אינן רחוקות אחת מהשניה. וזה עדיף ממה שיוציאו ספר 

 תורה אחר.

 ראש חדש אדר
 משנכנס אדר מרבין בשמחה, ומי 

 שיש לו דין עם גוי יעשה אותו בחודש 

 אדר שמזל טוב הוא לישראל.

 השמחות האמורות המכתם: כתב בספר 

בחדש אדר לא נאמרו בשביל להרבות במאכל 

 ומשתה אלא לשמח העניים והאביונים, ובכלל 

 כל שמחת מצוה

מסתבר שמרבים דרך שיחה: כתב בספר 

בשמחה מיום שני של ראש חדש כי יום ראשון 

 של ראש חודש אדר אינו חדש אדר עדיין.

 ואם יש לו שמחה או סיום מסכת יעשנה

 בחודש אדרואם אין לו ישתה קצת יין  

 בכניסת החודש.
 

  

  

 


