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רבונו של עול� גלוי וידוע לפני� שבזמ� 
שהיה בית המקדש קיי� היו ישראל נותני� 
כל אחר ואחד מחצית השקל בחודש אדר 

ועתה . המקדש לכפר בעד�לעבודת בית 
ב בית המקדש ואי� בעוונותינו הרבי� חרֵ 

אנחנו יכולי� לקיי� מצוה זו של מחצית 
א "או' ולכ� יהי רצו� מלפני� ה. השקל

שיהא זה שיח שפתותינו שקורי� פרשת 
 �למחצית  זכרמחצית השקל ונותני� כס

השקל לצדקה יעלה לפני� כאילו קיימנו 
 היא וכל מצוותפועל מצות מחצית השקל ְ  

' ע� הויהי נ. הכלולות בה במקו� עליו�
ינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו האל

  .ומעשה ידינו כוננהו
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בשלשה פרקי� בשנה תורמי� את הלשכה  

בפרוס הפסח בפרוס עצרת בפרוס החג וה� 
ב�  .גרנות למעשר בהמה דברי רבי עקיבא

עזאי אומר בעשרי� ותשעה באדר ובאחד 
רבי אלעזר  .בסיו� ובעשרי� ותשעה באב

ורבי שמעו� אומרי� באחד בניס� באחד 
מה  מפני ,בסיו� בעשרי� ותשעה באלול

אמרו בעשרי� ותשעה ולא אמרו באחד 
בתשרי מפני שהוא יו� טוב ואי אפשר 
לעשר ביו� טוב לפיכ� הקדימוהו לעשרי� 

בשלש קופות של שלש  X: ותשעה באלול
שלש סאי� תורמי� את הלשכה וכתוב בה� 

ל רבי ישמעאל אומר יונית "ת גימ"� בי"אל
א אי� התור� "א גמל"א בית"כתוב בה� אלפ

בפרגוד חפות ולא במנעל ולא נכנס לא 
בסנדל ולא בתפילי� ולא בקמיע שמא יעני 
ויאמרו מעו� הלשכה העני או שמא יעשיר 
ויאמרו מתרומת הלשכה העשיר לפי שאד� 
צרי� לצאת ידי הבריות כדר� שצרי� לצאת 
' ידי המקו� שנאמר והיית� נקיי� מה
ומישראל ואומר ומצא ח� ושכל טוב בעיני 

ל בית רב� גמליאל היה ש Y: אלהי� ואד�
נכנס ושקלו בי� אצבעותיו וזורקו לפני 
התור� והתור� מתכוי� ודוחפו לקופה אי� 
התור� תור� עד שיאמר לה� אתרו� וה� 
: אומרי� לו תרו� תרו� תרו� שלש פעמי� Z

תר� את הראשונה ומחפה בקטבלאות  
שניה ומחפה בקטבלאות שלישית לא היה 

בר התרו� מחפה שמא ישכח ויתרו� מ� הד
תר� את הראשונה לש� אר$ ישראל ושניה 
לשו� כרכי� המוקפי� לה והשלישית לשו� 

  :בבל ולשו� מדי ולשו� מדינות הרחוקות
  W
התרומה מה היו עושי� בה לוקחי� בה  

תמידי� ומוספי� ונסכיה� העומר ושתי 
הלח� ולח� הפני� וכל קרבנות הצבור 
שומרי ספיחי� בשביעית נוטלי� שכר� 

יוסי אומר א� הרוצה ' מת הלשכה רמתרו
מתנדב שומר חנ� אמרו לו א� אתה אומר 

פרה ושעיר  X: שאינ� באי� אלא משל צבור
תלח ולשו� של זהורית באי� מתרומת המש

הלשכה כבש פרה וכבש שעיר המשתלח 
ולשו� שבי� קרניו ואמת המי� וחומת העיר 
ומגדלותיה וכל צורכי העיר באי� משירי 

פרה כהני�  הלשכה אבא שאול אומר כב%
מותר  Y: גדולי� עושי� אותו משל עצמ�

שירי הלשכה מה היו עושי� בה� לוקחי� 
� וסלתות והשכר להקדש בה� יינות שמני



דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אי� 
: תכרי� משל הקדש ולא משל עניי�מ&
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מותר תרומה מה היו עושי� בה רקועי זהב 
צפוי לבית קדשי הקדשי� רבי ישמעאל 

י$ המזבח ומותר אומר מותר הפירות לקֵ 
התרומה לכלי שרת רבי עקיבא אומר מותר 

נסכי� לכלי התרומה לקי$ המזבח ומותר 
שרת רבי חנניה סג� הכהני� אומר מותר 
נסכי� לקי$ המזבח ומותר התרומה לכלי 

מותר  ]:  שרת זה וזה לא היו מודי� בפירות
הקטרת מה היו עושי� בה מפרישי� ממנה 
שכר האומני� ומחללי� אותה על שכר 
האומני� ונותני� אותה לאומני� בשכר� 

א� וחוזרי� ולוקחי� אותה מתרומה חדשה 
בא החדש בזמנו לוקחי� אותה מתרומה 

המקדיש נכסיו  \: חדשה וא� לאו מ� הישנה
והיו בה� דברי� ראוי� לקרבנות הצבור 
ינתנו לאומני� בשכר� דברי רבי עקיבא אמר 
לו ב� עזאי אינה היא המדה אלא מפרישי� 
מה� שכר האומני� ומחללי� אות� על מעות 
 האומני� ונותני� אות� לאומני� בשכר�

 [:  וחוזרי� ולוקחי� אות� מתרומה חדשה
המקדיש נכסיו והיתה בה� בהמה ראויה 
לגבי המזבח זכרי� ונקבות רבי אליעזר 
אומר זכרי� ימכרו לצרכי עולות ונקבות 
ימכרו לצרכי זבחי שלמי� ודמיה� יפלו ע� 
שאר נכסי� לבדק הבית רבי יהושע אומר 
זכרי� עצמ� יקרבו עולות ונקבות ימכרו 

י זבחי שלמי� ויביא בדמיה� עולות לצרכ
ושאר נכסי� יפלו לבדק הבית רבי עקיבא 
אומר רואה אני את דברי רבי אליעזר מדברי 

' אליעזר השוה את מדתו ור' יהושע שר' ר
יהושע חלק אמר רבי פפייס שמעתי כדברי 

אליעזר ' שניה� שהמקדיש בפירוש כדברי ר
 ^: והמקדיש סת� כדברי רבי יהושע

כסי� והיו בה� דברי� ראוי� על המקדיש נ
גבי המזבח יינות שמני� ועופות רבי אלעזר 
אומר ימכרו לצרכי אותו המי� ויביא 
בדמיה� עולות ושאר נכסי� יפלו לבדק 

אחת לשלשי� יו� משערי� את  _: הבית
הלשכה כל המקבל עליו לספק סלתות 
מארבעה עמדו משלש יספק מארבעה 

ה שיד משלש ועמדו מארבעה יספק מארבע
הקדש על העליונה וא� התליעה סולת 
התליעה לו וא� החמי$ יי� החמי$ לו ואינו 
  :מקבל את מעותיו עד שיהא המזבח מרצה
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לש� יחוד קודשא ברי� הוא ושכינתיה 
בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ליחדא ש� 

ביחודא  'ואות ה 'באות ו 'ואות ה 'אות י
בא לקיי� שלי� בש� כל ישראל הריני 

סכו� נות� למחצית השקל והריני  זכרמצות 
לצדקה לתק� את שורש  השקל תחצימ שווי

הכלולות בה במקו�  מצוה זו וכל מצוות
ינו עלינו ומעשה האל' ע� הויהי נ. עליו�
  cdefgכוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו  ידינו

  h�i�j'k�h�hUl�mon$j'pLq�rst

  למחצית השקל זכר
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l�s~�j�nl�q�r�j'�U��y�s��h�z0r�w�p�ht
ה אשר קדשנו במצותיו "י אמ"בא
  .נו על מקרא מגלהוווצ
ה שעשה נסי� "י אמ"בא

  .לאבותינו בימי� הה� בזמ� הזה
ה שהחינו וקימנו "י אמ"בא

  .לזמ� הזהוהגיענו 
  ���0���=���|�����	��������������������
, דיננו'והד� את, ריבנו' ה הרב את"י אמ"בא

'והמשל� גמול לכל, נקמתנו' והנוק� את
י "בא, והנפרע לנו מצרינו, אויבי נפשנו

האל , צריה�'הנפרע לעמו ישראל מכל
  .המושיע

  �������������0�����|���'�L���(���L�$�0�����$�0���� �
רוכה ב, ארורה זרש, ברו� מרדכי, ארור המ�

של אומות ( הרשעי�'ארורי� כל, אסתר
וג� חרבונה , ישראל' ברוכי� כל, )העול�

  .זכור ְלטוב
  
 

 פורים שמח


