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  ד"בס

    ירושלים-ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  א"עתש )שקלים (פקודילפרשת 

  מחצית השקל וחיי הנישואין
  

  הקושי העולה מן הכתוב במנין בני ישראל

 ֶּבַקע ...ְוֶכֶסף ְּפקּוֵדי ָהֵעָדה": התורה אומרת בפרשתנו

 ְלכֹל ָהעֵֹבר ַעל ,ֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּב ,ַלֻּגְלּגֶֹלת

 ְלֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלֶֹׁשת , ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה,ַהְּפֻקִדים

היה מנין  זה .)כו-כה,  לחשמות(" ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים

אחר יום , בתחילת נדבת המשכן ו אותםמנכשבני ישראל 

, י שם ל"רש(לצאתם מארץ מצרים בשנה הראשונה , הכפורים

". ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים". )טז

שוב , שנה השניתחודש אייר של הראש ב ,ר כחצי שנהחאל

 - אותו מספריוצא  ושוב ,)יח, במדבר א(  ישראליים את בנמונ

, שם(" ֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשיםֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ַוחֲ "

  .)מו

איך יתכן שלא היה שינוי במספר בני : י"שואל רש

במשך חצי שנה שעברה ] מבן עשרים שנה ומעלה[ישראל 

אי אפשר שלא היו "הרי ? מהמנין הראשון עד המנין השני

שניה  ובַ ,מנובשעת מנין הראשון בני תשע עשרה שנה שלא נִ 

  )טז, ת לי שמו"רש( !"נעשו בני עשרים

אינו זה , המניןלענין " בן עשרים שנה" :כך י"רשמתרץ 

אלא הכל נקבע לפי , פרטישמלאו לו עשרים שנה באופן 

מי שלא היה בתחילת . המתחיל בתשרי, מנין שנות העולם

במשך כל " בן תשע עשרה" נשאר -תשרי בן עשרים שנה 

ששני כיון , ממילא. עד לתשרי של שנה הבאה, השנה כולה

 -  אחד בתשרי ואחד באייר-אותה השנה בנעשו ינים המנ

שהרי לא השתנה גילו , נמצא מספר המנויים שוה בשניהם

 .)י שם"רש(של אף אחד מבני ישראל בין שני המנינים הללו 

 שמחצית ,אכך דעתו גם לדינכנראה ו ,1י" של רשצורוית וזה

 אלא , האדם הפרטי של"תיום ההולד"לפי נותנים השקל לא 

  . המתחיל מתשרישנות העולםמנין לפי 

 שלא נוסף שום אדם גם אם נאמר :ן"הרמבעליו והקשה 

עדין הרי , לקבוצת האנשים שהם מבני עשרים שנה ומעלה

הרי בקהל !  מהם אף אחדנגרעשלא  יתכןאיך , יקשה

 . אנשיםמאות ואלפיחצי שנה משך ב דאי מתיםו, גדול כזה

שהרי  , מהם אף אחדשלא מת, ואין לומר שכך אירע בדרך נס

" ַוְיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם", מספרתהתורה 

א , במדבר ט' עי(וזה היה בניסן של אותה שנה  ,)ו, במדבר ט(

כי ", ן" ועוד הקשה הרמב.2היה שם מי שמתהרי ש, )י שם"ורש

אלא  ,מנין שנות האנשים איננו למנין שנות עולם מתשרי

, ן שמות ל"רמב( ]שם שהוכיח כן' עי ["ולדומיום ִה מעת לעת 

  .)יב

 אחריםשני אופנים ן "מציע הרמבמחמת קושיות אלו 

בין שני ישראל בני מבאמת מתו הרבה ) ' א:לביאור הענין

שבמנין השני נמנו גם אלו שמלאו אלא ,  הללוהמנינים

ואירע הדבר שהיו המשלימים ", להם בינתים עשרים שנה

) 'ב]. 3 למדיתירוץ זה דחוקגם , וכמובן[. "כמנין המתים

 ,ואילו במנין השני נאמר, לויבני  גם במנין הראשון נמנו

ַאְך ֶאת ַמֵּטה ֵלִוי לֹא ִתְפקֹד ְוֶאת רֹאָׁשם לֹא ִתָּׂשא ְּבתֹוְך "

 ,שלאחר קיזוז בני לויאלא . )מט, במדבר א(" ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ם מלאו להובתוספת אלו ש, והנפטרים מבני ישראל

גם , וכמובן. [תוצאה הגיע המנין לאותה -עשרים שנה 

  .]4הקודםן אך פחות מ, קצת דחוקתירוץ 

מנין היה כסף לקנית קרבנות ציבור בחודש 

  ?הראשון

נין היה כסף  מ, לכאורה לפי שתי השיטות קשה,והנה

המשכן הקמת מאז  ,ציבורהקרבנות לקנות בהמות ל

הראשונה מחצית השקל  הרי .איירב' ח ניסן ועד א"בר

 במלואהשימשה , בתחילת נדבת המשכן שהביאו

, )כח-כז, שמות לח( תנובפרשכמבואר , למלאכת המשכן

, במנין השני, באייר' ומחצית השקל השניה באה רק בא

  .5 הקמת המשכן ותחילת העבודה בוחודש לאחר

, כתב שכן .אין כאן שאלה ,ן"רמבהלדעת , והנה

 מחציות שתיראל להביא  המשכן נצטוו ישנדבתשל

מי  בה כל התחייבו[, למלאכת המשכן -האחת . השקל

לקנית  -השניה  ו,] ומעלה שנהעשריםמבן שהוא 

 שלשמבן כל מי שהוא התחייב בה ו[, קרבנות הציבור

והמנין  [.)יב בסוף דבריו, לשם ן "רמב( ] שנה ומעלהעשרה

 כדיולא נעשה , לדעתו, ח אייר הוא ענין אחר"שנעשה בר

  .])ש"ע( ציבורקרבנות להביא ממנו 

י שסובר שלנדבת המשכן הביאו רק "ובדעת רש

ורק מן , ששימשה למלאכת המשכן, מחצית השקל אחת

, ח אייר הביאו את קרבנות הציבור"המנין שנעשה בר

צריך לומר שקרבנות הציבור של חודש ניסן של אותה 

 ללא שמסרו מממונם לציבור, יחידיםן הבאו משנה 

יחיד אפשר שאם המחלוקת אמנם יש . ייבו בכךשנתח

מ "ב' עי(  עבור קרבן ציבורלציבורמממונו יתנדב וימסור 

כלי ' הלכ(שהדבר אפשרי ם פוסק "הרמב אבל, )א, קיח

 לפי מי שאומר שאי אפשר לעשות וגם. )ז"ח ה"המקדש פ

מי שרוצה זה  שבחודש ,הוראת שעהכאן  היתה אולי ,כן
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  .6רבנות הציבור ולמסרם לציבוריכול להביא בנדבה את ק

   שתי דעות בירושלמי-ן "י והרמב"מחלוקת רש

האם , ן נחלקו בשאלה"י והרמב"שרש, על כל פנים נמצא

הלוים לא  -י " לרש.או שלא, גם הלוים נמנו במנין הראשון

, שהרי לדעתו שני המנינים היו שוים[, נמנו במנין הראשון

ֵּטה ֵלִוי לֹא ִתְפקֹד ְוֶאת ַאְך ֶאת מַ "ובמנין השני הרי נאמר 

. ]וממילא כך גם בראשון, "רֹאָׁשם לֹא ִתָּׂשא ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ורק בשני , הלוים נמנו במנין הראשון, ן"ואילו לדעת הרמב

  .לא נמנו

שמחלוקת זו תלויה בשני הפירושים שנאמרו , ונראה

 הרי תורהה". ל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדיםּכֹ"בירושלמי לביטוי 

 ,ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים", ה במנין הראשוןתציו

 מה פירוש .)יג, שמות ל(' וכו" ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש

 "ָּכל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים" ,בפשטות? "ל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדיםּכֹ"

 שלמי אבל בירו.מי שנספר עם כל הנספריםכל  -פירושו 

מי  כל הוא" ָּכל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים"ש , בארו)ג"א ה"שקלים פ(

גם כהנים , ולפי שיטה זו .יםה בעת קריעת ים סוף בשעבר

עוד  ו.שהרי גם הם עברו בים, מחצית השקלחייבים בולוים 

 הוא" ל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדיםּכֹ"ש ,בירושלמיאחר אמרו פירוש 

לפי  ו.7 כל מי שחטא בעגל: כלומר',קודי הכל מי שעבר על פ

שהרי שבט , מחצית השקלציווי על כלול באינו שבט לוי  ,זה

אפוא תלויה ן "י לרמב"המחלוקת בין רש .לוי לא חטא בעגל

, נקט כפירוש השניי " רש.שני הפירושים בירושלמיב

  .כפירוש הראשון -ן "רמבוה

  ?מדוע פטורות הנשים ממחצית השקל

ית השקל לחטא העגל ניתן גם על פי הקשר בין מחצ

 ,ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים"נאמר בתורה  למה ,להסביר

הרי בשקל . )יג, שמות ל(' וכו" ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל

שכל אחד , כ היה אפשר לצוות"וא, )שם( "ֶעְׂשִרים ֵּגָרה"ישנם 

עשר "ולא " ת ַהֶּׁשֶקלַמֲחִצי"כ נאמר " מדוע א.יביא עשר גרה

  כתבוןוכ[ . מחצית דווקאתהיה כאןכי יש ענין ש -? "גרה

מטבע של י נתינת "למצוה זו עזכר לעשות  ,הפוסקים

? מחציתבמה העניין  ].)א"ד ס"תרצ' ח סי"א או"רמ( מחצית

היות ו . אחדגוף שלםל מפני שאיש ואשה נחשבים ,כמדומני

כי , תנחומא(טאו בו ח רק הגבריםו, והנשים לא חטאו בעגל

ישראל נותן בת יִ כל ּבַ לכן , )ג"ז סק"תי' ב סי" הובא במשנ- תשא יט

ומטעם [. כי הנשים לא חטאו, מחצית השקל ולא שקל שלם

 היות .מוסףבתפלת אם נשים חייבות ה ,הפוסקיםדנים זה 

 ונשים לא חייבות במחצית ,בן מוסף בא ממחצית השקלרקו

א "ת רעק"שו' עי( בתפילת מוסףם גבות ייאז אולי לא ח, השקל

  .])ו"ק' ח סי"ע או"וכן בהגהותיו על השו, 'ט' סי

למה נשים פטורות ממחצית , אחרטעם גם  ומראפשר ל

נוטה  האיש[ .למדת הדיןִמטבען נוטות נשים  הרי :השקל

נוטה האשה ו , שהוא משפיע ונותן לנקבה,למדת החסד

 ].יעה ואינה משפ מן הזכרת שהיא מקבל,למדת הדין

שיש שם [א בדין עבודת הקרבנות היכיון ש, ממילא

 של תןעבודתחום על כן אין זה , ]8שחיטה והזאת דמים

שאין השלימות ", ל"א ז" דברי הגרידועיםהרי ש .הנשים

... הפוכות אלא כשיש לו שני מידות ,ניכרת באדם

אינו מוכרח לומר , לפי שכשהאדם נוהג במידה אחת

אבל כשיש , ר שכך הוא טבעואלא יש לומ, שהוא צדיק

אז מוכח , כגון רחמניות ואכזריות, לו שני מידות הפוכות

. )ה וחד אמר"ב ד, ס ברכות לג"א עמ"הגר' חי( "שהוא צדיק

עיקר עבודת האדם היא לעבוד על המידה , ממילא

 וכיון שהנשים נוטות אל . למידתו הטבעיתהפוכהה

הן לכן ו, האין ענין כל כך שיהיה להם חלק בעבוד, הדין

  .ת הקרבנותלהביא מחצית השקל לעבודפטורות מ

: שאומר, כונת דברי הזוהרפשטות , אולי ,זוהי

ומבואר שם [ )א, בראשית כב(ְוָהֱאלִֹקים ִנָּסה ֶאת ַאְבָרָהם "

ובמה התבטאה כאן . הוא לשון הרמה והגבהה' ִנָּסה'ש

הדא הוא . בגין דאשתכליל ימינא ואשתלים - ]?ההגבהה

 ִקיםְֹוָהֱאל .' ִנָּסה ֶאת ַאְבָרָהםִקיםְֹוָהֱאל, 'דכתיב

שנסיון העקדה היה במידת , היינו. )א, ג יח"זוהר ח(" דייקא

. שהיה צריך לשחוט את יצחק, )ִנָּסה ִקיםְֹוָהֱאל(הדין 

". אשתכליל ימינא ואשתלים", ַּבנסיוןאברהם י שעמד "וע

) כידוע, שהיא בימין(שמידת החסד של אברהם , היינו

 שהיה במידה י נסיון זה" ע,השתכללה ונוספה בה שלמות

וכן ליצחק [ .9שהיא חסד,  למידתו היסודיתההפוכה

שהרי הוא במידת , אבינו נוספו כאן שלמות ושכלול

ונצטוה לעשות דבר  ,)מב, בראשית לא(" פחד יצחק ",הדין

ולמסור אותם ,  לַותר על חייו-שהוא הפך מידת הדין 

  .] ונתינה שאין כדוגמתם שזהו חסד-לשמים 

  זנים זה את זה מַא-איש ואשה 

נוטה יותר אל האיש  ,אצל איש ואשה, כפי שהזכרנו

ך יותר  צריהאיש, מסיבה זו. והאשה אל הדין, החסדצד 

 ,כמובן .מאשר האשה לאיש, טיב לאשתוילהשתדל לה

כל אבל ב, טיב לבעלהיגם האשה צריכה להשתדל לה

טיב יהבעל להשתדל לה תפקידו של ו יותר זה,זאת

 והיא , כי הוא מצד החסד, מאשר האשה לבעל,תולאש

  .הדיןמצד 

 והובא - ז"א פט"פרקי דר(  שחתן דומה למלך,ל אמרו"חז

, ונכלל בזה גם ענין זה .)א"ד ס"ס' ע סי"א אה"בביאור הגר

כמו , זה שמיטיב לאשהצריך להיות בעיקר  אישהש

א לך ואת לא  דמהנינ,לאו מלכא אנא", הגמראשאומרת 

שאהנה אותך ואתה , אינני מלך[, ) א,נדרים כד( "מהנית לי

שהוא זה , מלך הואענינו של ש, משמע]. לא תהנה אותי

 ,לא כמו אצל הערבים. ולא להפך, עםה שמהנה את

, מיליארדיםגבי שהנשיא אוסף לעצמו מליארדים על 

 למלך .ריך להשתדל לתת לעם עד כמה שיכולאלא צ
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וכך גם . )יז, יזדברים ( ור להרבות כסף וזהבאסהרי ישראל 

הם ובכך , תוטיב לאשישמ, בחינת מלךהחתן צריך להיות ב

  .מגיעים אל השלמות הרצויה

  צדקניותנשים דווקא בזכות היתהיציאת מצרים , הנה

 הגברים חטאוו  עמדו בנסיוןהנשים -ובעגל  .)ב, יא, סוטה(

 רץ ישראלמאסו באש ,במדברשהיה  גם בחטא הנוסף .)ל"כנ(

הנשים , אדרבה. )סד, י במדבר כו"רש(זה  הנשים לא השתתפו ב-

 .זוג מתוקן משלים זה את זה .)י שם"רש( י"מחבבות את אהיו 

אלא , אין הכוונה שהבעל והאשה יהיו בדיוק שווים זה לזה

התורה הרי . מחייבת שיהיו קצת ניגודים ביניהםהשלמות 

 שהעזר הוא ,)יח, בראשית ב( " ְּכֶנְגּדֹוֶאֱעֶׂשה ּלֹו ֵעֶזר ",אומרת

עם  לא שתתקוטט ."ְּכֶנְגּדֹו"קצת דוקא כאשר האשה היא 

אלא , "ֵעֶזר"לא כלל זה ש, חלילה, על כל דברבעלה 

 אם ,למשל. דות שלוידות שלה יהיו קצת שונות מהמישהמ

קצת יותר  תהיה נוטה אשהשהטוב  ,הבעל מטבעו קמצן גדול

טוב  ,ואם הבעל מטבעו בזבזן גדול .חסדממנו לעשיית 

,  שלא יתבזבז כל הכסף בבית,שהאשה תדע לקמץ בהוצאות

, אם האשה היא קצת כנגדו של הבעל, רים גם בשאר דבךוכ

ומגיעים יחד , זה את זההם מאזנים . היא משלימה את הבעל

  .לשלמות הרצויה

  הנהגת האשה בבית

 ,ם ישראלה בתשועת עלאשאיש השותפות הגדולה בין 

 והוא לא , מלכההיתההיא . השותפות של מרדכי ואסתר היא

 הם הצילו את ,בשותפות שלהם ,ביחד, בכל זאת ו,היה מלך

לא היה , אם לא השותפות הזו של המנוגדים .ם ישראלע

 אמנם.  המן ואשתו הםזהמההפך  .יוצא הנס של פורים

ומבחינה זו הם , הוא ארור והיא ארורה, שניהם רשעים

 שדווקא המן הכין ,אבל חשבתי, זה לזהאד מתאימים מ

משאר חוץ (, תו לאשו המוטעהיחסבגלל , לעצמו את המפלה

 . יותר חכמה ממנוהיתהזרש שהרי ?  למה.)הדברים שעשה

 לֹא תּוַכל ...ִאם ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדים ָמְרֳּדַכי" ,אומרת לבעלהא יה

למה לא : וקשה לכאורה. )יג, אסתר ו( " ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו,לֹו

אולי  , אומרת לו מידהיתהאם ?  בהתחלהמידזאת אמרה לו 

 :כךלומר  חשבתי .והיה ניצל, לא היה מתקוטט עם מרדכי

וממוכן , )ב, מגילה יב(  שהמן הוא ממוכן,ל אומרים"הרי חז

ִלְהיֹות ָּכל ִאיׁש ׂשֵֹרר ְּבֵביתֹו ּוְמַדֵּבר ִּכְלׁשֹון " ,הרי נתן עצה

אשתו פחדה לפתוח שזרש  יתכן, ממילא. )כב, אסתר א( "ַעּמֹו

לה אסור ,  אם הוא רוצה להתקוטט עם מרדכי.את הפה נגדו

 את מרדכי  לתלותהיא מיעצת לו, אדרבה. לומר לו שום דבר

, הוא נופל אבל אחרי ש.)יד, שם ה( על עץ גבוה חמישים אמה

ִדים ִאם ִמֶּזַרע ַהְּיהּו" :לוזרש בכל זאת לומר אז נזכרת 

גזירת אילולא ".  ִּכי ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו, לֹא תּוַכל לֹו...ָמְרֳּדַכי

זאת  אומרת לו היתהאולי , "ִלְהיֹות ָּכל ִאיׁש ׂשֵֹרר ְּבֵביתֹו"המן 

 אבל בגלל הגזרה של .ה אותולי מצהיתהאולי ו ,מההתחלה

 המן -וממילא ,  ולדברתוח את הפהלפמפחדת בעלה היא 

 אבל היא לא ,"ֵעֶזר" היא . על העץמסתבך ונתלה

כדי זאת ני אומר ינא .נכשל ונפלהמן י זה "וע, "ְּכֶנְגּדֹו"

והיא , "ארורה זרש"ו אומרים אנ, ללמד זכות על זרש

 כנראה היתה ,כל זאתאבל ב, יעצה לתלות את מרדכי

 שלא איפשר לה להביע את -והמן , ןיותר פקחית מהמ

  .לוגרם לעצמו את המפלה ש -חכמתה 

 לא .יך לתת לאשה קצת דעה עצמאית בביתצר

, הלכה הבעל הוא הפוסק בביתבענייני , בענייני הלכה

א צריך  דשמיא אדם לבמיליש ,וכפי שאומרת הגמרא

יש ,  דעלמאאבל במילי, )א, מ נט"ב( לשאול את אשתו

צריך ולכן , )ב, דה מהנ( לאשה בינה יתרה יותר מן האיש

שתוכל קצת , בבית תועצמאמידה של אשה לתהיה ש

צ "הגהאמנם מסופר על . את דעתה בענייני הביתלגלות 

 עם אשתו לפני החתונה סיכם ש,ל" זצישראל מסלנט' ר

כל דבר שהוא מילי דשמיא הוא ב ש,שינהגו לפי הגמרא

 דעלמא היא תהיה מילישהוא ובכל דבר , יקבע בבית

 לא מצאו דבר כל ימי חייהםבמשך למעשה ו, הקובעת

אבל לא כל אדם בדרגה  , דשמיאה נוגע למילישלא הי

 שכל הפעולות שלו הן רק לשם ,ישראל מסלנט' של ר

יש לאשה מקום לקבוע ,  הזאת מי שלא במדרגה.שמים

אבל שתהיה , עם גבוללהיות  גם זה צריך . דעלמאבמילי

תוכל גם היא להביע דעתה ש, עצמאותלה גם מידה של 

  .מה לעשות בביתולקבוע 

 ת באורחים יותר מן האישרֶ ּכֶ  שאשה מַ ,ל אמרו"חז

איזה אורח , יותר טוב ממנו יודעת להבחין .)ב, ברכות י(

ל אומרים "חז.  ואיזה אורח הוא אורח רע,הוא אורח טוב

 .)ב, נדה מה( שיש באשה בינה יתרה יותר מן האיש, עוד

ז "מה שנקרא בלעבינה יתרה היא  ?בינה יתרהפירוש מה 

כל לצריך ראיה , ועל יותר עם שכל הבעל פ.אינטואיציה

 יש לה הרגשה .ר עם ההרגשהואשה פועלת יות, דבר

 נכון שהרגשות .גם כשאין לה הוכחות חותכות, ה כךשז

אבל לאשה יש חוש להרגשה , אלה יכולות להטעותכ

ההרגשה מטעה אותה פחות מאשר את  .יותר מן האיש

ל לא " חז. ההבדל בין חכמה לבינה כנראהוזה. האיש

אמרו שיש לה  אלא , יתרה"חכמה"אמרו שיש לאשה 

משתמש , הוא לומד תורה, לאיש יש חכמה . יתרה"בינה"

להרגיש גם , בינהאבל לאשה יש , בשכל ומגיע למסקנות

 הרגש מכתיב .רים שאין לה הוכחות חותכות עליהםדב

 לכן חשוב שיתוף . ולפעמים הבינה היתרה עוזרת,לה

 והיא ,א ישתמש בחכמהשהו, הפעולה בין האיש לאשה

  .שתמש בבינהת

היה מהאבות ו, אפילו אברהם אבינו שהיה נביא

ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר  ":ה אומר לו"זאת הקב בכל, הקדושים

שהיה טפל "לפי , )יב, בראשית כא( "ֵאֶליָך ָׂשָרה ְׁשַמע ְּבקָֹלּה

שרה  -במדרגת הנבואה  .)י שם"רש(" לשרה בנביאות

היא גם מרגישה יותר . מאברהםעוד יותר היתה 



  

  

 http://www.hakotel.org.il -ירושלים ,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל-כל הזכויות שמורות © 

4

ומרגישה יותר את הסכנה , פרא אדםהוא עאל ישמש

הוא לא רוצה לגרש את , רב חסדהוא אברהם . הנשקפת ממנו

 הוא לא ,"על כל פשעים תכסה אהבה", ישמעאל מהבית

, זאתנו מרגישה אבל שרה אמ, גיש כמה ישמעאל גרועמר

כריע מה " הקב.ר ממנו בהקדם האפשריטהפ לודורשת

ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה  ".נוורש לטובת שרה אמבמפ

עולם הנכון שאברהם צריך לקרב את כל באי  ."ְׁשַמע ְּבקָֹלּה

חשוב  הוא י.אבל את ישמעאל מסוכן לקרב', דת הלעבו

כל המעלה הרוחנית את ו, י"שהוא יורש יחד עם יצחק את א

את ִעם ְּבִני ִעם לֹא ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה ַהּזֹ ".של אברהם אבינו

 גבול לאהבת החסד של  כאן יש לשים.)י, בראשית כא( "ִיְצָחק

שרה  . צריך לזרוק את ישמעאל מן הבית.אברהם אבינו

כדי שיוכל לקבל את , את יצחק מבן האמהמצילה כאן 

  .י"הירושה הרוחנית של אברהם אבינו ואת א

, ולדעת, היאת מעלותצריך לראות באשתו אדם כל 

 אמנם .עוד לא הכיר את כל המעלות שלהוא שה

אחרת לא היה מתחתן , כשהתחתנו כבר ראה בה מעלות

 תמיד .ת שלא ראה עדין את כל המעלותאבל לדע, אתה

, וכך יבנו בית של אהבה, ה"בע ,יראה עוד ועוד מעלות

  . שלום ורעות,בהיח

  

 
  
  
  

                                                           
  ).י, ר א"בבמד(וכדבריו מבואר במדרש . 1
הביאו הרב חיים [ם "ברא' ועי. והמבוגרים לא ימותו, דלמה דוקא הצעירים ימותו, ודוחק לומר שכל המתים היו פחותים מבני עשרים. 2

 ראיהמשם יש דוקא , ן"דאדרבה ממקום שהקשה הרמב, )א, סוכה כה(' שכתב על פי סוגית הגמ] ן"דב שעוועל בהערותיו על הרמב
  .ל"ואכמ. מת מהם אף אחדשלא , י"לשיטת רש

שבכל , שלא כדרך העולם[, הן מצד העובדה שבמשך חצי שנה לא חל ריבוי טבעי בקבוצת האנשים שהיו מבני עשרים ומעלה. 3
 כמנין בדיוקשמנין אלו שמלאו להם עשרים שנה היה , וכן מצד העובדה, ]הנולדים והנוספים עליה הם רבים מן המתים, אוכלוסיה

שבמשך למעלה מחצי , י"מאשר לומר כרש, כל זה הוא עדין נס הרבה יותר קטן, ובכל זאת.  זה רחוק מאד שיהיה כןוגם, אלו שמתו
  .שנה לא מת מבני ישראל אף אדם אחד

שנמנה , אלא שריבוי זה התקזז עם שבט לוי, אכן היה ריבוי טבעי בקבוצת האנשים שהיו מבני עשרים ומעלה, כיון שלפי תירוץ זה. 4
  .ולא נמנה במנין השני, הראשוןבמנין 

  .ע"ונשאר בצ, )ב באבני שוהם, מגילה כט(וכבר תמה כן הטורי אבן . 5
 שהוקרבו במשכן באו מנדבת יחידים הראשוניםשהתמידים ,  צריך לומר-ן " גם לדעת הרמב- הדעות שלכל, ובאמת נראה. 6

ן כתב כן "וגם הרמב). ד, י במדבר כח"רש' עי(ו את התמיד שכבר בשבעת ימי המילואים הקריב, י"שהרי כתב רש. שמסרום לציבור
 השמינישהיום , הרי מבואר בגמרא, ומאידך גיסא)]. לח, ע שמות כט"אב' עי(וגם האבן עזרא כתב כן ). [כז, מ(בפרשתנו 

 תמידין, יבור לסדר עבודת צ-ראשון לעבודה ", )שם(י "ופירש רש, )ב, שבת פז( לעבודת המשכן הראשוןלמילואים היה היום 
 נתרמה בו ביום, ביום שהוקם המשכן: ")ריש שקלים(וכן אמרו בירושלמי ". [תרומת הלשכהושאר קרבנות של 

בשבעת , שהתמידין שהוקרבו לפני כן, ל"ועל כרחך צ]. שמאותו יום והלאה הובאו קרבנות הציבור מתרומת הלשכה, היינו". התרומה
) שבת שם(שפת אמת ' אך עי. [י"כמבואר ברש, באו מתרומת הלשכה, ו שהוקרבו מכאן ואילךואל. באו מנדבת יחידים, ימי המילואים

באו ] ח אייר"עד ר[שגם התמידים שהוקרבו אחר ימי המילואים , י"א בדעת רש"ולפי מה שבאר הרב שליט]. שיישב באופן אחר
שבשבעת ימי המילואים ניתנה נדבת , ילואים היהל שהשוני בין תמידים אלו לתמידים שהוקרבו בשבעת ימי המ"צ, מנדבת היחידים

ומתרומה זו הוקרבו , ושם הרימו מהן תרומה, ואילו ביום השמיני נלקחו נדבות היחידים אל הלשכה, היחידים ישירות לקרבן התמיד
  .הקרבנות מכאן ולהבא

ַוַּיֲעבֹר : "שהרי אמרו בגמרא.  של עֵבירהובמובן, במובן של העברה במים, נדרש בשני אפנים אלו" עֹוֵבר"ומצינו מקום נוסף ש. 7
י אסתר "רש'  עי-ט "שאסור להתענות ביו, והוא מלשון עבירה ( שהעביר יום ראשון של פסח בתענית,אמר רב -) יז, אסתר ד" (ָמְרֳּדָכי

  .והיא כעין תעלת מים, ) א,מגילה טו (אּיָ מַ  דעבר ערקומא דְ ,ושמואל אמר. )שם
א "אבות פ(ועל גמילות חסדים ) היא עבודת הקרבנות(על התורה ועל העבודה , ל שלשה דברים העולם עומדע: "וכן אמרו בזוהר. 8

יצחק הוא , וכידוע). ב, א קמו"זוהר ח" ( דא אברהם-גמילות חסדים ;  דא יצחק-העבודה ;  דא יעקב-התורה . )ב"מ
  . זו היא גם העבודהבבחינה, וממילא). מב, בראשית לא" (פחד יצחק", במידת הגבורה והדין

שאברהם פועל במידת החסד מתוך בחירה ורצון , י נסיון העקדה נתברר"שע) 'א: ושלמות ושכלול אלו ניתנים להתפרש בשני אפנים. 9
, י נסיון העקדה נתברר"שע) 'ב; ואין ראוי לקבל עליה שכר , שאין בה בחירה,ולא מחמת נטיה טבעית אוטומטית, ועבודת הנפש

עלולה לפעמים מידת החסד לפעול , ובלי הגבלה זו). (יראת שמים(י מידת היראה "של אברהם מעוצבת ומוגבלת עשמידת החסד 
  ).וזהו חסד דטומאה, במקום שאינו ראוי

  ,פי הבנתו של העורךיחה נערכה להש

  .יש לתלות בעורך בלבד) אם ישנם(וכל טעות או חסרון 


