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אדר התש"ע

בס"ד

מחצית השקל
לפרשת כי תשא )ע"פ שעור מאת שרון רמון(
 .1שמות פרק ל'
)יא( וַיְ ַד ֵבּר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר):יב( ִכּי ִת ָשּׂא ֶאת רֹאשׁ ְבּנֵי
ַפשׁוֹ ַלה' ִבּ ְפקֹד א ָֹתם וְ לֹא
ָתנוּ ִאישׁ כּ ֶֹפר נ ְ
יהם וְ נ ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפ ֻק ֵד ֶ
יִ ְהיֶה ָב ֶהם ֶנגֶף ִבּ ְפקֹד א ָֹתם:
)יג( זֶה יִ ְתּנוּ ָכּל ָהע ֵֹבר ַעל ַה ְפּ ֻק ִדים ַמ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ
רוּמה לה':
ֵרה ַה ֶשּׁ ֶקל ַמ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל ְתּ ָ
ֶע ְשׂ ִרים גּ ָ
רוּמת
ָמ ְע ָלה יִ ֵתּן ְתּ ַ
)יד( כֹּל ָהע ֵֹבר ַעל ַה ְפּ ֻק ִדים ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ָ
ַמ ִעיט ִמ ַמּ ֲח ִצית ַה ָשּׁ ֶקל ָל ֵתת
ַר ֶבּה וְ ַה ַדּל לֹא י ְ
ה'):טו( ֶה ָע ִשׁיר לֹא י ְ
יכם:
ַפשׁ ֵֹת ֶ
רוּמת ה' ְל ַכ ֵפּר ַעל נ ְ
ֶאת ְתּ ַ
ָת ָתּ אֹתוֹ ַעל
ֻרים ֵמ ֵאת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נ ַ
)טז( וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶאת ֶכּ ֶסף ַה ִכּפּ ִ
מוֹעד וְ ָהיָה ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִז ָכּרוֹן ִל ְפנֵי ה' ְל ַכ ֵפּר ַעל
ֲעב ַֹדת א ֶֹהל ֵ
יכם:
ַפשׁ ֵֹת ֶ
נְ
 .2שמות פרק ל"ח
ַח ִמ ָשּׁה
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ו ֲ
קוּדי ָה ֵע ָדה ְמאַת ִכּ ָכּר ְו ֶא ֶלף ְ
)כה( וְ ֶכ ֶסף ְפּ ֵ
ְשׁ ְב ִעים ֶשׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ:
וִ
ֻלגּ ֶֹלת ַמ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ ְלכֹל ָהע ֵֹבר ַעל
)כו( ֶבּ ַקע ַלגּ ְ
וּשׁל ֶֹשׁת
ָמ ְע ָלה ְל ֵשׁשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף ְ
ַה ְפּ ֻק ִדים ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
ַח ִמ ִשּׁים:
ַח ֵמשׁ ֵמאוֹת ו ֲ
ֲא ָל ִפים ו ֲ
אַדנֵי ַהקּ ֶֹדשׁ...
)כז( וַיְ ִהי ְמאַת ִכּ ַכּר ַה ֶכּ ֶסף ָל ֶצ ֶקת ֵאת ְ
ַח ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים ָע ָשׂה וָוִ ים
וּשׁ ַבע ַה ֵמּאוֹת ו ֲ
)כח( וְ ֶאת ָה ֶא ֶלף ְ
מּוּדים...
ָל ַע ִ
 .3במדבר פרק א'
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל …
)ב( ְשׂאוּ ֶאת רֹאשׁ ָכּל ע ַ
ָמ ְע ָלה ָכּל י ֵֹצא ָצ ָבא ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ִתּ ְפ ְקדוּ א ָֹתם
)ג( ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה ו ַ
אַהרֹן...
אַתּה וְ ֲ
ְל ִצ ְבא ָֹתם ָ
 .4המלבי"ם
ומה שאמר בלשון כי תשא שמורה על הרשות ,אם תרצה
לישא ,ולא אמר בלשון צווי ...והיה רק הודעה על העתיד באם
תצטרך לכך.

 .8שמואל א' ,פרק י"א ,פסוק ח'
הוּדה
וַיִּ ְפ ְק ֵדם ְבּ ָבזֶק וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ֶא ֶלף וְ ִאישׁ יְ ָ
אָלף:
ְשׁל ִֹשׁים ֶ
 .9רש"י
"ויפקדם בבזק"  -רבותינו אמרו בשברי חרסים) .סא"א(
לשון אחר :בבזק  -באבנים ,שנטל מכל אחד אבן ומנאם ,כמו
"ויפקדם בטלאים" )שמואל א' פרק ט"ו ,פסוק ד'( שנטל מכל
אחד טלה ומנאם בהם ,כמו שהיו מונים אותם בחצאי
שקלים.
 .10המלבי"ם
כי כל עוד שהעם מתאחדים והם כולם כאיש אחד ,זכות
הרבים גדול מאד ,אבל כשמונים אותם ,שאז מפרידים כל
איש בפני עצמו ,ויחופשו מעשיהם ,ואז ישלוט בהם הנגף.
 .11רבנו בחיי
אין הברכה מצויה לא בדבר המדוד ולא בדבר המנוי אלא
בדבר הסמוי מן העין ...שהנסים הנסתרים הם בכל יום ויום
ושהוא בדבר שאינו מנוי ומדוד ,כי אם הייתה הברכה חלה
במנוי לא היה נס נסתר אלא מפורסם ואין כל אדם זוכה לנס
מפורסם ...ומטעם זה צוותה התורה שלא ימנו ישראל
לגולגלות אלא בשקלים כדי שתהיה הברכה חלה עליהם
ברבוי זרעם בנס נסתר ,ושלא ישלוט בהם עין הרע השולטת
בעצם הדבר המנוי...
 .12רד"ק
אמרו רז"ל :כל זמן שנמנו ישראל לצורך לא חסרו ,שלא
לצורך חסרו ,כמו בימי דוד...
 .13שמואל ב' ,פרק כ"ד
יך ֶאל ָה ָעם ָכּ ֵהם
לוֹק ָ
יוֹסף ה' ֱא ֶ
ֹאמר יוֹאָב ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ֵ
)ג( ַויּ ֶ
וְ ָכ ֵהם ֵמאָה ְפ ָע ִמים וְ ֵעינֵי ֲאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך רֹאוֹת וַאדֹנִ י ַה ֶמּ ֶל ְך ָל ָמּה
ָח ֵפץ ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּה:

 .5רש"י ,שמות פרק ל'
)יב( כשתחפוץ לקבל סכום מניינם לדעת כמה הם אל תמנם
לגולגולות ,אלא יתנו כל אחד מחצית השקל ותמנה את
השקלים ותדע מניינם .ולא יהיה בהם נגף ,שהמניין שולט בו
עין הרע ,והדבר בא עליהם ,כמו שמצינו בימי דוד.

 .14האברבנאל
הכה לב דוד אותו ,שראה חטאו במה שהתגאה עם עמו
ונחלתו ומה' יסור לבו שהוא העזר האמיתי...

 .6רמב"ן שם
צווה הקב"ה את משה כאשר תשא ראש בני ישראל במניין
יתנו כפר נפש מחצית השקל...כלל המצווה ,כאשר תשא
ראשם תעשה כן ,שיכנס בכלל כל פעם שימנם.

 .15הרלב"ג
והנה החטא היה בזה המספר לפי מה שאחשוב כי זה יורה על
שדוד היה שם בשר זרועו בבטחו על רב העם ולא היה ראוי
שיבטח כי אם בשם יתברך...

 .7שמואל א' ,פרק ט"ו ,פסוק ד'
אתיִ ם ֶא ֶלף ַר ְג ִלי
וַיְ ַשׁ ַמּע ָשׁאוּל ֶאת ָה ָעם וַיִּ ְפ ְק ֵדם ַבּ ְטּ ָל ִאים ָמ ַ
הוּדה.
ֲשׂ ֶרת ֲא ָל ִפים ֶאת ִאישׁ יְ ָ
ַוע ֶ

