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  ע"                  אדר התש                        ד"בס

  

  מחצית השקל
  )פ שעור מאת שרון רמון"ע (פרשת כי תשאל

  
  'שמות פרק ל. 1
ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ) יב:(ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר' ַוְיַדֵּבר ה) יא(

אָֹתם ְולֹא ִּבְפקֹד ' ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַלה
  :ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפקֹד אָֹתם

ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ) יג(
  :'ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה לה

ְעָלה ִיֵּתן ְּתרּוַמת ּכֹל ָהעֵֹבר ַעל ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמ ) יד(
ֶהָעִׁשיר לֹא ַיְרֶּבה ְוַהַּדל לֹא ַיְמִעיט ִמַּמֲחִצית ַהָּׁשֶקל ָלֵתת ) טו:('ה

  :ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם' ֶאת ְּתרּוַמת ה
ְוָלַקְחָּת ֶאת ֶּכֶסף ַהִּכֻּפִרים ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנַתָּת אֹתֹו ַעל ) טז(

ְלַכֵּפר ַעל ' ְוָהָיה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני הֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד 
   :ַנְפׁשֵֹתיֶכם

  
  ח"שמות פרק ל. 2
ִּכָּכר ְוֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוֶכֶסף ְּפקּוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ) כה(

  : ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁשְוִׁשְבִעים ֶׁשֶקל
ֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלכֹל ָהעֵֹבר ַעל ֶּבַקע ַלֻּגְלּגֶֹלת ַמֲחִצית ַהֶּׁש ) כו(

ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְלֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשלֶֹׁשת 
  :ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים

  ...ַוְיִהי ְמַאת ִּכַּכר ַהֶּכֶסף ָלֶצֶקת ֵאת ַאְדֵני ַהּקֶֹדׁש) כז(
ע ַהֵּמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָעָׂשה ָוִוים ְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְׁשבַ ) כח(

  ...ָלַעּמּוִדים
  
  'במדבר פרק א. 3
  …ֶאת רֹאׁש ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְׂשאּו ) ב(
 ִּתְפְקדּו אָֹתםִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ָּכל יֵֹצא ָצָבא ְּבִיְׂשָרֵאל ) ג(

  ...ְלִצְבאָֹתם ַאָּתה ְוַאֲהרֹן
  
  ם"המלבי. 4

אם תרצה , ומה שאמר בלשון כי תשא שמורה על הרשות
והיה רק הודעה על העתיד באם ... ולא אמר בלשון צווי, לישא

  . תצטרך לכך
  
  'שמות פרק ל, י"רש. 5
כשתחפוץ לקבל סכום מניינם לדעת כמה הם אל תמנם ) יב(

אלא יתנו כל אחד מחצית השקל ותמנה את , לגולגולות
שהמניין שולט בו , ולא יהיה בהם נגף. יינםהשקלים ותדע מנ

  . כמו שמצינו בימי דוד, והדבר בא עליהם, עין הרע
  
  ן שם"רמב. 6

ה את משה כאשר תשא ראש בני ישראל במניין "צווה הקב
כאשר תשא , כלל המצווה...יתנו כפר נפש מחצית השקל

  .שיכנס בכלל כל פעם שימנם, ראשם תעשה כן
  
  ' פסוק ד,ו"פרק ט', שמואל א. 7

ַוְיַׁשַּמע ָׁשאּול ֶאת ָהָעם ַוִּיְפְקֵדם ַּבְּטָלִאים ָמאַתִים ֶאֶלף ַרְגִלי 
  .ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ֶאת ִאיׁש ְיהּוָדה

  'פסוק ח, א"פרק י', שמואל א. 8
ַוִּיְפְקֵדם ְּבָבֶזק ַוִּיְהיּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ְוִאיׁש ְיהּוָדה 

  : ָאֶלףְׁשלִֹׁשים
  
  י"רש. 9
) א"סא. (בשברי חרסים רבותינו אמרו -" ויפקדם בבזק"

כמו , ומנאם אבןשנטל מכל אחד ,  באבנים-בבזק : לשון אחר
שנטל מכל ) 'פסוק ד, ו"פרק ט' שמואל א" (ויפקדם בטלאים"

בחצאי כמו שהיו מונים אותם ,  בהםטלה ומנאםאחד 
  .שקלים

  
  ם"המלבי. 10

זכות , דים והם כולם כאיש אחדכי כל עוד שהעם מתאח
מפרידים כל שאז , אבל כשמונים אותם, הרבים גדול מאד

  .ואז ישלוט בהם הנגף, ויחופשו מעשיהם, איש בפני עצמו
  

  רבנו בחיי. 11
אין הברכה מצויה לא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא 

שהנסים הנסתרים הם בכל יום ויום ... בדבר הסמוי מן העין
כי אם הייתה הברכה חלה , שאינו מנוי ומדודושהוא בדבר 

במנוי לא היה נס נסתר אלא מפורסם ואין כל אדם זוכה לנס 
ומטעם זה צוותה התורה שלא ימנו ישראל ... מפורסם

לגולגלות אלא בשקלים כדי שתהיה הברכה חלה עליהם 
ושלא ישלוט בהם עין הרע השולטת , ברבוי זרעם בנס נסתר

  ...בעצם הדבר המנוי
  
  ק"רד. 21

שלא , כל זמן שנמנו ישראל לצורך לא חסרו: ל"אמרו רז
  ...כמו בימי דוד, לצורך חסרו

  
  ד"פרק כ', שמואל ב. 31
ֱאלֹוֶקיָך ֶאל ָהָעם ָּכֵהם ' ַוּיֹאֶמר יֹוָאב ֶאל ַהֶּמֶלְך ְויֹוֵסף ה) ג(

ְך ָלָּמה ְוָכֵהם ֵמָאה ְפָעִמים ְוֵעיֵני ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך רֹאֹות ַואדִֹני ַהֶּמלֶ 
  :ָחֵפץ ַּבָּדָבר ַהֶּזה

  
  האברבנאל. 41
שראה חטאו במה שהתגאה עם עמו , הכה לב דוד אותו 

  ...יסור לבו שהוא העזר האמיתי' ונחלתו ומה
  
  ג"הרלב. 51

והנה החטא היה בזה המספר לפי מה שאחשוב כי זה יורה על 
שדוד היה שם בשר זרועו בבטחו על רב העם ולא היה ראוי 

  ... כי אם בשם יתברךשיבטח
  
 


