
 
 

 השקלמחצית  – שאיפרשת כי ת

״כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, : בתחילת הפרשה כתוב הציווי לתת מחצית השקל

 )ל יב( ונתנו איש כופר נפשו להי בפקוד אותם״

אם רוצים לספור כמה אנשים יש בעם ישראל, אסור לספור אנשים, אלא כל  פירוש הפסוק: 

 .מטבעותתן מחצית השקל, ויספרו את היאחד י

פגע, יכשסופרים אנשים, יהיה בהם עין הרע והם עלולים לההוא ש הטעם לכךשרש״י כתב 

 לכן סופרים מטבעות.

 ומדוע מחצית השקל ולא שקל שלם?

ין לא שלם בעבודת השם, והוא הגיע רק למחצית יללמד שכל אחד צריך להרגיש שהוא עד

 ממה שנדרש ממנו.

שהקב״ה  פירש רש״י ,״זה יתנו״ )ל יג(: סוקעל הפ, משה התקשה במצוות מחצית השקל

 הראה למשה מטבע של אש בשווי מחצית השקל ואמר לו כזה יתנו.

עם אש אפשר ש אמר על כך רבי נחמן מברסלב מדוע הקב״ה הראה למשה מטבע מאש?ו

, כך עם כסף; כגון לשרוף, ואפשר לעשות דברים רעים, כגון לבשל ,לעשות דברים טובים

 דברים רעים.ואפשר לעשות  םברים טובידאפשר לעשות 

טו ד( מסופר ששאול ספר את בספר שמואל א ). ישום של ההלכה מצאנו בספר שמואליהאת 

כל לוחם לקח טלה מהצאן של שאול,  החילים שיצאו למלחמה בעמלק באמצעות טלאים,

 ושאול ספר את הטלאים.

ובעקבות כך פרצה  ,מסופר שדוד ספר את העם ישירות בלי אמצעי ובספר שמואל ב )כד(

 מגפה, ושבעים אלף מתו ביום אחד.

 מדוע עם ישראל נענש במגפה? הרי דוד חטא בכך שהוא ספר את העם,: נשאלת השאלה

העונש לא היה בגלל המפקד, אלא כל השבעים אלף שמתו, מתו  והתשובה בילקוט שמעוני:

לא בקשו לבנות את שהקב״ה כעס על עם ישראל . ן בית המקדשיבגלל שלא תבעו את בני

אמר לו גד הנביא שיבנה מזבח בגורן ארונה  בית המקדש, וכשדוד התפלל על ביטול המגפה,

דוד קנה את המקום, הקריב קורבנות והמגפה  היבוסי, ששם מקום המזבח בבית המקדש,



 
 

שכל יום, כל אחד יבקש לפחות  תיקנו אנשי כנסת הגדולה מסיבה זואמרו רבותינו ש. נעצרה

 נו במהרה בימינו.ישנזכה לראות בבני ,ן בית המקדשיפעמים בתפילה על בנישלוש 


