בס"ד

העלון המשפחתי לעיון בפרשה ובהלכה סביב שולחן השבת לע"נ הרב שמעון בן שמחה ע"ה ולע"נ רבקה בת יוסף ע"ה

פרשת "פקודי" התשע"ד

מדוע משה נתן דו"ח מפורט על התרומות
שקיבל ואילו כלים עשה מהם?
 .1משה לא רצה שעם ישראל יחשוד בו שהוא לקח את הכסף והזהב ושאר
התרומות לכיסו ולכן הקפיד לפרט מה עשה בדיוק עם התרומות .לא רק זו
אלא הוא הקפיד שתמיד יהיה איתו מישהו נוסף בגביית התרומות ובניית
המשכן וכליו ולכן נאמר "על פי משה ביד איתמר" .על יסוד התנהגותו זו של
משה אמרו חז"ל שאדם צריך לצאת ידי חובת הבריות כדרך שצריך לצאת ידי
חובת המקום שנא' "והייתם נקיים מ ד' ומישראל"
 .2משה הודיע לעם להפסיק להביא תרומות כי כבר היה די והותר .כנראה שמשה
חש שיש אנשים שנפגעו מכך שכבר לא רצה לקבל מהם תרומה וחשבו שיש
למשה איזושהיא טענה ושנאה נגדם ולכן משה פירט את כל הכלים שנעשו ע"י
התרומות להראות להם שזה לא נעשה מתוך נקמנות אישית אלא כך כבר היה
די והותר (אברבנאל)
 .3בענין התרומות היה פלא גדול  ,הכסף והזהב והנחושת ושאר החומרים
שניתרמו הספיקו בדיוק לכל הכלים ולציפויים שלהם ולכן משה פירט כדי
להראות לעם את הנס הגדול
 .4התורמים רצו לדעת מה עשה משה עם כל מה שהם תרמו  ,לא בגלל שחשדו
שמשה יגנוב לעצמו אלא רצו להרגיש שאכן קיימו את המצוה בשלימות והכסף
והזהב אכן נוצלו רק למצוה ולכן משה פירט לתת להם הרגשה טובה שאכן
קיימו את המצוה ותרומתם הלכה לצורך המשכן כפי ש ד' ציוה (ר"י מספינקא)

העלון מוקדש לעילוי נשמת :

הרב שמעון בן זילפה ע"ה ,רבקה בת יוסף ע"ה ,יפה בת שמעון ע"ה ,בת שבע בת אפרים ע"ה ,יוסף בן שלמה ע"ה ,הרב שמחה בן אפרים
ע"ה ,זילפה בת יואב ע"ה ,הרב אור שרגא בן שמואל ע"ה ,הרב יוסף חיים בן יעקב ע"ה ,אריאל צבי בן אליעזר ע"ה .מאשה מרים בת
יצחק אריה ע"ה .ליאת בת אהרן ע"ה .שמואל בן איסר ישראל הכהן ע"ה .יהונתן דוד בן יהודה מיכאל ע"ה .אלישר צבי בן שמחה ע"ה

כל הזכויות שמורות למחבר מרדכי אפרתי efratis@neto.net.il

9919120250

שאלות ותשובות בהלכות פורים

מתי קוראים את פרשת
"שקלים" ומדוע?

קוראים את פרשת "שקלים" בשבת שלפני ר"ח אדר ובגלל הסיבות הבאות:
נאמר בתורה "זאת עולת חודש בחודשו לחדשי השנה" והגמ' לומדת מכך שיש להקריב
בבית המקדש את קורבנות התמיד המוספים וכו' מבעלי חיים חדשים שניקנו לאחר ר"ח
ניסן ולכן בר"ח אדר  ,חודש לפני זמן קניית הקרבנות החדשים ,הכריזו וביקשו מהציבור
לתרום את שיקליהם כדי שיהיה כסף וזמן לקנות  ,וזכר לכך אנו קוראים את הציווי לתת
שקלים למקדש כבר בשבת שלפני ר"ח אדר.
שנית ,מאחר ובפורים אנו קוראים את המגילה ובמגילה מסופר שהמן נתן עשרת אלפים
שיקלי כסף לאחשורוש כדי שיתיר לו להרוג את היהודים ולכן כדי להקדים את המן אנו
מזכירים את מתן מחצית השקל שלנו עוד לפני ר"ח אדר כדי שתעמוד ותכפר מול שקליו של
המן
הרעיון העומד בבסיס תשובה זו הוא שבכל שנה  ,האירועים שקרו בעבר והמסופרים
במגילה מתרחשים שוב מבחינה רוחנית (זה פירוש הפסוק "והימים האלו נזכרים ונעשים"),
כלומר כאשר נקרא על נתינת שיקלי המן כתמורה להיתר להשמיד את היהודים ,אירוע כזה
ממש קורה ומתרחש מבחינה רוחנית באותו רגע שקוראים אותו במגילה ולכן עלינו
להקדים ולהזכיר את זכותנו במצות מחצית השקל עוד לפני ר"ח אדר

על מה צריך להקפיד בקריאת
פרשת "זכור" ומדוע ?

כידוע משה תיקן לקרוא בתורה בתורה בשבת וכן בשני ובחמישי בשחרית (כדי שלא ישהו
שלשה ימים בלי שמיעת תורה) ועזרא הסופר תיקן שיהיו שלשה עולים ,ועשרה פסוקים ,וכן
תיקן שיקראו בתורה במנחה של שבת .מכל זה נובע שקריאת התורה בשבת  ,במנחה של
שבת ובשני וחמישי אינה מצוה מדאוריתא אלא רק תקנה  .מאידך לדעת פוסקים רבים
קריאת פרשת "זכור" היא מצוה מן התורה ובגלל זה מקפידים מאוד כדלהלן:
 .1לקרוא מהס"ת המוגה והמהודר ביותר שיש בביהכנ"ס
 .2לקרוא בדיקדוק  ,ביטוי נכון ושלם של המילים והטעמים ושמיעת כל מילה
 .3על הקורא בתורה לכוין להוציא ידי חובה את השומעים וגם עליהם חובה לכוין
לצאת יד"ח בקריאתו
 .4לא להעלות לתורה לעלית "זכור" קטן שלא הגיע למצות (לעלית "מפטיר" אחרת
במהלך השנה י"א שמותר אם הוא יותר מגיל  6ויודע למי מברכים)

האם גם נשים חיבות בשמיעת
פרשת "זכור" ?

אמנם לפי הכלל שאישה פטורה מ "מצות עשה שהזמן גרמן" היה אפשר לומר שאישה
תהיה פטורה מ"זכור" הנאמר בזמן קבוע (שבת לפני פורים) אבל זוהי טעות כיון שהתורה
לא קבעה זמן מוגדר למצות זכירת עמלק ויש לעשותה יום יום ורק חכמים הם אלו
שהסמיכו אותה לפורים ולכן אישה חייבת ב "זכור"
מאידך יש האומרים שאישה פטורה מ "זכור" כיון שמצות זכירת עמלק סמוכה בתורה
למצות מחיית עמלק ומי שלא חייב במחיית עמלק אינו חייב בזכירת עמלק  ,ומאחר ונשים
לא יוצאות לקרב ולא חייבות במחיה כך לא חייבות בזכירה
ומאחר ויש בענין מחלוקת ההלכה היא שעדיף שאישה תשתדל ותבוא לשמוע (ואם אחרה
אפשר לקרוא עבורה לאחר התפילה או במנחה אם יש עשרה אנשים ,אבל לא יברכו על
קריאה זו) אבל אם אינה יכולה להגיע  ,אינה חייבת ויכולה להקל ולסמוך על הפוטרים.
(אא"כ נהגה לבוא  3פעמים ואולי יש בכך משום נדר)

משה אמר לבצלאל לבנות כלים (ארון ,שולחן ,מזבח,
מנורה וכו') ואח"כ משכן ואילו בצלאל טען שיש לבנות
קודם משכן ואח"כ כלים .מה היתה המחלוקת ביניהם ?
משה היה אחוז בהנהגה על טבעית (לא אכל ולא שתה
 09יום ,לא כהתה עינו ולא נס ליחו גם בגיל  219וכו')
ולכן טען שגם הכלים יעמדו בחוץ ללא משכן הם לא
יינזקו כי הכל על טיבעי ואילו בצלאל היה אחוז בהנהגה
טיבעית (בצלאל :צל א-ל ,כלומר המציאות הטיבעית
שהיא כצל מול המציאות של האור הרוחני) וע"פ טבע יש
לבנות קודם בית ואח"כ להכניס את הכלים
דבר נוסף ,משה סבר שיש לבנות "כלים" ואח"כ להכניס
בהם אור כלומר יש לתקן את המידות וההתנהגות ורק
אח"כ אפשר לזכות לאור הרוחני מאידך בצלאל סבר
שאם נחכה לתקן את המידות ורק אח"כ נזכה לרוחניות
זה לא יקרה ולכן סבר שיש לבנות קודם משכן ,כלומר
שהשכינה תשרה בנו למרות שעדיין אין כלים מתוקנים

.2חוג תהילים "תפארת אריאל" בע"ה בשבת במרכזי בשעה 20:99
" . 1כולל יום השישי" קורא לך !!!!! בית מתיתיהו  0:09עד 29:99
לשבת!!! בוא לכולל יום השישי!!!

הכן עצמך

אם אתה פנוי בבוקר ,בוא ללמוד
איתנו במסגרת דתית לאומית כל
יום בין השעות 29:99 – 8:99
פרטים 9919120250 :

רוצה לדעת זמני תפילות ושיעורים ועוד מידע דתי  ,איחולים ושמחות המתרחשים בגבעת שמואל ?
היכנס לאתר

www.dationline.co.il

