בס"ד

עם ישראל מתאחד כולו סביב בניית המשכן.
המשכן לא נבנה דווקא בידי החשובים שבעם ישראל ,אלא העבודה ניתנה גם לפשוטים .כולם התאחדו ובנו את
המשכן.
כיצד אנו לומדים זאת מהפסוקים?
"ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה"
"ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן"
אמר ר' חנינא :אין לך גדול משבט יהודה ואין לך קטן משבט דן ,אמר הקב"ה :יבא דן להזדווג
(להתחבר) ליהודה ,שלא תהא רוחו גסה (יתגאה) .ש'גדול וקטן שווים לפני הקב"ה'.
המשכן נעשה בשניהם :זה (בצלאל) משבט יהודה וזה (אהליאב) משבט דן ,ואף בית המקדש
(נבנה) בשני שבטים אלו (שלמה משבט יהודה וחירם משבט דן מצד אמו)
(מדרש רבה מ ,ד)

המשכן נבנה בעזרת תרומות שכל עם ישראל הביא.
בפרשת כי תשא אנו נתקלים בתרומה מיוחדת שעם ישראל מצטווה להביא למשכן -תרומת מחצית השקל!

"זֶה יִ ְּּתנ ּו ָּּכל ָּהע ֵֹבר ַעל ַה ּ ְּפ ֻק ִדים ַמחֲ ִצית ַה ּ ׁ ֶש ֶקל ְּּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש ֶע ְּש ִרים ּג ֵָּרה
ַ :ה ּ ׁ ֶש ֶקל ַמחֲ ִצית ַה ּ ׁ ֶש ֶקל ְּּתר ּו ָּמה לַ ה'
ּ :כֹל ָּהע ֵֹבר ַעל ַה ּ ְּפ ֻק ִדים ִמ ּ ֶבן ֶע ְּש ִרים ׁ ָּש ָּנה וָּ ָּמ ְּעלָּ ה יִ ּ ֵתן ְּּתר ּו ַמת ה'
ֶה ָּע ׁ ִשיר לֹא י ְַּר ּ ֶבה וְּ ַה ַ ּדל לֹא י ְַּמ ִעיט ִמ ּ ַמחֲ ִצית ַה ּ ׁ ָּש ֶקל לָּ ֵתת ֶאת ְּּתר ּו ַמת ה' לְּ ַכ ּ ֵפר
יכם"
ַ :על נַ ְּפ ׁש ֵֹת ֶ

התורה מצווה אותנו להביא סכום כסף" ,מחצית השקל" כתרומה לבית המקדש.
בראש חודש אדר "משמיעין על השקלים" .כלומר ,הזכירו לכל עם ישראל שהגיע הזמן
להביא את תרומת "מחצית השקל" לבית המקדש.
את מחצית השקל התחילו לאסוף בט"ו באדר ,וסיימו בראש חודש ניסן.

!

למה שימש הכסף?
"בזמן שבית המקדש היה קיים ,מצוות עשה על כל אדם מישראל ליתן מחצית השקל
בכל שנה ושנה להקריב מהם כל קורבנות ציבור במקדש ,עולת התמיד והמוספים
והנסכים והמנחות והקטורת"
(ספר התודעה)

מי חייב לתת מחצית השקל?
האם גם אני יכול להביא
"מחצית השקל" למרות
שאני עדיין ילד?

המשנה אומרת לנו:
"כל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו (= לתת בשביל בנו מחצית השקל) ,שוב אינו פוסק" (מסכת שקלים ,פרק ג')
כלומר ,ילדים אינם חייבים במצוות מחצית השקל .אך אם שנה אחת נתנו "מחצית השקל" ,הם חייבים להמשיך
גם בשנים הבאות להביא!

כיצד אספו את כספי מחצית השקל?
היו אנשים שתפקידם היה לאסוף את הכסף מעם ישראל.
שּול ַח ִנים" .השולחנים העבירו את הכסף שאספו אל בית המקדש
אנשים אלו נקראו " ְ
אל הגזברים-הממונים על הכסף.
בבית המקדש היה חדר שנקרא "לשכת השקלים" .בחדר הזה היו שלוש עשרה
קופסאות גדולות הדומות לקופות צדקה שנקראו "שופרות" .לתוך השופרות הכניסו את
הכסף.
השופרות נראו כך:

הידעת?
שופר

השופרות נקראים בשם זה בגלל הצורה שיש להם-
הם צרים בחלקם העליון כדי שלא יוכלו להוציא את
המטבעות מתוכם!

עכשיו אתה יודע..

ומה היום?
"ועכשיו שאין בית המקדש קיים ,ואין לנו קורבנות וגם מצוות מחצית השקל אינה
נוהגת ,אף על פי כן אנו קורין בתורה בפרשה זו במועדה ,כדי שתחשב לנו הקריאה
בתורה כאילו קיימנו את המצווה בפועל ככתוב "ונשלמה פרים שפתינו"

עוד טעם לכך שציוו חכמים לקרוא בפרשת שקלים במועדה ,גם בזמן הזה – מהרה
יבנה המקדש ויהיו המצוות סדורות בידנו" (ספר התודעה)
למה בכל זאת אנו קוראים היום את פרשת מחצית השקל?
__________________________________________________ )1
__________________________________________________ )2

מה עשו עם מחצית השקל במדבר?
בכסף של מחצית השקל השתמשו להכנת האדנים של המשכן:
ש ֶקל הַ ּק ֶֹדש
ש ֶקל ְ ּב ֶ
"וְ כֶ סֶ ף ּ ְפקו ֵּדי הָ ֵע ָדה ְמ ַאת ִּ ּכ ָּכר וְ ֶאלֶ ף ו ְּשבַ ע מֵ אוֹ ת ַוח ֲִּמ ּ ָשה וְ ִּש ְב ִּעים ֶ
ש ֶקל הַ ּק ֶֹדש
שקֶ ל ְ ּב ֶ
:ב ַקע לַ ּג ְֻּל ּגֹלֶ ת ַמח ֲִּצית הַ ּ ֶ
ֶּ
ַוי ְִּהי ְמ ַאת ִּ ּכ ּ ַכר הַ ּ ֶכסֶ ף לָ צֶ ֶקת אֵ ת אַ ְדנֵי הַ ק ֶֹּד ׁש וְ אֵ ת אַ ְדנֵי הַ ָפרֹּכֶ ת ְמ ַאת אֲ ָדנִּ ים ִּל ְמ ַאת הַ ִּּכ ָּכר ִּ ּכ ָּכר לָ ָא ֶדן"
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אדנים

