
בשבת  להיות  שחל  אדר  חדש  ראש  ד:  ג,  מגילה  משנה 
קורין בפרשת שקלים. חל להיות בתוך השבת - מקדימין 
לשעבר ומפסיקין לשבת אחרת. בשניה - זכור, בשלישית 
בחמישית  לכם.  הזה  החדש   - ברביעית  אדומה,  פרה   -

חוזרין לכסדרן 

בבלי מגילה יג ע"ב: באחד באדר משמיעין על השקלים, 
ולמה באחד באדר? שהיה צפוי וגלוי וידוע לפני מי שאמר 
והיה העולם, שהיה המן הרשע עתיד לשקול כיכרותיו על 
ישראל  שקלי  שיהו  למשה  ואמר  הקדים  לפיכך  ישראל, 

קודמין לשקלי המן.

שמות פרק ל: )יא( ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: )יב( ִּכי ִתָּׂשא 
ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַלה’ 
ִּבְפקֹד אָֹתם ְוֹלא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפקֹד אָֹתם: )יג( ֶזה ִיְּתנּו ָּכל 
ֶעְׂשִרים  ַהּקֶֹדׁש  ְּבֶׁשֶקל  ַהֶּׁשֶקל  ַמֲחִצית  ַהְּפֻקִדים  ַעל  ָהעֵֹבר 
ֵּגָרה ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה ַלה’: )יד( ּכֹל ָהעֵֹבר ַעל 
)טו(  ה’:  ְּתרּוַמת  ִיֵּתן  ָוָמְעָלה  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִמֶּבן  ַהְּפֻקִדים 
ָלֵתת  ַהָּׁשֶקל  ִמַּמֲחִצית  ַיְמִעיט  ֹלא  ְוַהַּדל  ַיְרֶּבה  ֹלא  ֶהָעִׁשיר 
ֶאת ְּתרּוַמת ה’ ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם: )טז( ְוָלַקְחָּת ֶאת ֶּכֶסף 
ַהִּכֻּפִרים ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנַתָּת אֹתֹו ַעל ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד 

ְוָהָיה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ה’ ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם: 

ְוֶאֶלף  ְוֶכֶסף ְּפקּוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ִּכָּכר  שמות פרק לח: כה( 
)כו(  ַהּקֶֹדׁש:  ְּבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ְוִׁשְבִעים  ַוֲחִמָּׁשה  ֵמאֹות  ּוְׁשַבע 
ֶּבַקע ַלֻּגְלּגֶֹלת ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלכֹל ָהעֵֹבר ַעל 

ַהְּפֻקִדים ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוַמְעָלה...

נחמיה פרק י: )ל( ... ּוָבִאים ְּבָאָלה ּוִבְׁשבּוָעה ָלֶלֶכת ְּבתֹוַרת 
ְוִלְׁשמֹור  ָהֱאֹלִהים  ֶעֶבד  מֶֹׁשה  ְּבַיד  ִנְּתָנה  ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִהים 
ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִמְצֹות ה’ ֲאדֵֹנינּו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוֻחָּקיו: )לא( ַוֲאֶׁשר 
ֹלא ִנֵּתן ְּבנֵֹתינּו ְלַעֵּמי ָהָאֶרץ ְוֶאת ְּבנֵֹתיֶהם ֹלא ִנַּקח ְלָבֵנינּו: 
ְּביֹום  ֶׁשֶבר  ְוָכל  ַהַּמָּקחֹות  ֶאת  ַהְמִביִאים  ָהָאֶרץ  ְוַעֵּמי  )לב( 
ַהַּׁשָּבת ִלְמּכֹור ֹלא ִנַּקח ֵמֶהם ַּבַּׁשָּבת ּוְביֹום קֶֹדׁש ְוִנּטֹׁש ֶאת  
ַהָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעית ּוַמָּׁשא ָכל ָיד: )לג( ְוֶהֱעַמְדנּו ָעֵלינּו ִמְצֹות 
ָלֵתת ָעֵלינּו ְׁשִלִׁשית ַהֶּׁשֶקל ַּבָּׁשָנה ַלֲעבַֹדת ֵּבית ֱאֹלֵהינּו: )לד( 

ְלֶלֶחם ַהַּמֲעֶרֶכת ּוִמְנַחת ַהָּתִמיד ּוְלעֹוַלת ַהָּתִמיד ַהַּׁשָּבתֹות 
ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ְלַכֵּפר  ְוַלַחָּטאֹות  ְוַלֳּקָדִׁשים  ַלּמֹוֲעִדים  ֶהֳחָדִׁשים 

ְוכֹל ְמֶלאֶכת ֵּבית ֱאֹלֵהינּו:

משנה שקלים א, א: באחד באדר משמיעין על השקלים...

משנה שקלים א, ג: בחמישה עשר בו שולחנות היו יושבין 
במדינה .בעשרים וחמישה ישבו במקדש. משישבו במקדש 
- התחילו למשכן. את מי ממשכנין? לוויים וישראלים גרים 
ועבדים משוחררים אבל לא נשים ועבדים וקטנים ... ואין 

ממשכנין את הכהנים מפני דרכי שלום:

משנה שקלים א, ו: ואלו שחייבין בקלבון...

משנה שקלים א, ז: וכמה הוא קלבון? מעה כסף דברי רבי 
מאיר וחכמים אומרים חצי.

משנה שקלים ב, א: מצרפין שקלים לדרכונות מפני משוי 
הדרך ... בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שאבדו ...

משנה שקלים ג, ב: בשלש קופות של שלוש שלוש סאין 
.רבי  גימ"ל  בי"ת  אל"ף  בהן  וכתוב  הלשכה  את  תורמין 
גמל"א.  בית"א  אלפ"א  בהן  כתוב  יוונית  אומר  ישמעאל 
אין התורם נכנס לא בפרגוד חפות ולא במנעל ולא בסנדל 
ולא בתפילין ולא בקמיע שמא יעני ויאמרו מעוון הלשכה 
ויאמרו מתרומת הלשכה העשיר,  יעשיר  או שמא  העני, 
לצאת  שצריך  כדרך  הבריות  ידי  לצאת  צריך  שאדם  לפי 
ידי המקום, שנאמר )במדבר לב, כב( "והייתם נקיים מה' 
ומישראל" ואומר )משלי ג, ד( "ומצא חן ושכל טוב בעיני 

אלהים ואדם": 

תוספתא שקלים א, ו: משכנו ישראל על שקליהן כדי שיהו 
מכה  לו  לאחד שעלתה  מהן, משל  קריבין  צבור  קרבנות 
ברגלו והיה הרופא כופתו ומחתך בבשרו בשביל לרפואתו. 
כך אמר הקדוש ברוך הוא: משכנו ישראל על שקליהן כדי 
שיהו קרבנות הצבור קריבין מהן, מפני שקרבנות הצבור 
מצינו  וכן  שבשמים.  לאביהן  ישראל  בין  ומכפרין  מרצין 
בתרומת שקלים ששקלו בני ישראל במדבר שנ'" ולקחת 

את כסף הכפורים מאת בני ישראל" וגו' )שמות ל, טז( 

ֶקל ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ֶקל ּבְ ֶ ַמֲחִצית ַהּשׁ
פרופ' אביגדור שנאן / מקורות לקראת שבת שקלים / תשפ"א



חייב  תרצד:  סימן  ופורים,  מגילה  הלכות  ערוך,  שולחן 
יש  ליתן לפחות שתי מתנות לשני עניים. הגה:  כל אדם 
אומרים שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע 
באותו מקום ובאותו זמן, זכר למחצית השקל שהיו נותנין 
באדר; ומאחר ששלושה פעמים כתוב "תרומה" בפרשה, 
יש ליתן ג', ויש ליתנו בליל פורים קודם שמתפללים מנחה, 

וכן נוהגין בכל מדינות אלו.

את  למנות  אסור  יצחק:  רבי  אמר  ע"ב:  כב  יומא  בבלי 
ישראל אפילו לדבר מצווה ... אמר רבי אלעזר: כל המונה 
"והיה מספר בני ישראל  את ישראל עובר בלאו, שנאמר 
כחול הים אשר לא יימד ולא ייספר" )הושע ב, א(. רב נחמן 
ולא  יימד  "לא  לאווין שנאמר  יצחק אמר: עובר בשני  בר 

ייספר". 

מדרש תנחומא כי תשא, ט: בעשרה מקומות נמנו ישראל. 
בחומש  ואחד   ... בעלייתן  ואחד  למצרים...  בירידתן  אחד 
הפקודים, אחד במרגלים, ואחד בימי יהושע בחלוק הארץ, 
ושניים בימי שאול ... ואחד בימי דוד ...  ואחד בימי עזרא ... 

ואחד לעתיד לבא

יוסי  רבי אליעזר בשם רבי  ט:   כי תשא,  מדרש תנחומא 
חסרו  לא  לצורך  ישראל  שנמנו  זמן  כל  אמר:  זמרא  בן 
ושלא לצורך חסרו, ואימתי נמנו לצורך? בימי משה, ושלא 
לצורך? בימי דוד ... "זה יתנו" -אמר ר' מאיר כמין מטבע 
הכבוד  כיסא  מתחת  הוא  ברוך  הקדוש  הוציא  אש  של 

והראהו למשה ואמר לו: "זה יתנו" - כזה יתנו.

ְׁשֹלׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  ְּבָבֶזק  ַוִּיְפְקֵדם  ח:  יא,  שמואל-א 
ֵמאֹות ֶאֶלף ְוִאיׁש ְיהּוָדה ְׁשֹלִׁשים ָאֶלף:

תנחומא כי תשא ט: ומהו בזק? אבן נטל מן כל אחד ואחד 
מהם ובאבנים מנאן. 

שמואל-א טו, ד: ַוְיַׁשַּמע ָׁשאּול ֶאת ָהָעם ַוִּיְפְקֵדם ַּבְּטָלִאים 
ָמאַתִים ֶאֶלף ַרְגִלי ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ֶאת ִאיׁש ְיהּוָדה:

בבלי יומא כב ע"ב: אמר רב נהילאי בר אידי אמר שמואל: 
כיון שנתמנה אדם פרנס על הציבור - מתעשר. מעיקרא 

כתיב ויפקדם בבזק ולבסוף כתיב ויפקדם בטלאים. 

שמואל-ב פרק כד: )א( ַוּיֶֹסף ַאף ה’ ַלֲחרֹות ְּבִיְׂשָרֵאל ַוָּיֶסת 
ְיהּוָדה: )ב(  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְמֵנה ֶאת  ֵלְך  ָּבֶהם ֵלאמֹר  ָּדִוד  ֶאת 
ְּבָכל  ָנא  ִאּתֹו ׁשּוט  ֲאֶׁשר  ַהַחִיל  ַׂשר  יֹוָאב  ֶאל  ַהֶּמֶלְך  ַוּיֹאֶמר 
ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר ֶׁשַבע ּוִפְקדּו ֶאת ָהָעם ְוָיַדְעִּתי 
ֵאת ִמְסַּפר ָהָעם: )ג( ַוּיֹאֶמר יֹוָאב ֶאל ַהֶּמֶלְך ְויֹוֵסף ה’ ֱאֹלֶהיָך 
ֶאל ָהָעם ָּכֵהם ְוָכֵהם ֵמָאה ְפָעִמים ְוֵעיֵני ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך רֹאֹות 
ַהֶּמֶלְך  ְּדַבר  ַוֶּיֱחַזק  )ד(  ַהֶּזה:  ַּבָּדָבר  ָחֵפץ  ָלָּמה  ַהֶּמֶלְך  ַואדִֹני 
ֶאל יֹוָאב ְוַעל ָׂשֵרי ֶהָחִיל ַוֵּיֵצא יֹוָאב ְוָׂשֵרי ַהַחִיל ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 
ִלְפקֹד ֶאת ָהָעם ֶאת ִיְׂשָרֵאל: ... )י( ַוַּיְך ֵלב ָּדִוד אֹתֹו ַאֲחֵרי ֵכן 
ָסַפר ֶאת ָהָעם ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ה’ ָחָטאִתי ְמאֹד ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי 
ְוַעָּתה ה’ ַהֲעֶבר ָנא ֶאת  ֲעֹון ַעְבְּדָך ִּכי ִנְסַּכְלִּתי ְמאֹד: .. )טו( 
ַוִּיֵּתן ה’ ֶּדֶבר ְּבִיְׂשָרֵאל ֵמַהּבֶֹקר ְוַעד ֵעת מֹוֵעד ַוָּיָמת ִמן ָהָעם 

ִמָּדן ְוַעד ְּבֵאר ֶׁשַבע ִׁשְבִעים ֶאֶלף ִאיׁש:

טו: פעם אחת בקש אגריפס המלך  ד,  תוספתא פסחים 
לידע כמה מניינן של אוכלוסין, אמר להם לכהנים: הפרישו 
אלף  מאות  שש  לו  והפרישו  ופסח,  פסח  מכל  כוליא  לי 

זוגות של כליות כפליים כיוצאי מצרים...

הרב עובדיה יוסף, שו"ת יביע אומר, חלק י )חושן משפט 

יש עשרה  כן כתבו הפוסקים שאין למנות אם  ב(:  סימן 
פסוק  ידי  על  אלא  שבקדושה,  לומר דבר  למניין  אנשים 
את  עמך וברך  את  "הושיעה  כגון:  תיבות,  עשר  בו  שיש 
נחלתך ורעם ונשאם עד העולם" )תהילים כח, ט( ... ]ויש 
ברוב  "ואני  פסוק  ידי  על  העשרה  מנין  שימנה  אומרים[ 
ביראתך"  קודשך  היכל  אל  אשתחווה  ביתך  אבוא  חסדך 
שאסור  הוא,  מעולה  מנהג  מנהגא  והאי  ח(,  ה,  )תהילים 

למנות את ישראל. 

ר' דוד חיים הלוי, שו"ת מים חיים, חלק ג סימן נג:  יש צורך 
מסויים במפקד זה )לא כדוד המלך שמנאם ללא כל צורך( 
שכן בהתאם לתוצאותיו יודעת הממשלה מספר אזרחיה 
לפי גילם ומכינה תשתית כלכלית, חינוכית )מספר כיתות 
צורך מצוה  ויתכן שגם  וכדומה,  לפי הצורך  דיור  לימוד(, 
יש במפקד זה, שבאמצעותו יודעת היא מספרם של יוצאי 
הדרוש  כל  את  ומכינה  גילם  לפי  הבאות  בשנים  הצבא 
לגיוסם לצורך הגנת הארץ, וזה צורך מצוה הוא, ולכן ברור 

שאין שום ספק בהיתר עריכת מפקד אוכלוסין.

. ית קור ית מ אל שר י ית- ד יהו ל תרבות  יה ש לחוו ן אתכם  י זמ חי מ בית אבי   ? מי אנחנו
אנו מקיימים מדי חודש עשרות אירועים אשר מזמינים את המשתתפים בהם ליהנות משפע של יצירה אמנות ומהזדמנויות 

להרחבת אופקים בתחומים שונים ומגוונים. בימים אלו, הבית עצמו הנמצא במרכז ירושלים, סגור, אך אתם מוזמנים לקחת חלק 
במגוון האירועים הרבים שאנחנו מקיימים באופן שוטף בפלטפורמות הדיגיטליות השונות.
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