
    חצית השקלממצוות 
  ג-ב, תרומה כה

  .' אשר תקחו גוהתרומהוזאת , תרומתי מאת כל איש אשר ידבו לבו תקחו את תרומהדבר אל בי ישראל ויקחו לי 

 ואחת תרומת  ...שעשו מהם האדים, אחת תרומת בקע לגלגלת, אמרו רבותיו שלש תרומות אמורות כאן :י שם"רש
  .ואחת תרומת המשכן דבת כל אחד ואחד, ות מהן קרבות צבורהמזבח בקע לגלגלת לקופות לק

  טו- בי, תשא ל
  . גף בהם בפקוד אותם' בפקוד אותם ולא יהי'  כי תשא את ראש בי ישראל לפקודיהם ותו איש כופר פשו לה)יב(
  .' להה תרומהפקודים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקלזה יתו כל העובר על  )יג(
  .' התרומתכל העובר על הפקודים מבן עשרים שה ומעלה יתן ) יד(
  .לכפר על פשותיכם'  התרומת ימעיט ממחצית השקל לתת אתהעשיר לא ירבה והדל לא  )טו(

.  .. אחת תרומת אדים,שלוש פעמים' שכתב כאן תרומת ה, לפי שרמז להם כאן שלש תרומות :)ז-טו, ל (י שם"רש
באחד )  א,במדבר א(הוא המין האמור בתחלת חומש הפקודים , משהוקם המשכן, א על ידי מין שמאןוהשית אף הי

והושוו בהם , והן לקות מהן קרבות צבור של כל שה ושה, ותו כל אחד מחצית השקל, לחדש השי בשה השית
והשלישית היא תרומת . הם באיםשהקרבות לכפרה , ועל אותה תרומה אמר לכפר על פשותיכם, עיים ועשירים

  .מפי שכס בהם מגפה, שצטוה למותם בתחלת דבת המשכן אחר מעשה העגל ... המשכן

  )יב, ל(ן שם "רמב
אבל צוה . וכן מפורש שם, אלא משהביא שתי שערות חייב לשקול, השקלים לקרבות אים מבן עשרים שה ומעלה
 ורמז העשיר לא ירבה .שה ומעלה' ובר על הפקודים מבן כקל לכל העהכתוב שיביאו למלאכת המשכן תרומת חצי הש

שכל הצריך כפרה שהגיע לכל חיוב המצות יביא מחצית , )ו"פסוק ט(והדל לא ימעיט ממחצית השקל לכפר על פשותיכם 
  .השקל אחר לקרבות

  ג-א, במדבר א
  .'מבן עשרים גו... את ראש כל עדת בי ישראל למשפחותם שאו ... באחד לחדש השי בשה השית ... אל משה ' וידבר ה

  לג, חמיה י
  .והעמדו עליו מצות לתת עליו שלישית השקל בשה לעבודת בית אלקיו

  ד- א"א מ"שקלים פמשנה 
 לוים וישראלים גרים ועבדים משוחררים אבל לא שים ועבדים וקטיםממשכים ... באחד באדר משמיעין על השקלים 

  .ם שקלו מקבלין מידןא... 

  . אפילו הביא שתי שערות והוא פחות מבן עשרים,וקטים: ברטורא שם

ג שה הוא ככל קטים " דמתיתין דתן קטים מסתבר דעד בן י,לא ידעתי מי הכריחו לכך :)ד"מ(תוספות יום טוב שם 
  .מיירי בתרומת הקרבות'  ולפי זה קרא תיין בתרומת אדים וקרא קמא דלא כתיב ביה מבן כ ...דעלמא

  א"ם הלכות שקלים פ"רמב
  .  עשה מן התורה ליתן כל איש מישראל מחצית השקל בכל שה ושהמצות א

  . אין והגין אלא בפי הביתהשקלים ב

אבל לא שים ולא עבדים ולא .  הכל חייבין ליתן מחצית השקל כהים לויים וישראלים וגרים ועבדים משוחרריםז
  .תו מקבלין מהםואם . קטים

  ד"שקלים פ' ם הל"רמב
  .משיגיע ראש חדש יסן אין מקריבין קרבות צבור אלא מתרומה חדשה יא

  ם מצות עשה קעא "ספר המצוות לרמב
זה יתו )  יג,ל(ואמר . י"ותו איש כופר פשו לי)  יב,פ תשא ל"ר(שצוו לתת מחצית השקל בכל שה והוא אמרו יתעלה 

  . והוא מבואר שמצוה זו אין שים חייבות בה שהכתוב הוא כל העובר על הפקודים. דיםכל העובר על הפקו

  תרצד'  סיא"רמ
   .ואין חייב ליתו רק מי שהוא מבן עשרים ולמעלה... א שיש ליתן קודם פורים מחצית "י א

  א שם"מ
ג "ולקים וסבירא להו דבן יאבל התוספות יום טוב כתב שהפוסקים ח, ע מברטורה"זהו לדעת הר',  עשרים וכומבן ג

  .ולא ידעתי מא ליה האי, בהגהות מהגים כתב דשים וילדים חייבים. חייב ושים פטורים


