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058-7701074 להקדשת שיעור לזכות, למזל טוב ולעילוי נשמת, צרו קשר 

פרשת כי תשא
משה רבנו לא הבין כיצד יכולה תרומה של מחצית השקל לכפר על נשמות ישראל. 

הוא שאל את הקב"ה, ובתשובה ה' הראה לו מטבע של אש, ובכך ענה על תמיהתו 

של משה.

מה הייתה תשובתו של הקדוש ברוך הוא?

יש על זה משל:

אדם אחד למד להיות צורף, שמייצר תכשיטים מזהב וכסף. המורה שלימד אותו את 

המקצוע הדריך אותו כיצד לבצע את כל השלבים בעבודה.

אבל, הוא לא אמר לתלמיד שצריך להדליק אש מתחת לגוש הזהב או הכסף בזמן 

העבודה, בכדי לרכך את הזהב שיהיה ניתן לעבוד איתו כמו עם בצק. הוא חשב שזה 

כל כך ברור עד שאפילו לא הזכיר זאת.

לעבוד  ופנה   - מסודרת  בצורה  השיעורים  כל  את  סיכם  היטב,  הקשיב  התלמיד 

בעצמו. 

לא  הוא  אחד  פרט   – אבל  שלב.  אחרי  שלב  שלמד,  ההוראות  לפי  הכל  עשה  הוא 

עשה: הוא לא הדליק אש מלמטה.

ניתן  היה  ולא  קשה  חומר  נשאר  הזהב  דבר.  יצא  לא  שלו  העבודה  שמכל  כמובן 

לעשות איתו דבר...

זו הייתה תשובת הקב"ה למשה כשהראה לו את המטבע של אש.

אם מביאים מטבע - מחצית השקל - סתם כך, היא לא יכולה לשמש כ'כופר נפש' 

– ככפרה, היא לא חודרת לנפש. אבל, כשמדליקים אש, כשמקיימים את המצווה של 

'מחצית השקל' בהתלהבות, בהתפרצות של אש שנובעת מעצם הנשמה, אז יכולה 

– המעשה  כוונה אמיתית  לנפש. כשמוסיפים למעשה  להיות כפרה  מחצית השקל 

פועל את פעולתו ומכפר.

השבת אנו קוראים את פרשת פרה אדומה.

כאשר מזים על אדם אפר פרה אדומה – האדם נהיה טהור. עכשיו כולנו טמאים, 

ועם בוא הגאולה ובניין בית המקדש – נצטרך להיטהר באמצעות אפר הפרה.

מאז משה רבינו, נעשו תשע פרות אדומות ואת הפרה העשירית יעשה מלך המשיח 

שבת שלום!במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.

הסרטון מוקדש לזכות החיילת בצבאות ה‘ יוכבד בת חיה מושקא 
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