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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א

  תשע"ה )שקלים( משפטים לפרשת

  כיצד? -שימוש נכון בכסף 
  
  יורד בקדושה -הנמכר לעבד עברי גנב 

: "ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי, ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעֹבד, והמצַ  התורה
אומר  -" ִּכי ִתְקֶנה" .)בכא,  מות(שָּנם" ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִח 

; שלא היה לו במה "שמכרוהו בגנבתו ,מיד בית דין" - רש"י
על חוב אחר לא  .מכרו אותו לעבדלכן ו ,את הגנבה לשלם

, (כלל ס"ח סי' י') תשובהכותב ב הרא"ש .מוכרים אדם לעבד
אפשר  , האםואין לו לשלםכסף לווה אדם אם  ,ששאלו אותו

נבהתורה אמרה שרק כי שלא,  הוא ענהותו לעבד, ולמכור א  ג
  .שילם ולא שלווהמי  , ולאאפשר למכור לעבד

עד עכשיו  בקדושה. יורד מדרגהכשגנב נמכר לעבד, הוא 
 ,יורד עד כדי כך .עכשיו הוא נהיה עבדו ,הוא היה בן חורין
כפי שרש"י מסביר,  ,לשאת שפחה כנענית שהתורה מתירה לו

 הרבו יכול למסור לו שפחה כנענית, שאסורם בתנאים מסויימיש
יד את עצמו מפני שהוא הור .(עי' רש"י שמות כא, ד)בן חורין ל

 ,אוזן ששמעה על הר סיני לא תגנוב .למדרגה כזאת שהוא גנב
הקב"ה  .אחר עכשיו הוא מגיע לכך שיש לו אדוןלכן והלך וגנב, 

יע למצב והוא הג ,1ולא עבדים לעבדים ,היה עבדים לה'רוצה שנ
עד כדי כך ממדרגתו יורד לכן הוא שהוא נהיה עבד לעבדים, 

הוא צא מהאדון ואמנם כשהוא י .2שיכול לשאת שפחה כנענית
 נשארת שפחהחוזר למדרגה הרגילה של בן ישראל, ואשתו 

ַהְבִּתי ֶאת ֲאֹדִני ֶאת ִאְׁשִּתי ָא"אומר  עבדשה הלכן קורו ,ואסורה לו
כל זמן שהוא עבד, הוא אבל  ,(שם, ה) "ָחְפִׁשיא ֵאֵצא  ,ְוֶאת ָּבָני

  .מופקע ממקצת קדושת ישראל, ולכן הוא מותר בשפחה כנענית
 ,חז"ל אמרו .דם עושה את הדברים הכי גרועיםבגלל כסף א

"מפני מה החמירה תורה בגנב יותר מבגזלן"? (שגזלן משלם 
קרן בלבד, ואילו הגנב צריך לשלם כפל, ולפעמים גם תשלומי 

מפני שגנב "עשה עין של מטה (כינוי,  - בעה וחמישה) אר
במקום 'עין של מעלה') כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו 

כשיצרו הרע מתגבר  -. כלומר, הגזלן (ב"ק עט, ב)אינה שומעת" 
 -עליו, חוטף את החפץ, וזהו. לא מפחד מאף אחד. אבל הגנב 

ן סתר. אבל ממי מפחד. הוא בא בצנעה, ועושה את מעשיו בה כ
לא הוא מפחד? רק מבעל הבית, או מהמשטרה. מהקב"ה הוא 

ודם!  מפחד. נמצא, שהוא מחשיב את הקב"ה עוד פחות מבשר
  לכן החמירה בו התורה יותר.

אֹוִכיֲח ... ִאם ָרִאיָת ַגָּנב ַוִּתֶרץ ִעּמוֹ " ,ליםיש פסוק בתה
ואערוך לפניך את  אתוכח עמך[" .(תהלים נ, יח) "ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶני

]. מה פירוש (מצו"ד)לם הבא" ועל כלם תקבל גמול בעו ,מעשיך
ץִאם ָרִאיָת ַגָּנב " ֶר ִּת הביאור האמיתי הוא, "שנתרצית  - "?ִעּמוֹ  וַ

אם ראית גנב  אמרו, בדרך דרוש. אבל (רש"י)ללכת עמו" 
אבל  !למה הוא גונב "תירוץ"לכל גנב יש  !עמו "ותירוץ"

לא חשוב  !אסור לגנובכי  .טובאינו תירוץ ץ תירושום  ,כמובן
כל  .ו תירוצים אחריםא ,רימו אותךהם אם יש לך תירוץ שגם 

מוצא  ,אדם לפעמים מוצא לעצמו תירוצים .תירוץ הוא לא טוב

, הגמרא אומרת .תרים לגנוב ולעשות עבירות אחרותילעצמו ה
ומסביר  .(ב"ב קסה, א) שרוב בני אדם נכשלים באיסור גזל

שאין הכונה שרוב בני אדם גונבים , )פרק י"א( "מסילת ישריםה"
בגלוי, "דהיינו שישלחו יד ממש בממון חבריהם לקחת ולשום 

רובם טועמים טעם גניבה במשאם  בכליהם. [אך] אף על פי כן
ומתנם במה שיורו היתר לעצמם" בכל מיני אופנים וצורות של 

אם  ל כךרא כזה לא נו" :הוראת היתר, שאין בהם ממש. כגון
הוא מוכר כ"כ : "או ".גם הוא מרמה אחריםכי  ,ארמה אותו

צריך  ."..קצתאותו אז מותר לגנוב  ,אז כנראה שזו רמאות ,ביוקר
זה דבר גרוע גנב  כי ,כאלו תריםילדעת לא להיות משוחד מה

י אי תשלום "י הונאה וע"ע ,כים עקיפותמאד, גם אם גונב בדר
  .וכדו'

  לו גויםאין ראוי לרמות אפי
האם  ,מה שנשאלתי כמה פעמים ,מן הענין להזכיר כאןאולי 

סוכם  ,למשל .שעורך חוזה למכירת דירה רך דיןמותר לרמות עו
 ,מערך הדירהשני אחוזים יהיה של עורך הדין ששכר טרחתו 

הדירה נקנתה במאה אלף דולר, אבל לעו"ד אני מצהיר שהדירה 
בושה  -? כןשות נקנתה בשמונים אלף דולר. האם מותר לע

  לסֵּפר, אבל כך נשאלתי כבר כמה פעמים.
ותמהני: מה ה"הוה אמינא" שיהיה מותר לעשות דבר כזה? 

הרי אם עו"ד זה  !וכי מפני שהוא עורך דין מותר לרמות אותו?
הוא יהודי, זהו גזל גמור לעשות כן! גם אם מדובר בעורך דין 

זל נכרי גיהודי, הרי כבר פסק השלחן ערוך, שגם  שאינו
וגם אם נאמר שמקרה זה הוא  (שו"ע חו"מ סי' שנ"ט ס"א)אסור! 

 ,(שם סי' שמ"ח ס"ב ברמ"א)מקרים שבהם גזל נכרי מותר אותם מ
אין כאן! ממילא, גם אם אין כאן איסור גזל,  - בכל זאת, ישרות 

  ".ְוָעִׂשיָת ַהָּיָׁשר ְוַהּטֹוביתכן מאד שאסור לעשות כן מצד "
גזל נכרי מותר, אין שגם באופנים שבהם הסמ"ג הרי אומר, 
ת לּוגָ כבר דרשתי לְ וזה לשון הסמ"ג: " .ראוי לגזול את הנכרי

כי עתה שהאריך  ,ירושלים אשר בספרד ולשאר גלויות אדום
ולאחוז  ,יש לישראל להבדיל מהבלי העולם ,הגלות יותר מדאי

ושלא לשקר לא לישראל ולא  ,בחותמו של הקב"ה שהוא אמת
ולקדש עצמם אף במותר  ,לא להטעותם בשום ענייןו ,לגוים
 ,ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל א ַיֲעׂשּו ַעְוָלה ְוא ְיַדְּברּו ָכָזב" :שנאמר ,להם

א הקב"ה ווכשיב. (צפניה ג, יג)" ְוא ִיָּמֵצא ְּבִפיֶהם ְלׁשֹון ַּתְרִמית
ותורת  ,כי הם אנשי אמת !הׂשָ בדין עָ  :יאמרו הגוים ,להושיעם

 יאמרו ,אבל אם יתנהגו עם הגוים ברמאות !בפיהםאמת 
 ...3!גנבים ורמאים קוֹ לְ חֶ שבחר לְ  ,מה עשה הקב"ה אּוְר  (הגוים):

הגאולה הרי  .(סמ"ג מ"ע ע"ד. ועי' גם מה שכתב במצוות ל"ת מצוה ב')
צריכה להביא לקידוש השם בעולם, לעיני כל הגוים, כמו שאומר 

ִּתי ֶאת ְׁשִמי ַהָּגדֹול ַהְמֻחָּלל ִקַּדְׁש וְ "יחזקאל על זמן הגאולה: 
עם של רמאים וגזלנים, גם ח"ו אם נהיה . ו(יחזקאל לו, כג)ַּבּגֹוִים" 
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הגאולה תהיה ח"ו חילול בכל זאת, הרי , היתר הלכתי לזהאם יש 
  נכרי.לכן צריך להמנע גם מגזל  .השם ולא קידוש השם

 למה ,שמעתי עוד טעםצ"ל ז [הגרש"ז אויערבאך] מהרב
 י"עש . והוא,ראוי להמנע מלרמות גוי אפילו במקום היתר

לשקר ולגזול, ועלול לבסוף לנהוג כך גם שירמה את הגוי, יתרגל 
, ולא לנהוג גוייםעם גם  להיות ישרלכן, כדאי . 4עם בני ברית

  .כלפיהם ברמאות
 .טז, יט)(דברים ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקם" , "ַהֹּׁשַחד ְיַעֵּור ֵעיֵני ֲחָכִמים

כל ודין הכבר משתנה אצלו כל פסק  ,בשביל הנאה קטנה ,אדם
ר שהיה עובר את אותה עבירה היה על איש אחֵ  .ההסתכלות

אז כמו  ,רשע, אבל כשזה נוגע לנסיון של עצמוומסתכל כגנב 
להרויח  יכול שאומר המסילת ישרים, הוא חושב שאיפה שהוא

לא  .א להיות משוחדלדעת לצריך  .תר לעקוף ולרמותיה , ישכסף
מאד חביב הוא דבר שממון  .תריאם זה נוגע לי אז יש השלחשוב 

לא מדבר על קמצנים  .אדם, חביב עליו כנפשו ממשהעל 
יש לו  ,גם מי שלא כ"כ קמצן .שמוכנים לההרג ולא להוציא כסף

  נגיעה גדולה להרויח ממון.

  כפרה על חטא העגל -מחצית השקל 
 ,התורה נתנה כופר .שת שקליםאולי לכן יש לנו השבת פר

ְוא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפֹקד  ,ִּבְפֹקד ֹאָתם ה'ְוָנְתנּו ִאיׁש ֹּכֶפר ַנְפׁשֹו לַ "
כשאדם מוכן לוותר על  .הכסף הוא הכופר .(שמות ל, יב) "ֹאָתם

למרות שהוא אולי לא  .זה כבר דבר גדול מאד ,מחצית השקל
םלעתים  ,מוכן לותר י פ ו בכל זאת הכופר הוא  ,רתאותו לו כ

ברגע שאדם מפסיד ממון בדבר ה' במקום להרויח נגד  .כופר
  .זו כבר כפרה גדולה על הנפשרצון ה', 

"ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהֹעֵבר ַעל  התורה אומרת על מחצית השקל:
ל ּכָ מה פירוש ". )יג, שם(ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש"  ,ַהְּפֻקִדים
ר ֵב ֹע נחלקו בזה בירושלמי. לפי דעה אחת,  -"? ַהְּפֻקִדים ַעל ָה

. לפי 5ים סוףמי שעבר בכל " פירושו: ָּכל ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפֻקִדים"
שיטה זו, גם כהנים ולוים חייבים במחצית השקל, שהרי גם הם 

ָּכל ָהֹעֵבר ַעל ש" ,בירושלמיאחר אמרו פירוש עוד ועברו בים. 
שעברו לפני משה להפקד הם בכלל  " פירושו, שרק אלוַהְּפֻקִדים

החיוב, ואילו הכהנים והלויים שלא עברו לפני משה, אלא משה 
, אינם (עי' רש"י במדבר ג, טז)עבר לפני פתחי בתיהם ומנה אותם 

  , והם פטורים ממחצית השקל.(ירו' שקלים פ"א ה"ג)בכלל החיוב 
 -מה הטעם לפטור את הכהנים והלויים ממחצית השקל? 

פני שמחצית השקל באה לכפר על חטא העגל. התורה כנראה, מ
ְוָנְתנּו ִאיׁש ֹּכֶפר ַנְפׁשֹו ". "ֹּכֶפר" הרי מכנה את מחצית השקל בשם

. )יג-(שמות ל, יבַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש" ... ַלה' ִּבְפֹקד ֹאָתם
על  - "? על מה היא באה לכפר? ֹּכֶפרלמה נקראת מחצית השקל "

א"כ, כיון  .(עי' ירו' שקלים פ"ב ה"ג, ותנחומא כי תשא סי' י')גל חטא הע
ששבט לוי לא חטא בעגל, הם פטורים ממחצית השקל [לפי דעה 

  אחת].
לפי זה, שמחצית השקל באה לכפר על חטא העגל, ניתן 

 ,ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפֻקִדיםנאמר בתורה "למה  להסביר
ל ֶק ֶּׁש ַה ת  י ִצ חֲ . הרי בשקל (שמות ל, יג)" וכו' ֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁשּבְ  ַמ

, וא"כ היה אפשר לצוות, שכל אחד (שם) "ֶעְׂשִרים ֵּגָרה"ישנם 
" ולא "ֶעֶׂשר ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקליביא עשר ֵּגרֹות. מדוע א"כ נאמר "

 כתבו ןוכ[ .מחצית דווקא תהיה כאןכי יש ענין ש - "? תרוֹ ּגֵ 

 מחציתמטבע של י נתינת למצוה זו ע"זכר לעשות  ,הפוסקים
מפני  ,כמדומני -מחצית? במה העניין  ].(רמ"א או"ח סי' תרצ"ד ס"א)
כמו  - היות והנשים ו אחד. גוף שלםלשאיש ואשה נחשבים 

(תנחומא כי תשא סי' חטאו בו  רק הגבריםולא חטאו בעגל,  - הלוים 

צית ישראל נותן מחבת יִ כל ּבַ לכן , הובא במשנ"ב סי' תי"ז סק"ג) -י"ט 
דנים [ומטעם זה השקל ולא שקל שלם, כי הנשים לא חטאו. 

בן מוסף רהיות וק .מוסףבתפלת אם נשים חייבות ה הפוסקים,
ונשים לא חייבות במחצית השקל, אז אולי  ,בא ממחצית השקל

(עי' שו"ת רעק"א סי' ט', וכן בהגהותיו  בתפילת מוסףגם יבות ילא ח

  .]על השו"ע או"ח סי' ק"ו)
 מפני שהכסף ,ורה נתנה את הכסף כפרה לאדםהת ,עכ"פ

, וכשהוא ְמַוֵּתר עליו ומוסר אותו לשמים, אדםהחביב על מאד 
, השאיפה לקחת כסף , שהתגבר עלזוהי כפרה גדולה בשבילו

  .ומסר אותו לשמים

  המן מרבה בצדקה כדי לשחד את הקב"ה

, או למה קוראים פרשת שקלים בשבת ר"ח אדר ,אמרו ל"חז
באדר משמיעין ש"באחד מפני  -? י ראש חודש אדרבשבת שלפנ
להביא למה ציותה התורה ו. (שקלים פ"א מ"א) 6"על השקלים

גלוי אומרת הגמרא: " - בחודש אדר?דווקא מחצית השקל 
שעתיד המן לשקול שקלים  ,וידוע לפני מי שאמר והיה העולם

ֹול ַעל ְיֵדי ֹעֵׂשי "ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכֶסף ֶאְׁשק ולומר:על ישראל, 
"לפיכך הקדים  .(אסתר ג, ט) ַהְּמָלאָכה ְלָהִביא ֶאל ִּגְנֵזי ַהֶּמֶל

באחד באדר משמיעין על  ,שקליהן לשקליו. והיינו דתנן
ציותה על מחצית השקל התורה . כלומר, יג, ב)מגילה (" השקלים

שלא  עלינו מפני גזרת המן הרשע, כדי להגן ,דוקא בחודש זה
  שקלי המן. יועילו

 ,מפני שהמן עתיד לשקול על ישראלריך להבין, למה צו
המן רצה לתת  ? הרילהקדים שקליהם לשקליו כים ישראלצרי

שאת שקליו  ו ר ו ש אח ושום  שום מצוהובמעשה זה אין  ,ל
להכריע כדי את זכות מצות מחצית השקל מה צריך וא"כ ל, זכות

  באמצעותה את הכף נגד המן?
יהונתן ם ע"פ מה שכתב רבי אפשר להבין את הדברי

כאשר אמר ש ,(ח"ב דרשה ח')ב"יערות דבש"  אייבשיץ זצ"ל
"הלך המן ונתן את  ,(אסתר ג, יא) אחשורוש להמן "ַהֶּכֶסף ָנתּון ָל

כדי להצליח ש ,הוא הביןכי גם  -למה?  !7לצדקההכסף 
תל במזימתו הוא זקוק ו י כו  , כדי "לשחד" בהן את הקב"ה.ז

' ַלֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש'במגילה "כל מקום שנאמר  ,אומרים חז"להרי 
' סתם ַלֶּמֶלוכל מקום שנאמר ' .במלך אחשורוש הכתוב מדבר -
כתואר ַלמלך  - "חול" .(אסת"ר ג, סוף י)קודש וחול"  ׁשּמֵ ׁשַ ְמ  -

וא"כ,  .8למלך מלכי המלכים הקב"הלרמז  - "קודש"ואחשורוש, 
ְלָהִביא ֶאל ִּגְנֵזי  ...ם ִּכַּכר ֶּכֶסף ֶאְׁשקֹולַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפיכשהמן אומר "

 לֶ ֶּמ אם יתן לקב"ה , כונתו היא גם לקב"ה! (אסתר ג, ט)" ַה
יתן לו ח"ו להשמיד את  הקב"הגם  ,עשרת אלפים ככר כסף

ם של ישראל השקליאת היה צורך להקדים לכן  .9ישראל
  ו.תמזימבצליח ילשקלים של המן, כדי שלא 

  זכות להמן -כר כסף לאחרורוש עשרת אלפים כ
לומר ביאור אחר בענין, על פי יסוד אבל אולי אפשר 

, כתוב אצל בלעם. ל"זצ פינקל זאב חיים ר"הגחותני שמעתי מֵ ש
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. מביא רש"י (במדבר כב, כא)" ַוַּיֲחבׁש ֶאת ֲאֹתנוֹ  ,ַוָּיָקם ִּבְלָעם ַּבֹּבֶקר"
 מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה, שחבש הואמחז"ל, "

כמה עבדים ומשרתים שיכלו לבלעם הרי היו לו  ."בעצמו
מוותר הוא  ,ישראלל ומרוב שנאתהאתון, אבל את עבורו לחבוש 

אבל רש"י מוסיף  בעצמו.על שורת כבודו, וחובש את האתון 
מכאן שהשנאה מקלקלת את  -ַוַּיֲחבׁש ֶאת ֲאֹתנֹו עוד דבר: "

כבר קדמך  ,רשע :השורה, שחבש הוא בעצמו. אמר הקב"ה
" ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוַּיֲחֹבׁש ֶאת ֲחֹמרוֹ  :אברהם אביהם, שנאמר

 -או האהבה  -. כלומר, את המידה הזו, שהשנאה (בראשית כב, ג)
מקלקלות את השורה, מצינו כבר אצל אברהם אבינו, שמרוב 
אהבתו לקב"ה, ומרוב חשקו לקיים את מצות העקדה, חבש את 

שהאהבה מקלקלת  .ולא צוה לאחד מעבדיוצמו, "חמורו בע
  .(רש"י שם) 10"השורה

רשע כבר קדמך אברהם ונשאלת השאלה: הרי מלשון רש"י "
שלולי המעשה של אברהם אבינו, שחבש את  ," משמעאביהם

מוחמורו  צ ע ַוַּיֲחבׁש ֶאת מרוב אהבתו לה', היתה פעולת " ב
לרצונו של " של בלעם פועלת ח"ו אצל הקב"ה בהתאם ֲאֹתנוֹ 

בלעם (דהיינו, שהקב"ה יסייע לו ח"ו בתכניתו לקלל את 
ישראל). ורק מפני ש"כבר קדמך אברהם", לא היתה לפעולתו 
של בלעם השפעה. וזה אינו מובן לכאורה. הרי כוונתו של בלעם 
היתה לרעה! מתוך שנאה לעם ישראל, ומתוך כונה לקללם! 

ל אצל הקב"ה ואיך יתכן ששנאה עזה כזו כלפי ישראל תפע
  למלא את רצונו של בלעם?

התשובה היא, שכאשר רואים הופעה של מידה חיובית אצל 
ה"סטרא אחרא", אע"פ שהוא משתמש בה לקידום ענייני הֶרשע 
שלו, מ"מ נולדת מזה זכות מסויימת ל"סטרא אחרא", במה 
שאפשר ללמוד ממנו להשתמש במידה זו לענייני תורה ומצוות. 

ןרק כאשר ה"סטרא אחרא" הוא  -ך? ואולם, מתי זה כ שו א ר  ה
כבר אין  -שנהג כן. אך אם קדם לו במידה זו ה"סטרא דקדושה" 

לו לסטרא אחרא "זכות יוצרים" על אותה מידה, והוא מאבד את 
זכותו; שהרי אפשר ללמוד את אותה מידה מהסטרא דקדושה, 
ואין צורך בסטרא אחרא ללמוד אותה ממנה. זהו שאמר הקב"ה 

ם, שויתר על כבודו מחמת ה"התלהבות דטומאה" שלו לבלע
"! כלומר: רשע כבר קדמך אברהם אביהםלקלל את ישראל: "

מידה זו, של התלהבות עד כדי ויתור על שורת הכבוד, מצינו 
כבר אצל אברהם, שהוא אביהם של ישראל אלו שאתה הולך 
לקללם! וא"כ אין צורך ללמוד מידה זו ממך, ואין לך שום זכות 

זה, וממילא לא תועיל לך התלהבות זו להצליח בתכניתך לקלל ב
  .11ל"זצ פינקל זאב חיים ר"הגאת ישראל. כך באר חותני, 

התורה אומרת  .פרעהזה מצינו אצל  למהלךנוספת דוגמא 
 .(שמות יד, ו) "ַוֶּיְאֹסר ֶאת ִרְכּבֹו ְוֶאת ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו"על פרעה: 

. למה בעצמו? וכי לא (רש"י שם)הוא בעצמו"  -"ַוֶּיְאֹסר ֶאת ִרְכּבֹו 
היו לו עבדים שיעשו זאת בשבילו? אלא ששנאה מקלקלת את 

ַוֶּיְאֹסר יֹוֵסף . ולעומת זאת על יוסף נאמר, "(ב"ר נה, ח)השורה 
ַוֶּיְאֹסר . "(בראשית מו, כט)" ַוַּיַעל ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ,ֶמְרַּכְבּתוֹ 

הוא עצמו אסר את הסוסים למרכבה להזדרז  - יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתוֹ 

אלא  -? וכי לא היה ליוסף כמה עבדים. "(רש"י שם)" לכבוד אביו
תבוא . ואמרו במדרש: "(ב"ר שם)" אהבה מקלקלת את השורה

 ...ה שחבש אברהם אבינו לילך ולעשות רצונו של מקוםׁשָ בָ חֲ 
א ותב .ה שחבש בלעם לילך ולקלל את ישראלׁשָ בָ ותעמוד על חֲ 

ה של פרעה רָ סָ ותעמוד על אֲ  ,ה שאסר יוסף לקראת אביורָ סָ אֲ 
ה שאסר רָ סָ אֲ ". משמע, שאלמלא שהיה הולך לרדוף את ישראל

 הרָ סָ אֲ , היתה מועילה לפרעה לקראת אביואת מרכבתו יוסף 
ה רָ סָ אֲ שאסר את רכבו בעצמו, לגבור על ישראל. ורק בגלל 

מה, שאסר יוסף לקראת אביו ד לא  - פרעה ה שלרָ סָ אֲ ל שק
ֶאְרֹּדף ַאִּׂשיג ֲאַחֵּלק הצליח פרעה במזימתו, לקיים בישראל "

  ", ח"ו.ּתֹוִריֵׁשמֹו ָיִדי ,ָאִריק ַחְרִּבי ,ִּתְמָלֵאמֹו ַנְפִׁשי ,ָׁשָלל
מוכן להוציא אם המן כעין זה אפשר לבאר גם בעניננו. 

ף בשביל לקדם את עניניו, הגם עשרת אלפים ככר כסמכיסו 
א שלילית ומרושעת, מ"מ יש לו גם זכות מסויימת שמטרתו הי

בזה, בהיותו סיבה רחוקה לַעבדי ה', ללמוד ממנו עד כמה יש 
מקום להוציא ממון בשביל קדושה ובשביל תורה ומצוות. וכדי 

ו"לנטרל" זכות זו של המן, היה צריך שישראל  מ די ק שקליהן  י
ה , כדי שלא תהיה לרשע זה שום זכות שיוכל בעזרתלשקליו

לכן הרי נהגו שנותנים מחצית  להוציא את גזרתו אל הפועל.
כדי להזכיר שהקב"ה  ,ני קריאת המגילה בפוריםפהשקל ל

שזכות שקלי ישראל ו ,הקדים את שקלי ישראל לשקלי המן
  עומדת לנו נגד שקלי המן.

  להזהר מהיתרים מפוקפקים
אפשר לעשות כי  ,שאמנם כסף זה דבר חשוב ,צריך לזכור

ואפשר עוד הרבה , אפשר לקדש אשה בכסף ,מצוותבה איתו הר
 .אבל כסף כשלעצמו צריך שיהיה כשר ,מצוות לעשות בכסף

אפשר גם להכשל מאד בכסף, וכל חשבון של כסף צריך בדיקה 
עד כמה אין בו טעות, עד כמה אדם לא מרמה  ,עד כמה הוא נכון

 ורה ואיןתתרים שאין להם מקור ביאת עצמו או מוצא לעצמו ה
, עד כדי כך ףתרים כדי להרויח כסירק ה ,להם מקור בהלכה

רוב בני אדם נכשלים בגזל. אדם צריך תמיד ששחז"ל אמרו 
לראות אם אין לו נגיעות כשהוא עושה משהו,  ,לבדוק את עצמו

הוא מוצא  ,ברגע שיש לו נגיעה ,כי השוחד יעוור עיני פיקחים
תרים ימוצא הו ,הוא למדן גדול הרע רהיצ .תרים לכל דבריה

בה להנצל מכל מיני אז צריך הרבה מחש ,גדולים ועצומים
 רבשאר עבירות לא צריך לתת ליצ וכמובן גם רמאויות בכסף,

  .לרמות אותנו הרע
במהרה בימינו מחצית השקל  ה' יעזור שנזכה לשקול

  אמן. ,ונזכה לקרבנות שיכפרו עלינו במהרה בימינו ,מקדשל
 
  
  
 
 
 

  
  
  
  

  השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.
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וִאם שנאמר: " - . אולי מפני זה נקרא הקב"ה בפרשה זו "ֲאדֹוֵני" העבד 1 י ָ נ דֹ ואֲ י ָ נ דֹ ואֲ י ָ נ דֹ ואֲ י ָ נ דֹ , ומבואר בזוהר, שהכונה היא (שמות כא, ד)" ִיֶּתן לֹו ִאָּׁשה אֲ

הוא הואלקדוש ברוך  הואלקדוש ברוך  הואלקדוש ברוך  יו האמיתי" הוא; כדי להדגיש, שהקב"ה (זוהר ח"ב קו, א), ולא ָלאדון שקנאו לקדוש ברוך  י (של העבד),  אדונ בנ לו  כי 
  .(אוה"ח שמות שם. והגם שלבסוף דחה פירוש זה, מ"מ בזוהר מבואר באמת שב"אדוניו" הכוונה היא לקב"ה)" ישראל עבדים

מלמד שרבו מוסר לו שפחה כנענית. ותימה למורי ה"ר ר' אהרן, והא איכא לאו  - . כתבו בעלי התוס' על התורה: "אם אדוניו יתן לו אשה 2
ולא מצינו שיהיה לאו נדחה אם לא מפני עשה של מצוה, והאיך התיר כאן לעבור על לאו זה. ותירץ, כל זמן  דלא יהיה קדש (דברים כג, יח),

קובץ פירושי רבותינו בעלי התוספות).  - שהעבד קנוי, הרי גופו קנוי, ויצא מתורת קדושת ישראל ומותר בשפחה ("מושב זקנים" על התורה 
ה היתר בעלמא שהתירה לו התורה, אלא זהו מחמת שהפקיעה ממנו התורה מקצת קדושת ומבואר, דעבד שמותר בשפחה כנענית, אין ז

  ישראל כל זמן שהוא קנוי לאדון.
 .(פסחים פז, ב) "אלא כדי שיתוספו עליהם גרים ,את ישראל לבין האומותהקב"ה לא הגלה טעם אחר כתב שם, שהרי אמרו חז"ל, "ועוד . 3

  ???...בהם מי ידבק ,מתנהגים ברמאותאם ישראל ו
, כז), שטוב לאדם שלא לקבל מתנות. משלי טו" (ְוׂשֹוֵנא ַמָּתֹנת ִיְחֶיהנאמר " - שהיא מותרת לגמרי מצד הדין  - ואפילו בקבלת מתנה . 4

ומשמע ברש"י (שם), שזהו מצד הרחקה מן הגזל, שאינו נוטל ממון של אחרים בשום אופן. ואם במתנה כך, כל שכן שראוי להתרחק מגזל 
  ש, אפילו במקום שהוא מותר.ממ
  .יהיה נידון בכלל הפקודים, להתחייב במחצית השקל - בים  כל העובר " הוא:ָּכל ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפֻקִדיםולפי זה, פירוש הפסוק ". 5
ע - קורין בפרשת שקלים הראשונים נחלקו בגדר קריאה זו. רש"י פירש, ". 6 די ד"ה קורין  א ,רש"י מגילה כט" (שיביאו שקליהם באדר להו

בפרשת שקלים). ומבואר בדבריו, דקריאת פרשת שקלים הוי כהכרזה והודעה על הבאת השקלים, וכי היכי דמשמיעין על השקלים בהכרזת 
". [ובזמן הזה, והיא קריאת פרשת שקלים ,שעושין לה השמעה אחרתב"ד, כמו כן תיקנו לקרוא בתורה בענין זה. וכן כתב המאירי (שם), "

המקדש קיים, וליכא למצות נתינת מחצית השקל, טעם הקריאה הוא משום זכר למקדש (חינוך מצוה ק"ה; אבודרהם בענין ארבע שאין בית 
" (משנ"ב סי' תרפ"ה סק"ב), דקריאת הפרשה חשובה כאילו קיימנו המצוה בפועל]. אבל ברמב"ם ְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּופרשיות), או משום "

זו אינה מטעם הכרזה והודעה לעם, אלא משום תקנת משה רבינו שיהיו קורין בכל מועד מענין המועד (משנה מגילה משמע דקריאת פרשה 
ופירט לסדר הקריאות דכל מועד  ,)ח"ג ה"תפילה פי 'הלכ" (נומשה תיקן להם לישראל שיהו קוראין בכל מועד עניָ לא, א). דכתב הרמב"ם: "

ה ופורים וט"ב, ואח"כ כתב לקריאת ד' פרשיות. ומשמע שקריאה זו היא מטעם תקנת משה הנ"ל, ומועד, ואח"כ כתב לסדר הקריאה דחנוכ
. [ויש מי ולא משום הכרזה. ומדוייק כן גם ממה שלא הזכיר הלכה זו בהלכ' שקלים, גבי דינא דמשמיעין על השקלים (הלכ' שקלים פ"א ה"ט)

). 1לעלות לתורה לפרשת שקלים (עי' "מקראי קודש" לפורים סי' א' הערה  שכתב דאיכא נפ"מ בין הטעמים הללו לענין קטן, אם יכול
  ואכמ"ל].

" (מגילה טז, א). דמשמע מלשון אתא מלי קומצי קמחא דידכו, ודחי עשרה אלפי ככרי כספא דידי. והוכיח כן ממה שאמר המן למרדכי: "7
אמורה להשפיע על הקב"ה להסכים עם גזרת המן, אלא שזכות זה, ש"זכותו" של המן שרצה לתת עשרת אלפים ככר כסף לאחשורוש היתה 

הבאת העומר של ישראל היתה גדולה יותר, ודחתה את "זכותו" של המן. וקשה: איזו "זכות" יש בעשרת אלפים ככר כסף שרצה המן לתת 
. וא"כ מה "ַהֶּכֶסף ָנתּון ָל"לו לאחשורוש? ומה יש לקב"ה מזה? וחוץ מזה, הרי למעשה לא נתן המן ַלמלך כלום, שהרי אחשורוש אמר 

ַהֶּכֶסף ָנתּון וכתב ה"יערות דבש", דכאשר אמר אחשורוש להמן " ?" וכו'אתא מלי קומצי קמחא דידכו"פירוש הדברים שאמר המן למרדכי, 
ָל, והיינו, שיעשה ִעּמֹו את הדבר הטוב ביותר שניתן, כדי ו. יַּכּטֹוב ְּבֵעינָ יעשה  בכסף", כונתו היתה, שגם ְוָהָעם ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַּכּטֹוב ְּבֵעיֶני

"לשחד" את הקב"ה להסכים ח"ו להשמדת עם ישראל. וידע המן, שצדקה היא דבר הרצוי ביותר בעיני ה' עוד יותר מהקרבת קרבנות, כמו 
לעניים. ולכן התפלא המן, איך מלוא קומץ שעורים של  , ג), ולכן חילק את הכסףמשלי כא" (ִמָּזַבח ה'ֲעׂשה ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ִנְבָחר לַ שנאמר: "

 בירקרבן העומר דחה עשרת אלפים ככר כסף שחילק לצדקה, שהרי צדקה עדיפה מקרבן ("יערות דבש" ח"ב דרשה ח'). [וכעין זה כתב גם 
  ].שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.כמבואר להלן הערה  - ' ד"ה והתעוררות עמלק) אות י "ישראל קדושיםזצ"ל ("צדוק הכהן מלובלין 

"ְׂשֵבִעים ַּבֶּלֶחם [ובאר עוד ב"יערות דבש" שם, דלכן זכה המן שלא כל בניו נהרגו, אלא חלקם נשארו בחיים, כמו שדרשו חז"ל מן הפסוק 
השאר בחיים, אלא שירדו מגדולתם וחיזרו על שחוץ מעשרת בני המן שנתלו על העץ, היו לו בנים נוספים שזכו ל, ִנְׂשָּכרּו" (שמו"א ב, ה)

 - ? המן לזהובמה זכה  הפתחים, שהיו ְׂשֵבִעים בתחילה, ולבסוף "ַּבֶּלֶחם ִנְׂשָּכרּו" (מגילה טו, ב. וכן מובא בתרגום יונתן על שמו"א שם).
חיה את נפשם הוחילק עשרת אלפים ככר כסף לעניים שבגלל ש"ְׂשֵבִעים ַּבֶּלֶחם ִנְׂשָּכרּו, ּוְרֵעִבים ָחֵדּלּו".  :הפסוק המשךמהסיבה המפורשת ב

  .]בחיים, ויהיו נזונים מן הצדקה, כפי שעשה הוא לאחרים וזכה שגם חלק מבניו ישאר - מידה כנגד מידה  - , לכן ]"ּוְרֵעִבים ָחֵדּלּו"[
הרמ"א ב"מחיר יין" (אסתר א, לו [הביאו זה הקב"ה, שאחרית וראשית ש - . ובריקאנטי (בראשית כט, י) הביא מדרש אגדה, שאחשורוש 8
ולפי מדרש זה, לא רק כשכתוב "המלך" סתם הכונה היא לקב"ה, אלא גם כשכתוב "המלך אחשורוש", ואפילו סתם "אחשורוש", הכונה  .])יב

  היא לקב"ה.
הוא גם כן במלך מלכי  'ֶאל ִּגְנֵזי ַהֶּמֶל ...ף ֶאְׁשקֹולֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכסֶ 'וכן זצ"ל, וז"ל: "צדוק הכהן מלובלין  ביר. וכעין זה כתב גם 9

ועל  .והוא יכול לשקול עשרת אלפים ככר כסף ,כי הם נותנים רק מחצית השקל ,שחשב עצמו לעובד ומשתדל בטוב יותר מהם ,היינו .המלכים
ועל כרחך דגם הוא כוונתו  ?ומה ענין זה לזה .דידיודחי עשרת אלפים ככר כסף  ,אתי מלא קימצא דידכי :שאמר ,א) ,כן אמרו במגילה (טז

כי זה כל כח עשו בפשיטת טלפיים בהשתדלותו שאומר שהוא  .ושעל כן יבחר בהם ,שיכול לשקול למצוה ככר כסף אם יצוהו השם יתברך
  .' ד"ה והתעוררות עמלק)אות י "ישראל קדושים" -ר' צדוק הכהן מלובלין " (יכול להשתדל ולעשות יותר

ׂשּווכן אצל המן מצינו, שזרש אשתו יעצה לו " .10 עֲ ַ ׂשּו" (אסתר ה, יד) לתלות עליו את מרדכי. ֵעץ ָּגֹבַּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה י עֲ ַ על ידי אחרים.  -  י
ׂשאך המן לא משאיר את הדבר לאחרים, אלא " ַע ּיַ   " (שם). עשה אותו בעצמו, כי שנאה מקלקלת את השורה (אלשיך שם).ָהֵעץ ַו

  עין זה באר גם החת"ס (פרשת בלק, ד"ה ויחבוש את אתונו).וכ. 11


