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1 
 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"ו )שקלים( ויקהל לפרשת

 למחצית הנפש -מחצית השקל 
 

 לכפרת חטא העגל -השקל מחצית 
פרשת ב התורה אומרת .אנו קוראים השבוע פרשת שקלים

ֻקֵד  :שקלים פְּ ֵאל לִּ רָּׂ שְּ ֵני יִּ א ֶאת ֹראׁש בְּ שָּׂ י תִּ יׁש ֹכֶפר  ,יֶהם"כִּ נּו אִּ נָּׂתְּ וְּ
ׁשֹו לַ  ם ה'ַנפְּ ֹקד ֹאתָּׂ פְּ ם ,בִּ ֹקד ֹאתָּׂ פְּ ֶהם ֶנֶגף בִּ ֶיה בָּׂ הְּ ֹלא יִּ . )שמות ל, יב(" וְּ

 -המנין , כי "רש"י אומר כשמונים את ישראל? כופרלתת למה צריך 
". לכן צריך לתת כופר, כדי ר בא עליהםבֶ ֶד הַ וְּ  ,שולט בו עין הרע

 .1חמת המניןשלא יבוא עליהם נגף מ
 פי, כת עוןלכפר םאבל בפשטות משמע שהשקלים באים ג

ֹׁשֵתיֶכם" -שמסיימת הפרשה  ַכֵפר ַעל ַנפְּ . למה צריך )שם, טז(" לְּ
אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא בפשטות, כי  -כפרה? 

אין אף אחד שפטור מלצום ביום ו ,כל אדם צריך כפרה .יחטא
א יהמחצית השקל , ונתינת פרהכי כל אחד צריך כ ,הכיפורים

חביב עליו  .אדםהעל מאד חביב הרי הוא דבר שממון  .פרההכ
שלא יש לו נגיעה גדולה  גדול, קמצן אינוגם מי ש .כנפשו ממש

 ,כשאדם מוכן לוותר על מחצית השקלולכן,  .להפסיד את ממונו
 ולמסור אותו לשמים, זוהי כפרה גדולה בשבילו, שהתגבר על

 ., ומסר אותו לשמיםכסףהשאיפה לקחת 
ֹעֵבר ַעל  התורה אומרת על מחצית השקל: ל הָּׂ נּו כָּׂ תְּ "ֶזה יִּ

ים ֻקדִּ ֶׁשֶקל ַהֹקֶדׁש"  ,ַהפְּ ית ַהֶשֶקל בְּ ל כָּׂ מה פירוש ". (יג, שם)ַמֲחצִּ
ר ֵב ֹע ים הָּׂ ֻקדִּ ל נחלקו בזה בירושלמי. לפי דעה אחת, " -"? ַעל ַהפְּ כָּׂ

ים ֻקדִּ ֹעֵבר ַעל ַהפְּ . לפי שיטה זו, 2ים סוףמי שעבר בכל : " פירושוהָּׂ
גם כהנים ולוים חייבים במחצית השקל, שהרי גם הם עברו בים. 

יםש" ,בירושלמיאחר אמרו פירוש עוד ו ֻקדִּ ֹעֵבר ַעל ַהפְּ ל הָּׂ " כָּׂ
פירושו, שרק אלו שעברו לפני משה להפקד הם בכלל החיוב, ואילו 

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

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

כנראה, מפני שמחצית השקל באה לכפר על חטא העגל. התורה הרי 
נָּׂתְּ ". "ֹכֶפר" מכנה את מחצית השקל בשם ׁשֹו ַלה' וְּ יׁש ֹכֶפר ַנפְּ נּו אִּ

ם ֹקד ֹאתָּׂ פְּ ֶׁשֶקל ַהֹקֶדׁש" ... בִּ ית ַהֶשֶקל בְּ למה . (יג-)שמות ל, יבַמֲחצִּ
על חטא  -"? על מה היא באה לכפר? ֹכֶפרנקראת מחצית השקל "

למרות שפרשת ] .)עי' ירו' שקלים פ"ב ה"ג, ותנחומא כי תשא סי' י'(העגל 
 ,אבל אין מוקדם ומאוחר בתורה ,עגלשקלים כתובה לפני חטא ה

או שהקב"ה כבר ידע  ,יתכן שהפרשה נאמרה לפני חטא העגלוא"כ 
שמחצית , אם כך [.הקדים רפואה למכהו ,שעתידים לחטוא בעגל

כיון ששבט לוי לא חטא לכן,  -השקל באה לכפר על חטא העגל 
גרים כן אמנם  בעגל, הם פטורים ממחצית השקל ]לפי דעה אחת[.

לא היו בחטא גם ו ,גם הם לא נספרולמרות ש ,במצוה הזאתבים חיי
אבל  .בחטא העגל, הערב רב ההעגל, אבל הסוג של גרים כן הי

 ., ולכן הם פטוריםבחטא העגלכלל ים לא היו ילו
 לפי זה, שמחצית השקל באה לכפר על חטא העגל, ניתן להסביר

ֹעֵבר ַעל ַהפְּ נאמר בתורה "למה  ל הָּׂ נּו כָּׂ תְּ יםֶזה יִּ ת  ,ֻקדִּ י צִּ חֲ ַמ
ל ֶק ֶש ֶׁשֶקל ַהֹקֶדׁש ַה ים . הרי בשקל ישנם )שמות ל, יג(" וכו' בְּ רִּ "ֶעשְּ

ה" , וא"כ היה אפשר לצוות, שכל אחד יביא עשר ֵגרֹות. )שם( ֵגרָּׂ
ית ַהֶשֶקלמדוע א"כ נאמר " כי יש ענין  -"? תרוֹ גֵ " ולא "ֶעֶשר ַמֲחצִּ

למצוה זכר לעשות  ,הפוסקים וכתב ןוכ] .מחצית דווקא תהיה כאןש
תמטבע של זו ע"י נתינת  חצי מה  [.)רמ"א או"ח סי' תרצ"ד ס"א( מ

 גוף שלםלמפני שאיש ואשה נחשבים  ,כמדומני -מחצית? בהענין 
, ורק ביחד )זוהר ח"ג רצו, א(האיש לבדו נחשב רק "פלג גופא"  אחד.

ו כמ -היות והנשים עם האשה הוא נחשב לגוף אחד שלם. ולכן, 
)תנחומא כי תשא סי' חטאו בו  רק הגבריםולא חטאו בעגל,  -הלוים 

ישראל נותן מחצית בת יִּ 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 בא רהיות וק .מוסףבתפלת אם נשים חייבות ה הפוסקים,
חייבות במחצית השקל, אז אולי לא  ונשים לא ,ממחצית השקל

)עי' שו"ת רעק"א סי' ט', וכן בהגהותיו על השו"ע  בתפילת מוסףגם יבות יח

 .[או"ח סי' ק"ו(
לדעת  .לזכור, לראות את עצמו רק כמחצית זה אדם צריך באמת

למרות  .וזו האשה שלו, שהיא חצי הגוף שלו ,שיש לו עוד חצי
אז יהיו לו כמה חצאי ו ,נשים שמדאוריתא יכולות להיות לאדם כמה

יש לנו  ,רם דרבינו גרשוםאחרי ח ,, אבל היוםשמשלימים אותו גוף
. ולא סתם של האדםגופו האשה היא מחצית ורק אשה אחת, 

הגברים  .בעגל השלא חטא ה יותר,הצדיקמחצית, אלא המחצית 
במרגלים,  ,אח"כגם כמו  .להנשים לא חטאו בעגו ,חטאו בעגל

כנס לארץ והנשים מבקשות אנשים לא רוצים להמביא שהרש"י 
 הנשים היו יותר צדקניות מהגברים.גם שם  .חלק בארץ

דוֹ "נבראה כדי להיות שהאשה  ,התורה אומרת ֶנגְּ  " לאדםֵעֶזר כְּ
דוֹ ל" יש כמה פירושים .)בראשית ב, יח( ֶנגְּ אבל אחד  ,"ֵעֶזר כְּ

 .3"רעז"היא אז ו ,"כנגדו"שאשה צריכה להיות קצת  הוא רושיםיהפ
נוטה קצת תהיה  טוב שהאשה ,אם הבעל הוא קמצן גדול ,למשל

נוטה קצת טוב שהאשה תהיה  ,אם הבעל פזרן גדולו .תופזרנל
לא שיעמדו ממש בניגודים  .ת, שאז הם משלימים זה את זהוקמצנל

הרי  ת זה. הגמראאזה זנו ויַאשיתחככו זה עם זה, אבל שישלימו 
מי שאמר והיה העולם, שבן מכבד את  גלוי וידוע לפני" ,אומרת

וגלוי וידוע לפני מי  ...שמשדלתו בדברים אמו יותר מאביו, מפני
שאמר והיה העולם, שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו, מפני 

האבא יותר מטיל מורא על הילדים,  .(ב ,קידושין ל)" ...שמלמדו תורה
אבא ", שתפעל בניגוד לאבאוהאמא יותר רכה ומפנקת. אין הכונה 

ילד צריך כי  .זה לא טוב ".לעשותמרשה כן ואני  ,אמר לא לעשות
א מטיל האבאחד שמצד . אבל שקצת תפנק את הילדים .משמעת

והאמא מצד שני קצת קצת מרות,  דורשוקצת מרות על הילדים, 
ושניהם  ודרוש לילדים גם מרות, ,דרוש לילדים פינוקיותר רכה. 

 זה את זה.משלימים  -כונה הנ יחד, כשנעשים כל אחד במידה
שהאבא נהג לתת לילדים שויון  ,שמעתי סיפור על משפחה

שהיה במשפחה שאלו את דעת האבא ואת דעת דיון בכל  .דעות
שויון,  .ומה דעת הבן הזה ,אבל גם מה דעת הבן הזה ,האמא

שלילדים  . מה שקרה בעקבות כך הוא,דמוקרטיה של כל המשפחה
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ילד לא צריך כי  .רעה תרבותיצאו לם הו מעליהם, מרות לא היתה

מתוך רק לא באכזריות,  .ילד צריך מרות של אבא ואמא .דמוקרטיה
 .להוריםלא להיות שווה  .של ההורים אבל צריך מרות ,אהבה

 איש ואשה -הקב"ה וכנסת ישראל 
נת הכסף יהן עצם נת ה.לכפר הבאכפי שהזכרנו, מחצית השקל 

 תמכפרשהקרבתם  ,קרבנות כסף זהשקונים במה והן  ,מכפרת
ואולם, צריכים לדעת, . , גם זה כלול בכפרת השקליםעלינו

וההוכחה  .ו הולכים בדרך ה'כשאנרק הקרבנות מכפרים עלינו ש
 לזה היא פשוטה. כי אם הקרבנות מכפרים בכל אופן ובכל מצב,

 אלא ודאי שכפרת הקרבנות היא כפרה מותנית. - ?נחרב הביתאיך 
 - לעשות רצון אבינו שבשמים, וכשיש שאיפה להיות בסדר
אבל כשחסרה השאיפה  מכפרים.והזו הקרבנות מצטרפים לשאיפה 

 . לכן הנביאים צועקים תמיד,אינם מועילים להיות בסדר, הקרבנות
ֵחיֶכם ֹיאַמר ה'"" בְּ י ֹרב זִּ ה לִּ מָּׂ ה' רוצה  בזה. כיוצאו ,)ישעיהו א, יא( לָּׂ

 יננואם א .אם אנו שומעים את דבר ה'תם רק אוזבחים, אבל רוצה 
כל  אז אין בהםו ,ה' לא רוצה את הזבחים שלנו ,שומעים את דבר ה'

 תועלת.
 אנו שואפים להביא קרבנותו ,קרבנותלנו אין ש ,גם בזמן הזה

ה' ו ,"ושם נעשה לפניך את קרבנות חובותינו"מתפללים על זה, ו
כהקרבת ה הזו את התפלבמידה מסויימת חשיב לנו מבודאי 
ה לא "הקב ,אבל מי שלא לומד תורה ולא מקיים מצוות ,קרבנות

צריך להזהר שהקרבנות לא יחשבו לכן,  .ת שלוורוצה את הקרבנ
רה תולכתחליף במקום תורה ומצוות, הם צריכים לבוא בנוסף 

 לא במקום תורה ומצוות. ,ומצוות
 ורוצים לבנות את ת המקדש,בילאנו שואפים  - ת המקדשבי

אם לא ילכו בדרך  .אבל בתנאי שגם ילכו בדרך התורה ,המקדש
 ,לא התקייםהוא ו ,ו מקדשנכבר היה ל .המקדש לא יתקיים ,התורה

, אם יהיה עוד מקדשממילא, גם  .מפני שלא הלכנו בדרך התורה
 .יתקיים ת המקדשבירק אם נלך בדרך התורה  .שוב לא יתקיים הוא

אנו בענין זה, אם  ון לה'. גםלרצגם הם צריכים להיות הקרבנות 
חשוב מאד היחס בין איש  - ות שלנו יתקבלורוצים שהקרבנ

ו אומרים את הפסוק הזה ואנ ,בטיחהאמר והרי הנביא  .לאשתו
ה לַ " ,תמיד בָּׂ רְּ עָּׂ ם ה'וְּ לִָּּׂ ירּוׁשָּׂ ה וִּ הּודָּׂ ַחת יְּ נְּ ים  ,מִּ נִּ ׁשָּׂ ם ּוכְּ יֵמי עֹולָּׂ כִּ

ּיֹות ֹמנִּ כתוב  -מה התנאי? תנאי. יש  -מה? אבל  .)מלאכי ג, ד( "ַקדְּ
ית ַתֲעשּו" ,קודם לכן בנביא ֹזאת ֵׁשנִּ ַבח  ,וְּ זְּ ה ֶאת מִּ עָּׂ מְּ  ...ה'ַכּסֹות דִּ

ֶכם ֶּידְּ צֹון מִּ ַקַחת רָּׂ לָּׂ ה וְּ חָּׂ נְּ נֹות ֶאל ַהמִּ ישראל  .)שם ב, יג( "ֵמֵאין עֹוד פְּ
ה" .ה לא ירצה לקחת את הקרבנות שלהם"גורמים שהקב ַעל  ?ַעל מָּׂ

י  יה' כִּ ּהֵהעִּ ה בָּׂ תָּׂ ַגדְּ ה בָּׂ עּוֶריָך ֲאֶׁשר ַאתָּׂ ָך ּוֵבין ֵאֶׁשת נְּ יא  ,ד ֵבינְּ הִּ וְּ
יֶתָך רִּ ֵאֶׁשת בְּ ָך וְּ תְּ  ,לאשהבעל בין שאם אין יחס טוב  .)שם, יד( "ֲחֶברְּ

צריך שיהיה יחס טוב בין בעל  .קבל את הקרבנותמ ב"ה לאהק
 .אשהל

 בין הקב"ה לכנסת לקשרמרמז  הרי בין איש לאשתו קשרה
מקודשת לקב"ה, קנויה ואנו ממשילים את כנסת ישראל כ .ישראל
בין ש קשרפגם ב נעשהכש ממילא, .4אשתו של הקב"ההיא כאילו 

בין הקב"ה לכנסת ש קשרבגם פגם נעשה איש לאשתו, ח"ו 
שיהיה שלום בין איש  ,לשמור בכל הכוחותלכן צריך . 5ישראל
אז  ,ים טוביםשכשהבעל והאשה ביחס ,על זה הנביא אומר .לאשתו

ה לַ  בָּׂ רְּ עָּׂ ם ה'"וְּ לִָּּׂ ירּוׁשָּׂ ה וִּ הּודָּׂ ַחת יְּ נְּ ּיֹות" ,מִּ ֹמנִּ ים ַקדְּ נִּ ׁשָּׂ ם ּוכְּ יֵמי עֹולָּׂ  .כִּ
הקב"ה וכנסת  ,גם הזוג העליון ,אם היחסים בין בני הזוג טובים

 ביחסים טובים. ,ישראל
 ,בין איש ואשתו ם ישראלב"ה יעזור שיהיה יחס טוב בכל עהק

ונזכה  ,לאביהם שבשמים וכל שאר המצוות מילא יעשו נחת רוחמו
ה לַ  ,שתחזור השכינה לשרות אצלנו בָּׂ רְּ עָּׂ ם  ה'"וְּ לִָּּׂ ירּוׁשָּׂ ה וִּ הּודָּׂ ַחת יְּ נְּ מִּ

ּיֹות" ֹמנִּ ים ַקדְּ נִּ ׁשָּׂ ם ּוכְּ יֵמי עֹולָּׂ  .כִּ
 
 

 
 

 
                                                           

יפעל בהם  ,בוי הדברים הנמניםיכי בהיות המנין גדול מאד מר]" ,ין הרע: א( מצד עאת הנגף , למה המנין עלול להביאג' טעמים עי' מלבי"ם שכתב. 1
" )ב"מ מב, אלא בדבר הסמוי מן העין ,ולא בדבר המנוי ,לא בדבר המדודו שקול,לא בדבר המצויה, ברכה האין כי "ב(  ([,אברבנאל" )העין הרע ויתמעטו

שהיא מתנגדת אל העם הזה שהוציאם ה'  ,הוא נגד המערכה ,יום והעמדת זרע בית יעקב והופרתם והרבותםכי כל ק. ". וכשיספור אותם תסולק הברכהא(
לא גלוים, שה' לא ישדד סדר המערכה בפרסום  ,ודרכי ההשגחה כולם הם נסים נסתרים .כבים והמזלות אל ההשגחה האלהיתווהפלם מממשלת הוראת הכ

מלבי"ם " )זאת לא יעשה -דע מספרם, שאז בהכרח לגלות הנס לעין כל נו ויוָּׂ אבל כשימָּׂ  .רו וירבו בדרך נסיייפ -רק בהסתר, ולכן כל עוד שאינם נמנים 
ויחופשו  ני עצמו,שאז מפרידים כל איש בפ ,אבל כשמונים אותם .זכות הרבים גדול מאד ,לם כאיש אחדוג( כי כל עוד שהעם מתאחדים והם כ .(ב כד"שמו

 .ט בהם נגףואז ישל -מעשיהם 
יםולפי זה, פירוש הפסוק ". 2 ֻקדִּ ֹעֵבר ַעל ַהפְּ ל הָּׂ  .יהיה נידון בכלל הפקודים, להתחייב במחצית השקל -בים  כל העובר " הוא:כָּׂ
. כי אע"פ שלפעמים היא "נגדו", זהו רק כפי הנראה למתבונן במבט שטחי. כי באמת בכ"ף הדמיון -ולכן לא נאמר "עזר נגדו", אלא "עזר כנגדו" . 3

 נגדו". אבל באמת אין זה נגדו, אלא בשבילו ולטובתו.כשהיא "נגדו", זהו גופא העזר שלה לבעלה. והוא רק נראה "כאילו" היא נגדו. " במה
בכמה דוכתין דמיון ישראל לגבי  ה שמצינומ ל פיעבאר המהרש"א " -"מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקדושין"  -את חתימת ברכת האירוסין . 4

" ובחופה הוא יחוד שכינתו במקדש עמנו ...שהיא נתינת התורה ,דהוא מקדש לו ג"כ עמו ישראל בדוגמא זו בקדושין הו שאמרי'וז ,לבעלה הקב"ה כאשה
ד הר )מהרש"א בחידושי אגדות כתובות ז, ב(. ]ויש מפרשים שהקדושין הם ביזת מצרים וביזת הים, שזה היה בבחינת כסף קדושין, והחופה היתה במעמ

שכפה עליהם הר כגיגית )ספר המקנה בהקדמה סק"א(. אלא שהמקנה הקשה על זה, שזהו חופה בעל כרחה, וחופה בעל כרחה לא קניא )עי' קדושין  סיני,
ה ה, ב ותוס' שם ד"ה אף(. אך יש מבארים ע"פ מה שבאר ה"משך חכמה" )שמות יט, יז(, שהכפיה של הר סיני היתה כפיה של ההשגה, שבהירות ההשג

חה אותם לראות שלולא התורה יהיו במצב של "שם תהא קבורתכם". וא"כ, אין לך חופה גדולה מזו. שהרי חופה הוא מצב של יחוד וקירבה גדולה הכרי
 של החתן והכלה זה עם זה. וזה בדיוק היה המצב במעמד הר סיני, שהגיעו להכרה שבלי תורה וקרבת ה' חייהם אינם חיים. וזהו החופה האמיתית

 בה האמיתית שאין גדולה ממנה[.והקיר
)רש"י שמות " המזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים. כי ")גיטין צ, ב(" אפילו מזבח מוריד עליו דמעות -כל המגרש אשתו ראשונה . לכן "5

עי' "מחשבות חרוץ" אות ח'(. וכך אמרו וכשאין שלום בין איש לאשתו, גם המזבח לא יכול לבצע את תפקידו, להטיל שלום בין ישראל לקב"ה )ו ,כ, כא(
אהדר אבנא  -מתרך לה  ואי איהו ...דכל נשין דעלמא בדיוקנא דהאי מזבח קיימי ...מדבחא אחית עלוי דמעין -מאן דמתרך אתתיה קדמאה  ,תנינןבזוהר: "

 קג, א(. -" )זוהר ח"ב קב, ב )דמדבחא עלאה( לגרעונא

 השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

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