
הילד המופלא 
הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

"ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור".

מובא במדרש תנחומא ]פרשת ויקהל סימן ד[ : מה צורך היה לחור להזכר כאן? אלא 
שנתן נפשו על הקדוש ברוך הוא, כיון שבקשו ישראל לעבוד ע"ז לא הניח להם, 
עמדו והרגו אותו, א"ל הקדוש ברוך הוא חייך שאני פורע לך, למה הדבר דומה 
ונלחם בהם, אמר להם במלך אתם  לגיונותיו, עמד שר צבא שלו  למלך שמרדו 
מורדים, עמדו עליו והרגוהו, בא המלך ואמר היכן הוא שר צבא שלי, אמרו לו הרגו 
אותו הלגיונות, א"ל המלך חייך אילו ממון נתת עלי הייתי פורע לך, עכשיו נפשך 
נתתי עלי, חייך כל בנים שיש לך אני אגדלן בעולם, ואעשה אותן דוכסין ואפרכסין, 
כך חור נתן נפשו על    הקדוש ברוך הוא במעשה העגל, א"ל הקדוש ברוך הוא חייך 
כל בניך אני אגדלן בעולם, ראו קרא ה' בשם וגו', וימלא אותו רוח אלהים בחכמה 
ולא תאמר בצלאל עצמו, אלא כל מי שהיה עוסק  )שמות לה לא(,  ובדעת  בתבונה 
במלאכת המשכן נתן בהם הקדוש ברוך הוא בינה חכמה ודעת, שנאמר ויעשו כל 
חכם לב וגו' )שם /שמות/ לו ח(, ומכולם לא נתפרסם אלא בצלאל, שנאמר ראו קרא 

ה' בשם בצלאל. עכ"ל המדרש.

ואמצעי           העגל,  לחטא  תיקון  מהמפרשים,  חלק  לפי  היה,  המשכן  ענין  שכל  ידוע 
להשראת השכינה לאחר החטא. ובכלל חטא העגל היה גם חטא הרצח של חור 
ואת נכדו בצלאל, שהיה בגיל בר  בנה של מרים, שהשאיר אחריו את בנו אורי 

מצוה באותה העת.

כדי להקים משכן שיקרב את ישראל לאביהם שבשמים היה צריך אדם שיש בו 
בצלאל,  היה  מתאים  לא  הכי  האדם  ולכאורה  ולתקנו,  החטא  את  להכיל  הכח 

שמסתבר שהיה צריך להיות מלא מרירות וכעס על כך שרצחו את סבו !

ולסלוח  להכיל  גדולה  נשמה  בעל  שהיה  כנראה  הקב"ה,  בו  בחר  זאת  בכל  ואם 
לישראל על הרצח הנתעב, ולמצוא בעצמו את היכולת לאהוב כל אחד מישראל 

ולשמש נציגו בתהליך הכפרה על מעשה הרצח והעבודה זרה שעשו. 

והתנחומא מגלה לנו מהיכן קבל בצלאל את הכוחות הללו?  - הכל היה מכחו של 
הסבא בעצמו שמסר נפשו למען כבוד ד', וד' פרע לו בכך שהבטיח שיצאו מחלציו 

צאצאים שהוא יגדל אותם בעולם.

- אינה נשכחת מבורא  ולמדנו מזה שכל השקעה שיהודי משקיע למען כבוד ד' 
עולם, והוא עושה בזאת למען הדורות הבאים. 

ויתכן גם שכל מה שאנחנו זוכים בכל מיני דברים בעולם אין הדבר כלל בזכותנו 
אלא בזכות איזה סבא בדורות הקודמים שמסר נפש למען שמו יתברך. 

שבת שלום !

פרנסה משמים - דאגה מניין?
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: 
לרפואת: תמר בת מלכה הי"ו. ולהצלחת ציון 

בן  אסתר הי"ו. ושלום קלימיאן הי"ו.
 ור' אליעז אליהו בן רבקה הי"ו, בכל העניינים.
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יום  למחרת  סיני  מהר  השלישית  בפעם  ירד  כאשר  רבינו  משה  בדברי  פותחת  פרשתנו 
דווקא  הוא  הראשון  והציווי  ישראל,  עם  את  ומקהיל  השניות,  הלוחות  עם  הכיפורים, 
צוה  אשר  הדברים  אלה  אלהם  ויאמר  ישראל  בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל  השבת,  בעניין 
וכו'.  שבתון  שבת  קדש  לכם  יהיה  השביעי  וביום  מלאכה  תעשה  ימים  ששת  אותם,  לעשות  ה' 
וראיתי בספר משנה שכיר )עה"ת(, שכתב לדקדק שהרי התורה באה להשמיענו על שמירת השבת 
ואיסור מלאכה ביום השביעי, ואם כן מדוע התורה מוסיפה "לעשות אותם", היה צריך לומר "שלא 
לעשות אותם". ועוד, מהי ההוספה "ששת ימים תעשה מלאכה", והרי עיקר הציווי הוא לשבות בשביעי? 

זיע"א,  אלימלך  רבי  בשם  רעו(,  עמ'  מאנדלקראן  יוסף  וילקט  בספר  הובא  )וכן  שכיר  המשנה  וביאר 
לעשות  מוכרח  שהאדם  שאף  הפרנסה,  השתדלות  בעניין  חשוב  יסוד  ללמדנו  באה  שהתורה 
השתדלות לפרנסתו, הוא צריך לדעת שאין הדבר תלוי בעשייתו אלא רק ברצון הבורא, לפי מה 
אמת",  והגזרה  שקר  "החריצות  הרמב"ן   שאמר  וכמו  ידיו.  במעשה  ברכה  לשלוח  האם  שמחליט 
מאליה.  תבוא  הפרנסה  דבר,  יעשה  לא  אם  אף  ברווח,  יתפרנס  אדם  שאותו  הקב"ה  גזר  ואם 
והוסיף עוד שם )וביתר ביאור בס' וילקט יוסף(, שבפרשת המן נאמר "ויאמר ה' אל משה הנני ממטיר לכם 
לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו" )שמות טז, ד(. ומהמילים "יום ביומו" משמע שגם כיום 
שייכת ברכה זו, ואם כן בדורינו אנו כיצד מתקיימת מתנת ה' "הני ממטיר לחם לחם מן השמים"? 

לא  המן  ומלמטה,  מלמעלה  בטל  מכוסה  שהוא  השמים  מן  ירד  המן  שהרי  נפלא,  הוא  והביאור 
גלוי אלא "מוסתר", כך הפרנסה של האדם היא מכוסה בט"ל - שהוא ל"ט מלאכות חורש,  היה 
והשתדלות כלשהיא בדמות של  ידי עבודה  וכו'. הקב"ה טבע בבריאה שהפרנסה תגיע על  קוצר 
מלאכות. אבל האמת היא שזה רק כלפי חוץ מכיוון שהפרנסה תגיע לאדם כך או כך בדיוק כמו 
חינם  מתנת  השמיים  מן  האדם  של  פרנסתו  יורדת  ויום  יום  וכל  טל.  של  בהסתר  יורד  היה  שהמן 
מהבורא. ועל כן על האדם לדעת שמה שעושה זה רק בגדר השתדלות בעלמא, והפרנסה באמת 
תגיע מאליה וזה המשך הפסוק "ששת ימים תעשה" תיעשה - מאליה. )ועיי"ש מה שביאר את תחילת הפס'(.

בעלי  דברי  את  נביא  אך  בקצרה,  כך  על  לענות  קשה  בכבוד?  לפרנסה  הנצרכת  ההשתדלות  מהי 
הגוף. בריאות  א.  פרנסתו,  אחר  בהשתדלות  לעבור  לא  האדם  שעל  גבולות  שני  שיש  המוסר, 

השתדלות  לעשות  אסור  האדם  שעל  פירושו,  הגוף"  "בריאות  ונבאר,  שמים.  יראת  ב. 
לפרנסתו עבר ליכולתיו הבריאותיות כגון, אם איננו מרגיש טוב, או שהוא מרגיש שההשדלות כעת היא 
ביטחונו  חוסר  את  מראה  שבכך  משום  להשתדל.  לאדם  אסור  בזה  הרגילות,  מיכולותיו  למעלה 
בבורא שישלח לו מזונותיו. שהרי הוא משתדל מעבר לכוחות שנתן לו הקב"ה. והגבול השני הוא, 
נסיון עם שתי אפשרויות בחירה, או ללכת  ופירושו, שלפעמים אדם עומד לפתחו  "יראת שמים", 
להתפלל או להרוויח עוד כמה שקלים בעבודה. ובאותה שעה מתגנבת בליבו מחשבה "מה יהיה על 
ההשתדלות? פרנסה מניין?" והוא בוחר "בהשתדלות עבור הפרנסה"... אבל האמת שהשתדלות זו 
היא כבר אסורה, שבכך אדם מראה שהפרנסה מגיעה ממנו וכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה.

ועל כך כבר אמר הרמח"ל בספרו )מסילת ישרים פכ"א( "אין ההשתדלות מועיל אלא ההשתדלות 
מוכרחת". האדם יכול להגיע להישגים גם ללא השתדלות, אך ישנה חובת השתדלות ועליו לקיים אותה.

פרנסתו של האדם מגיעה על ידי השתדלות סבירה, השתדלות זו צריכה להיות לשם שמים מכיוון 
בה',  בטחונו  לרגע  אפילו  לאבד  לא  מוטל  האדם  על  אבל  הפרנסה,  עבור  להשתדל  ציווה  שה' 
וכמו שאמר אדוננו דוד ע"ה בתהילים  ישועתו,  גודל  וכגודל בטחונו כך  והוא המפרנס!  שהוא הזן 
משפטים  פ'  הגאונים  מתקופת  הזהיר,  )מדרש  במדרש  רבותינו  כך  על  ואמרו  ימינך",  יד  על  צלך  "ה'  )קכא,ה( 

יג.  ובשל"ה בשער הגדול אות ש"ו(.  כ-צילך, מה צלך אם אתה מראה  ג,  וכ"ה ברמב"ן עה"ת שמות  דף מ"ג ע"א, 

הצל  בתמונת  אף  ידו  את  מרים  אדם  אם  שוחקות...  פנים  לך  מראה  הוא  אף  שוחקות  פנים  לו 
שעל הקיר רואים את ידו מונפת. כך הנהגת הביטחון בקב"ה, שאדם שיראה שהוא בוטח בקב"ה 
והשתדלותו לפרנסתו היא רק בגדר השתדלות, אף הקב"ה ישפיע עליו חסד רב משמים כגודל בטחונו בו.

האב  על  רבותינו  שהטילו  החיובים  מן  שאחד  צחות,  בדרך  לומר  נוהג  היה  זצ"ל  מקוצק  והרבי 
כיצד  בבנו  להחדיר  צריך  שאדם  היא  והכוונה  כט.(,  קידושין  )גמ'  במים"  "להשיטו  היא  בנו,  כלפי 
מחוץ  ראשו  את  משאיר  שאדם  בשחייה  כמו  בדיוק  המים,  שהם  הפרנסה  בענייניי  להסתדר 
בבורא  גמור  בביטחון  ולהאמין  בחוץ  להישאר  צריך  הראש  הפרנסה  בעניין  כך  ושוחה  למים 
להשתדלות. ולפעול  בפרנסה  להתעסק  צריכות  הם  הידיים  ורק  ומפרנס,  הזן  שהוא  העולם 

יותר  להרוויח  הנחפזים  האנשים  אותם  לכל  פעם  שהתייחס  חיים",  ה"חפץ  של  משלו  וידוע 
המנסים  כאלו  יש  ברז אחד.  מותקן  ובו  יין  של  חבית  יש  דרך משל, שלכל אדם  על  ואמר  ויותר, 
יותר מהר.  יין, אך באמת החבית מאבדת את תכולתה  להרכיב ברז נוסף במטרה "להרוויח" עוד 
הזן  הוא  כי  וגמורה  ברורה  בהכרה  ולחיות  להתחזק  יזכנו  הקב"ה 
ומבורך! שלום  שבת  ג:(.  דף  זרה  )עבודה  ראמים.  קרני  ועד  כינים  מביצי  לכל  ומפרנס 



גנות הכעס ומעלת השלום

ת: )שמות פרק לה- ג(. יֹום ַהשַּׁבָּ כֹל מֹשְׁבֵֹתיֶכם בְּ לֹא ְתַבֲערּו ֵאׁש בְּ

בזוהר הק' )תיקוני הזוהר תיקון מח( ביאר את הכתוב ,"לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" שכל 
הכועס ביום השבת כאילו הדליק אש של גיהנום ועונשו גדול עד למאוד.

וביאר בספר "ראשית חכמה" )שער הקדושה פרק ז(, דברי הזוהר הק' "ובודאי כי האזהרה הזו לעולם אנו 
צריכין אותה, שלא לכעוס אפילו בחול שלא להדליק אשו של גיהנם, אלא שביום שבת הפגם הוא 

לאין תכלית, כי מאחר שאשו של גיהנם נתבטל מכל וכל וזה מדליקו מחדש, עונשו גדול מאד".

הכועס בשבת אש של גיהנום שולט בו | כתב השל"ה הק' שכתוב זה רומז לאש המחלוקת ואש הכעס, 
שצריך האדם להזהר שלא לבער אותו עולמית, ומכל שכן ביום שבת קודש שאין בוער אש של גיהנם. 

והכועס בשבת או עושה מחלוקת ח"ו, גורם להיות הגיהנם בוער בו. ב"מ.

והרב החיד"א בספרו "כסא דוד" )דף י"ז ע"א( כתב בשם "קנה חכמה" )דרוש ט(, דהנה 'השומר שבת אפילו 
עובד עבודה זרה מוחלין לו', דהטעם הוא דבאותן האברים שהאדם פגמן בעבירה מחוייב לתקנן על ידי 
המצות, והנה העובד עבודה זרה כופר בכל התורה ופוגם בכל האיברים, וח"ו אין תקנה רק בעשיית כל 

ברכת כהנים

שאלה: האם מותר לכהן מחלל שבת בפרהסיא לשאת כפיו לברכת כהנים.

תשובה: אין למחות בכהן מחלל שבת בפרהסיא העולה לברכת כהנים ואפילו שהוא 
כהן יחידי שם ועונים אחריו אמן, ואם בא לשאול אם רשאי לעלות לברכת כהנים יש 

להורות לו שלא יעלה.

ביאורים:  לפני שאשיב אקדים ששאלה זו קשה לענות עליה וז"ל שו"ת אג"מ ח"א 
סי' לג' הנה מכתב כבודו בדבר מחללי שבת בפרהסיא לנשיאת כפים קבלתי ומה 

שלא השבתי כי הוא מהדברים שקשה לדבר בזה וכו'. והנה נפסק בשו"ע או"ח 
סי' קכח' סעי' לז' מומר לעבודת אלילים לא ישא את כפיו ויש אומרים שאם עשה 
תשובה נושא כפיו )וכן עיקר( ואם נאנס לדברי הכל נושא כפיו. וכתב המ"ב בס"ק 

קלד' וכן אם הוא מומר לחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד גילולים ולא ישא 
כפיו. וכתבו הפר"ח והפמ"ג במש"ז וכה"ח בס"ק ריז' ודוקא שמחלל שבת בפני 

עשרה מישראל והוא מהמנין.
ועיין בשו"ת אג"מ ח"א סי' לג' שנקט  שהעושה לתיאבון כגון לצורך פרנסה אף 
בפרהסיא דינו כצנעה ומעיקר הדין אין לפוסלו לשאת כפיו אבל למעשה ראוי 

יותר שלא להניחם לישא כפיהם ואפילו אם אין כהן אחר, שלצורך גדר ודאי 
רשאים הבית דין לתקן דבר דהרי אין בזה הפקעת עשה דכשלא אמרו לו לברך 
אינו עובר בעשה אבל אם אמרו לו שיעלה באופן שיעבור בעשה מסתבר שצריך 
לישא כפיו אבל יותר טוב שלא יאמרו לו אף כשאין כהן אחר אף שלא תתקיים 

המצוה, אך למחות ביד חזקה באלו עיירות שמניחים אותם לישא כפיהם אף שאין 
רוח חכמים נוחה מזה מסתבר שאין מחוייבין. ובדעת מרן הגרע"י הנה בהלי"ע ח"ג 

עמ' קכא' הביא את שו"ת מנח"ש ח"ב סי' ד' שנקט שיעלו לברכת כהנים וכתב 
עליו הגרע"י הרי כל האחרונים אסרו שיעלה לברכת כהנים וסיים שכנראה משום 

שהם כתינוקות שנשבו ולכן פסק  הגרשז"א כן אבל למעשה לא הכריע מרן הגרע"י 
להקל בזה. ולכן למסקנה אין למחות בעולים לברכת כהנים אפילו שהם יחידים 

ויש לענות אחריהם אמן, אבל אם בא לשאול יש להורות לו שלא יעלה עד שיעשה 
תשובה. 

שאלה: האם יש ענין או מקור למנהג שמכסים האבות את ראש הבנים בטלית בברכת 
כהנים ומניח האבא ידו על ראשם.

תשובה: מנהג טוב הוא ויש לו מקורות חזקים וגם סגולה יש בזה, ויש ליזהר שפני הבנים 
יהיו כלפי הכהנים המברכים ולא שעורף הבנים יהיה כלפי הכהנים.

ביאורים: אף ששמעתי שיש שאומרים שאין שום ענין בזה, יש להשיב על זה ראשית 
לומר על דבר שאין מקור לכך פירושו שהאומר מראה שיודע את כל התורה כולה 
בעל פה והנה הגר"ז בסי' קכח' סעי' לו' כתב גם העם מכסים פניהם בטלית שלא 

יראו את הכהנים. ועיין בט"ז בס"ק כח' שתמה על הרמ"א בסעי' לא' לגבי כהן שיש 
ממומין בידיו שאם אינם מכוסים בטלית לא ישא כפיו ותמה שהרי מכסים המתבר

כים פניהם בטלית וזה עדיף מכיסוי פני הכהנים לגבי ראיית מומי הכהן. ועיין מו"ק 
דף סב' שכתב אין נאה למתברך לכסות פניו מן המברך אלא לקבל בסבר פנים 
את ברכתו. והראני בני חביבי כמר רבי יהונתן הי"ו את דברי מגן אבות עמ' קכג' 

בשם כתר שם טוב )גאגין( ח"ג עמ' 350 שנהגו לכסות את ראש הילדים והטעם כדי 
שלא יסתכלו בכהנים, וגם שזה כברכה שנותנים לבנים.      

ועוד קצת סמך לזה שכתב בספר זה השלחן )ר' אליהו גיג( מנהגי אלג'יר סי' צג' 
סעי' ח' שמנהג עירי שמברכים את הבנים אפילו שאין כהן ואומר השליח ציבור 
אלקינו ברכנו בברכה וכו' וכן כתב בספר מגן אבות מנהגי מרוקו עמ' קכג'. ויש 

ליזהר שפני הבנים יהיה כלפי הכהנים ולא ערפם כמבואר בשו"ע בסי' קכח' סעי' 
כג' שכתב ויהיו פניהם כנגד פני הכהנים, אתה הראית לדעת כמה מנהג אבותינו 

קודש ואף אם לא נמצא להם מקור קודש הם אם לא יסתרו את ההלכה ועיין דברי 
אלהים חיים בשו"ת הרשב"א ח"א סי' ט' וז"ל וככה יקרה לנו מן הדין בכל דבר 

שיש קבלה ביד הזקנים והזקנות מעמנו ולא נסתיר קבלתם רק אחר הקיום שאינו 
באפשר חלילה ולמה נסתור קבלתם ואין קבלה פושטת ביד עמנו רק שקבלו אותה 

דור אחר דור עד משה רבינו עליו השלום או עד הנביאים.

המצות וזה קשה מאוד, אבל מצות שבת שקול ככל התורה )שמות רבה כה יב(, אם כן 'השומר שבת אפילו 
עובד עבודה זרה מוחלין לו', והנה 'עבירה מכבה מצוה', אבל מצות שבת אין מכבה אותה, דהוה כשמר 
כל התורה, אבל 'כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה', אם כן כעס בשבת מכבה מצות השבת חלילה, על 

כן באת אזהרה בפרטית על האיסור כעס בשבת, עכ"ד.

מעלת השלום בשבת | כתב רבי אליעזר פאפו בספר "יעלזו חסידים": "ועל אחת כמה וכמה יזהר מאד 
בשבת ויו"ט בשלום הבית שלא יתקוטט ולא יכעס עם אשתו ועם אנשי ביתו דכתיב )ישעיה נח-יג(: 

"וכבדתו". וזהו כבוד השבת, שלא יריב בו. זכר לדבר, דמרגלא בפומיה דאינשי לומר "שבת שלום".

בערב שבת השטן מתגרה להכניס מריבה בבית | :"הנהו בי תרי ]איש ואשה[ דאיגרי בהו שטן ]שהשטן 
היה מתגרה בהם[, דכל בי שמשי ]בין השמשות של ערב שבת[ הוו קא מינצו בהדי הדדי ]היו רבים 
ביניהם[. איקלע רבי מאיר להתם ]נזדמן רבי מאיר לשם[, עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו 
שלמא ]עיכב אותם מלריב שלשה ערבי שבתות עד שעשו שלום ביניהם[, שמעיה דקאמר ווי דאפקיה 
"ווי שהוציאו רבי מאיר  רבי מאיר לההוא גברא מביתיה" - שמע רבי מאיר שהשטן אמר על עצמו: 

לאותו אדם מביתו".

וביאר ב"דרשות חתם סופר" )חלק ג לקוטים בש"ס דף קט. ד"ה הנהו בי תרי( על הגמרא הנ"ל, "הנהו בי תרי דאגרי 
בהו שטן כל בי שמשי. משום דעל ידי השבת מתברכים ששת ימי המעשה, ולא מצא הקב"ה כלי מחזיק 
ברכה לישראל אלא השלום, לכן כל מגמתו של שטן לחרחר ריב בשבת ביום שהברכה מצויה, שלא 
תמצא כלי מוכן לקבל ומקולקלים כל ימי המעשה. ועל דרך זו אני מפרש )שמות לה-ב( ששת ימים תעשה 
מלאכה וביום השביעי יהיה לכם, פירוש, שמלאכת ששת ימים נעשה בזכות קדושת יום השביעי, ולכן לא 

תבערו אש המחלוקת בכל מושבותיכם ביום השביעי, כדי שתמצא הברכה מקום לחול".

אוכ' הגאון החיד" )מורה באצבע סימן ד אות קמ(: "בהעלות המנחה בערב שבת קודש, הוא עת מסוכן לממ
חלוקות בין איש לאשתו ובין המשרתים, והרבה טורח הסטרא אחרא בזה לחרחר ריב, והאיש הירא 
יכוף יצרו ולא יעורר שום מחלוקה והקפדה, ואדרבה יבקש שלום, וילך לשלום, ויתפלל מנחת ערב שבת 

קודש כהוגן בישוב ובחזרה, כי הוא זמן גילוי אורות שבת קודש בשמים ממעל.

וידעת כי שלום אהלך | מעשה באדם שהתלונן בפני הגאון רבי אייזיק שר זצ"ל כי בכל ערב שבת נופלת 
עוסקת  אולם אשתו  מוקדמת,  בשעה  לשבת  ההכנות  כל  את  משלים  מצידו  הוא  ביתו.  בתוך  קטטה 
במלאכה תמיד עד הרגע האחרון... שאל אותו רבי אייזיק: "וכיצד מתכונן אתה לקבלת השבת?" "ברוך 
מה'", השיב האיש, "כבר מחצות היום יושב אנכי מעוטף בגלימה של שבת, קורא בפרשת השבוע, ומתק

דש לקראת שבת מלכתא". "אם כן, קרא רבי אייזיק לעברו, "עצתי אמונה, שתפשוט עוד לשעה קלה 
את הגלימה, תקום לעזור עזרה של ממש לרעייתך בעבודה המעשית, וכשתבוא השעה הנכונה, תוכיחנה 

בניחותא, וידעת כי שלום אהלך". )מרביצי תורה ומוסר(.

רדיפת השלום של הגאון רבי חיים פלאג'י בשבת קודש | בספר "כף החיים" להגה"ק רבי חיים פלאג'י 
זצ"ל )סימן כז אות לה( מביא גם כן את דברי החיד"א הנ"ל, ומוסיף על כך דברים מבהילים בלשון 
קדשו: "ואנכי עבדו מוסיף על דבריו, דאני הגבר ראה עיני, דבכל בית שהיה מחלוקת בערב שבת לעת 
ערב או בליל שבת, היה בדוק ומנוסה כי רעה נגד פניהם, ולא יצאו נקיים באותו שבוע באיזה מקרה 
רע, דוק ותשכח. ומרגלא בפומי לומר לבני ביתי בכל דבר, מאמרם זכרונם לברכה, דצריך למימרינהו 
בניחותא. ופעם אחת בליל שבת בשנת תקע"ה, שהייתי דר עם שכנים אחרים, שמעתי דהשכן היה עושה 
קטטה עם אשתו אחר הקידוש על דבר מאכל, ותיכף קמתי מעל שלחני והלכתי וישבתי על שלחנו, 
וכשראו אותי נבהלו נחפזו, ועשו שלום ביניהם, ובכל פעם שהיה רואה אותי, היה מחזיק לי טובה, ואומר 
אלי, אותה הלילה היתה לי לאות ולזכרון, שלא עשיתי עוד קטטה עם אשתי אף שעברו ימים ושנים. וזה 
כתבתיו בספר, כדי שממני יראו וכן יעשו כל אחד עם שכנו הקרוב אל ביתו, והיתה הרווחה, שאם הוא 
משים שלום בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו, לא יתכן שהוא יעשה קטטה ומחלוקת, ומרבים שלום 

בעולם".



נגיחה בג'ונגל  

     אבי גולן היה מושבניק חילוני טיפוסי. הוא גדל כילד טוב, כפרי וירוק 
במרחבי המושב האמיד, ששדות תבואה ופרדסי הדרים השתרעו סביבו, 

והפינוק והשפע היו לחם חוקו הדק היטב, היטב הדק. כפית השמנת העשויה זהב 
האכילה אותו רק מתוק וטעים. אבי ומושיקו היו שני בני תפנוקים שנולדו שנה אחר 

שנה להורים משכילים, שעשו עסקים גם מעבר למשק המשגשג, שבמרכזו ניצבה 
בריכת דגי נוי יחודית ששווקו, לכל דורש, במחיר לא שווה לכל נפש. 

"דגי גולן" היתה פירמה עולמית שנהנתה מביקושים עצומים בעיקר בחגאות של 
תושבי ארה"ב ואירופה. הללו משום מה, נהנו לקנות דגים צבעוניים כמתנת חגא. 
"דגי גולן" היו משייטים להם במליוני אקווריומים ברחבי העולם, מה שגרם לשייט 
בלתי מוגבל של דולרים ויורו ומארקים בחשבון הבנק הבלתי מוגבל של המשפחה.

23, שנתיים אחרי שרות צבאי, משועמם עד שורשי שעמ  אבי, הבכור, היה כבר בן
רותיו. לא היה אתר בארץ שהוא לא פקד. הוא היה חולה טיולים אובססיבי, צמוד 
למפות ולמצפנים ומנווט את עצמו בין ואדיות וערוצים עמוקים, לבין מסלולי הרים 

בצפון ולמכתשים בדרום. לא היתה פינה שהוא לא הכיר, והרבה חברות תיירות 
ביקשו ממנו את שרותיו. אבי גולן דחה באדיבות בקשות אלה, למרות שציוני 

המעבר שלו בקורס מדריכי הטיולים היו מעולים ביותר, ואת הקורס הוא סיים תוך 
שלושה חודשים בלבד.

בער בו החיידק הכל כך מוכר אצל צעירים ישראליים – חו"ל. טיול מקצועי, יסודי 
באתרים שעין לא שזפתם באסיה, או אפריקה, או אולי דרום אמריקה. ההורים 

קצת הביעו דאגה מן הרעיון, אבל אבי גולן ידע לסכל את הדאגות בחביבות 
ונעימות אופייניים.

לבסוף החליטו האחים גולן על מסע לתוככי הג'ונגל האפריקני. ההחלטה נבעה 
לאחר הרבה שיחות עם 

מטיילים מקצועיים ויועצי 
טיולים מכל העולם. הם היו 

בטוחים שזה המסע של חייהם.
אל תשאלו איך ולמה, אבל 

יומיים לפני הטיסה לאפריקה, 
נפגש אבי לערב חביב עם כמה 

חבריו מתקופת הצבא כדי 
להעביר חוויות. גם יוסי פלח 

מדרום ת"א הטבח של האוגדה 
נכח בפגישה. אבל זה כבר לא היה אותו יוסי, זקן קצוץ עיטר את לחייו, וכיפה 

סרוגה לבנה וענקית והמלים "נ, נח, נחמ, נחמן", רקומות בכחול בשני צדדיה.
בשלב מסויים גלשה השיחה לעסוק בפרושה המאגי המיסטי של הכתובת על כיפתו 
של יוסי, ומיד אחר כך כמנהג בעלי בתים לא חשובים, התחילו לדבר על "שטיפת 

המוח שעושים החרדים והרבנים לתמימים הללו, שחוזרים בתשובה".
יוסי פלח היה לבד במערכה הזו, מול ששה חברים חילוניים. ביניהם יגאל מכפר 

שמריהו, ברוך מרמת-גן, איציק הקיבוצניק, ומשה הדייג מעכו. האמת היא שהרבה 
תחמושת להשיב להם לא היתה לו. בסך הכל הוא חוזר בתשובה חצי שנה, כן הוא 
אומנם הספיק לחגוג את ראש השנה באּומן סביב ציון הצדיק, ולקרוא את "תיקון 

הכללי" אותם 10 קפיטל תהילים שמחוללים נפלאות, אבל ידיעותיו בתורה ובמצוות 
היו קלושות למדי.

בשלב מסויים של השיחה שמעו את אבי גולן אומר מילים קשות, בוטות, כלפי שמיא 
וכלפי הצדיקים והרבנים, מילים שהנייר לא סובלן. יוסי פלח הרגיש שהוא מאבד 

עשתונותיו ועלול להגיב בצורה לא הולמת, הוא הרים את מכשיר הפלאפון שלו 
מעל השולחן, ונפרד מחבריו. 

"שהקב"ה יסלח לך, אדון גולן", אמר יוסי פלח "והלוואי, הלוואי שתזכה לחזור 
בתשובה".

"אני נוסע לאפריקה יוסי, מחרתיים" הגיב אבי גולן "ושם באפריקה רק... יכולה 
להחזיר אותי בתשובה..." וכולם פרצו בצחוק רועם. יוסי פלח לא הספיק לשמוע 
מה או מי בדיוק יכולים להחזיר את גולן המושבניק בתשובה אי שם באפריקה, 

אבל היה לו ברור שתגובת חברו הטוב, מצחיקה נורא, עד דמעות. אבל הוא כבר 
לא היה שם. הוא לא יכול לסבול את האקלים הזה...

אבי ומושיקו גולן נחתו באפריקה עם הרבה מפות, מצפנים, כסף וכרטיס אשראי, 
ומצויידים במוטיבציה מגביהת שחקים לכבוש את הג'ונגל, ובעיקר אתרים שכוחים 

שהציוויליזציה עדיין לא השיקה אותה.
שלושה חודשים מסיביים ורוויי הרפתקאות מסמרות שיער חלפו עליהם ביערות-העד 

והם תעדו הכל במצלמותיהם. החל מעדרי פילים דוהרים, קרבות קיום בין אריות 
לצבאים, וכלה בציפורים נדירות בעמקים מרהיבי עין. הם התחככו יפה מאד עם 

שבטים פראיים שלפעמים חשדו בהם, אבל מהר מאד הם נשאו חן בעיני ראשיהם 
שבמקום לבשל אותם בסיר ענק, העניקו להם קשת וחיצים במתנה ושלחום 

לחופשי.

עד היום המר והנמהר ההוא. האחים גולן החליטו לחזור לארץ, אך בטרם זאת, הם תיכננו 
טיול ממונע על אופנועים לאתר פראי באחד הג'ונגלים היותר מוכרים. האופנועים צויידו 

היטב בדלק, במזון ומיד בהנץ החמה הם הניעו את האופנועים ופתחו בדהרה לכיוון היער. 
הסקרנות גברה עליהם והם החליטו לסטות לשביל כורכר צדדי, אבי לחץ על הדוושה, לכיוון 

עיקול הדרך, ואי מפה אי משם, יצאה מן המעבה ג'ירפה ענקית ודהרה למולו, הוא נכנס 
להלם וחרדה. הוא פנה ימינה, היא סטתה שמאלה. הוא משך שמאלה, היא חתכה ימינה, 

שועטת למולו בדווקא כמו מתעקשת להתנגש בו. הוא לחץ בעוצמה על הבלמים, אך מאוחר 
מדי. האופנוע נכנס בגוף הג'ירפה וראשו נטרק בראשה. איזה בום!

מושיקו שדהר לפניו היפנה ראשו לאחור וראה את האסון, אחיו היה שרוע על הארץ מפרכס 
בתוך שלולית דם והג'ירפה אף היא שכובה מיוסרת ונאנקת. איך מזעיקים לכאן עזרה? חרד 
מושיקו. הוא ניסה להנשים את אחיו, שמצחו כמעט הגיע לעורפו, אך טבע בדמו. הוא הצליח 

בעזרת תחבושות לחסום פצעים מדממים, עלה לאופנוע וחזר לכביש המרכזי, שם הבחין 
באוטובוס תיירים מקרטע. הוא עצר אותו, וביקש מן הנהג הכושי לאסוף את אחיו לביה"ח.

הכושי היה אדיש. "האוטובוס מלא תיירים" ענה באנגלית עילגת "אני לא יכול להפסיק את 
הטיול". מושיקו זעק "אבל אחי עלול למות, כמה כסף לשלם לך בשביל זה?"

הנהג הכושי דווקא גילה עניין ו- 1,500 דולר מרשרשים שיכנעו אותו לבקש את סליחת 
התיירים, תוך הבטחה שיפצה אותם. הוא נכנס עם האוטובוס לשביל הצדדי, ויחד עם 

מושיקו העלו את אבי לאוטובוס.
בבית החולים הקטן בעיירה האפריקנית הצליחו לייצב את מצבו של אבי, אך הוא היה בחוסר 

הכרה מוחלט. ראשו היה מעוך וכתות בצורה מחרידה.
הקונסול הישראלי הצליח להעביר בעזרת אמבולנס את אבי גולן לעיר הבירה ומשם בטיסה 

עם ליווי רפואי למרכז רפואי גדול בארץ.
במשך שלושה חודשים היה אבי גולן בחוסר הכרה. גולגלתו היתה מרוסקת מצידה הימני 

מואובחנה פגיעה חריפה באזור חשוב במוח. "רק נס יחזיר אותו להכרה" אמר פרופ' גולדש
טיין להוריו הבוכיים.

רופאים וניסים לא הולכים יד ביד. אחרי שלושה חודשים אבי פקח עיניים מבינות, אבל פיו 
מהיה חתום. הוא לא יכול היה להוציא הגה מפיו. רק אחרי חצי שנה נפלטו ההברות הראשו

נות "אבא, אמא". כמו תינוק בן יומו. 
באותן שעות ארוכות של שתיקה בעל כורחו, הוא חשב על עצמו, על חייו, על תכלית חייו, על 
מי ברא את העולם, ואיך ברא, ולמה ברא, ומדוע התאונה הזו נכפתה עליו, ולמה הוא שותק 
ולא יכול לפלוט מילה מפיו. מי משתיק אותי??? הדממה הפנימית חוללה בו זעזוע וטלטלה.

והשאלות ביקשו והתחננו לתשובות. במחלקת השיקום הוא הבחין בספר תנ"ך והתחיל 
לדפדף. דף אחרי דף. בוהה, מנסה להבין, מנסה למלא בורות נשברים.

"בראשית ברא..." מענין חשב לעצמו, יש מי שברא את הארץ, השמים, הצמחים, החיות 
והאדם, ויש סדר ותיכנון לכל מהלך הבריאה, וכנראה הוא גם ברא אותי... אז מה הוא רוצה 

ממני? מה פתאום הוא שלח אותי להתנגש עם ג'ירפה?".
כשנה אחרי התאונה חל שיפור מסויים ביכולת הדיבור של אבי גולן, וגם מצבו הפיסי השתפר 
לאין ערוך, אך הוא עדיין נשאר צמוד למחלקה השיקומית. בצהרי אחד הימים הגיעו לביקור 

שניים מחבריו, ללא כל תאום מראש.
יגאל מכפר שמריהו, ויוסי פלח החוזר בתשובה עם הכיפה הלבנה. הם ישבו על הספסל 

והקשיבו לסיפורי הג'ונגל של ידידם. עד התאונה, את התאונה עצמה כבר לא ידע אבי גולן 
לספר, הארוע הזה נעלם מזכרונו. רק מאחיו מושיקו, הוא שמע על פרטי התאונה המוזרה עם 

ה...
יגאל מכפר שמריהו שלף מכיסו מכשיר הקלטה קטן ואמר, "לא תאמינו, את כל המפגש 

שעשינו לפני הטיסה שלך לאפריקה, הקלטתי. בואו נאזין. ההקלטה היתה חדשה וברורה, 
החל מחוויות הצבא, עבור לסיסמת הכיפה "נ. נח. נחמ." של יוסי, וכלה במונולוג המתריס 

והמכוער של אבי גולן כלפי שמיא...
השלושה היו קשובים ומרותקים להקלטה, עד שלפתע שמעו את גולן אומר בבדיחות דעת 

לעברו של יוסי "אני נוסע לאפריקה, יוסי, מחרתיים, ושם באפריקה רק ג'ירפה יכולה להחזיר 
אותי בתשובה". אחר נשמעו פרצי צחוק.

הם האזינו שוב ושוב למשפט הזה, "רק ג'ירפה יכולה להחזיר אותו בתשומ  השלושה היו בהלם.
בה...". רק ג'ירפה... לא יאומן.

"ברית כרותה לשפתיים" הסביר יוסי לאבי. "לפעמים אתה מנבא את עתידך. אתה בת-קול 
של עצמך. אתה לא זקוק לסמינר ליהדות, אצלך את כל העבודה עשתה ג'ירפה מטופשת 

אחת במעבה הג'ונגל".
אבי יצא מבית החולים עם כיפה על ראשו, ציצית על גופו ועם המון תודה לג'ירפה, שהכניעה 

אותו בנגיחה אחת ופתחה בשבילו את פרשת בראשית של יהדותו המעשית.
בראש השנה האחרון הוא נסע לאּומן להגיד תודה לרב נחמן. הוא ויוסי פלח קראו מחובקים 
מודומעים את ה"תיקון הכללי". אבי גולן הבחין על המצבה בתאריך פטירת רבי נחמן: חי' בת

שרי. לא תאמינו, אבל היה זה יום הולדתו של אבי גולן... היה זה גם תאריך הנגיחה. לפעמים 
חברים, לפעמים נגיחה של ג'ירפה היא נשיקת חמלה של הקדוש ברוך הוא.

חוכמה
"זריזות היא מידה טובה ויקרה היא, בכל איבריו של האדם, זולת הפה והלשון".

)המגיד ממזריץ'(



שבת קודשזמני התפילות והשיעורים ל
 זמני התפילות

 17:15 -מנחה ערב שבת

  07:15 –של שבת  שחרית

 (07:45-)"ברוך שאמר"
 13:30  -מנחה מניין א'

  16:55  -מנחה מניין ב'

 18:08 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שלמה רבי שיעור עם  - 14:15
 .עובדיה שליט"א

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -15:00
 שליט"א.

דוד אטדגי שיעור עם הרב  -16:00
 ".פוריםשליט"א ב"הלכות 

טבילת "שיעור בהלכות  -17:35
דוד אטדגי עם הרב  "כלים

 .שליט"א

12:30שיעור תהילים לילדים: 

     :שיעורים בימי החול

 . ומפי ר' לירז הי"ו.שליט"א דוד אטדגי  הרבמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

 לירז הי"ו בספר התניא. : אחר ערבית עם ר'יום שני

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א: לישייום ש

שליט"א  דוד אטדגי בהלכות "איסור והיתר" מפי הרבשיעור : יום רביעי

 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר בבית הכנסת "תפארת ישראל" 

 שיעור בהלכות שבת עם ר' שלמה כהן אחר שחרית.: יום שישי

 באולם בית הכנסת. 20:00: ביום שני בשעה שיעור לנשים

כל  בבחינת  שקלים  פרשת  תורה:  לומדי  החזקת 
העוסק  וכל  עולה  הקריב  כאילו  עולה  בתורת  העוסק 
ע"י  להשתתף  האדם  שעל  אומרת  זאת  וכו'  חטאת  בתורת 

  שבת "פרשת שקלים"-מהותה/דיניה/מעלתה/וסגולותיה
הרב דוד אטדגי שליט"א

תקנת ארבע פרשיות: משה רבינו תיקן לישראל שיקראו בתורה 
בשבתות ובשני וחמישי ובמועדי ישראל )רמב"ם הלכות תפילה פרק ב(. מלבד זאת, ישנם עוד ארבע שבתות בהן נוהגים 
לקרוא פרשה נוספת, ואלו הן: פרשת שקלים, פרשת זכור, פרשת פרה פרשת החודש )מגילה כט, א, טוש"ע סי' תרפה(. 

פרשת שקלים: פרשת שקלים היא הפרשה הראשונה מד' 
פרשיות, ונאמר בה תרומת השקלים שנתנו בני ישראל 
ולשון  לדורות.  השקל  מחצית  וחיוב  למשכן, 
בחודשו  חודש  עולת  "זאת  י"ד(:  כ"ח,  )במדבר  התורה 
לכאורה,  מיותר  השנה"  ו"חודשי  השנה",  לחודשי 
שצריך  בשנה,  חודש  שיש  חכמים  מכך  למדו 
חדשה,  מתרומה  הקרבנות  את  בו  ולהביא  לחדש 

ומנין שחודש זה הוא חודש ניסן? – למדים )מגילה כט, ב, ר"ה ז, 
א( בגזרה שווה: "חודש" )דברים ט"ז, א'(: "החודש הזה לכם" )שמות י"ב, ב'( שהוא חודש ניסן. ומכיוון שכך היו אוספים 
לצורך כך מחצית השקל מכל אחד מישראל, ובכדי שיספיקו להביא עד ר"ח ניסן, היו מכריזים על כך כבר 
בר"ח אדר, וכמו שפותחת המשנה בשקלים )פרק א משנה א(: "באחד באדר משמיעים על השקלים" )ט"ז סי' תרפה א(.

טעם קריאת פרשת שקלים-ונשלמה פרים שפתינו: אנו משלמים פרים שפתינו בקריאת פרשת כי תשא, 
דכתיב בה ענין השקלים, והוא לזכרון מצות נתינת מחצית השקל שהיו עם ישראל מחויבים לתת 

ללשכה לקרבן התמיד בכל שנה בחודש ניסן..ותחשב הקריאה כאילו קיימנוה בפועל ממש )לבוש שם סעיף 
ב'. ערוך השולחן סעיף ב'. משנ"ב שם ס"ק א(. טעם ב': לזיכרון מצוות מחצית השקל )לבוש תרפה א, משנ"ב תרפה ס"ק א(. 

טעם ג': זכר לקריאת פרשה זו בבית המקדש )מקראי קודש סימן א(.

ז(.  תרפה  שו"ע  )עיין  מדרבנן  חיובם  שקלים  פרשת  דרבנן:  או  דאורייתא  שקלים  פרשת  קריאת  חיוב 
וי"א שאפשר שהיא מהתורה. )כ"כ החיד"א במחב"ר סי' קמו, שמצא כן בשם תוס' ר"י שירלאון ברכות יג. עמ' קסא. שכתב, "ויכול 

להיות שקריאת ס"ת מן התורה, כגון בפרשת שקלים, ופרשת זכור, ופרשת פרה אדומה". עיי"ש(. והשל"ה )ריש מס' מגילה דף רפ'( הוסיף, 

שיש ליזהר בפרשיות אלו יותר מפרשיות כל השנה.

מדוע משמיעין על השקלים בא' באדר דווקא: הטעם בא' באדר: "אמר הקב"ה, גלוי וידוע לפני שעתיד 
המן הרשע לשקול שקלים לאחשוורוש כנגד ישראל, לכן אמר למשה שיקדימו שקלי ישראל לשקלי 

המן" )ירושלמי מגילה ז., מסכת סופרים פרק כ"א, ד'. שבלי הלקט סי' קצ"ג. אורחות חיים(. עוד טעם כתב בספר משנת אליהו 
)שקלים שם(, שהוא כדי להגן על זה החודש שנפל בו הפור, שרצה המן לבולען את עם ישראל כמו דגים.

יעקב  לר'  המנחה  תורת  בספר  שמירה:  שצריך  זה  בחודש  הצדקה  מצות  זכות  לעורר  יש   - נוסף  טעם 
בריח  מנחש  שיונק  משחית  מלאך  שיש  כתב  לג(  דרשה  ויקה"פ  )פרשת  הרשב"א  מתלמידי  סקילי 
באדר  וגבורתם  ותוקפם  וכוחם  א(  כו  )ישעיה  הגדול  בים  אשר  הגדול  ומהתנין  עקלתון  נחש  ומלויתן 
ליום  מיום  ודקדק  חקר  הוא  וגם  באדר,  הגורל  לו  בנפול  המן  שמח  כן  ועל  דגים,  שמזלו 
את  המכתיר  והוא  לויתן,  בריח  ונחש  הגדול  התנין  מושל  באדר  כי  שראה  עד  לחדש  ומחדש 
ממנו  ונתעוותו  החכמה  מעיינות  ממנו  ונסתמו  ע"ה  רבינו  משה  הנבראים  אב  נפטר  ובו  הצדיק 
שהיא  שקלים  פרשת  שתבוא  אדר  קודם  שקלים  פרשת  לקרות  תקנו  כן  ועל  וכו'..  התבונה,  נתיבות 
הגדולים  והתנינים  הבריחים  הנחשים  מנתיבת  לישראל  קריאתה  זכות  ותציל  הצדקה,  מעשה  פרשת 
המושלים באדר וכו'. )הביאו מו"ר הראשל"צ שליט"א בספרו ילקוט"י פרים עמ' מז, ועיי"ש שהאריך כיד ה' הטובה עליו בטעמים נוספים(.

אלו  פרשיות  בד'  לקרוא  צריך  אין  תרגום:   ואחד  מקרא  שניים  שקלים  פרשת  את  לקרוא  יש  האם 
יקרא את ההפטרה  קריאת שמו"ת,  וגם בעת שקורא את ההפטרה אחר  תרגום,  ואחד  שנים מקרא 
ביום  קורא  אם  ובין  ששי,  ביום  שמו"ת  קורא  אם  בין  שקלים,  הפטרת  את  ולא  השבוע  של  הרגילה 
שבת עצמו. )תו"ש או' י"א. וכ"פ החיד"א בס' מורה באצבע סי' ד' או' קל"ב. וכן העלה הבא"ח ש"ב פרשת  לך לך סי"א. וכה"ח סי' רפה 
ס"ק לו. וכ"פ בשו"ת אגר"מ או"ח ח"ג סימן מ(. והלקט יושר )עמוד קנ"ד( כתב שרבו התרומת הדשן, היה קורא שנים 

כן. הפוסקים  הסכמת  אין  ומ"מ  חיים(.  מים  מס'  י"ב  סי'  משה  דברי  )ראה  פרשיות  הד'  את  תרגום  ואחד  מקרא 

אמירת לשם יחוד קודם הקריאה: יש שנהגו לומר לשם יחוד קודם קריאת פר' שקלים לעורר הכוונה, 
וזה הנוסח: "ליקבה"ו וכו' הנה אנחנו באים לקרות )או לשמוע(, פרשת שקלים כתקנת רבותינו ז"ל, לעורר 
שקל הקרש פלס ומאזני משפט לה', ולהכניע מאזני מרמה בגבול הרשעה הניצב כאריה יכסוף לטרוף, 
וככפיר ישב במסתרים, ובסגולת קריאה נאמנה זאת, קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך, 
תמחה את זכר עמלק כמוץ יסער מגרן וכעשן מארבה וברצונך תשוב ותרום ותגביה קרננו למעלה על 
ידי משה עבדך, כמו שהבטחתנו כי תשא את ראש בני ישראל ובחסדך תבנה מקדש המעוז במהרה 
בימינו לאשר ולקיים מצות שקלים בפועל ויהי נועם ה' אלהינו וכו'. )כה" סי' תרפה ס"ק לג. ומקורו מספר חמד"י(.

סדר הקריאה: בספר תורה הראשון קוראים שבעה עולים, ובספר השני קוראים למפטיר בפרשת שקלים, 
שהוא בפרשת כי תשא מתחילת הפרשה עד; "ועשית כיור נחושת" )מגילה כ"ט: שו"ע סי' תרפ"ה סעיף א'. שערי אפרים 
שער ז' הלכה פ'(. מנהג בני ספרד להתחיל ההפטרה "ויכרות יהוידע" )מלכים, ב', פרק י"א( ששם מדובר בענין 

השקלים )לבוש. משנ"ב(. )מגילה ל: שו"ע סי' תרפ"ה סעיף א'. אבודרהם.כל בו. ערוך השולחן שם אות ג'; וביאר בערוה"ש הטעם עיי"ש( ומנהג 
בני אשכנז, להתחיל ההפטרה מ"בן שבע שנים יהואש במלכו וגו'" )טור. מהרי"ל. לבוש. ערוך השולחן(. 

אדם  שאר  או  שהרב  קהילות  בהרבה  נוהגים  ההפטרה:  את  קורא  חשוב  אדם  או  שהרב  מנהג 
מהרי"ח(. ליקוטי  קל"ג.  ס"ק  השלם  רב  מעשה  כ"א.  ס"ק  רבה  )אליה  הפרשיות  בארבע  למפטיר  עולה  חשוב 

קטן בעליית מפטיר: בקריאת פרשת שקלים והחודש ראוי שקטן לא יעלה למפטיר. )הרמ"א בסי' רפ"ב סעיף ד' כ' 
 שישלהתיר לקטן לקרוא במפטיר. ועי' אליה רבה תרפ"ה ס"ק י"ח שאוסר. משנ"ב רפ"ב ס"ק כ"ג, בה"ל(. ובמקום שנהגו להקל יש להם על מה 

שיסמוכו, ואין למחות בידם. ובלבד שיהיה הקטן יודע למי מברכים, והוא מעל גיל שש שנים. )חזו"ע פורים עמ' כז(.

הקרבנות,  בתורת  שעוסקים  לומדיתורה  בהחזקת  שקליו,  בחצאי  לבו  תרומת 
זצ"ל(. הדאיה  להגר"ע  מ"ז,  עמ'  זור  לשבת  א  דרוש  עבדיהו  )ויקח  בפועל.  הקריבום  כאילו  שנחשבים 

משמיעין על השקלים – חשבון נפש: "באחד באדר צריך לעורר העם בתשובה, וזהו 
שאמר  "משמיעין על השקלים" כלומר שכל אדם צריך אז לשקול עצמו וערכו וחישב 

עם קונהו, מאשר חטא על הנפש, וכמה מצוות יש בידו וכמה עוונות חמורות עשה וקלקל 
בנפשו בעוה"ר, כדי שאז יכיר מיעוט ערכו וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה 

לסלוח". )אדרת אליהו לבא"ח פר' משפטים(.

מעלת שבת זו וסגולותיה : בספרי החסידות הובא, שבל שבת ושבת של הד' פרשיות יורד 
שפע לעולם, ובשבת שקלים, יורד שפע של עושר והרחבה, וכן שבת זו מסוגלת לפרנסה 

טובה. )כ"ה בשם הגנזי ישראל, ובהרחבה בספר עטרת ישועה, מועדים משפטים, שקלים(. עוד כתבו, ששבת זו 
בכוחה שיתקבלו כל התפילות של ל ימי השנה לרחמים ולרצון. )כן מטו משמיה דהאמרי יוסף(. 

ורבי פנחס מקוריץ אמר כי הוא עומד ומצפה לשבתות שקוראין בהן ארבע הפרשיות, כי 
אז נפגשים עם הקב"ה כביכול. )אמרי פנחס שער ד' רכה(.

~המשך~


