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מסכת שקלים פרק א' – " ְבּ ֶא ָחד ַבּ ֲא ָדר"
 .1ב ,א הלכה א'

זמן השמעת על השקלים
ִמ ְׁשנָ ה
יעין ַעל ַה ׁ ּ ְש ָק ִלים,
ְ ּב ֶא ָחד ַ ּב ֲא ָדרַ :מ ׁ ְש ִמ ִ
וְ ַעל ַה ִ ּכ ְל ַאיִ ם.
ילה ַ ּב ְ ּכ ַר ִ ּכים,
שר בּ ֹו :קוֹ ִרין ֶאת ַה ְּמגִ ָ ּ
ּו ַב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
ו ְּמ ַת ְ ּקנִ יןֶ :את ַהדְּ ָרכִ ים,
וְ ֶאת ָה ְרחוֹ בוֹ ת,
וְ ֶאת ִמ ְקווֹ ת ַה ַּמיִ ם,
שין ָ ּכל צוֹ ְר ֵכי ָה ַר ִ ּבים,
ע ִׂ
וְ ֹ
ו ְּמ ַצ ְ ּיינִ ין ֶאת ַה ְ ּק ָברוֹ ת,
וְ יוֹ ְצ ִאים ַאף ַעל ַה ִ ּכ ְל ָאיִ ם.

ְ ּג ָמ ָרא
שאלה

וְ לָ ָּמה " ְ ּב ֶא ָחד ַ ּב ֲא ָדר"?

תשובה

ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּיָבִ יא ּו יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ׁ ִש ְקלֵ ֶיהן ְ ּבעוֹ ָנָתן.
וְ ִת ָּית ֵרם ְּתרו ַּמת ַה ִּל ׁ ְש ָּכה ִמן ַה ֲח ָד ׁ ָשה ִ ּב ַזְמ ּנ ָּהּ ְ ,ב ֶא ָחד ְ ּב ִנ ָיסן,

פרשנות
]מדוע תרומת הלשכה
בא' בניסן[

וְ ַמרַ 2ר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב יִצְ ָחק:
ְּתרו ַּמת ַה ִּל ׁ ְש ָּכה – ִּכ ְּת ִח ָּל ָת ּה,
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
אשוֹ ן ַב ׁ ָשנָ ה ַה ׁ ֵשנִית ְב ֶא ָחד לַ ח ֶֹד ׁש ה ּו ַקם ַה ִמ ׁ ְש ָכן"
דִּ כְ ִתיב" :וַ יְ ִהי ַ ּבח ֶֹד ׁש ָה ִר ׁ
וְ ָת ֵני ֲעלָ ּה:
" ַ ּב ּיוֹ ם ׁ ֶשהו ַּקם ַה ִּמ ׁ ְש ָ ּכן,
בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם נִ ְת ְר ָמה ַה ְּתרו ָּמה".

פרשנות \ 2
ֹאש ּיָה ְ ּב ׁ ֵשם ַרב ַּכ ֲהנָ א:
ַר ִ ּבי ָטבִ יַ ,ר ִ ּבי י ׁ ִ
הבאת מקור נוסף ֶנ ֱא ַמר ָּכאן" :לְ ָח ְד ׁ ֵשי") 3במדבר כח ,יד(,
וְ ֱנֶא ַמר לְ ַה ָּלן" :לְ ָח ְד ׁ ֵשי") 4שמות יב ,ב(,
ַמה "לְ ָח ְד ׁ ֵשי" ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר לְ ַה ָּלן ֵ -אין מוֹ ִנין ֶא ָּלא ִמ ִּנ ָיסן,
ַאף "לְ ָח ְד ׁ ֵשי" ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ָּכאן ֵ -אין מוֹ ִנין ֶא ָּלא ִמ ִּנ ָיסן.
קושיא
]על רבי טבי[

ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ה:
אשה דְּ ַמ ְת ִנ ָיתא וְ ָא ַמר סוֹ ָפ ּה?!
ׁ ָש ַבק ַר ִ ּבי ָטבִ י ֵר ׁ ָ
דַּ ל ֵּכןַּ ,כ ֲה ָדא דְּ ָת ֵני:
""זֹאת עוֹלַ ת ח ֶֹד ׁש ְ ּב ָח ְד ׁש וֹ " )במדבר כח ,יד(.
יָ כוֹ ל יְ ֵהא ּתוֹ ֵרם ְ ּב ָכל ח ֶֹד ׁש וְ ח ֶֹד ׁש?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ְ " :ב ָח ְד ׁשוֹ לְ ָח ְד ׁ ֵשי",
ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ֶא ָחד הוּא ּתוֹ ֵרם ְל ָכל ָח ְד ׁ ֵשי ַה ׁ ּ ָשנָ ה.
יָ כוֹ ל ְ ּב ֵאיזֶ ה ח ֶֹד ׁש ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה?
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאן" :לְ ָח ְד ׁ ֵשי")במדבר כח ,יד( ,וְ נֶ ֱא ַמר ְל ַה ָ ּלן" :לְ ָח ְד ׁ ֵשי" )שמות יב ,ב(.
יסן,
ַמה "לְ ָח ְד ׁ ֵשי" ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ְל ַה ָ ּלן ֵ -אין מוֹ נִ ין ֶא ָ ּלא ִמ ִ ּנ ָ
יסן".
ַאף "לְ ָח ְד ׁ ֵשי" ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמ ר ָ ּכאן ֵ -אין מוֹנִ ין ֶא ָ ּלא ִמ ִ ּנ ָ

 2וְ ַמר = ואמר
 3זֹאת עֹלַ ת ח ֶֹד ׁש ְ ּב ָח ְד ׁשוֹ לְ ָח ְד ׁ ֵשי ַה ּׁ ָשנָ ה
אשוֹ ן הוּא לָ כֶ ם לְ ָח ְד ׁ ֵשי ַה ּׁ ָשנָ ה
ֹאש ֳח ָד ׁ ִשים ִר ׁ
ַ 4הח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה לָ כֶ ם ר ׁ

פני משה

מתי'
באחד באדר משמיעין על השקלים .ב"ד שולחין בכל
ערי ישראל ומכריזין שיביאו שקליהן מפי שבאחד
ביסן צריך להביא קרבות הצבור מתרומה חדשה
דכתיב זאת עולת חדש בחדשו לחדשי השה ודריש
בגמ' חדש והביא קרבן מתרומה חדשה וילפין בג"ש
כתיב הכא לחדשי השה וכתיב החדש הזה לכם ראש
חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השה מה להלן יסן
אף כאן יסן לפיכך מקדימין שלשים יום שהוא באחד
באדר להכריז שיהיה להם זמן להביא שקליהם:
ועל הכלאים .מכריזין שימעטו זרע אחר שתערב
בשדה עד שלא ישאר בו רובע הקב לסאה וכדתן בפ"ב
דכלאים כל סאה שיש בו רובע הקב ממין אחר ימעט:
ובחמשה עשר בו קורין את המגילה בכרכים .המוקפין
חומה מימות יהושע בן ון .ואיידי דבעי למיתי לקמן
דבט"ו באדר שולחות יושבים במדיה תי מי הכא
ברישא כל הוהג באותו היום והלכך לא תי אלא
להקורין בט"ו ולא תי הכא להקורין בי"ד:
ומתקין את הדרכים ואת הרחובות .והשווקים
שתקלקלו בימות החורף ומפי הגשמים בשביל עולי
הרגלים .ואית דמפרשי מפי הרוצחים בשגגה שיהיה
להם דרך מתוקן לוס מפי גואל הדם וכדכתיב תכין
לך הדרך:
ואת מקוות המים .כדקתי בתוספתא פ"א כל מקום
שיש בו ארבעים סאה כשר להקוות עליו .כלומר לפי
הצורך להוסיף ולהקוות עליו .ושאין בו ארבעים סאה
ממשיכין לו את אמת המים ומשלימין לו ארבעים
סאה כדי שיהא כשר להקוות עליו:
ועושין כל צרכי הרבים .כדמפרש בגמרא דין דיי
ממוות ודיי פשות וכו' וכלומר שבזמן ההוא פין
ב"ד לעסוק לדברים אלו לפי עת הצורך:
ומצייין על הקברות .עושין ציון שממחים הסיד
ושופכין אותו סביב הקברות שלא יאהילו עליהן
הכהים והעושי טהרות ומפי שבימות הגשמים ימוח
ציון הסיד וצריך לחזור ולצייו:
ויוצאין .שלוחי ב"ד אף על הכלאים שאע"פ שכבר
)שמות מ ,יז(  .הכריזו עליהם באחד באדר אף יוצאין הן על כך ולא
היו סומכין על ההכרזה בלבד דשמא תעצלו הבעלים
ולא עקרו אותן והיו השלוחים יוצאין ועוקרין אותן:
גמ' ולמה באחד באדר .למה הקדימו כל כך:
כדי וכו' .כדי שיהא להם פאי שלשים יום ושיביאו את
שקליהן בזמן ותיתרום תרומת הלשכה בזמה להביא
קרבות הצבור מתרומה חדשה באחד ביסן:
ואמר ר' שמואל וכו' .וכדקאמר ר' שמואל תרומת
הלשכה בתחלתה היתה באחד ביסן דכתיב ויהי
בחדש הראשון וכו' .ותי עלה שביום שהוקם המשכן
בו ביום תרמה תרומת הלשכה והביאו קרבות הצבור
ממה:
ר' טבי ר' יאשיה וכו' .ס"ל דלא ילפין מתרומת
הלשכה בתחלתה דשאי תחלתה שאי אפשר היה לא
להקדים שעדיין לא הוקם המשכן ולא לאחר שמכיון
שהוקם המשכן הוצרכו לתרום הלשכה ולהביא
קרבות הצבור שקרבו בו ביום אלא מהכא הוא
דילפין אמר כאן חדשי זאת עולת חדש בחדשו
לחדשי השה ואמר להלן החדש הזה וגו' לחדשי
השה מה חדשי שאמר להלן וכו' אף כאן אין מוין
אלא מיסן שיהא יסן ראשון לתרומת הלשכה של
חדשי השה:
אמר ר' יוה שבק ר' טבי ראשה .דהברייתא ולא אמר
אלא סופה והרי מסיפא דהברייתא לא שמעין שיהא
יסן ראש לתרומה לכל חדשי השה אלא דצריך מי
כדדריש ברישא דהברייתא:
דלא כן כהדא דתי וכו' .וכך הגירסא לקמן בפ"ק
דר"ה בהלכה א' דמייתי להא דר' טבי .כלומר וכי לא
כן צריך למימר כהדא דתי בספרי דדרשין הכי
וכסדר הכתוב דפקא לן שפיר הכל:
זאת עולת חדש בחדשו .אי לא כתב אלא חדש בחדשו
ללמד שיהא תורם תרומה חדשה בתחלת החדש יכול
הייתי אומר תהא תורם בכל חודש וחדש לצורך
הקרבות צבור של אותו חדש בלבד ת"ל בחדשו
לחדשי השה ללמד שבחדש אחד הוא תורם לכל חדשי
השה יכול באיזה חדש שירצה יתרום לכל חדשי
השה אמר כאן חדשי וכו' והשתא לר' טבי דלא אמר
אלא כהך סיפא אמר כאן וכו' אכתי לא הוה ידעין
דתרומת יסן תהא לכל חדשי השה אלא דה"א
שהכתוב מלמדיו שיהא יסן ראש לתרומת חדש
בחדשו וכן בכל חדש וחדש שלאחריו יהא תורם לאותו
החדש והלכך ע"כ צריך מי לדרשא דרישא
דהברייתא:

"בּ ֶא ָח ד ַבּ ֲא ָדר"
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 .3ב ,א – ב ,ב הלכה א'

השמעת על השקלים והכלאים בשנה מעוברת
הבאת משנה

ַּת ָּמן ָּתנֵינַ ן:
אשוֹן,
ילה ַ ּב ֲא ָדר ָה ִר ׁ
]" ָק ְרא ּו ֶאת ַה ְּמ ִג ָ ּ
וְ נִ ְת ַע ְ ּב ָרה ַה ׁ ּ ָשנָ ה,
קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ַ ּב ֲא ָדר ׁ ֵשנִ י[.
ּ
ילה,
מ
א
ר
ק
מ
:
א
ל
ּ
א
–
י
ש
ׁ
ה
ר
ד
א
" ֵאין ֵ ּבין ֲא ָדר ָה ִר ׁ
אשוֹן ַל ֲ ָ ַ ֵ נִ ֶ ָ ִ ְ ָ ְ גִ ָ
ו ַּמ ָּתנוֹ ת ָל ֶא ְבי ֹונִ ים" )מגילה ו.(:

מימרא פרשנית
\הלכתית

ַר ִ ּבי ִסימוֹ ן ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ַאףִ ׁ :שימו ַּע ׁ ְש ָקלִ ים,
וְ כִ לְ ַא ִים ֵ ּבי ֵנ ֶיהם.

על המשנה

ממרא פרשנית \
הלכתית
על הרישא של
המשנה

סיוע מסברה
לריב"ל

ַ 6ר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ וְ ַרב הוּנָ א וְ ַרב ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ִח ָ ּייה ַר ָ ּבה:
ַהכּ ֹל יוֹ צְ ִאין ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָעשָׂ ר ׁ ֶשהוּא זְ ַמן ְק ִר ָ ּי ָית ּה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
וְ יָאוּת!
יעין ַעל ַה ׁ ּ ְש ָק ִלים",
מ
ש
ׁ
מ
"
ּ:
ו
ר
מ
א
ְּכל ּום ָ ְ
ַ ְ ִ ִ
ש ָר ֵאל ֶאת ׁ ִש ְקלֵ ֶיהן ְ ּבעוֹ נ ָָתן?!
לֹא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ָ ּיבִ יא ּו יִ ְ ֹ
אשוֹ ןַ ,עד ְּכדוֹ ן ִאית ְ ּב ׁ ַש ָּתא ׁ ִש ִּיתין יוֹ ִמין.
ִאם ַא ָּתה אוֹ ֵמר ַ ּב ֲא ָדר ִר ׁ
ְּכלוּם ָא ְמרוּ" :יוֹ ְצ ִאין ַאף ַעל ַה ִ ּכ ְל ַאיִ ם" ,לֹא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּי ְִהי ּו ַהצְ ָמ ִחין ִנ ָּיכ ִרין?!
אשוֹ ןַ ,עד ְּכדוֹ ן ִאינוּן דְּ ִק ִיקין.
ִאם ַא ְּת אוֹ ֵמר ַ ּב ֲא ָדר ִר ׁ

שאלה

ַר ִ ּבי ִחז ְִקיָה ׁ ָש ַאל:
ֹאשוֹ ׁ ֶשל חוֹ ֶרף?
ֵמ ַע ָּתהּ ְ ,ב ֵני ָ ּב ֶבל ַמ ׁ ְש ִמ ִיעין ַעל ַה ׁ ּ ְש ָקלִ ים ֵמר ׁ
ְּ 7כ ֵדי ׁ ֶש ָ ּיבִ יא ּו יִ ְׂש ָר ֵאל ׁ ִש ְקלֵ ֶיהן ְ ּבעוֹ ָנ ָתן,
וְ ִת ָּית ֵרם ְּתרו ַּמת ַה ִּל ׁ ְש ָּכה ִמן ַה ֲח ָד ׁ ָשה ִ ּב ַזְמ ּנ ָּה ְ ּב ֶא ָחד ְ ּב ִנ ָיסן.

קושיא

ֲה ִתיב ַר ִ ּבי עוּלָ א קו ֵּמי ַר ִ ּבי ָמנָ א:
וְ ָהא ָּתנֵי ַנן:
" ְ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ּ ְפ ָר ִקים ַ ּב ׁ ּ ָשנָ ה ּתוֹ ְר ִמין ֶאת ַה ִ ּל ׁ ְש ָ ּכה:
ִ ּב ְפרוֹ ס ַה ּ ֶפ ַסח,
ִ ּב ְפרוֹ ס ָה ֲע ֶצ ֶרת,
ִ ּב ְפרוֹ ס ֶה ָחג" )שקלים ז.(:
ֲא ַמר לֵ ּיהֵ :נ ַימר ִאילֵ ין דִּ ְק ִריבִ ין ּ ִ -ב ְפרוֹ ס ַה ּ ֶפ ַסח.
ִאילֵ ין דִּ ְר ִח ִיקין ּ ִ -ב ְפרוֹ ס ָה ֲעצֶ ֶרת.
וְ ִאילֵ ין ִד ְר ִחי ִקין ִמ נְהוֹ ן ּ ִ -בפְ רוֹ ס ֶה ָחג!
ב,ב

תירוץ

ֲא ַמר לֵ ּיה:
כּ וּלָ ה ְּכ ַא ַחת ִהיא ָ ּב ָאה.
וְ לָ ָּמה ָא ְמר ּו " ְ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ּ ְפ ָר ִקים"?
ְּכ ֵדי לַ ֲעשׂוֹ ת ּפו ְּמבִ י לַ דָּ בָ ר.

 6הגהות הגר"א ועוד לא גורסים כאן את דברי רבי חלבו אלא בעמוד הבא.
העדפתי לפרש לפי פי משה
 7הגהות הגר"א

פני משה
תמן תין .בפ"ק דמגילה וגרסי' שם מי להא
דלקמן:
אף שימוע שקלים וכלאים בייהן .שלא היו
משמיעין עליהן בשה מעוברת אלא באחד באדר
השי:
ר' חלבו וכו' הכל יוצאין בארבעה עשר שהוא זמן
קריאתה .ארישא דמתי' דהתם קאי דקתי קראו
את המגילה באדר הראשון ותעברה השה קורין
אותה באדר השי ועלה קאמר ר' חלבו התם לעיל
בהלכה א' שאם כבר קראו באדר הראשון אלא מפי
שתעברה השה אח"כ צריכין לחזור ולקרות באדר
השי דבכה"ג הכל יוצאין בקריאת יום י"ד בין
העיירות ובין הכרכים המוקפין שהוא זמן קריאתה
לכל ומסיים שם לא בא אלא ללמדך שהמצות
והגות באדר שי כלומר עיקר הטעם שצריכין לחזור
ולקרותה באדר השי הזה אף על פי שכבר קראו
בראשון מפי כך הוא שלא בא אלא ללמדך שהמצות
והגות הן באדר שי בשאר שים המעוברות וכדי
לידע זה תיקו שיחזור ויקראו אף על פי שכבר קראו
והואיל וכך הוא הכל יוצאין בחזרת קריאה זו בי"ד
שהוא עיקר זמן קריאתה ואין צריכין לחזור
ולקרות כל אחד ואחד בזמו .הכי גריס להא דר'
חלבו בפ"ק דמגילה וכן להא דאבתרא לא בא אלא
ללמדך וכו' כמו שהבאתי .ולקמן בהלכה זו דמייתי
מי להא דר' חלבו אציון דמתי' בט"ו בו וכו' גריס
לא בא אלא ללמדך שכל המצות הוהגות באדר
השי והגות באדר הראשון וגירסא זו יותר כוה
היא דפריך לא כן אמר ר' חלבו הכל יוצאין וכו' .והא
במתי' קתי בט"ו בו וכו' .ומשי לא בא ר' חלבו
אלא ללמדך כו' ואמתי' קראו באדר הראשון וכו'
קאי דמכיון דהמצות והגות ג"כ באדר הראשון
לפיכך הכל יוצאין בי "ד כשחוזרין וקורין באדר
השי .ואיידי דגריס התם להא דר' חלבו מייתי מי
לה הכא כדרך הש"ס הזה:
אמר ר' יוסה ויאות .השתא מהדר להא דר' סימון
דקאמר אף שימוע שקלים וכלאים בייהן ועלה
קאמר ר' יוסה ושפיר הוא כך שהרי כלום אמרו
משמיעין על השקלים באחד באדר לא כדי שיביאו
שקליהן בזמן והוא באחד ביסן ושלא יאוחר מזה
הזמן ואם אומר את באחד באדר הראשון יהיו
משמיעין הרי עד כדון יש זמן עוד ששים יום עד אחד
ביסן וע"י כך יתעצלו מלהביא שיאמרו עדיין יש לו
זמן הרבה או שישכחו ומצא שיבאו לידי איחור זמן
הקבוע לכך:
כלום אמרו וכו' .וכן לעין כלאים שכלום אמרו
שיוצאין אף על הכלאים בט"ו בו אף על פי שכבר
הכריזו לא הטעם אלא כדי שיהו הצמחין יכרין ואם
לא עקרו הבעלים הכלאים מהן יעקרו השלוחין
היוצאין ואם אומר את שיהא זה הכל באדר הראשון
הרי עד כדון איון דקיקין דקין ואין יכרין שעדיין
לא הגיע בשה מעוברת לכך והלכך אין זה אלא בא'
באדר השי:
ר' חזקיה שאל .אי הכי מעתה ימא דבי בבל שהן
רחוקין מירושלים יהו משמיעין על שקליהן מראשו
של חדש אדר הראשון שהרי לא עיקר הטעם אלא
כדי שיביאו וכו' ותתרום התרומה בזמה באחד
ביסן ומכיון שהן רחוקין צריכין זמן רב לכך והא
אן סתמא תן באחד באדר משמיעין וקאמרת
דבאחד באדר השי הוא ומשמע דאין חילוק בין
קרובים לבין רחוקים ואמאי וימא דבי בבל יהו
משמיעין באחד באדר הראשון .ובדפוס אצל ש"ס
הבבלי הגיה אחד מראשו של חורף וא"צ להגה"ה זו:
התיב ר' עולא קומי ר' מא .על הא דשאל ר' חזקיה
כמסתפק ואומר מעתה בי בבל וכו' והא תין לקמן
בפ"ג בג' פרקים בשה תורמין את הלשכה וכו'
וקס"ד דבאלו ג' פרקים היו חלוקין ג"כ לזמן הבאת
השקלים של קרובים ושל רחוקים וכדמסיים
לקמיה:
א"ל וכו' .כלומר מסקת דברי ר' עולא הן דא"ל לר'
מא מאי לאו דימר הכי אילין דקריבין מביאין הן
בפרוס הפסח ותורמין אז מאלו הקרובין ואילין
דרחיקין וכו' ואילין דרחיקין מהון עוד בפרוס החג
וא"כ מאי מספקא ליה לר' חזקיה הא מהאי מתי'
משמע הכי בהדיא:
א"ל ר' מא .דלא היא שהבאת השקלים להלשכה
כולה כאחת היתה באה מהכל מהקרובים
ומהרחוקים והיו הכל מגיעין ומביאין ברוב השים
בזמו אלא שבאלו ג' פרקים היו תורמין הלשכה
ומפרישין ממה להביא קרבות הצבור וכדי לפרסם
הדבר וכדמסיים ואזיל ולמה אמרו וכו' כדי לעשות
פומבי לדבר:

14

דוּרה
רוּשׁ ְל ִמי ְס ָ
יְ ָ
 .4ב ,ב הלכה א'

תרומות למשכן
מימרא אגדית

ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַ ּבר ּ ַפזִּי ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי:
ֵהן נִ ְק ָרא וְ לֹא ִנ ָ ּב ֵעת?!
לְ טוֹ בָ ה " -כּ ֹל נְ ִדיב לֵ ב") 8שמות לה ,כב(.
לְ ָר ָעה  " -וַ יִ ְת ּ ָפ ְרק ּו ָּכל ָה ָעם" 9וְ גוֹ ֵמר )שמות לב ,ג(.
משה ֶאת ָה ָעם") 10שמות יט ,יז(.
לְ טוֹ בָ ה " -וַ יוֹ ֵצא ׁ ֶ
11
ּ
לְ ָר ָעה  " -וַ ִּת ְק ְרבוּן ֵאלַ י ֻּכ ְלכֶ ם" )דברים א ,כב(.
ש ָר ֵאל") 12שמות טו ,א(.
משה ו ְּבנֵי יִ ְ ׂ
לְ טוֹ בָ ה – " ָאז יָ ׁ ִשיר ׁ ֶ
13
לְ ָר ָעה – "וַ ִּת ּ ָשׂ א ָּכל ָה ֵע ָדה" וְ גוֹ ' )במדבר יד ,א(.

מימרא אגדית

ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא:
" ָאכֵ ן ִה ׁ ְש ִּכימ ּו ִה ׁ ְש ִחית ּו") 14צפניה ג ,ז(  -וְ כֹל ַה ׁ ְש ָח ָתה ׁ ֶש ָהי ּו עוֹ ִשֹיןּ ַ ,ב ַה ׁ ְש ָּכ ָמה ָהי ּו עוֹ ִשֹין אוֹ ָת ּה.

מימרא אגדית

ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ַא ָחא:
ֵאין ַא ְּת יָכוֹ ל לַ ֲעמוֹ ד ַעל אוֹ ְפיָא ׁ ֶשל או ָּמה זוֹ .
נ ְִת ָ ּב ִעין לְ ֵעגֶ ל  -וְ נוֹ ְת ִנין,
נ ְִת ָ ּב ִעין לַ ִּמ ׁ ְש ָּכן  -וְ נוֹ ְת ִנין.

קושיא
על רבי אבא בר
אחא

ָּתנָא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ֲחנִינָא ֲה ָדא ַמ ְת ִנ ָיתא:
ּ
ּ
""וְ ָע ִשׂ ָית ָּכ ּפוֹ ֶרת זָ ָהב ָטהוֹ ר") 15שמות כה ,יז(  -יָ בֹא זָ ָהב ׁ ֶשל ַ ּכפוֹ ֶרת ,וִ יְ ַכ ֵפר ַעל זָ ָהב ׁ ֶשל ֵעגֶ ל"!

מימרא אגדית

ַר ִ ּבי ַחגַ י ְ ּב ׁ ֵשם ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל:
ׁ ָשל ֹׁש ְּתרוּמוֹ ת נ ֶֶא ְמר ּו ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ַה ּזֹאתְּ :תרו ַּמת ֲא ָד ִנים,
ו ְּתרו ַּמת ׁ ְש ָקלִ ים,
ו ְּתרו ַּמת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן.
ש ָר ֵאל וְ יִ ְּקח ּו לִ י ְּתרו ָּמה " 16וְ גוֹ ' )שמות כה ,ב(  -זוֹ ְּתרו ַּמת ֲא ָד ִנים.
"דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵי יִ ְ ׂ
בּ
ּ
" ֵמ ֵאת ָּכל ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ דְּ ֶבנ ּו לִ וֹ ִּת ְקח ּו ֶאת ְּתרו ָּמ ִתי" )שמות כה ,ב(  -זוֹ ְּתרו ַּמת ׁ ְש ָקלִ ים.
"וְ זֹאת ַה ְּתרו ָּמה ֲא ׁ ֶשר ִּת ְּקח ּו ֵמ ִא ָּתם") 17שמות כה ,ג-ז(  -זוֹ ְּתרו ַּמת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן.

הגמרא מוסיפה
בענין התרומות

" ְּתרו ַּמת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן"  -לַ ִּמ ׁ ְש ָּכןַ ,מה ׁ ֶש ּי ְִרצ ּו ָיבִ יא ּו.18
" ְּתרו ַּמת ׁ ְש ָקלִ ים"  -לַ ָ ּק ְר ָ ּבןַ ,מה ׁ ֶש ִ ּי ְרצ ּו ָיבִ יא ּוֲ ,19אבָ ל יָד כּ וּלָ ן ׁ ָשוָ ה.
20
" ְּתרו ַּמת ֲא ָד ִנים" – לָ ֲא ָדנִיםֶ " ,ה ָע ׁ ִשיר ל ֹא יַ ְר ֶ ּבה וְ ַהדַּ ל ל ֹא יַ ְמ ִעיט" )שמות ל ,יג-טו(.

המפרשת פסוקים

מימרא אגדית
]בבאור הפרשה של
העשיר לא ירבה [...

פני משה
הן קרא .אלו המקראות:
ולא בהת .ומלשון בושה הוא.
במבושיו תרגומיה בבית בהתתיה:
לטובה .לא כתיב אלא כל דיב לב
הביאו ולרעה כתיב ויתפרקו כל
העם וכן כולם דקחשיב ואזיל:
אכן .כן מי מציו:
השכימו השחיתו .כתיב כל
השחתה וכו' וכדכתיב וישכימו
ממחרת וגו' ויקמו לצחק:
על אופי .מהג:
תי ר' יוסי בן חיא הדא מתיתא
ועשית כפורת זהב וגו' .כלומר הא
דתבעין לדבת משכן וותין
לכפרה על עון זה היה וכדדריש
ועשית כפורת וגו' זהו המקרא
הראשון האמר בפרשה דכתיב ביה
זהב גבי ועשית וכפורת רמז על
הכפרה:
שלש תרומות אמרו בפרשה
הזאת .ויקחו לי תרומה תקחו את
תרומתי וזאת התרומה אשר
תקחו:
תרומת המשכן למשכן וכו' .לעשות
בה מה שירצו לשאר כלי המשכן:
אף בפרשה הזאת .שאמר בה
העשיר לא ירבה וגו' אמר בה ג"כ
שלש תרומות מחצית השקל תרומה
לה' יתן תרומת ה' לתת את תרומת
ה' וא"כ מהיכא פקא לך דקרא
דהעשיר לא ירבה על תרומת אדים
הוא דאמר:

ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲאבוּן:
ַאף ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ַה ּזֹאת ֶנ ֱא ַמר ָ ּב ּה ׁ ָשל ֹׁש ְּתרוּמוֹ תַ " .מ ֲח ִצית ַה ּׁ ֶש ֶקל ְּתרו ָּמה לַ ה' ...
יִ ֵּתן ְּתרו ַּמת ה' ...
לָ ֵתת ֶאת ְּתר ו ַּמת ה'" )שמות ל ,יג-טו(.
נָשים ַעל ַה ָּנ ׁ ִשים כּ ֹל נְ ִדיב לֵ ב ֵהבִ יא ּו ָחח וָ נֶ זֶ ם וְ ַט ַ ּב ַעת וְ כו ָּמז ָּכל ְּכלִ י זָ ָהב וְ כָ ל ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ֵהנִ יף ְּתנו ַּפת זָ ָהב לַ ה'
 8וַ ָ ּיבֹא ּו הָ ֲא ׁ ִ
 9וַ ִ ּי ְת ּ ָפ ְרק ּו ָּכל ָה ָעם ֶאת ִנזְ ֵמי ַה ָּז ָהב ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ָאזְ נֵ ֶיהם וַ ָ ּיבִ יא ּו ֶאל ַא ֲהרֹן
 10וַ ּיוֹצֵ א מ ׁ ֶֹשה ֶאת ָה ָעם לִ ְק ַראת ָה ֱאל ִֹהים ִמן ַה ַּמ ֲחנֶ ה וַ ִּי ְתיַ ְ ּצב ּו ְ ּב ַת ְח ִּתית הָ ָהר
ְ
ּ
נָשים לְ ָפנֵ ינ ּו וְ יַ ְח ּ ְפר ּו לָ נ ּו ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ יָ ׁ ִשב ּו א ָֹתנ ּו דָּ בָ ר ֶאת הַ דֶּ ֶרך ֲא ׁ ֶשר ֲנַעלֶ ה ָב ּה וְ ֵאת ֶה ָע ִרים ֲא ׁ ֶשר נָ בֹא ֲאלֵ יהֶ ן
ֹאמר ּו נִ ׁ ְשלְ ָחה ֲא ׁ ִ
 11וַ ִּת ְק ְרבוּן ֵאלַ י ֻּכ ְּלכֶ ם וַ ּת ְ
ֹאמר ּו לֵ אמֹר ָא ׁ ִש ָירה ַּלה' ִּכי ָגאֹה ָ ּג ָאה סוּס וְ רֹכְ בוֹ ָר ָמה בַ ָ ּים
ָ 12אז יָ ׁ ִשיר מ ׁ ֶֹשה וּבְ נֵ י יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ֶאת ַה ּׁ ִש ָירה ַה ּזֹאת לַ ה' וַ ּי ְ
שא ָּכל ָה ֵע ָדה וַ ִ ּי ְּתנ ּו ֶאת קוֹ לָ ם וַ ִ ּיבְ כּ ּו ָה ָעם ַ ּב ַּליְלָ ה ַהה ּו א
 13וַ ִּת ּ ָ ׂ
ְ
כּ
ּ
ּ
כּ
ּ
ָ 14א ַמ ְר ִּתי ַאך ִּת ְיר ִאי אוֹ ִתי ִּת ְק ִחי מו ָּסר וְ ל ֹא יִ ָכ ֵרת ְמ עוֹ נָ ּה ֹל ֲא ׁ ֶשר ָפ ַק ְד ִּתי ָעלֶ ָיה ָאכֵ ן ִה ׁ ְש ִכימ ּו ִה ׁ ְש ִחית ּו ֹל ֲעלִ ילוֹ ָת ם
 15וְ ָע ִשׂ ָית כַ ּפ ֶֹרת זָ ָהב ָטהוֹ ר ַא ָּמ ַתיִ ם וָ ֵחצִ י ָא ְר ָּכ ּה וְ ַא ָּמה וָ ֵחצִ י ָר ְח ָ ּב ּה
 16דַּ ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יִ ְקח ּו לִ י ְּתרו ָּמה ֵמ ֵאת ָּכל ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר יִ דְּ בֶ נּ ּו לִ בּ וֹ ִּת ְקח ּו ֶאת ְּתרו ָּמ ִתי
 17ג וְ זֹאת ַה ְּתרו ָּמה ֲא ׁ ֶשר ִּת ְקח ּו ֵמ ִא ָּתם זָ ָהב וָ כֶ ֶסף וּנְ ח ׁ ֶֹש ת .ד ו ְּתכֵ לֶ ת וְ ַא ְר ָ ּג ָמן וְ תוֹ לַ ַעת ׁ ָשנִ י וְ ׁ ֵש ׁש וְ ִע ִּזים .ה וְ עֹרֹת ֵאילִ ם ְמ ָאדָּ ִמים וְ עֹרֹת ְּת ָח ׁ ִשים וַ ֲעצֵ י
ׁ ִש ּ ִטים .ו ׁ ֶש ֶמן לַ ָּמאֹר ְ ּב ָשׂ ִמים לְ ׁ ֶש ֶמן ַה ִּמ ׁ ְש ָחה וְ לִ ְקט ֶֹרת ַה ַּס ִּמים .ז ַאבְ נֵי ׁש ַֹהם וְ ַא ְבנֵ י ִמ ֻּל ִאים לָ ֵאפֹד וְ לַ ח ׁ ֶֹשן
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ש ִרים ֵ ּג ָרה ַה ּׁ ֶש ֶקל ַמ ֲחצִ ית ַה ּׁ ֶש ֶקל ְּתרו ָּמה לַ ה' .יד כּ ֹל ָהעֹבֵ ר ַעל ַה ּ ְפ ֻק ִדים ִמ ֶ ּבן
 20יג זֶ ה יִ ְּתנ ּו ָּכ ל הָ עֹבֵ ר ַעל ַה ּ ְפ ֻק ִדים ַמ ֲחצִ ית ַה ּׁ ֶש ֶקל ְ ּב ׁ ֶש ֶקל ַה ּק ֶֹד ׁש ֶע ְ ׂ
ש ִרים ׁ ָשנָ ה וָ ָמ ְעלָ ה יִ ֵּתן ְּתרו ַּמת ה' .טו ֶה ָע ׁ ִשיר ל ֹא יַ ְר ֶ ּבה וְ ַהדַּ ל ל ֹא יַ ְמ ִעיט ִמ ַּמ ֲחצִ ית ַה ּׁ ָש ֶקל לָ ֵתת ֶאת ְּתרו ַּמת ה' לְ כַ ּ ֵפר ַעל נַ ְפ ׁש ֵֹתיכֶ ם.
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