
 

 'כיתה ח א"תשע שנת  שקלי� - פקודי 

  מחצית השקל בשקל הקודש
 þ¼è−ñ−−í þ¼ðéæ øôåñ íúç" ò ó¾ë ¬èò¼þë

äøä"ùéáà éáø ÷'éæ øòèøåô÷ðàøô ì"ò  ½êð ïê
 öîõ ö−ò¼úéöçî ì÷ùä ½ô ö−ê êþôè −ð ¬−îñ ï−ê ’
 ö−¾îð−š)ô ¹ð ’¼"ë(  ½ñê ¹þêð ¾¬ò¼ô ê ïê

 öîê −ê×ï ëñêí ï−ê ½¼ îñ−ê× ¬ñ¼îî −ð ö¬×êþ¬êë
−−ì ëñêíë , ö−−ï ¼−þ×ô íî®ô ö−−ê ¬−ô ö¼š þ¼ öîê

³î×ï ¹×ñ ¬ñ¼îî −ð , þ¼ ö¼š íþ−ë¼ ö−−ê ¬−ô öîê
íëîì ¹×ñ ö−−ï ¼−þ×ô.  

 šî½õ þ¼ð ¬èêï ½êðäæ åðúé ,ô ïê’ µ−ï ñêï
ëñí ñê ö−−ï ó−¾ô ,íéãå÷ôä ìò øáåòä ìë , ë−îê

íþî³í ³î®ô −ð ¹−îê þëî¼ þ¼ ï−ê , ö¬×êþ¬ þ¼ ñêï
þêò ï−ê þ¼ ïê µ−ï −−ë  ê ì÷ùá ì÷ùä úéöçî

ùãå÷ä , ëñêí ¹−îê ëñêí ï−ê ñíê¾èêîî þ¼ð ïê
¬ñ¼îî −ð ¼−þ×ô þ¼ ï−ê ó−¾¼ô ¼ò−−ï ¬−ô öîê , öîê

öè−ðò−ï ¬¾−ò þ¼ ¬¼îî −îïê.  

  : משכ� העדות אשר פקד על פי משה אלה פקודי המשכ�

לויט דע
 וואס עס ווערט  ל"הגאו� רבי יהודה אסאד זטייטשט 

אויב , אי� מדרש אז משה רבינו האט געבעט� פונע
 אייבערשט�געברענגט 

האט אי
 דער , רועה�' ד וועט חרוב ווער� וואו וועט די שכינה הק"דער ביהמ

  .ביי די צדיקי
אייבערשטער געענטפערט 

אז עס זענע� דא אוי� די  )ב"ה ע"ד� מ(סוכה ' או� די גמרא זאגט אי� מס

  .ו צדיקי
"וועלט ל

ו "וואס ווייזט אוי� די ל, ו"ל' וואס איז בגי ה"אלדאס זאגט דער פסוק 

וועט זיי� השראת השכינה , צדיקי
 שבדור

 ,משכ� העדות פקודי המשכ�ווע� עס וועט זיי� 

פקודי איז א לשו� (ק "פעל� דער ביהמ ווע� עס וועט

וואס דאס , אשר פקד על פי משה )פו� פעל�

האט האט דער אייבערשטער געזאגט לויט 

  . די בקשה פו� משה רבינו

*  

  :אלה פקודי המשכ� משכ� העדות

פעמי
 רמז ' י המשכ� משכ� ב"זאגט רש 

למקדש שנתמשכ� בשני חורבני� על 

רוואס לכאורה פא. עוונותיה
 של ישראל

דאר� מע� דערמאנע� אזא ווייטאגליכע זא" 

  ?ק"רעדט פו� בני� ביהמ'ווע� מ

לויט דע
 וואס עס שטייט אז  דברי אברה�ענטפערט דער ספר 

ה איז נישט אריי� קיי� אר$ ישראל ווייל ער האט געזאגט שמעו נא "משרע


  .או� ער האט גערעדט אזוי שאר� קעג� אידישע קינדער, המורי

ק זאג� שוי� אז עס האט אזוי געדארפט זיי� מ� השמי
 אז "פהאבער די ס

ווייל ווע� ער בויט ווע� דע
 , משה רבינו זאל נישט אריינגיי� אי� אר$ ישראל

ווייל די גוי
 וואלט� , ק וואלט דאס קיינמאל נישט געקענט חרוב ווער�"ביהמ

) 'ט סוטה' עי(ה האט אויפגעבויעט "נישט געקענט חרוב מאכ� וואס משרע

דעמאלטס וואלט נישט שיי" געווע� אז דער חרו� א� פונע
 אייבערשט� זאל 


ו געדארפט גיי� אוי� די "או� דער עונש וואלט ח, אויסגיי� אוי� די עצי
 ואבני

ה זאל "וועג� דע
 האט דאס דער אייבערשטער געפירט אז משרע, איד� אליי�

דאס געווע� א הצלה פאר  או� במש" הדורות איז, נישט אריינגיי� אר$ ישראל

  . ווע� ביי
 חורב� איז געווע� שפ" חמתו על עצי
 ואבני
, כלל ישראל

שנתמשכ� בעונותיה� של , אלה פקודי המשכ�דאס זאגט דער פסוק 

וואס דאס מויל פו� משה רבינו האט גור
 , י משה"ל פ"אשר פקד ע, ישראל

כדע
 איז ער נישט אריי� קיי� ווייל דור, געווע� אז זי זאל קענע� זיי� דער משכו�

  .אר$ ישראל או� דאס האט געראטעוועט דאס כלל ישראל

*  

 :)מוס� לשבת שקלי
(אור פני� עלינו אדו� נשא ושקל אשא בבית נכו� ונשא 

אי� די צייט  שקללכאורה  פארוואס זאגט מע� 

  .גיט נאר א מחצית השקל'וואס מ

ק רבי יהושע מבעלזא "הרהענטפערט 

' די גמרא זאגט אי� מסדע
 וואס  לויט ע"זי

אז בזכות וואס אידישע ) ב"ע' ד� כ(ברכות 

קינדער זענע� מדקדק אוי� זי" או� זיי גייע� או� 

מיט חומרות ודקדוקי מצוות  איז זיי דער 

  .אייבערשטער נושא פני
 לפני
 משורת הדי�

ביי מצות מחצית השקל קע� מע� 

ווייל , תאבער נישט מוסי� זיי� מיט קיי� חומרו

, העשיר לא ירבהדי תורה האט אנגעזאגט 

אור פני� עלינו לכאורה ווי אזוי קענע� מיר בעט� 

אויב מיר קענע� נישט מוסי� זיי� , אדו� נשא

  .אויפ� מחצית השקל

 
זאגט אז ווע� א מענטש בארגט א  )ד"א ה"פ(נאר די משנה אי� שקלי

א שקל של
 דאר� ער מחצית השקל פאר זיי� חבר או� צוזאמע� געב� זיי 

קומט , גיט צו מיט א שקל'דאס איז א קליינע פרוטה וואס מ, צולייג� א קלבו�

אויס אז ווע� איינער וויל מוסי� זיי� אויפ� מחצית השקל האט ער א ברירה צו 

  .בארג� א מחצית השקל פאר א חבר או� אזוי צולייג� א קלבו�

איי ווי אזוי קע� מע� זוכה  ,אור פני� עלינו אדו� נשאדאס זאגט דער פייט 

אוי� דע
 זאגט מע� ווייטער , קע� נישט מוסי� זיי�'זיי� צו נשיאת פני
 אויב מ

, ברענגט א גאנצ� שקל צוזאמע� מיט א חבר'אויב מ, ושקל אשא בבית נכו� ונשא

   .דעמאלטס קע� מע� מוסי� זיי� א קלבו�



 

  
  
  

מיר זענע� די ווא� ממשי� מיט� לערנע� די סימני� וואס מיר טרעפ� אי� 
מיט " יגעת ומצאת"נגעהויב� צו לערנע� אי� וואס מיר האב� א, ל"דברי חז

  .עטליכע וואכ� צוריק

: בוכרא, שלח, במדברא, פסל, בכספא, קדש, תורא, מש�
, ז"סנהדרי� כ(: �"ל קג"יע - ? וואס איז דער סימ� )א"א ע"מגילה ל(

וואס איז  )א"ג ע"ק פסחי�(ז "יקנה - ? וואס איז דער סימ� )ב"קידושי� נ
? וואס איז דער סימ�) קוד� הלל ובא בסידורי�ה(ח "בבט -? דער סימ�

רמז (: ה"! ב� דמ"פר? וואס איז דער סימ� )א"עא "ה ל"ר( �"ו ל"הזי

 ?וואס איז דער סימ� )ט"בתהלי� קאפיטל קי
 ראשי תיבות 

  )....'ווערטער וואס הייבן זיך אן מיטן אות ר(ווי אזוי מאכט דאס ווארט 

ùø"é ,äáëùø"â ,áîø"í ,áéø"í ,áùø"í ,öø"ì ,ø"ì ,
äéáø"÷ ,îø"à ,çø"ù  

* * ** * ** * ** * *        

 óéåà úåáåùú"úàöîå úòâé "øô ïåô 'ìä÷éå  
 .כלב אבי חור  .א
 .מרי� אמו של חור  .ב
 .חור נהרג קוד� מעשי העגל על ידי הערב רב  .ג

 .חור היה ב� שש עשרה שנה כשנולד בצלאל נכדו  .ד
 .שלש עשרה שנה כשבנה המשכ�' בצלאל הי  .ה

 .שפנה מעצת מרגלי�ונקרא ב� יפונה , חצרו� אבי כלב  .ו
 פר  אבי חצרו� אבי כלב  .ז

בצלאל ב� אורי ב� חור ב� כלב ב� חצרו� ב� פר  ב� יהודה ב�   .ח

 .יעקב אבינו

 .עתניאל אחי כלב מא� שאחר מות אביו נשא אמו לקנז  .ט
כשנולד בצלאל ' שני� הי 26 -כשבנה המשכ� 39כלב היה   .י

 .ג שנה"המתי� עד שנעשה ב� י

  

  ' פרק ג
  �קלי�ווי אזוי האט מע� מקיי� געווע� מצות ש

ח אדר האט מע� אויסגערופ� אי� אלע שטעט צו דערמאנע� אז מע� "ר

  .צו� נייע� יאר úéöçî ì÷ùäדאר� שוי� ברענגע� די נייע 

אי� יעדע שטאט זענע� אויפגענומע� געוואר� ספעציעלע גבאי� פאר� 

 2. מ.ד �זיי האב� אויפגעשטעלט צוויי שופרות , ì÷ùä úéöçîעני� פו� 

ברייט פו� אונט� או� שמאל פו�  � úåøôåùס אי� פאר� פו� גרויסע קאסטענע

או� שווער , זאל קענע� גרינג אריינווארפ� געלט'דאס איז אזוי געווע� געבויט מ(אויב� 

נייע  �" ïéì÷ú ïéúãç"אוי� איי� שופר איז געשטאנע� אויפגעשריב� ) ארויסנעמע�

או� אויפ� . � יארוואו מע� האט געלייגט די שקלי� פאר� קומענדיג, שקלי�

וואו מע� האט , אלטע שקלי� �" ïéì÷ú ïé÷éúò"אנדער� שופר איז געשטאנע� 

  .געלייגט די שקלי� פאר היי יאר

שליחי� האב� ארויפגעטראג� דאס געלט פו� די שופרות צו די 

וואו מע� האט אריינגעלייגט דאס געלט , באשטימט� לשכה אי� בית המקדש

  .שליסלע#או� פארמאכט די טיר� מיט 

מאל אי� יאר האט מע� ארויסגענומע� די שקלי� פו� די לשכה או�  3

וואס יעדע איינע איז גרויס , קאסטענעס רייהאט דאס אריינגעלייגט אי� ד'מ

ווע� עס . ט אלול"כ, ח סיו�"ר, ח ניס�"מאל איז געווע� ר 3די . סאה 3געווע� 

או� מע� האט דערוי� , ח ניס� האט מע� אנגעפולט איי� קופה"איז געקומע� ר

נאכדע� האט מע� אנגעפולט נא# א קופה או� , "à"אויפגעצייכענט א 

צו� לעצט האט מע� אנגעפולט די דריטע קופה או� , "á"אויפגעצייכענט א 

  ".â"אויפגעשריב� א 

, "à"ווע� מע� האט געקויפט די קרבנות האט מע� קוד� גענומע� פו� קופה 

  ".â"או� נאכדע� פו� , "á"האט מע� גענומע� פו� קופה  איז געוואר� ליידיג'ווע� ס

קופות או� אי� די לשכה זענע� נא# אלס  3האט אנגעפולט די 'ווע� מ

מע� האט , éøééù äëùìä"האט דאס באקומע� א נאמע� , געבליב� שקלי�

כדי אז ווע� מע� וועט נאכאמאל , דאס צוגעדעקט מיט א לעדערנע דעק

צו די לשכה זאל זי# דאס נישט " ïéì÷ú ïéúãç"ברענגע� שקלי� פו� די 

וועט תור� זיי� די צווייטע 'או� ווע� מ, "éøééù äëùìä"אויסמיש� מיט די 

דאס זעלבע האט אוי# . תרומה זאל מע� נעמע� פו� די ניי געקומענע שקלי�

וואכ� פאר שבועות ווי  2אדער  �ח סיו� "האט תור� געווע� ר'געטוה� ווע� מ

" éøééù äëùìä"או� די . 'ג' ב' האט אנגעפילט די קופות א'מ � ע"שיטת ר

, ט אלול"דאס דריטע מאל כ. האט מע� צוגעדעקט מיט א לעדערנע� דעק

ווייל די וואס האב� שפעטער געברענגט , האט מע� שוי� נישט צוגעדעקט

  .זענע� שוי� זייערע שקלי� געגאנגע� צו דע� נייע� יאר

אלע איד� זאל� האב� א חלק אי� די ל האב� אויסגערעכענט אז "חז

די וואס  úéöçî ì÷ùäח ניס� ברענגע� די "געווענלי# פלעג� ביז ר, קרבנות

די וואס האב� געוואוינט אי� אר% , האב� געוואוינט נאנט צו� בית המקדש

האט תור� געווע� דאס צווייטע 'ווע� מ, ח סיו�"ט ביז רגישראל האב� געברענ

מע� די שקלי� פו� די וואס וואוינע� נאנט צו אר% זענע� שוי� אנגעקו, מאל

ט אלול האט מע� תור� געווע� פו� די שקלי� "כ. עמו� ומואב, למשל, ישראל

אזוי ארו� , ווי בבל וכדומה, פו� די איד� וואס וואוינע� ווייט פו� אר% ישראל

  .ס געלט'איז אויסגעקומע� אז מע� האט אפגעשיידט פו� אלע אידנ

די . האט מע� געקויפט די קרבנות התמיד פו� יעד� טאגפו� די געלט 

דע� עומר פונע� , זייערע נסכי�, ט או� ראש חודש"מוספי� פו� שבת או� יו

אלע קרבנות ציבור . ג.ד.די שתי הלח� פו� שבועות א, צווייט� טאג פסח

  .זענע� געקומע� פו� די שקלי� וואס מע� האט תור� געווע� פו� די לשכה

האט 'האט מע� געבויט די בריק� וואס מ" ééùéø äëùìä"פו� די 

די חומות פו� די , øéòù çìúùîäאו� צו� , געדארפט צו די פרה אדומה

  .שטאט או� אירע טורעמס

  

  אוצר רבותינו
  

  מעשה ארג כליל תכלת

 רבי� 'איז געווע� א תלמיד מובהק פונע� הייליג� רבי ע"ע מרימאנוב זי'רבי מענדלק "הרה

  .ע"מליזענסק זיאלימל� 

האט אי� דער דגל געזאגט , ע"דגל מחנה אפרי� זיאיינמאל איז ער געקומע� צו� הייליג� 

  ".�'דערצייל עפעס א עובדא פו� דיי� רבי, פוילישער אינגערמא�"

או� ער וועט , דער דגל האט געטראכט אז די פוילישע חסידי� זענע� נישט קיי� בעלי השגה

  .�'מופת פו� זיי� רביאוודאי דערצייל� עפעס א 

� יעד� טאג ווע� ער 'אי� האב געזעה� מיי� הייליג� רבי"האט זי� אנגערופ�  רבי מענדלעאבער 

האב� זי� אלע זיינע ביינער געווארפ� האט זי� מתבונ� געווע� אי� די גדלות פונע� אייבערשט� 

ינע אדער� זענע� זיי� געזיכט האט געטוישט קאליר� או� אלע זי, פאר פחד או� יראת שמי�

אונטער� אויער איז דא איי� אדער וואס ציטערט נישט קיינמאל . געוואר� שטארק אויפגעבלאז�

� האב אי� געזעה� ווי דער אדער ציטערט יעד� טאג פו� 'או� ביי מיי� רבי, נאר ביו� המיתה

  .גרויס יראת שמי�

או� , געהאט דערפו�האט דאס געהערט האט ער זייער הנאה דגל מחנה אפרי� ווע� דער 

  ."דער אינגערמא� קע� דערצייל� א מעשה, דאס איז א שיינע מעשה"געזאגט 

רעדט פו� צדיקי� דאר� מע� ליבערשט רעד� פו� זייער עבודת 'זעה� מיר פו� דע� אז ווע� מ

  .או� נישט פו� קיי� מופתי�', ה

מעיל מעשה ארג ועשית את הע זאגט אויפ� פסוק "זי קאמארנערפונע�  היכל הברכהדער 

טייטשט ער באריכות אז מיט� דערצייל� מעשיות פו� , ק"צדי 'איז בגי ג"אראז , כליל תכלת

  .צדיקי� קע� מע� מכניע זיי� דע� יצר הרע

או� דער י� איז גליי� צו� , תכלת איז גליי� צו� י� )ב"ג ע"ד� מ( מנחות' די גמרא זאגט אי� מס

  או� דער הימל איז גליי�, הימל

זאל�  תכלת כליל, די מעשיות וואס מע� דערציילט פו� צדיקי� ,מעשה אורגזאגט דער פסוק דאס  

נאר פו� זייער יראת , זאל נישט דערצייל� פו� זייערע אותות ומופתי�'אז מ, זיי� אינגאנצ� יראת שמי�

  .זעה� מיר אז תכלת איז א רמז צו יראת שמי�, צו� כסא הכבוד. שמי� או� עבודת הש�

 אוצר הידיעות

 יגעת ומצאת




