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  פני משה
  ' מתי
 בכל שולחין ד"ב. השקלים על משמיעין באדר באחד

 שבאחד מפי שקליהן שיביאו ומכריזין ישראל ערי
 חדשה מתרומה הצבור קרבות להביא צריך ביסן

 ודריש השה לחדשי בחדשו חדש עולת זאת דכתיב
 ש"בג וילפין חדשה מתרומה קרבן והביא חדש' בגמ

 ראש לכם הזה החדש וכתיב ההש לחדשי הכא כתיב
 יסן להלן מה השה לחדשי לכם הוא ראשון חדשים

 באחד שהוא יום שלשים מקדימין לפיכך יסן כאן אף
  :שקליהם להביא זמן להם שיהיה להכריז באדר

 שתערב אחר זרע שימעטו מכריזין. הכלאים ועל
 ב"בפ וכדתן לסאה הקב רובע בו ישאר שלא עד בשדה

  :ימעט אחר ממין הקב רובע בו שיש הסא כל דכלאים
 המוקפין. בכרכים המגילה את קורין בו עשר ובחמשה

 לקמן למיתי דבעי ואיידי. ון בן יהושע מימות חומה
 הכא מי תי במדיה יושבים שולחות באדר ו"דבט

 אלא תי לא והלכך היום באותו הוהג כל ברישא
  :ד"בי להקורין הכא תי ולא ו"בט להקורין

 והשווקים. הרחובות ואת הדרכים את מתקיןו
 עולי בשביל הגשמים ומפי החורף בימות שתקלקלו

 שיהיה בשגגה הרוצחים מפי דמפרשי ואית. הרגלים
 תכין וכדכתיב הדם גואל מפי לוס מתוקן דרך להם

  :הדרך לך
 מקום כל א"פ בתוספתא כדקתי. המים מקוות ואת
 לפי כלומר. עליו להקוות כשר סאה ארבעים בו שיש

 סאה ארבעים בו ושאין. עליו ולהקוות להוסיף הצורך
 ארבעים לו ומשלימין המים אמת את לו ממשיכין

  :עליו להקוות כשר שיהא כדי סאה
 דיי דין בגמרא כדמפרש. הרבים צרכי כל ועושין

 פין ההוא שבזמן וכלומר' וכו פשות ודיי ממוות
  :הצורך עת לפי אלו לדברים לעסוק ד"ב

 הסיד שממחים ציון עושין. הקברות על ומצייין
 עליהן יאהילו שלא הקברות סביב אותו ושופכין
 ימוח הגשמים שבימות ומפי טהרות והעושי הכהים

  :ולצייו לחזור וצריך הסיד ציון
 שכבר פ"שאע הכלאים על אף ד"ב שלוחי. ויוצאין
 אול כך על הן יוצאין אף באדר באחד עליהם הכריזו

 הבעלים תעצלו דשמא בלבד ההכרזה על סומכין היו
  :אותן ועוקרין יוצאין השלוחים והיו אותן עקרו ולא
  :כך כל הקדימו למה. באדר באחד ולמה' גמ

 את ושיביאו יום שלשים פאי להם שיהא כדי. 'וכו כדי
 להביא בזמה הלשכה תרומת ותיתרום בזמן שקליהן
  :ביסן באחד חדשה מתרומה הצבור קרבות

 תרומת שמואל' ר וכדקאמר. 'וכו שמואל' ר ואמר
 ויהי דכתיב ביסן באחד היתה בתחלתה הלשכה

 המשכן שהוקם שביום עלה ותי'. וכו הראשון בחדש
 הצבור קרבות והביאו הלשכה תרומת תרמה ביום בו

  :ממה
 מתרומת ילפין דלא ל"ס. 'וכו יאשיה' ר טבי' ר

 לא היה אפשר שאי תחלתה דשאי בתחלתה הלשכה
 שמכיון לאחר ולא המשכן הוקם לא שעדיין להקדים
 ולהביא הלשכה לתרום הוצרכו המשכן שהוקם
 הוא מהכא אלא ביום בו שקרבו הצבור קרבות
 בחדשו חדש עולת זאת חדשי כאן אמר דילפין
 לחדשי' וגו הזה החדש להלן ואמר השה לחדשי
 מוין אין ןכא אף' וכו להלן שאמר חדשי מה השה
 של הלשכה לתרומת ראשון יסן שיהא מיסן אלא

  :השה חדשי
 אמר ולא דהברייתא. ראשה טבי' ר שבק יוה' ר אמר
 שיהא שמעין לא דהברייתא מסיפא והרי סופה אלא
 מי דצריך אלא השה חדשי לכל לתרומה ראש יסן

  :דהברייתא ברישא כדדריש
 ק"בפ לקמן הגירסא וכך. 'וכו דתי כהדא כן דלא

 לא וכי כלומר. טבי' דר להא דמייתי' א בהלכה ה"דר
 הכי דדרשין בספרי דתי כהדא למימר צריך כן

  :הכל שפיר לן דפקא הכתוב וכסדר
 בחדשו חדש אלא כתב לא אי. בחדשו חדש עולת זאת

 יכול החדש בתחלת חדשה תרומה תורם שיהא ללמד
 לצורך וחדש חודש בכל תורם תהא אומר הייתי

 בחדשו ל"ת בלבד חדש אותו של צבור הקרבות
 חדשי לכל תורם הוא אחד שבחדש ללמד השה לחדשי
 חדשי לכל יתרום שירצה חדש באיזה יכול השה
 אמר דלא טבי' לר והשתא' וכו חדשי כאן אמר השה
 ידעין הוה לא אכתי' וכו כאן אמר סיפא כהך אלא

 א"דה אלא השה חדשי לכל תהא יסן דתרומת
 חדש לתרומת ראש יסן שיהא מלמדיו שהכתוב

 לאותו תורם יהא שלאחריו וחדש חדש בכל וכן בחדשו
 דרישא לדרשא מי צריך כ"ע והלכך החדש

  :דהברייתא
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ָנה       ִמׁשְ

ֲאָדר ֶאָחד ּבַ ִמיִעין    :ּבְ ָקִלים  ַמׁשְ ְ    ,ַעל ַהׁשּ
ְלַאִים    .ְוַעל ַהּכִ

  

ר ּבוֹ ַב וּ  ה ָעׂשָ ָ ים  :ֲחִמׁשּ ַרּכִ ּכְ ה ּבַ ִגיּלָ    ,קֹוִרין ֶאת ַהּמְ

ִנין ָרִכים    :ּוְמַתּקְ    ,ֶאת ַהּדְ
   ,ְוֶאת ָהְרחֹובֹות

ִים    ,ְוֶאת ִמְקוֹות ַהּמַ
ים ל צֹוְרֵכי ָהַרּבִ ין ּכָ    ,ְועֹׂשִ

ָברֹות יִנין ֶאת ַהּקְ    ,ּוְמַצּיְ

ְלָאִים   . ְויֹוְצִאים ַאף ַעל ַהּכִ
  

ָמָרא              ּגְ

ה  ֲאָדר"ְוָלּמָ ֶאָחד ּבַ   ? "ּבְ
  

עֹוָנָתן.  ְקֵליֶהן ּבְ ָרֵאל ֶאת ׁשִ ִביאּו ִיׂשְ ּיָ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
ּה  ְזַמּנָ ה ּבִ ה ִמן ַהֲחָדׁשָ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהלִּ ֵרם ּתְ ִניָסן,  ,ְוִתיּתָ ֶאָחד ּבְ   ּבְ

  
ר ַרב ִיְצָחק 2ַמרוְ  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ

ה ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהלִּ ָתּה,  –    ּתְ ִחלָּ ּתְ   ּכִ
ְכִתיב ֶאָחד ַלחֶֹדׁש הוּ " :ּדִ ִנית ּבְ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבַ ןַוְיִהי ּבַ כָּ ׁשְ   .), יז(שמות מ" ַקם ַהּמִ

  ְוָתֵני ֲעָלּה: 
ן, " ּכָ ׁשְ הּוַקם ַהּמִ ּיֹום ׁשֶ   ּבַ

רּוָמה ּיֹום ִנְתְרָמה ַהתְּ   . "ּבֹו ּבַ
  

י ָטִבי ה ,ַרּבִ ּיָ י יֹאׁשִ ם  ַרּבִ ׁשֵ ֲהָנאּבְ   : ַרב ּכַ
אן י" :ֶנֱאַמר ּכָ    ,(במדבר כח, יד) 3"ְלָחְדׁשֵ

ן   , ), ב(שמות יב 4"יְלָחְדׁשֵ ": ְוֶנֱאַמר ְלַהלָּ
י"ַמה  ן  "ְלָחְדׁשֵ ֱאַמר ְלַהלָּ ּנֶ יָסן,  -ׁשֶ א ִמּנִ   ֵאין מֹוִנין ֶאלָּ
י"ַאף  אן  "ְלָחְדׁשֵ ֱאַמר ּכָ ּנֶ יָסן.  -ׁשֶ א ִמנִּ   ֵאין מֹוִנין ֶאלָּ

  
י יֹוָנהָאַמר    : ַרּבִ

ַמְתִניָתא ְוָאַמר סֹוָפּה? ה ּדְ י ָטִבי ֵראׁשָ ַבק ַרּבִ    !ׁשָ
ן, כַּ  ל ּכֵ ָתֵני: ּדַ   ֲהָדא ּדְ

ָחְדׁשוֹ ""    .), יד(במדבר כח "זֹאת עֹוַלת חֶֹדׁש ּבְ
ָכל ֹחֶדׁש ְוֹחֶדׁש?    ָיכֹול ְיֵהא ּתֹוֵרם ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר י" :תַּ ָחְדׁשֹו ְלָחְדׁשֵ   , "ּבְ
ָנה.  ָ י ַהׁשּ חֹוֶדׁש ֶאָחד הּוא ּתֹוֵרם ְלָכל ָחְדׁשֵ   ּבְ

ְרֶצה?  ּיִ ֵאיֶזה ֹחֶדׁש ׁשֶ   ָיכֹול ּבְ
אן: י" ֶנֱאַמר ּכָ ן:, (במדבר כח, יד)"ְלָחְדׁשֵ י" ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ   . ), ב(שמות יב "ְלָחְדׁשֵ

י"לְ  ַמה ן  "ָחְדׁשֵ ֱאַמר ְלַהּלָ ּנֶ יָסן,  -ׁשֶ א ִמּנִ   ֵאין מֹוִנין ֶאּלָ
י"לְ  ַאף אן  "ָחְדׁשֵ ֱאַמר ּכָ ּנֶ יָסן -ׁשֶ א ִמּנִ   . "ֵאין מֹוִנין ֶאּלָ

                                                             
 = ואמר ְוַמר 2
ָחְד  3 ָנהזֹאת עַֹלת חֶֹדׁש ּבְ ָ י ַהשּׁ   ׁשֹו ְלָחְדׁשֵ
ָנה 4 ָ י ַהׁשּ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ  ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ
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        הלכה א'    ב, בב, בב, בב, ב    ––––    , א, א, א, אבבבב .3
        השמעת על השקלים והכלאים בשנה מעוברתהשמעת על השקלים והכלאים בשנה מעוברתהשמעת על השקלים והכלאים בשנה מעוברתהשמעת על השקלים והכלאים בשנה מעוברת

        
ֵנינַ  ן ּתָ ּמָ   ן: ּתַ

ֲאָדר ָהִראׁשֹון"[ ה ּבַ ִגיּלָ    ,ָקְראּו ֶאת ַהּמְ
ָנה ָ ָרה ַהׁשּ    ,ְוִנְתַעּבְ

ִני ֲאָדר ׁשֵ   ].קֹוִרין אֹוָתּה ּבַ
ִני" ֵ ין ֲאָדר ָהִראׁשֹון ַלֲאָדר ַהׁשּ א – ֵאין ּבֵ   ִמְקָרא ְמִגיָלה,   :ֶאּלָ

נֹות ָלֶאְביֹוִנים   . (מגילה ו:) "ּוַמתָּ
  

י ִסימֹון ם  ַרּבִ ׁשֵ ן ֵלִויַר ּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ּבִ
ָקִלים  :ַאף ימּוַע ׁשְ    ,ׁשִ

יֵניֶהם.    ְוִכְלַאִים ּבֵ
  

י ֶחְלּבוֹ 6 ם  ַרבוְ  ַרב הּוָנאוְ  ַרּבִ ׁשֵ י ִח ּבְ היָּ ַרּבִ   : יה ַרּבָ
יָתּה.  הּוא ְזַמן ְקִרּיָ ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ   ַהּכֹל יֹוְצִאין ּבְ

  
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

  ְוָיאּות! 
לוּ  ָקִלים"ם ָאְמרּו: ּכְ ְ ִמיִעין ַעל ַהׁשּ   , "ַמׁשְ

עֹוָנָתן ְקֵליֶהן ּבְ ָרֵאל ֶאת ׁשִ ִביאּו ִיֹשְ ּיָ ֵדי ׁשֶ   ! ?לֹא ּכְ
יּתִ  א ׁשִ ּתָ ׁשַ דֹון ִאית ּבְ ֲאָדר ִראׁשֹון, ַעד ּכְ ה אֹוֵמר ּבַ    .ין יֹוִמיןִאם ַאּתָ

לּום ָאְמרּו:  ְלַאִים"ּכְ ֵד "יֹוְצִאין ַאף ַעל ַהּכִ ִרין, לֹא ּכְ ְהיּו ַהְצָמִחין ִניּכָ ּיִ   ! ?י ׁשֶ
ִקיִקין.  דֹון ִאינּון ּדְ ֲאָדר ִראׁשֹון, ַעד ּכְ   ִאם ַאּתְ אֹוֵמר ּבַ

  
י ִחְזִקָיה ַאל:  ַרּבִ   ׁשָ

 ְ ִמיִעין ַעל ַהׁשּ ֶבל ַמׁשְ ֵני ּבָ ה, ּבְ ל חֹוֶרףֵמַעּתָ    ?ָקִלים ֵמרֹאׁשֹו ׁשֶ
ְקֵליֶה 7 ָרֵאל ׁשִ ִביאּו ִיׂשְ ּיָ ֵדי ׁשֶ עֹוָנָתן, ּכְ   ן ּבְ

ִניָסן.  ֶאָחד ּבְ ּה ּבְ ְזַמּנָ ה ּבִ ה ִמן ַהֲחָדׁשָ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהלִּ ֵרם ּתְ   ְוִתיּתָ
  

י עּוָלאֲהִתיב  י ָמָנאקּוֵמי  ַרּבִ   : ַרּבִ
ֵניַנן:    ְוָהא ּתָ

ה" ּכָ ׁשְ ָנה ּתֹוְרִמין ֶאת ַהּלִ ָ ׁשּ ָרִקים ּבַ ה ּפְ לֹׁשָ ׁשְ    :ּבְ
ַסח ְפרֹוס ַהּפֶ    ,ּבִ

ְפרוֹ     ,ס ָהֲעֶצֶרתּבִ
ְפרֹוס ֶהָחג   . )ז:שקלים ( "ּבִ

ְקִריִבין  ַסח.  -ֲאַמר ֵליּה: ֵניַמר ִאיֵלין ּדִ ְפרֹוס ַהּפֶ   ּבִ
ְרִחיִקין  ְפרֹוס ָהֲעֶצֶרת.  -ִאיֵלין ּדִ   ּבִ

ְפרֹוס ֶהָחג -ִקין ִמְנהֹון ְוִאיֵלין ִדְרִחי   !ּבִ
  

  ֲאַמר ֵליּה:    ב,ב
ָאה.  ַאַחת ִהיא ּבָ   ּכּוָלה ּכְ

ה ָאְמרּו וְ  ָרִקים"ָלּמָ ה ּפְ לֹׁשָ ׁשְ   ? "ּבְ
ָבר.  ֵדי ַלֲעׂשֹות ּפּוְמִבי ַלּדָ   ּכְ

  
  
  
  

                                                             
  כאן את דברי רבי חלבו אלא בעמוד הבא.  הגהות הגר"א ועוד לא גורסים 6

  העדפתי לפרש לפי פי משה
  הגהות הגר"א 7

  פני משה
 להא מי שם' וגרסי דמגילה ק"בפ. תין תמן

  :דלקמן
 היו שלא. בייהן וכלאים שקלים שימוע אף

 באדר באחד אלא מעוברת בשה עליהן משמיעין
  :השי

 זמן שהוא עשר בארבעה יוצאין הכל' וכו חלבו' ר
 קראו דקתי קאי תםדה' דמתי ארישא. קריאתה

 קורין השה ותעברה הראשון באדר המגילה את
 לעיל התם חלבו' ר קאמר ועלה השי באדר אותה

 מפי אלא הראשון באדר קראו כבר שאם' א בהלכה
 באדר ולקרות לחזור צריכין כ"אח השה שתעברה

 בין ד"י יום בקריאת יוצאין הכל ג"דבכה השי
 קריאתה זמן שהוא המוקפין הכרכים ובין העיירות

 שהמצות ללמדך אלא בא לא שם ומסיים לכל
 לחזור שצריכין הטעם עיקר כלומר שי באדר והגות

 קראו שכבר פי על אף הזה השי באדר ולקרותה
 שהמצות ללמדך אלא בא שלא הוא כך מפי בראשון
 וכדי המעוברות שים בשאר שי באדר הן והגות

 קראו שכבר פי על ףא ויקראו שיחזור תיקו זה לידע
 ד"בי זו קריאה בחזרת יוצאין הכל הוא וכך והואיל
 לחזור צריכין ואין קריאתה זמן עיקר שהוא

' דר להא גריס הכי. בזמו ואחד אחד כל ולקרות
 אלא בא לא דאבתרא להא וכן דמגילה ק"בפ חלבו

 דמייתי זו בהלכה ולקמן. שהבאתי כמו' וכו ללמדך
 גריס' וכו בו ו"בט' דמתי אציון חלבו' דר להא מי
 באדר הוהגות המצות שכל ללמדך אלא בא לא

 כוה יותר זו וגירסא הראשון באדר והגות השי
 והא'. וכו יוצאין הכל חלבו' ר אמר כן לא דפריך היא

 חלבו' ר בא לא ומשי'. וכו בו ו"בט קתי' במתי
' וכו הראשון באדר קראו' ואמתי' כו ללמדך אלא
 הראשון באדר כ"ג והגות דהמצות יוןדמכ קאי

 באדר וקורין כשחוזרין ד"בי יוצאין הכל לפיכך
 מי מייתי חלבו' דר להא התם דגריס ואיידי. השי

  :הזה ס"הש כדרך הכא לה
 סימון' דר להא מהדר השתא. ויאות יוסה' ר אמר

 ועלה בייהן וכלאים שקלים שימוע אף דקאמר
 אמרו כלום רישה כך הוא ושפיר יוסה' ר קאמר

 שיביאו כדי לא באדר באחד השקלים על משמיעין
 מזה יאוחר ושלא ביסן באחד והוא בזמן שקליהן

 יהיו הראשון באדר באחד את אומר ואם הזמן
 אחד עד יום ששים עוד זמן יש כדון עד הרי משמיעין

 לו יש עדיין שיאמרו מלהביא יתעצלו כך י"וע ביסן
 זמן איחור לידי שיבאו אומצ שישכחו או הרבה זמן

  :לכך הקבוע
 אמרו שכלום כלאים לעין וכן. 'וכו אמרו כלום

 שכבר פי על אף בו ו"בט הכלאים על אף שיוצאין
 ואם יכרין הצמחין שיהו כדי אלא הטעם לא הכריזו

 השלוחין יעקרו מהן הכלאים הבעלים עקרו לא
 הראשון באדר הכל זה שיהא את אומר ואם היוצאין

 שעדיין יכרין ואין דקין דקיקין איון כדון עד הרי
' בא אלא זה אין והלכך לכך מעוברת בשה הגיע לא

  :השי באדר
 שהן בבל דבי ימא מעתה הכי אי. שאל חזקיה' ר

 מראשו שקליהן על משמיעין יהו מירושלים רחוקין
 אלא הטעם עיקר לא שהרי הראשון אדר חדש של
 באחד בזמה ההתרומ ותתרום' וכו שיביאו כדי

 והא לכך רב זמן צריכין רחוקין שהן ומכיון ביסן
 וקאמרת משמיעין באדר באחד תן סתמא אן

 בין חילוק דאין ומשמע הוא השי באדר דבאחד
 יהו בבל דבי וימא ואמאי רחוקים לבין קרובים

 ס"ש אצל ובדפוס. הראשון באדר באחד משמיעין
  :זו ה"להגה צ"וא חורף של מראשו אחד הגיה הבבלי
 חזקיה' ר דשאל הא על. מא' ר קומי עולא' ר התיב

 לקמן תין והא' וכו בבל בי מעתה ואומר כמסתפק
' וכו הלשכה את תורמין בשה פרקים' בג ג"בפ

 הבאת לזמן כ"ג חלוקין היו פרקים' ג דבאלו ד"וקס
 וכדמסיים רחוקים ושל קרובים של השקלים

  :לקמיה
' לר ל"דא הן עולא' ר דברי מסקת כלומר. 'וכו ל"א

 הן מביאין דקריבין אילין הכי דימר לאו מאי מא
 ואילין הקרובין מאלו אז ותורמין הפסח בפרוס

 החג בפרוס עוד מהון דרחיקין ואילין' וכו דרחיקין
' מתי מהאי הא חזקיה' לר ליה מספקא מאי כ"וא

  :בהדיא הכי משמע
 לשכהלה השקלים שהבאת היא דלא. מא' ר ל"א

 מהקרובים מהכל באה היתה כאחת כולה
 השים ברוב ומביאין מגיעין הכל והיו ומהרחוקים

 הלשכה תורמין היו פרקים' ג שבאלו אלא בזמו
 לפרסם וכדי הצבור קרבות להביא ממה ומפרישין

 לעשות כדי' וכו אמרו ולמה ואזיל וכדמסיים הדבר
  :לדבר פומבי
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י י  ְיהּוָדה ַרּבִ זִּ ר ּפַ ם ּבַ ׁשֵ יּבְ   : ַרּבִ
   !ת?ֵע ֵהן ִנְקָרא ְולֹא ִנּבָ 

  . )ה, כב(שמות ל 8"ּכֹל ְנִדיב ֵלב"  - ְלטֹוָבה 
ל ָהָעםַוִיְת "  -ְלָרָעה  ְרקּו כָּ   . )ב, ג(שמות ל ְוגֹוֵמר 9"ּפָ

  

ה ֶאת ָהָעם"  - ְלטֹוָבה    . )יט, יז(שמות  10"ַויֹוֵצא מׁשֶ
ֶכם"  -ְלָרָעה  לְּ ְקְרבּון ֵאַלי כֻּ   . )דברים א, כב( 11"ַותִּ

  

ָרֵאל" –ְלטֹוָבה  ה ּוְבֵני ִיׂשְ יר מׁשֶ   . )טו, א(שמות  12"ָאז ָיׁשִ
א כָּ " –ְלָרָעה  ָ ׂשּ   . )יד, א(במדבר ְוגֹו'  13"ל ָהֵעָדהַותִּ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ִחיתוּ " ימּו ִהׁשְ כִּ ין אֹוָתּה. כֹ וְ  - ), ז(צפניה ג 14"ָאֵכן ִהׁשְ ָמה ָהיּו עֹושִֹ ּכָ ַהׁשְ ין, ּבַ ָהיּו עֹושִֹ ָחָתה ׁשֶ   ל ַהׁשְ
  

ר ַאָחאָאַמר  א ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ
ל אּוָמה זֹו.  ֵאין ַאּתְ ָיכֹול ַלֲעמֹוד   ַעל אֹוְפָיא ׁשֶ

ִעין ְלֵעֶגל    ְונֹוְתִנין,  -ִנְתּבָ
ן  ּכָ ׁשְ ִעין ַלּמִ   ְונֹוְתִנין.  -ִנְתּבָ

  
ָנא  יּתָ ן יֹוֵסי ַרּבִ   ֲהָדא ַמְתִניָתא:  ֲחִניָנא ּבֶ

ּפֹוֶרת ָזָהב ָטהֹור"" יָת כָּ ל ּכַ  -  ), יז(שמות כה 15"ְוָעׂשִ ל ֵעֶגלּפֹוֶרת, ִוְיַכּפֵ ָיבֹא ָזָהב ׁשֶ   !"ר ַעל ָזָהב ׁשֶ
  

י ַחַגי ם  ַרּבִ ׁשֵ ְמִליֵאלּבְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ
לֹׁש  רּומֹות  ׁשָ ה ַהּזֹאת:ּתְ ָרׁשָ ּפָ רּוַמת ֲאָדִנים,     ֶנֶאְמרּו ּבַ   ּתְ

ָקִלים,    ּוְתרּוַמת ׁשְ
ן.  ּכָ ׁשְ   ּוְתרּוַמת ַהּמִ

ר" חּו ִלי תְּ ָרֵאל ְוִיּקְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ רּוַמת ֲאָדִנים.  -) , ב(שמות כהְוגֹו'  16"ּוָמהּדַ   זֹו ּתְ
רּוָמִתי" ְקחּו ֶאת תְּ ֶבּנּו ִלּבֹו תִּ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ָקִלים.  - ) , ב(שמות כה "ֵמֵאת כָּ רּוַמת ׁשְ   זֹו ּתְ
ם" חּו ֵמִאתָּ ּקְ ר תִּ רּוָמה ֲאׁשֶ ּכָ  -) ז-, ג(שמות כה 17"ְוזֹאת ַהתְּ ׁשְ רּוַמת ַהּמִ    .ןזֹו ּתְ
  
ן" ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּמִ ְרצּו יָ ַלּמִ  - "ּתְ ּיִ ן, ַמה ׁשֶ ּכָ   . 18וּ ִביאׁשְ
ָקִלים" רּוַמת ׁשְ ְרצּו  - "ּתְ ּיִ ן, ַמה ׁשֶ ְרּבָ ָוה ֲאָבל, 19וּ ִביאיָ ַלּקָ   . ָיד ּכּוָלן ׁשָ
רּוַמת ֲאָדִנים" ל לֹא ַיְמִעיט" ,ָלֲאָדִנים – "ּתְ ה ְוַהּדַ יר לֹא ַיְרּבֶ   . )טו-יג ,(שמות ל 20"ֶהָעׁשִ
  

י ֲאבּוןָאַמר    : ַרּבִ
ּה  ה ַהּזֹאת ֶנֱאַמר ּבָ ָרׁשָ ּפָ לֹׁש ַאף ּבַ רּומֹות.  ׁשָ רּוָמה ַלה'"ּתְ ֶקל תְּ ֶ   . .. ַמֲחִצית ַהׁשּ

רּוַמת ה' ן תְּ    ... ִיתֵּ
רּוַמת ה' . )טו-, יג(שמות ל "ָלֵתת ֶאת תְּ

                                                             

ִלי ָזָהב ְוָכל ִאיׁש  8 ל ּכְ ַעת ְוכּוָמז ּכָ ים ּכֹל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח ָוֶנֶזם ְוַטּבַ ׁשִ ים ַעל ַהּנָ בֹאּו ָהֲאָנׁשִ נּוַפת ָזָהב ַלה'ַוּיָ ר ֵהִניף תְּ   ֲאׁשֶ
ְרקּו  9 ְתּפָ ִביאּו ֶאל ַאֲהרֹןַוּיִ ָאְזֵניֶהם ַוּיָ ר ּבְ ָהב ֲאׁשֶ ל ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי ַהּזָ   ּכָ

ית ָהָהר 10 ַתְחתִּ בּו ּבְ ְתַיּצְ ֲחֶנה ַוּיִ ה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים ִמן ַהּמַ   ַוּיֹוֵצא מֹׁשֶ
ים ְלָפֵנינּו ְויַ  11 ְלָחה ֲאָנׁשִ ֶכם ַוּתֹאְמרּו ִנׁשְ ּלְ ְקְרבּון ֵאַלי ּכֻ ר ָנבֹא ֲאֵליֶהןַותִּ ּה ְוֵאת ֶהָעִרים ֲאׁשֶ ר ַנֲעֶלה ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ָבר ֶאת ַהּדֶ בּו אָֹתנּו ּדָ רּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוָיׁשִ   ְחּפְ
ָאה סּוס וְ  12 י ָגאֹה ּגָ ה' ּכִ יָרה ּלַ יָרה ַהּזֹאת ַלה' ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר ָאׁשִ ִ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ה ּוְבֵני ִיׂשְ יר מֹׁשֶ םרֹכְ ָאז ָיׁשִ   בֹו ָרָמה ַבּיָ
ְיָלה ַההּוא 13 ּלַ ְבּכּו ָהָעם ּבַ נּו ֶאת קֹוָלם ַוּיִ תְּ ל ָהֵעָדה ַוּיִ א ּכָ ָ ׂשּ   ַותִּ
ימּו  14 ּכִ י ָעֶליָה ָאֵכן ִהׁשְ ַקְדתִּ ר ּפָ ֵרת ְמעֹוָנּה ּכֹל ֲאׁשֶ ְקִחי מּוָסר ְולֹא ִיּכָ יְרִאי אֹוִתי תִּ י ַאְך תִּ ִחיתּו ּכֹל ֲעִלילוֹ ָאַמְרתִּ   ָתםִהׁשְ
ּה  15 ה ָוֵחִצי ָרְחּבָ ּה ְוַאּמָ ַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכָ יָת ַכּפֶֹרת ָזָהב ָטהֹור ַאּמָ   ְוָעׂשִ
רּוָמִתי 16 ְקחּו ֶאת תְּ ֶבּנּו ִלּבֹו תִּ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ רּוָמה ֵמֵאת ּכָ ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי תְּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ   ּדַ
ְקחוּ  ג 17 ר תִּ רּוָמה ֲאׁשֶ תְוזֹאת ַהתְּ ם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֹׁשֶ ים ד.  ֵמִאתָּ ׁש ְוִעּזִ ִני ְוׁשֵ ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ים ַוֲעֵצי   ה. ּוְתֵכֶלת ְוַאְרּגָ ָחׁשִ ִמים ְועֹרֹת תְּ ְועֹרֹת ֵאיִלם ְמָאּדָ

ים ּטִ ים  ו. ׁשִ ּמִ ָחה ְוִלְקטֶֹרת ַהסַּ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ִמים ְלׁשֶ ׂשָ אֹר ּבְ ֶמן ַלּמָ ןַאְבֵני ׁשַֹהם  ז. ׁשֶ ִאים ָלֵאפֹד ְוַלחֹׁשֶ   ְוַאְבֵני ִמּלֻ
  הגהות הגר"א 18
  הגהות הגר"א 19
ֶק  יג 20 ֶ ֶקל ַמֲחִצית ַהׁשּ ֶ ָרה ַהׁשּ ִרים ּגֵ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעׂשְ ׁשֶ ֶקל ּבְ ֶ ֻקִדים ַמֲחִצית ַהׁשּ ל ָהעֵֹבר ַעל ַהּפְ נּו ּכָ רּוָמה ַלה'ֶזה ִיתְּ ן  יד. ל תְּ ֻקִדים ִמּבֶ ּכֹל ָהעֵֹבר ַעל ַהּפְ
רּוַמת ה'ֶע  ן תְּ ָנה ָוָמְעָלה ִיתֵּ ִרים ׁשָ ר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכם טו. ׂשְ רּוַמת ה' ְלַכּפֵ ֶקל ָלֵתת ֶאת תְּ ָ ֲחִצית ַהׁשּ ל לֹא ַיְמִעיט ִמּמַ ה ְוַהּדַ יר לֹא ַיְרּבֶ   . ֶהָעׁשִ

  פני משה
  :המקראות אלו. קרא הן

. הוא בושה ומלשון. בהת ולא
  :בהתתיה בבית תרגומיה במבושיו

 לב דיב כל אלא כתיב לא. לטובה
 כל ויתפרקו כתיב ולרעה הביאו

  :ואזיל דקחשיב כולם וכן העם
  :מציו מי כן. אכן

 כל כתיב. השחיתו השכימו
 וישכימו וכדכתיב' וכו השחתה
  :לצחק ויקמו' וגו ממחרת

  :מהג. אופי על
 מתיתא הדא חיא בן יוסי' ר תי

 הא כלומר. 'וגו זהב כפורת ועשית
 וותין משכן לדבת דתבעין

 וכדדריש היה זה עון על לכפרה
 המקרא זהו' וגו כפורת ועשית

 ביה דכתיב בפרשה האמר הראשון
 על רמז וכפורת ועשית גבי זהב

  :הכפרה
 בפרשה אמרו תרומות שלש
 את תקחו תרומה לי ויקחו. הזאת

 אשר התרומה וזאת תרומתי
  :תקחו

 לעשות. 'וכו למשכן המשכן תרומת
  :המשכן כלי לשאר שירצו מה בה
 בה שאמר. הזאת בפרשה אף

 כ"ג בה אמר' וגו ירבה לא העשיר
 תרומה השקל מחצית תרומות שלש

 תרומת את לתת' ה תרומת יתן' לה
 דקרא לך פקא מהיכא כ"וא' ה

 אדים תרומת על ירבה לא דהעשיר
  :דאמר הוא

  
  


