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 בדק הבית –הפטרת שבת שקלים 

ביטוי "כי תשא את ול, נתינת השקליםלנושא מצוות , כופר נפשכבר נדרשנו בפרשת שקלים, לנושא  מים ראשונים:

 הפטרת השבת הלקוחה מספר מלכים ב פרק יב.והפעם נתמקד ב. נשיאת ראש או תילוי ראש, האם הוא ראש"

ש ְבַמְלכֹו:  ִנים ְיהֹואָׁ ַבע שָׁ ן־שֶּ ר ְבֵעיֵני ... בֶּ ש ַהיָׁשָׁ ר הֹו ה'ַוַיַעׂש ְיהֹואָׁ יו ֲאשֶּ ל־יָׁמָׁ ע ַהכֵֹּהן:כָׁ דָׁ הּו ְיהֹויָׁ ר ...  רָׁ ֹּאמֶּ ַוי

א ֵבית־ ר־יּובָׁ ִשים ֲאשֶּ דָׁ ף ַהקֳּ סֶּ ֲהִנים כֹּל כֶּ ל־ַהכֹּ ש אֶּ ה  ה'ְיהֹואָׁ ר ַיֲעלֶּ ף ֲאשֶּ סֶּ ל־כֶּ ְרכֹו כָׁ ף ַנְפשֹות עֶּ סֶּ ף עֹוֵבר ִאיש כֶּ סֶּ כֶּ

ִביא ֵבית  ב־ִאיש ְלהָׁ ם ַהכֲֹּהִנים ִאיש ֵמֵא  :ה'ַעל לֶּ הֶּ ם ִיְקחּו לָׁ ֵצא שָׁ ר־ִימָׁ ק ַהַבִית ְלכֹּל ֲאשֶּ דֶּ ת־בֶּ רֹו ְוֵהם ְיַחְזקּו אֶּ ת ַמכָׁ

ק:  דֶּ ִמין ְבבֹוא־ִאי... בָׁ ל ַהִמְזֵבַח ִמיָׁ ד ַוִיקֹּב חֹּר ְבַדְלּתֹו ַוִיֵּתן אֹּתֹו ֵאצֶּ חָׁ ע ַהכֵֹּהן ֲארֹון אֶּ דָׁ ְתנּו־ ה'ש ֵבית ַוִיַקח ְיהֹויָׁ ְונָׁ

ה ַהכֲֹּהִנים שֹּ  מָׁ א ֵבית־שָׁ ף ַהמּובָׁ סֶּ ל־ַהכֶּ ת־כָׁ ה ...  :ה'ְמֵרי ַהַסף אֶּ אכָׁ ן ַעל־יד ְיֵדי עֵֹּׂשי ַהְמלָׁ ף ַהְמֻתכָׁ סֶּ ת־ַהכֶּ ְתנּו אֶּ ְונָׁ

ִדים ֵבית  עִֹּׂשים ֵבית  ה'ַהֻמְפקָׁ ִנים הָׁ ֵעץ ְוַלבֹּ ֵשי הָׁ רָׁ ה ִיְּתנֻהּו ְוִחזְ ...  :ה'ַויֹוִציֻאהּו ְלחָׁ אכָׁ ת־ִכי־ְלעֵֹּׂשי ַהְמלָׁ קּו־בֹו אֶּ

ה ֵהם עִֹּׂשי :ה'ֵבית  ֱאֻמנָׁ ה ִכי בֶּ אכָׁ ֵתת ְלעֵֹּׂשי ַהְמלָׁ ם לָׁ ף ַעל־יָׁדָׁ סֶּ ת־ַהכֶּ ר ִיְּתנּו אֶּ ִשים ֲאשֶּ ֲאנָׁ ת־הָׁ ֹּא ְיַחְשבּו אֶּ  ם:ְול

 1.(מלכים ב פרק יב)

ַלְך ִבירּו ה מָׁ נָׁ ְלכֹו ּוְשֹלִשים ְוַאַחת שָׁ ֹּאִשיָׁהּו ְבמָׁ ה י נָׁ ה שָׁ ן־ְשמֹּנֶּ ִם בֶּ לָׁ ֹּאִשיָׁהּו ... שָׁ ְך י לֶּ ה ַלמֶּ נָׁ ְׂשֵרה שָׁ ה עֶּ ַוְיִהי ִבְשמֹּנֶּ

ם ַהסֵֹּפר ֵבית  ן־ְמֻשלָׁ ן־ֲאַצְליָׁהּו בֶּ ן בֶּ פָׁ ת־שָׁ ְך אֶּ לֶּ ַלח ַהמֶּ ף  ֵלאמֹּר: ה'שָׁ סֶּ ת־ַהכֶּ דֹול ְוַיֵּתם אֶּ ל־ִחְלִקיָׁהּו ַהכֵֹּהן ַהגָׁ ֲעֵלה אֶּ

א ֵבית  ְספּו שֹּ  ה'ַהמּובָׁ ר אָׁ ם:ֲאשֶּ עָׁ ִדים ֵבית  ְמֵרי ַהַסף ֵמֵאת הָׁ ה ַהֻמְפקָׁ אכָׁ ְוִיְּתנּו אֹּתֹו  ה'ְוִיְּתנֻהּו ַעל־ַיד עֵֹּׂשי ַהְמלָׁ

ר ְבֵבית  ה ֲאשֶּ אכָׁ ִית: ה'ְלעֵֹּׂשי ַהְמלָׁ ק ַהבָׁ דֶּ ה ֵהם ...  ְלַחֵזק בֶּ ֱאמּונָׁ ם ִכי בֶּ ן ַעל־יָׁדָׁ ף ַהִנּתָׁ סֶּ ם ַהכֶּ ֵשב ִאּתָׁ ֹּא־ֵיחָׁ ַאְך ל

 2ז(.-א מלכים ב כב) ם:עִֹּׂשי

 סדר עולם רבה )ליינר( פרק יח 

י : "ועליו הכתוב אומר 3.)מלכים ב יא( " תה בית ה' וגו'יועתליה אם אחזיהו וגו', ותקח יהושבע וגו', ויהי א" כִּ

י ְבֵסֶתר ָאֳהלֹו ֵרנִּ י ְבֻסכֹּה ְביֹום ָרָעה ַיְסתִּ ְצְפֵננִּ יְבצּור ְירֹו" :מהו .)תהלים כז ה(" יִּ זה יהוידע הכהן, בן  - 4"?ְמֵמנִּ

וישמח כל עם ")דברי הימים ב כג יא(,  "וימשחהו יהוידע ובניו ויאמרו יחי המלך. "אדם שהוא דומה לצור

בשנת כ"ג ליואש חזק את בדק הבית,  " ...בן שבע שנים יהואש במלכו" 5.)מלכים ב יא כ( והעיר שקטה"הארץ 

                                                      
אחאב  "ס ומולך במקביל ליהושפט מלך יהודה.לפנה 871עולה למלוכה בממלכת ישראל בשנת  אחאב בן עמריתקציר היסטורי:  1

ל ֶמֶלְך ִציֹדִניםנושא לאשה: " עַּ ת־ֶאְתבַּ לא(, ובעקבות זאת מתפשטת עבודת הבעל והעשתורת בישראל. מלכים א טז " )ֶאת־ִאיֶזֶבל בַּ
מותו של יורם בן אחרי ליורם בנו של יהושפט מלך יהודה ובין שני בתי המלוכה מתקיימים קשרים הדוקים.  נישאת עתליהבתם 

יהושפט עולה אחזיהו בנו למלוך על ממלכת יהודה ועתליה הופכת למעין 'מלכה האם'. יהוא בן נמשי מתקומם על בית אחאב 
לא גם את אחזיה מלך יהודה שבא לבקרו בחוליו. בעקבות זאת, והורג לא רק את יורם בנו של אחאב )ואח"כ גם את איזבל(, א

תופסת עתליה את השלטון ביהודה, למשך שש שנים, ומחסלת את כל זרע המלוכה מבית דוד ורק יואש הילד בן השנה ניצל ע"י 
ם כנגדה מחביאה אותו בבית המקדש תחת חסות יהוידע הכהן. בשנה השביעית למלכות עתליה מתקומאשר אלישבע דודתו 

בין כך ובין כך, חיזוק בדק הבית בימי  יהוידע עם "שרי המאות" וממליך את יואש הילד בן השבע. נקווה שלא טעינו בפרטים.
ְמָלאָכה שם: "המשלים  יהואש ויהוידע מסופר גם בספר דברי הימים ב פרק כד, ככתוב בפסוק יג ל ֲארּוָכה לַּ עַּ תַּ ְמָלאָכה וַּ י הַּ יֲַּעׂשּו ֹעׂשֵׂ וַּ

הּו ְמצֻּ ְיאַּ ְתכְֻּנתֹו וַּ ל־מַּ ית ָהֱאֹלִהים עַּ ֲעִמידּו ֶאת־בֵׂ יַּ  כדאי לקרוא מקבילה זו בשלמותה שם. ".ְבָיָדם וַּ
גם בימיו של המלך יאשיהו בוצע חיזוק בדק הבית ויש דמיון רב בין שני אירועים אלה, שקרו בהפרש של כמאתיים שנה, לאחר  2

ת המקדש, כולל דמיון השמות יהואש, יאשיהו והגיל הצעיר של שניהם כשעלו למלוכה. תקופת שפל של מלכים חטאים והרס בי
ְפָקִדים וחוזר תיאור חיזוק הבית בימי יאשיהו בדברי הימים ב פרק לד, ככתוב בפסוקים י יב שם: " מֻּ ְמָלאָכה הַּ ה הַּ ד ֹעׂשֵׂ ל־יַּ ִיְתנּו עַּ וַּ

ית  ְמָלאכָ  ה'ְבבֵׂ י הַּ ִיְתנּו ֹאתֹו עֹוׂשֵׂ ית וַּ ָבִית:ה' ה ֲאֶשר ֹעִׂשים ְבבֵׂ ק הַּ זֵׂ ְמָלאָכה...  ִלְבּדֹוק ּוְלחַּ וכו' ". ובשני  ְוָהֲאָנִשים ֹעִׂשים ֶבֱאמּוָנה בַּ
ֶפר: "פרק כב מקורות אלה מתלווה לחיזוק הבית מציאת ספר התורה. במלכים ב ר סֵׂ ֹספֵׂ ל־ָשָפן הַּ ָגדֹול עַּ ן הַּ ֹכהֵׂ ֹיאֶמר ִחְלִקָיהּו הַּ  וַּ

הּו: ִיְקָראֵׂ ֶפר ֶאל־ָשָפן וַּ סֵׂ ן ִחְלִקָיה ֶאת־ הַּ ִיתֵׂ ית ה' וַּ תֹוָרה ָמָצאִתי ְבבֵׂ הּו ...  הַּ ִיְקָראֵׂ ן וַּ ֹכהֵׂ ן ִלי ִחְלִקָיה הַּ ֶפר ָנתַּ ֶמֶלְך לֵׂאֹמר סֵׂ ר לַּ ֹספֵׂ גֵׂד ָשָפן הַּ יַּ וַּ
ֶמֶלְך ת־ה' ְביַּד־ֹמֶשה:ּוְבהֹוִציָאם ֶאת־: "לדב ". ובדברי הימים ָשָפן ִלְפנֵׂי הַּ ֶפר תֹורַּ ן ֶאת־סֵׂ ֹכהֵׂ ית ה' ָמָצא ִחְלִקָיהּו הַּ מּוָבא בֵׂ ֶכֶסף הַּ גֵׂד  ... הַּ יַּ וַּ

ֶמֶלְך ִיְקָרא־בֹו ָשָפן ִלְפנֵׂי הַּ ן וַּ ֹכהֵׂ ן ִלי ִחְלִקָיהּו הַּ ֶפר ָנתַּ ֶמֶלְך לֵׂאֹמר סֵׂ ר לַּ סֹופֵׂ ובו  ". ספר זה הוא עפ"י מסורת חז"ל ספר דבריםָשָפן הַּ
התוכחה הקשה של פרשת כי תבוא על חורבן הבית והגלות ובעקבות זאת החליט המלך יאשיהו לגנוז את הארון. על מקצת עניין 

 ועוד יש להרחיב בנושא מציאת ספר התורה בהזדמנות. תחנתו האחרונה של הארוןזה עמדנו בדברינו 
ָתָקם קצרו המעתיקים ואנחנו נרחיב מעט בפסוקים הפותחים את פרק יא במלכים ב: " 3 ת ְבָנּה וַּ ְזָיהּו ָרֲאָתה ִכי מֵׂ ם ֲאחַּ ְלָיה אֵׂ ֲעתַּ וַּ

ד בֵׂ ְתאַּ ְמָלָכה: וַּ מַּ ע הַּ ת ָכל־ֶזרַּ ִתְגֹנב ֹאתֹו ִמתֹוְך ְבנֵׂי־ הַּ  אֵׂ ְזָיה וַּ ְזָיהּו ֶאת־יֹוָאש ֶבן־ֲאחַּ ֶמֶלְך־יֹוָרם ֲאחֹות ֲאחַּ ת־הַּ ע בַּ ח ְיהֹוֶשבַּ ִתקַּ מּוָמִתים וַּ ֶמֶלְך הַּ
ְלָיהּו ְוֹלא הּוָמת:...  ְסִתרּו ֹאתֹו ִמְפנֵׂי ֲעתַּ יַּ י וַּ ְיִהי ִאָתּה בֵׂ ש ָשִנים ה'ת וַּ א שֵׂ בֵׂ  וכו' ". ִמְתחַּ

 המשך הפסוק שם. 4
"ואת עתליה המיתו בחרב", סולקו בית אחאב ועבודת הבעל, וחזרה מלוכה לבית דוד, מלך נער צעיר בחסות יהוידע הכהן )הגדול(.  5

וותנו גם היא לא נמשכה זמן ובדומה לכך בתקופת יאשיהו עם חלקיהו הכהן הגדול. מעין אידיליה בים תהפוכות בית ראשון שלה

http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9B%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%A0%D7%A4%D7%A9
http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%91%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%91%d7%90%d7%93%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d1
http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%a9%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99-%d7%a8%d7%90%d7%a91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%90%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%AA%D7%9C%D7%99%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F
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ויעש " 6.משנולדה קלקלה בימי שלמה, נולד יהוידע המתקן .ו יואשהרי קנ"ה שנה משבנאו שלמה ועד שבדק

ְוַאֲחֵרי " 7.(טו )דברי הימים ב כד ישבע ימים וימות"ויזקן יהוידע ו", "יואש הישר בעיני ה' כל ימי יהוידע הכהן

ְשַתֲחוּו ַלֶמֶלְך ָאז ָשַמע ַהֶמֶלְך ֲאלֵ  בודה שעשה יואש עצמו ע - יז(פסוק )שם  "יֶהםמֹות ְיהֹוָיָדע ָבאּו ָשֵרי ְיהּוָדה ַויִּ

 8זרה.

 רד"ק מלכים ב פרק יב פסוק ה 

הטעם כי עתליהו " ...  ויהי אחר כן היה עם לב יואש לחדש את בית ה'" :אומר בדברי הימים -כל כסף הקדשים 

כי מיום  ,ניןכי לולי זה היה עדיין קיים הב .זוקיהמרשעת ובניה פרצו את בית האלהים לפיכך היה צריך ח

ובנין חזק כאותו בנין היה עומד יותר  .שנבנה הבית עד שבדקו יואש לא היה אלא מאה וחמשים וחמש שנה

והיה צריך לקבץ קדשי  .ולפי שעשו בו פירצות שם יואש על לבו לתקנם... ויותר לולא שפרצוהו עתליהו ובניה 

עשו אותם לבעלים  הכי עתליהו ובני... ה' ישראל שיקדישו שקלים או קדשי נדבות וההקדשות שהיו בבית 

ואמר לכהנים שיקבצו כל ... ומה שנשאר לא רצה יהואש להוציאו בבנין כדי שלא ישאר אוצר ה' ריק  ,הרוב

הוא  "כסף עובר"הנה  9.ושלשה כספים זכר ...וגם הכריז על השקלים שיביאו אותם  ,כסף המובא בית ה'

הוא האומר ערכי עלי או ערך  "איש כסף נפשות ערכו". "על הפקודים כל העובר" :כמו שנאמר ,מחצית השקל

כיון שנתנו השקלים  :ואם תאמר...  11.הוא המתנדב לבדק הבית "כל כסף אשר יעלה על לב איש" 10.פלוני עלי

ונראה כי  ?ממה היה להם התמידים באותה שנה שהיו לוקחין אותן בכל שנה מתרומת השקלים ,לבדק הבית

ומפני  ...ביא אותה תרומה אותן השנים שמלכה עתליהו והיה לבם ועבודתם לבעלים ולא לבית ה' נתרשלו מלה

והטובים שבהם שבו אל ה' בכל לבם הביאו מה  12.זה הוצרך יהואש להחזירם ולהעביר קול ולהביא משאת ה'

 13.שהם חייבין מהשנים שעברו והספיק לזה ולזה

                                                      
ין ָהָעם ִלְהיֹות והמלך: "-הקב"ה-רב. ראה שם גם חידוש הברית המשולשת בין העם ֶמֶלְך ּובֵׂ ין הַּ ין ה' ּובֵׂ ְבִרית בֵׂ ִיְכֹרת ְיהֹוָיָדע ֶאת־הַּ וַּ

ין ָהָעם ֶמֶלְך ּובֵׂ ין הַּ ה' ּובֵׂ ויכרות יהוידע את הברית בין ה' ( על ברית משולשת זו: "דברי הימים א יא ג". ראה פירוש רש"י )ְלָעם לַּ
להיות לה' עבדים וגם בין המלך ובין העם להיות לו לעבדים כמשפט המלך וגם המלך  :פתרון ,ובין המלך ובין העם להיות לעם לה'

  שמואל א פרק ח.על המלך ב ". ובניגוד לדבריו הזועמים של שמואללעשות כחוק לעבדיו ללחום מלחמותם
זכה יהוידע להיקרא "המתקן", ולא רק את קלקולי יורם, אחז ושאר מלכי יהודה שפשעו, והשפעות בית אחאב עליהם, אלא גם  6

על הפסוק: "ראה קראתי פרשת כי תשא מ ג, שמות רבה את הקלקלה הבסיסית, של הבית, שנולדה עוד בימי שלמה! ראה מדרש 
ורות רבים קדימה. את יוסף "זן את השבטים", את משה הגואל, יהושע המכניס בשם בצלאל", שהקב"ה הראה לאברהם מראות ד

לדוד מייסד הבית, לשלמה בונהו, לעתליה אם אחזיה ובניה מנתקין את מסמרות הזהב של בית : "שמואל מושח מלכיםלארץ, 
, אלה פקודי המשכן: "ודי סימן בפרשת פקלמדרש תנחומא )בובר( ראה גם שבחו של הדור כולו, בפתיחת  ".יהוידע מתקן, והמקדש

זה דורו  - ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה כי באמונה הם עושיםזהו שאומר הכתוב: 
העושה מצוה אחת באמונה פסוק לא: "מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יד ב ". ועוד אמרושל יואש המלך, שהיו עושין באמונה

". האם אמרו יהוידע, יואש ודורו שירה כשהשלימו כדיי הוא שתשרה עליו רוח הקודש ויאמר שירה, והיה העולם רשאמלפני מי 
 האם חטאו כחזקיה ודורו שלא אמרו שירה? )סנהדרין צד ע"א(. את חיזוק המקדש ופתיחתו מחדש?

הּו ְבִעיר־ּדָ ראה בהמשך שם גם הכבוד הגדול שזכה לו במותו: " 7 ִיְקְברֻּ יתוֹ וַּ ל ְוִעם ָהֱאֹלִהים ּובֵׂ ְמָלִכים ִכי־ָעָׂשה טֹוָבה ְבִיְׂשָראֵׂ  ".ִויד ִעם־הַּ
אחרי מות יהוידע פג הקסם ויואש חוטא ומחטיא כשאר מלכי בית יהודה וישראל החטאים. על עניין זה שעשה עצמו עבודה זרה,  8

"בחברה טובה" של שם יואש נמצא . אלהים לפרעה" על הפסוק "ראה נתתיך מדרש תנחומא )בובר( פרשת וארא סימן טזראה 
ויואש מלך צור. ולמה עשה יואש עצמו אלוה? ראה לשון המדרש שם: " םרשעים שעשו עצמם אלוה, כנבוכדנצאר, פרעה וחיר

ה כהן גדול לא הי .אלוה אתה, אילולי שאתה אלוה לא היתה עושה שש שנים בבית קודש הקדשים :אמרו לו...  עשה עצמו אלוה
 .אילולי שאתה אלוה לא היתה חי .ואתה עשית שם שש שנים ,נכנס אלא פעם אחת, והיו הכל מתפללים עליו שיכנס בשלום

של עתליה  ּהבָ ְר חָ וכו' ". יואש ניצל מְ  שהוא בשר ודם הקב"המיד הודיעו . אז שמע המלך אליהם :באותה שעה קיבל מהם, שנאמר
. בעלותו , היכן בדיוק הוסתר יואש והועבר ממקום למקום(דברי הימים ב רמז תתרפה"ש ילק)ראה  בכך שהסתתר בקודש הקדשים

לכס המלכות הוא כאילו מכיר תודה למקום שנתן לו הצלה ומחזק את הבית. אך בסוף ימיו ומשנסתלק יהוידע פדגוגו, הוא 
 ר הגלגל לאחור.'משתכנע' ע"י החנפים הסובבים אותו שהצלתו בבית המקדש מעידה על אלוהותו ושוב חוז

ֹיאֶמר מנתח להלן את הפסוק בהפטרה: "רד"ק בגיוס הכספים המוזכר בהפטרתנו מדובר על שלושה סוגי תרומות. ראה איך הזכיר.  9 וַּ
ְפשֹות ֶעְרכֹו ָכל־ ר ִאיש ֶכֶסף נַּ ית־ה' ֶכֶסף עֹובֵׂ ָדִשים ֲאֶשר־יּוָבא בֵׂ קֳּ ֹכֲהִנים ֹכל ֶכֶסף הַּ ית ְיהֹוָאש ֶאל־הַּ ל ֶלב־ִאיש ְלָהִביא בֵׂ ֲעֶלה עַּ ֶכֶסף ֲאֶשר יַּ

 ". ה'
 בפרשת בחוקותי. ערך נפשזו פרשת ערך נפש, ויקרא פרק כז. ראה דברינו  10
 :שני כספים יש כאן -כסף עובר איש כסף נפשות ערכו ש רש"י על הפסוק: "שני הכספים האחרונים הם לבדק הבית, ראה פירו 11

כל כסף . ואיש שיתנדב ערכת נפשו האומר ערכי עלי ,כל העובר על הפקודים: כסף עובר הוא כסף השקלים שבכל שנה הנאמר בו
 ". ראה גם פירוש רלב"ג שם.לבדק הבית הרי עלי מנה רכגון האומ -כל כסף אשר יעלה וגו'  כגון האומר הרי עלי: -אשר יעלה וגו' 

ִמְדָברפסוק ט: " דברי הימים ב פרק כדוב 12 ל בַּ ל ִיְׂשָראֵׂ ְׂשַאת ֹמֶשה ֶעֶבד ָהֱאֹלִהים עַּ ה' מַּ ם ְלָהִביא לַּ ִיְתנּו קֹול ִביהּוָדה ּוִבירּוָשלִַּ  ".וַּ
)ראה המשנה ד 'בשוטף' וגם שופץ והורחב. אנשים טובים התנדבו גם את שהחסירו בשנות עתליה ובית המקדש חזר לתפק 13

אלא שהתכנית הראשונה שפעולה "מי שלא שקל אשתקד, שוקל השנה"(.  :בשקלים להלן של שופר שקלים חדשים ושקלים ישנים
ְיִהי ִבְשנַּת להפריש כספים לבדק הבית ובין 'השוטף' לא פעלה, ככתוב: "להפריד ודעו מקבילה זו תיעשה ע"י הכהנים שיֵׂ  ֶעְׂשִרים וַּ

ָבִית ֹכֲהִנים ֶאת־ֶבֶדק הַּ ֶמֶלְך ְיהֹוָאש ֹלא־ִחְזקּו הַּ על רש"י ", והיה צורך לייעד כל סוג כסף למטרתו הספציפית. ראה פירוש ְוָשֹלש ָשָנה לַּ
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תרומת אדנים, תרומת שקלים,  14:ג' תרומות נאמרו בפרשה זו: תנא ר"ח בשם רשב"ג - "חו לי תרומהויק"

זו תרומת  - "תקחו את תרומתי"זו תרומת אדנים,  - "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה"ותרומת המשכן. 

 15.זו תרומת המשכן - "וזאת התרומה אשר תקחו מאתם"שקלים, 

 ו-המשנה  משנה מסכת שקלים פרק ו

קנין, וגוזלי עולה, עצים  17וכתוב עליהם: תקלין חדתין ותקלין עתיקין, 16שלושה עשר שופרות היו במקדש,

והעורות  18םשֵ הבשר לַ  ,לוקחין בה עולות ?נדבה מה היו עושין בהולבונה, זהב לכפורת, שישה לנדבה. ... 

כל שהוא  :זה הכלל -( יט )ויקרא ה ה' "ם ָאַשם לַ ָאָשם הּוא ָאשֹּ : "זה מדרש דרש יהוידע כהן גדול 19.לכהנים

 :נמצאו שני כתובים קיימים .הבשר לשם והעורות לכהנים: בא משום חטא ומשום אשמה ילקח בו עולות

 20.(יז )מלכים ב יב "כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית ה' לכהנים יהיו" :ואומר ,אשם לה' ואשם לכהנים

 ו משנה מסכת שקלים פרק ה משנה

יראי חטא נותנים לתוכה  ,לשכת חשאים .אחת לשכת חשאים ואחת לשכת הכלים :שתי לשכות היו במקדש

כל מי שהוא מתנדב כלי זורקו לתוכה  ,לשכת הכלים .בחשאי ועניים בני טובים מתפרנסים מתוכה בחשאי

אותו והשאר נמכרין וכל כלי שמצאו בו צורך לבדק הבית מניחין  ,שים יום גזברין פותחין אותהוואחד לשל

 21.בדמיהן ונופלין ללשכת בדק הבית

                                                      
 גיל אצלו:מאת מכירו הר -מאת מכרו  שלהם והם יקבלו עליהם לחזק את בדק הבית משלהם: היהי -יקחו להם הכהנים פסוק ו: "

כל איש ואיש מאת הכהנים יקח הכסף מאת ישראל המכיר  -איש מאת מכרו שם: "רד"ק ". ושוב פירוש בקיעה וסדק החומה -בדק 
פירוש בדק  .ויקחו הכהנים מעט מעט כמו שבא לידם ויהיה עליהם לחזק את בדק הבית .אותו והרגיל אצלו שנותן לו מתנותיו

 ".רא בדק לפי שצריך לבדקו ולעמוד עליו מה יצטרךמקום השבר וההריסה ונק -הבית 
, שמות פרק ל פסוקים . וגם שלוש פעמים "תרומה" בתחילת פרשת כי תשא, כפי שהוא מפרט להלן בדרשהבתחילת פרשת תרומה 14

 "תרומת ה' " או "תרומה לה' ".תמיד עם שם ה': טו. ושם -יג
של מזבח למזבח, ושל אדנים לאדנים, ושל בדק  :ב יוסף: שלש תרומות הןכדתני ר" :בבלי מסכת מגילה דף כט עמוד בובגמרא  15

אחת  :שלש תרומות אמורות כאן :אמרו רבותינומסביר גמרא זו בתחילת פירושו לפרשת תרומה: "רש"י  ."הבית לבדק הבית
מזבח בקע לגלגלת כז(, ואחת תרומת ה-תרומת בקע לגלגלת, שנעשו מהם האדנים, כמו שמפורש באלה פקודי )שמות לח כו

תרומת האדנים ותרומת המזבח, מה שהירושלמי  ."לקופות לקנות מהן קרבנות צבור, ואחת תרומת המשכן נדבת כל אחד ואחד
פעמית ואילו תרומת השקלים -מחצית השקל, אלא שתרומת האדנים הייתה חד –היו במכסה קבועה בקע לגולגולת  ,קורא 'שקלים'

ל העניין גם בפירוש ה שממצ", והיא שבת שקלים. ראה הסבר באחד באדר משמיעים על השקליםה: "או המזבח היא מידי שנה בשנ
ריבוי סוגי התרומות )מלבד הרי לנו ש. פסוק טז רש"ר הירש שמות פרק לוכן בפירוש  תורה תמימה הערות שמות פרק כה הערה ב

קרבנות יחיד, חובה או נדבה ושאר מתנות כהונה שהם עניין נוסף( שנזכר בהפטרת השבת, נמצא כבר בתורה. זאת ועוד, מה 
מת בדק הבית, היינו לבנייה, חיזוק ושיפור המקדש עצמו )ובימינו מקדש מעט(, היא תרומת המשכן הבסיסית שנקרא לדורות תרו

של פרשת תרומה. ושים לב להבדל! הירושלמי מכנה תרומה זו 'תרומת המשכן', אבל הבבלי מכנה אותה בשם שהתחדש בהפטרה 
 בדק הבית'.שלנו '

הוצאה במשורה(, למטרות שונות הצר למטה שתהא אך שיהיה נח להכניס למעלה,רחב משלוש עשרה תיבות בצורה של שופר ) 16
 של תרומה למקדש.

 שקלים חדשים ושקלים ישנים, ובהמשך המשנה שם: "מי שלא שקל אשתקד, שוקל לשנה הבאה". 17
 לה', היינו קרב על המזבח. 18
 זו דוגמא להנאה שיש לכהנים מהקרבנות שמובאים למקדש. 19
הכהן להיכנס למשנה ולתלמוד בדין מיוחד שמזכה את הכהנים בחלק מהתרומות למקדש, באותן שש תיבות )שופרות( זכה יהוידע  20

שהיו במקדש שנשאו את הסימון "נדבה" סתם. בכסף זה הביאו קרבנות למזבח, אבל עור הבהמה היה שייך לכהנים. בכך נעשה 
ָטאֹות סוק בהפטרתנו, שהוא מוקשה מצד עצמו: "גישור בין פסוק בתורה שאומר שכסף אשם הוא לה' ובין הפ ֶכֶסף ָאָשם ְוֶכֶסף חַּ

ית  ֹכֲהִנים ִיְהיּו ה'ֹלא יּוָבא בֵׂ ". כסף מותר זה, לא יהיה לבדק הבית. אבל סוגי תרומות רבות אחרות, חוץ מתרומה ישירה למקדש לַּ
המקדיש : "פרק ד משנה זפי שמובא למשל במשנה שקלים ותרומת ערכין שכבר ראינו לעיל בפירוש רד"ק, כן יועדו לבדק הבית, כ

זכרים ימכרו לצרכי עולות ונקבות ימכרו לצרכי  :רבי אליעזר אומר ,נכסיו והיתה בהן בהמה ראויה לגבי המזבח זכרים ונקבות
כהנים אין להם חרמי : "מסכת ערכין פרק ח משנה ו". או, כדוגמא אחרת, זבחי שלמים ודמיהן יפלו עם שאר נכסים לבדק הבית

שנאמר )ויקרא כז( כל חרם קדש קדשים הוא  ,סתם חרמים לבדק הבית :רבי יהודה בן בתירא אומר .פדיון אלא ניתנים לכהנים
 ".לה' 

הנה עוד תרומה לבדק הבית והפעם ישירה. ולצידה, לשכת חשאים שהיא קופת צדקה כללית ומכאן למדנו שהרעיון להצמיד  21
זו עומדות קופסא לצדקה וקופסא להוצאות בית הכנסת, א עתיק יומין. ו, הוא מקדש מעט בימינו, הקופת צדקה לבית הכנסת

היא שמונה מעלות בצדקה, וזו על  רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק י הלכה חראה . וכמהאיזו מהן ייתן והנותן יחליט ל לצד זו
הנותן צדקה לעניים ולא ידע למי נתן ולא עני לפתוח עסק(: "השביעית, אחת מתחת לגבוהה ביותר )הגבוהה ביותר היא שמסייע ל

ידע העני ממי לקח, שהרי זו מצוה לשמה, כגון לשכת חשאים שהיתה במקדש, שהיו הצדיקים נותנין בה בחשאי והעניים בני 
אישית: -מיתרואה בלשכת החשאים, נתינה אינטי ספרי דברים פרשת ראה פיסקא קיזומדרש  ".טובים מתפרנסין ממנה בחשאי

נתינת קופת צדקה לעניים, לצד  ."םימיכן אמרו לשכת חשאים היתה בירושל ,בינך לבינו - לו...  אפילו מאה פעמים -"נתון תתן 
כל השופרות והתיבות של תרומות למקדש, היא תוספת ופירוש מעניין של תקופת בית שני לפסוק: "מאת כל איש אשר ידבנו 

http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%91%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%91%d7%90%d7%93%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%9d1
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 מסכת מנחות דף לד עמוד א 

ביאתך מן הימין; אתה אומר:  -דתניא: ביתך  22מימין. משמאל מי אמר? מאי היא? -' מאיר אימר דאמר ר... 

, דכי : ביתך. מאי תלמודא? אמר רבה: דרך ביאתך מן הימיןלמוד לומרמן הימין, או אינו אלא משמאל? ת

רב שמואל בר אחא קמיה דרב פפא משמיה דרבא בר עולא אמר, מהכא:  23עקר איניש כרעיה דימינא עקר.

ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקב חור בדלתו ויתן אותו אצל המזבח מימין בבוא איש בית ה' ונתנו שמה "

 24." הכהנים שומרי הסף את כל הכסף המובא בית ה'

 הלכה בם פרק ד תלמוד ירושלמי מסכת שקלי

תלמידי חכמים המלמדין את הכהנים הלכות שחיטה הלכות קבלה הלכות זריקה  :ר' יהודא בשם ר' שמואל

מבקרי מומי קדשים נוטלין שכרן מתרומת  :רבי יצחק בר רדיפה בשם רבי אימי .נוטלין שכרן מתרומת הלשכה

 .דייני גזילות נוטלין שכרן מתרומת הלשכה שני... מגיהי ספר העזרה נוטלין שכרן מתרומת הלשכה ... הלשכה 

מה  .מתרומת בדק הבית :רב חונה אמר .נשים האורגות בפרוכת נוטלין שכרן מתרומת הלשכה :שמואל אמר

 26.שמואל עבד ליה כקרבן רב חונה עבד ליה כבניין 25?פליג

ְך לֶּ ה ַוִיְשַּתֲחוּו ַלמֶּ ֵרי ְיהּודָׁ אּו ׂשָׁ ע בָׁ דָׁ ם:ְוַאֲחֵרי מֹות ְיהֹויָׁ ְך ֲאֵליהֶּ לֶּ ַמע ַהמֶּ ז שָׁ ת־ֵבית   אָׁ ם  ה'ַוַיַעְזבּו אֶּ ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיהֶּ

ֹּאת: ם ז תָׁ ַלִם ְבַאְשמָׁ ה ִוירּושָׁ ף ַעל־ְיהּודָׁ צֶּ ֲעַצִבים ַוְיִהי קֶּ ת־הָׁ ֲאֵשִרים ְואֶּ ת־הָׁ ם  ַוַיַעְבדּו אֶּ ם ְנִבִאים ַלֲהִשיבָׁ הֶּ ַוִיְשַלח בָׁ

ל־ ֹּא ַויָׁ  ה'אֶּ ם ְול ֱאִזינּו: ִעידּו בָׁ ם כֹּה הֶּ הֶּ ר לָׁ ֹּאמֶּ ם ַוי עָׁ ע ַהכֵֹּהן ַוַיֲעמֹּד ֵמַעל לָׁ דָׁ ן־ְיהֹויָׁ ת־ְזַכְריָׁה בֶּ ה אֶּ ְבשָׁ ְורּוַח ֱאֹלִהים לָׁ

ת־ִמְצֹות  ם עְֹּבִרים אֶּ ה ַאּתֶּ מָׁ ֱאֹלִהים לָׁ ַמר הָׁ ת־ ה'אָׁ ם אֶּ ֹּא ַתְצִליחּו ִכי־ֲעַזְבּתֶּ ם: ה'ְול ְתכֶּ ב אֶּ יו  ַוַיֲעזֹּ לָׁ ַוִיְרְגֻמהּו ַוִיְקְשרּו עָׁ

ְך ַבֲחַצר ֵבית  לֶּ ן ְבִמְצַות ַהמֶּ בֶּ ת־ְבנֹו ּוְכמֹותֹו  :ה'אֶּ ִביו ִעמֹו ַוַיֲהרֹּג אֶּ ע אָׁ ה ְיהֹויָׁדָׁ ׂשָׁ ר עָׁ ד ֲאשֶּ סֶּ ְך ַהחֶּ לֶּ ש ַהמֶּ ַכר יֹואָׁ ֹּא־זָׁ ְול

א ה' ְוִיְדרֹּשאָׁ   27כב(.-)דברי הימים ב כד יז :ַמר ֵירֶּ
                                                      

יש כאן העמדה של מצווה בין אדם לחברו לצד מצווה בין אדם למקום )המקדש( וכל אחד ייתן  בו.ידבנו לוכאשר לאשר  –לבו" 
זו  -תנו רבנן: מוצא שפתיך : "ראש השנה דף ו עמוד אעוד על החיבור בין נדבה, בדק הבית וצדקה, ראה גמרא לפי נטיית לבו. 

אלו חטאות  -זה נדר, לה' אלהיך  -יעשוך, כאשר נדרת אזהרה לבית דין ש -זו מצות לא תעשה, ועשית  -מצות עשה, תשמר 
  ."זו צדקה -אלו קדשי בדק הבית, בפיך  -כמשמעו, אשר דברת  -ואשמות עולות ושלמים, נדבה 

יש לשים מזוזה, שבד"כ ניתנת על היכן, אם בכלל, בעקבות מקרה שבו היה לפתח רק קורה )פצים( מצד שמאל, דנה שם הגמרא  22
 ממשיכה הגמרא בשאלה מאיפה באמת יודעים שמזוזה צריכה להינתן על צד ימין של הפתח. צד ימין. מכאן

 שאדם נכנס ברגל ימין לבית. 23
ממיקום הארון ששם יהוידע לתרומה לתיקון בדק הבית, לומדים על המזוזה שצריכה להינתן בצד ימין של הפתח. תשומת הלב  24

אפשר שלא בכדי קבעו מסדרי ההפטרות את חידוש הבית ולא על הקרבנות.  א על בדק הבית, עליהראשית של הנכנס למקדש ה
שמוקדשת פרשת שקלים שבת כהפטרה לעבודת המקדש בימי יהוידע ויהואש, את התרומה לבדק הבית, שהיא "כאשר ידבנו לבו", 

המפטיר לימין ופטרה יש כאן מתח בין הה .ניתנת בסכום קבוע ובמועד קבועהציבור ולקרבנות המיועדת תרומת השקלים ל
הפסוק המבוססת על שמובאת אגב אורחא בגמרא עמוד קודם,  ,לשמאל. ועל נושא המזוזה שהיא בצד ימין, יש סיבה נוספת

שמאלו תחת על הפסוק: "שיר השירים רבה פרשה ב דרשת אנו נוסיף את בתהלים קכא ה: "ה' שומרך, ה' צלך על יד ימינך". ו
". המזוזה נתונה על צד שמאל של השכינה בן יוחאי וכתבתם על מזוזות ביתך, ביאתך מן השוק לביתךלראשי, זו מזוזה, תני ר"ש 

 עד כאן.קצת גלשנו והממתינה לאדם החוזר לביתו עם ערב. צד שמאל של השרוי בבית, הוא צד ימין של הנכנס. 
 מה המחלוקת ביניהם? 25
אמר רב נחמן אמר רב: נשים האורגות בפרכות, נוטלות שכרן : ""א, והסיומת שםתלמוד בבלי כתובות קו עראה מקבילה ב 26

רב נחמן מביא דבר בשם רבו, אך חולק עליו.  ."מתרומת הלשכה, ואני אומר: מקדשי בדק הבית, הואיל ופרכות תחת בנין עשויות
ם לגבי ההוצאות. האם הרי לנו הבדלים בין תרומת השקלים )הלשכה סתם, המפטיר בשבת( ובין תרומת בדק הבית )ההפטרה(, ג

הפרוכת נחשבת כקרבן ציבור והוצאותיה באות מתרומת הלשכה או שהיא כחלק מהבניין והוצאותיה באות מכספי בדק הבית. 
טז, שמחדד  שמות ל ,רש"ר הירש(. ראה פירוש יומא נא ע"ב)בבית שני היו שתי פרוכות שהבדילו בין הקודש וקודש הקדשים, 

לקופת תרומת הלשכה, הוצאו כל שנה בשלמותם, ההבדל בין תרומת הלשכה ותרומת בדק הבית: " מאד, ע"ס גמרות אלה, את
 ולא נצטברו בקופה זו כספים כשלהם, אלא היא הוקמה כל שנה מחדש. ואילו בקופת בדק הבית ניתן היה לצבור אוצר המקדש

ל בית המקדש וקיומם של הללו הובטח אפוא . מכספי אוצר בדק הבית עשו והחזיקו רק את החלקים המוצקים והבנויים ש..
וכן כל הנעשה לצורך  ... לדורי דורות על ידי נדבת ליבם של יחידים ועל ידי הקרבתם של דורות ראשונים. אולם כל החי שבמקדש

טלים שכרם כולם נו -מגיהי ספרים, דייני גזילות, שומרי ספיחים בשביעית ועוד ...  קיום התורה: מבקרי מומין, תלמידי חכמים
מתרומת הלשכה. הווה אומר: החזקתם של הללו צריכה לבוא אך ורק מתוך תרומתם של בני דור ההווה, תרומה המתחדשת 

אפילו לא  -באומה תמיד בכל דור ודור. גדולה מזו: לדעת הראב"ד לא היו מוציאים מקדשי בדק הבית לצורך קרבנות הציבור 
א היתה אפשרות שתצטבר קרן קיימת בקופת תרומת הלשכה, שכן "מותר התרומה לקיץ הספיקו כספי תרומת הלשכה. כנגד זה, ל

 ."המזבח" )שקלים ד, ד(, דהיינו לצורך הקרבת עולות נדבה של ציבור
בסוף דברינו, אנחנו חוזרים למדרש סדר עולם רבה בו פתחנו. אם ספר מלכים חס על אחריתו של יואש ומצניע אותה, בא ספר  27

ב, שפסוקים ממנו כבר ראינו בסוף סדר עולם רבה הנ"ל, ואומר דברים כהוויתם. אחרי מות יהוידע חוזרת עבודה דברי הימים 
זרה לממלכת יהודה ואין זכר לחיזוק בדק הבית וחידוש העבודה בו ולברית יהוידע. בנו של יהוידע, זכריה, עומד ומטיף לעם ויואש 

ןג את זכריה. יואש עצמו נענש "ששכח לגמרי את החסד שעשה איתו יהוידע, הור ֹכהֵׂ י ְבנֵׂי ְיהֹוָיָדע הַּ " ולא זוכה להיקבר כראוי ִבְדמֵׂ
ְמָלִכים" הּו ְבִקְברֹות הַּ הּו ְבִעיר ָּדִויד ְוֹלא ְקָברֻּ ִיְקְברֻּ מכילתא דרבי ראה גם לשון לעיל(.  7)השווה עם קבורתו של יהוידע בהערה ". וַּ
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אחת מהתגליות )או "התגליות"( שהסעירו את העולם ההיסטורי והארכיאולוגי בראשית המאה הנוכחית ם: מים אחרוני

חילוקי דעות קשים התגלעו סביב מהימנות כתובת הוא הגילוי של כתובת יהואש המתייחסת, בין השאר, לנושא שלנו. 

, חוקר לשון המקרא מאוניברסיטת אד גרינשטיין 'פרופשל  אזו ורבים טענו שהיא מזויפת. אחת הטענות המעניינות הי

שמצא בלשונה של הכתובת. האנכרוניזם  אנכרוניזמיםע שמדובר בזיוף בגלל קבאשר , אילן(-בראונ' )היום  תל אביב

 -בית", אולם בלשון המקרא הבולט ביותר הוא השימוש בביטוי "בדק הבית". בכתובת אומר יהואש "ואעש את בדק ה

"בדק בית" פירושו סדקים בקירות שיש לתקנם, ולא עבודת התיקון  - , בעקבות לשון חז"לבניגוד לעברית המודרנית

ה הפסוקים לעיל שהבאנו בראש הדף )יש אמנם פסוק אחד שאומר: רא. ובכל מקום כתוב: "לחזק את בדק הבית". עצמה

ִית ִתְתנֻּ " בַּ "כי לחיזוק בדק הבית תתנוהו"(. ותודה לאחי ישראל  :", אבל פשיטא שהוא לשון קצרה שמשמעוהּוִכי־ְלֶבֶדק הַּ

 בויקיפדיה. כתובת יהואשיובל על תוספת זו. ראה הערך 

 שכתובת יהוא

 

 

                                                      
ולשון . "או אלו כפויי טובה ויפרעו מן יואש כפוי טובהויבעל הקושרים על יואש: " שה אמסכתא דעמלק פר -ישמעאל בשלח 

". אך דמו ודם זרעיותיו ,וימת בדם יהוידע אין כתיב כאן, אלא בדמי יהוידעכב ט שמשווה עם רצח הבל: " בראשית רבהמדרש 
קשים ונוקבים, על דמו של זכריה שהיה רותח  בכך לא תם העניין. על המלים הקשות: "יראה ה' וידרוש" באו מדרשי חורבן

איכה רבה פתיחתא גיטין נז ע"ב, ומפעפע ולא שקט עד שאפילו נבוכדנצאר הרשע, מחריב בית המקדש, בא ותהה על דבר זה. ראה 
בתשעה באב. מחיזוק בדק הבית  2 –איכה רבה פתיחתא כג, ירושלמי תענית פרק ד הלכה ה, תנחומא ויקרא ו ועוד. ראה דברינו 

 אל זרע חורבן בית ראשון וקיצו.להוותנו שבא לתקן את קלקלת שלמה, הגענו 

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%93_%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%90%D7%A9
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