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 ד'שעאדר א' ת                                בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                     לפרשת שקלים ושיפוץ המקדש ע"י המלך יהואש
  (משה ליכטנשטיין והרב מרדכי סבתושל הרב  ים)על פי שיעורפקודי פרשת ל

 
 :מלכים ב' פרק י"ב.1
ן א ְלכֹו.-בֶּ ש ְבמָׁ ִנים ְיהֹואָׁ ַבע שָׁ ַבע ְלֵיהּוא -ִבְשַנת ב שֶּ שֶּ

ִם ְוֵשם ִאּמֹו  לָׁ ַלְך ִבירּושָׁ ה מָׁ נָׁ ִעים שָׁ ש ְוַאְרבָׁ ַלְך ְיהֹואָׁ מָׁ

ַבע ר ְבֵעיֵני  ג  .ִצְביָׁה ִמְבֵאר שָׁ ש ַהיָׁשָׁ ל ה'ַוַיַעׂש ְיהֹואָׁ -כָׁ

ע הּו ְיהֹויָׁדָׁ ר הֹורָׁ יו ֲאשֶּ ֹּא ד  .ַהכֵֹּהן יָׁמָׁ מֹות ל רּו-ַרק ַהבָׁ   סָׁ

מֹות ם ְמַזְבִחים ּוְמַקְטִרים ַבבָׁ עָׁ ש  ה  .עֹוד הָׁ ר ְיהֹואָׁ ֹּאמֶּ ַוי
ל ר-אֶּ ִשים ֲאשֶּ דָׁ ף ַהקֳּ סֶּ א ֵבית-ַהכֲֹּהִנים כֹּל כֶּ ף  ה'-יּובָׁ סֶּ כֶּ

ְרכֹו ף ַנְפשֹות עֶּ סֶּ ל  עֹוֵבר ִאיש כֶּ ב-כָׁ ה ַעל לֶּ ר ַיֲעלֶּ ף ֲאשֶּ סֶּ -כֶּ

ִביא ֵבית  ם ַהכֲֹּהִנים ִאיש ֵמֵאת  ו  ה'ִאיש ְלהָׁ הֶּ ִיְקחּו לָׁ
ת רֹו ְוֵהם ְיַחְזקּו אֶּ ר-ַמכָׁ ק ַהַבִית ְלכֹּל ֲאשֶּ דֶּ ם -בֶּ ֵצא שָׁ ִיּמָׁ

ק. דֶּ   בָׁ
ש ז ְך ְיהֹואָׁ לֶּ ה ַלּמֶּ נָׁ ֹלש שָׁ ְׂשִרים ְושָׁ ֹּא  ַוְיִהי ִבְשַנת עֶּ ִחְזקּו -ל

ת ק ַהבָׁ -ַהכֲֹּהִנים אֶּ דֶּ ש  ח  .ִיתבֶּ ְך ְיהֹואָׁ לֶּ א ַהּמֶּ ַוִיְקרָׁ
ם  ם ַמּדּוַע ֵאיְנכֶּ ר ֲאֵלהֶּ ֹּאמֶּ ע ַהכֵֹּהן ְוַלכֲֹּהִנים ַוי דָׁ ִליהֹויָׁ

ת ה ַאל-ְמַחְזִקים אֶּ ִית ְוַעתָׁ ק ַהבָׁ דֶּ ף ֵמֵאת -ִתְקחּו-בֶּ סֶּ כֶּ

ם ִכי ֵריכֶּ ק ַהַבִית ִתְתנֻהּו-ַמכָׁ דֶּ ַוֵיאֹּתּו ַהכֲֹּהִנים  ט  .ְלבֶּ
ת-י ְקַחתְלִבְלִת  ם ּוְלִבְלִתי ַחֵזק אֶּ עָׁ ף ֵמֵאת הָׁ סֶּ ק -כֶּ דֶּ בֶּ

ִית ד ַוִיקֹּב חֹּר ְבַדְלתֹו  י  .ַהבָׁ חָׁ ֵהן ֲארֹון אֶּ ע ַהכֹּ דָׁ ַוִיַקח ְיהֹויָׁ
ִמין( ְבבֹוא ל ַהִּמְזֵבַח בימין )ִמיָׁ ִאיש ֵבית -ַוִיֵתן אֹּתֹו ֵאצֶּ

ְתנּו ה ְונָׁ ֲהִנים שְֹּמ -ְיהוָׁ ה ַהכֹּ ּמָׁ תשָׁ ל-ֵרי ַהַסף אֶּ ף -כָׁ סֶּ ַהכֶּ

א ֵבית ם ִכי יא  .ה'-ַהּמּובָׁ רֹון -ַוְיִהי ִכְראֹותָׁ אָׁ ף בָׁ סֶּ ַרב ַהכֶּ
ת ֻצרּו ַוִיְמנּו אֶּ דֹול ַויָׁ ְך ְוַהכֵֹּהן ַהגָׁ לֶּ ף -ַוַיַעל סֵֹּפר ַהּמֶּ סֶּ ַהכֶּ

א ֵבית ת יב  .ה'-ַהִנְמצָׁ ְתנּו אֶּ ן ַעל-ְונָׁ ף ַהְמֻתכָׁ סֶּ יד )ְיֵדי( -ַהכֶּ
ִדים( ֵבית עֹּ  ה הפקדים )ַהֻּמְפקָׁ אכָׁ ַויֹוִציֻאהּו  ה'ֵׂשי ַהְּמלָׁ

עִֹּׂשים ֵבית  ֵעץ ְוַלבִֹּנים הָׁ ֵשי הָׁ רָׁ ְצֵבי  יג  .ה'ְלחָׁ ְוַלגְֹּדִרים ּוְלחֹּ
ת ן ְוִלְקנֹות ֵעִצים ְוַאְבֵני ַמְחֵצב ְלַחֵזק אֶּ בֶּ אֶּ ק ֵבית-הָׁ דֶּ  ה'-בֶּ

ר זְ -ֵיֵצא ַעל-ּוְלכֹּל ֲאשֶּ הַהַבִית ְלחָׁ ה ֵבית  יד  .קָׁ ׂשֶּ ֹּא ֵיעָׁ ַאְך ל
ל ה' קֹות ֲחצְֹּצרֹות כָׁ ף ְמַזְּמרֹות ִמְזרָׁ סֶּ ב -ִסּפֹות כֶּ הָׁ ְכִלי זָׁ

ף ִמן-ּוְכִלי סֶּ א ֵבית-כָׁ ף ַהּמּובָׁ סֶּ ְלעֵֹּׂשי -ִכי טו  .ה'-ַהכֶּ

ה ִיְתנֻהּו ְוִחְזקּו אכָׁ ת-ַהְּמלָׁ ֹּא ְיַחְשבּו  טז  .ה'ֵבית -בֹו אֶּ ְול
ת ִשי-אֶּ ֲאנָׁ תהָׁ ר ִיְתנּו אֶּ ף ַעל-ם ֲאשֶּ סֶּ ֵתת ְלעֵֹּׂשי -ַהכֶּ ם לָׁ יָׁדָׁ

ה אכָׁ ה ֵהם עִֹּׂשים  ַהְּמלָׁ ֱאֻמנָׁ ף  יז  .ִכי בֶּ סֶּ ם ְוכֶּ שָׁ ף אָׁ סֶּ כֶּ
א ֵבית  ֹּא יּובָׁ אֹות ל    ַלכֲֹּהִנים ִיְהיּו.  ה'ַחטָׁ

 :ע"ב ט"מגילה דף כ.2
  שות ערכו'"'כסף עובר איש כסף נפ -"דדמי ליה. דכתיב

 ה:-מים ב' כ"ד דדברי הי.3

יָׁה ִעם-ַוְיִהי ַאֲחֵרי ת-ֵכן הָׁ ש ְלַחֵּדש אֶּ ה-ֵלב יֹואָׁ   .ֵבית ְיהוָׁ
ת ה -ַוִיְקבֹּץ אֶּ ֵרי ְיהּודָׁ ם ְצאּו ְלעָׁ הֶּ ר לָׁ ֹּאמֶּ ַהכֲֹּהִנים ְוַהְלִוִים ַוי

ל ת-ְוִקְבצּו ִמכָׁ ף ְלַחֵזק אֶּ סֶּ ֵאל כֶּ ם ִמֵּדי -ִיְׂשרָׁ ֵבית ֱאֹלֵהיכֶּ

ה  נָׁ ה ְבשָׁ נָׁ ֹּא ִמֲהרּו ַהְלִוִיםשָׁ ר ְול בָׁ ם ְתַמֲהרּו ַלּדָׁ   .ְוַאתֶּ
 :  דברי הימים ב' כ"ד ז.4

ת ְרצּו אֶּ יהָׁ פָׁ נֶּ ֱאֹל-ִכי ֲעַתְליָׁהּו ַהִּמְרַשַעת בָׁ ים ְוַגם ִק ֵבית הָׁ

ל ְדֵשי ֵבית-כָׁ ִלים ה'-קָׁ ׂשּו ַלְבעָׁ  . עָׁ
רמב"ן על הפסוק: "לא יסור שבט מיהודה" ה.5

 :)בראשית מט', י'(
"וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני 'ולא היה 
להם למלוך רק לעבוד את עבודת ה' '... וראיתי 
בירושלמי במסכת הוריות אין מושחין מלכים כהנים... 
אמר ר' חייא בר' אבא: "למען יאריך ימים על ממלכתו" 

 מה כתיב בתריה? לא יהיה לכהנים הלויים".
 : יד'-זכריה ד', ג'.6

זיתים עליה אחד מימין הגולה ואחד על "ושנים 
 שמאלה... אלה שני בני היצהר" 

 המלבי"ם: .7
"שההשפעה הניסית שירדה מאת ה'... יהיה ע"י בני 
היצהר בזכות המלך והכהן הגדול, שהמלך יחזיק במעוז 
המצוות שבין אדם לחבירו שהוא משפט וחסד, והכהן 

אדם  הגדול יחזיק במעוז התורה והעבודה מצוות שבין
 למקום..." 

 : ע"ב סנהדרין כ'הגמרא ב
"תניא רבי יוסי אומר שלש מצוות נצטוו ישראל 
בכניסתן לארץ: להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של 

 עמלק ולבנות להם את בית הבחירה" 
הקשר בין המצוות לפי דברי רש"י בגמ' הוא "דבכולהו 

 כתיב ירושה וישיבה". 
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"...להעמיד להם מלך תחילה )לפני מלחמת 
עמלק(...להכרית זרעו של עמלק תחילה )לפני בניין 

 ביהמ"ק( 
 ב': -שמ"ב ז', א'.8

"ויהי כי ישב המלך בביתו, וה' הניח לו מסביב מכל 
אויביו, ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב 

 בבית ארזים וארון האלוקים יושב בתוך היריעה" 
 "ב כד', ז': דהי.9

 "כי עתליהו המרשעת בניה פרצו את בית האלוקים..."  
  : )רד"ק מל"ב יב', ה'(הרד"ק .11

"לפיכך היה צריך חזוק, כי לולא זה היה עדיין קיים 
הבניין, כי מיום שנבנה הבית עד שבדקו יואש לא היה 
אלא מאה וחמישים שנה, ובניין חזק באותו הבניין היה 

  לולא שפרצוהו עתליה ובניה...".עומד יותר ויותר, 
 מל"ב יא', ב': .11

"ותקח יהושבע בת המלך יורם, אחות אחזיה, את יואש 
בן אחזיה ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים אותו 
ואת מניקתו בחדר המיטות ויסתירו אותו מפני עתליהו 

 ולא הומת" 
 מדרש שיר השירים רבה א', סו': .12

" )שה"ש א', טז'( זה בית "כתיב אף ערשנו רעננה
המקדש. היינו מה דאמר "ואת מניקתו בחדר 
המיטות"... ר' אליעזר אמר, בתאים, ור' שמואל בר 

 –נחמן אמר, בעליות, ולא פליגי מאן דאמר בתאים 
  "בימות החמה -בימות הגשמים, ומאן דאמר בעליות

 רש"י במלכים פירש: .13
... עליו "בחדר המיטות בעליית בית קודשי הקדשים

אמר דוד "כי יצפנני בסכה, יסתירני בסתר אהלו" 
 וקורא אותו "חדר מיטות" על שם "בין שדי ילין...". 

 :ב"מל"ב כ.14
ן א ה -בֶּ נָׁ ְלכֹו ּוְשֹלִשים ְוַאַחת שָׁ ֹּאִשיָׁהּו ְבמָׁ ה י נָׁ ה שָׁ ְשמֹּנֶּ

ה ַבת ִם ְוֵשם ִאּמֹו ְיִדידָׁ לָׁ ַלְך ִבירּושָׁ ְצַקת-מָׁ יָׁה ִמבָׁ  ב  .ֲעדָׁ
ל ְך ְבכָׁ ה ַוֵילֶּ ר ְבֵעיֵני ְיהוָׁ ֹּא-ַוַיַעׂש ַהיָׁשָׁ ִביו ְול ִוד אָׁ ְך ּדָׁ רֶּ ר -ּדֶּ סָׁ

ֹּאול. ִמין ּוְׂשמ ֹּאִשיָׁהּו  ג יָׁ ְך י לֶּ ה ַלּמֶּ נָׁ ְׂשֵרה שָׁ ה עֶּ נֶּ ַוְיִהי ִבְשמֹּ
ת ְך אֶּ לֶּ ַלח ַהּמֶּ ן-שָׁ ן בֶּ פָׁ ן-שָׁ ם ַהסֵֹּפר ֵבית -ֲאַצְליָׁהּו בֶּ ְמֻשלָׁ

ה ֵלאמֹּ  ל ד  .רְיהוָׁ ת-ֲעֵלה אֶּ דֹול ְוַיֵתם אֶּ -ִחְלִקיָׁהּו ַהכֵֹּהן ַהגָׁ
ְספּו שְֹּמֵרי ַהַסף ֵמֵאת  ר אָׁ ה ֲאשֶּ א ֵבית ְיהוָׁ ף ַהּמּובָׁ סֶּ ַהכֶּ

ם עָׁ ה -ויתנה )ְוִיְתנּוהּו( ַעל ה  .הָׁ אכָׁ ַיד עֵֹּׂשי ַהְּמלָׁ

ִדים בבית  ה ְוִיְתנּו אֹּתֹו ְלעֵֹּׂשי ַהְּמלָׁ )ַהֻּמְפקָׁ ה ֵבית( ְיהוָׁ אכָׁ

ִית ק ַהבָׁ דֶּ ה ְלַחֵזק בֶּ ר ְבֵבית ְיהוָׁ ִשים ְוַלבִֹּנים  ו  .ֲאשֶּ רָׁ חָׁ לֶּ

ת ִית-ְוַלגְֹּדִרים ְוִלְקנֹות ֵעִצים ְוַאְבֵני ַמְחֵצב ְלַחֵזק אֶּ  ז  .ַהבָׁ
ֹּא ן ַעל-ַאְך ל ף ַהִנתָׁ סֶּ ם ַהכֶּ ֵשב ִאתָׁ ם-ֵיחָׁ ה ֵהם   יָׁדָׁ ֱאמּונָׁ ִכי בֶּ

ר ִח  ח  .עִֹּׂשים ֹּאמֶּ דֹול ַעלַוי ן ַהסֵֹּפר -ְלִקיָׁהּו ַהכֵֹּהן ַהגָׁ פָׁ שָׁ
ת ה ַוִיֵתן ִחְלִקיָׁה אֶּ אִתי ְבֵבית ְיהוָׁ צָׁ ה מָׁ ר ַהתֹורָׁ ר -ֵספֶּ ַהֵספֶּ

ל ֵאהּו-אֶּ ן ַוִיְקרָׁ פָׁ ל ט  .שָׁ ן ַהסֵֹּפר אֶּ פָׁ ֹּא שָׁ ב -ַויָׁב ְך ַויָׁשֶּ לֶּ ַהּמֶּ

ת יָך אֶּ -אֶּ דֶּ ר ִהִתיכּו ֲעבָׁ ֹּאמֶּ ר ַוי בָׁ ְך ּדָׁ לֶּ א -תַהּמֶּ ף ַהִנְמצָׁ סֶּ ַהכֶּ

ה-ַבַבִית ַוִיְתנֻהּו ַעל ִדים ֵבית ְיהוָׁ ה ַהֻּמְפקָׁ אכָׁ   .ַיד עֵֹּׂשי ַהְּמלָׁ

ֵהן  י ַתן ִלי ִחְלִקיָׁה ַהכֹּ ר נָׁ ְך ֵלאמֹּר ֵספֶּ לֶּ ן ַהסֵֹּפר ַלּמֶּ פָׁ ַוַיֵגד שָׁ

ְך לֶּ ן ִלְפֵני ַהּמֶּ פָׁ ֵאהּו שָׁ ְך  יא  .ַוִיְקרָׁ לֶּ ַע ַהּמֶּ תַוְיִהי ִכְשמֹּ -אֶּ

ת ה ַוִיְקַרע אֶּ ר ַהתֹורָׁ יו-ִּדְבֵרי ֵספֶּ דָׁ   .ְבגָׁ
 :)מלכים ב', יא, יד( בסיפור יהואש.15

 "ותרא והנה המלך עמד על העמוד כמשפט"
 בסיפור יאשיהו )מלכים ב' כ"ג, ג(:.16

 המלך על העמוד" "ויעמד
 מלכים ב י"ב:.17

ם ַעל ַגת חֶּ ם ַוִילָׁ ְך ֲארָׁ לֶּ ֵאל מֶּ ה ֲחזָׁ ז ַיֲעלֶּ ם  "אָׁ ּה ַויָׁׂשֶּ ַוִיְלְכדָׁ
ה  ְך ְיהּודָׁ לֶּ ש מֶּ ִם:  ַוִיַקח ְיהֹואָׁ לָׁ יו ַלֲעלֹות ַעל ְירּושָׁ נָׁ ֵאל ּפָׁ ֲחזָׁ
ם ַוֲאַחְזיָׁהּו  ט ִויהֹורָׁ פָׁ ר ִהְקִּדיׂשּו ְיהֹושָׁ ִשים ֲאשֶּ דָׁ ל ַהקֳּ ֵאת כָׁ
א ב ַהִנְמצָׁ הָׁ ל ַהזָׁ יו ְוֵאת כָׁ שָׁ דָׁ ת קֳּ ה ְואֶּ יו ַמְלֵכי ְיהּודָׁ  ֲאבֹּתָׁ

ם ַוַיַעל  ְך ֲארָׁ לֶּ ֵאל מֶּ ְך ַוִיְשַלח ַלֲחזָׁ לֶּ ְבאְֹּצרֹות ֵבית ה' ּוֵבית ַהּמֶּ
ִם:"   לָׁ  ֵמַעל ְירּושָׁ

 רמב"ם הלכות מלכים פי"א ה"א: .18
"המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד 

 בב"א ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש..."


