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זמני השבת

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו                        "התשע' אדר ב' ב

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

בתל"זתהל תקווה,  רחלבת ל"זבת שבע ,ל"זעישהבתשושן רחל 

,   ל"זזוהרהבןפחימה מסעוד ,  חנהבתל"זקרן כהן , יסמין
,ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זיהודהנתנאל 

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר 
,  יוכבדבתויסי ברכה 'ג: כל חולי עמו ישראל ובכללםלרפואת 

,שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

פקידתעלהתורהלנומספרתזובפרשה
:למשכןשהגיעוהתרומותמשקלי(ספירת)

ישראלעם.והנחושתהכסף,הזהבמשקל
מכספוותורםרחבבלבלמשכןמתנדב
הערךאתידעושהסיבהבשלוזאת,ומזמנו
והשראתהמשכןבנייתמצוותשלהעצום
.בעםהשכינה
מאתנומונעיםהחייםתענוגותלפעמים
לאואנו,המצוותבקיוםולהשקיעלהתאמץ
מצווהמכללנושישהעצוםבערךמבחינים
.הבאבעולםובעיקרהזהבעולםומצווה
למסחרשיצאעשירעסקיםאישעלמסופר
לצורךרבכסףעימוולקח,רחוקהבארץ
והלינההאכילההוצאותולצורךמסחרו

,שבועותכמהלאחר.מסעובכלשיצטרך
סחורהמצאבירידושםחפצומחוזאלהגיע
כספוכלאתהוציאשעליהומשובחתטובה

שלסכוםלעצמולהשאירדאגאך.שהביא
הוצאותלצורךלושיספיקורובל7,000
.לביתובחזרההמסע
עלשקנההסחורהכלאתשטעןלאחר
.מגוריולעירחזרהלהתקדםהחל,העגלה
שומעהוא,העיראתיוצאהואכאשרוהנה

ומבקשיםאליושדוהריםסוסיםשעטות
האישאליופנה,שעצרלאחר.שיעצור
הממשלה,תשמע":לוואמראחריושרדף
ישארולא,הרכושכלאתלילהחריםרוצה
אניולכן,שבידיהיהלומיםמכלמאומהבידי
!"שתרצהמחירבכלאותםלקנותלךמציע
,היהלומיםאתליתראה":הסוחרלואמר
ארגזהאישהוציא!"אחליטאניואז

שלהמשתאותלעיניואותוופתחיהלומים
,היהלומיםאתהסוחרשראהברגע.הסוחר
.רבשוויבעלביהלומיםשמדוברידעהוא
אשרסחורתומכליותרשווהכזהיהלוםוכל
ורקאךלוונשאריעשהמהאך.בירידקנה
חזרההמסעבשביללוהמספיקכסףסכום
ואמר,האישלאותוהציעזאתבכל.לביתו

6000היהלומיםעללשלםהואשמוכןלו
הסכים.לתתיכולשהואמהזהכי,רובל
באומרוהיהלומיםארגזאתלולמכורהאיש
כלאתלותחריםהממשלהככהשגם

הואיכולולפחות,ברשותושתמצאהסחורה
.היהלומיםשלמהמכירהמשהולהרוויח

והמשיך,היהלומיםארגזאתהסוחרקנה
צריךהיההואכעת.מגוריולעירבדרכו

האכילההוצאותבכלביותרלהצטמצם
שידערובל7000שלמסכוםכי,והלינה
לונותר,מסעולצורךבריווחלושיספיק

ורקאךלישוןהלךהוא.1000רקכעת
אוכלהיהואף,שמצאזוליםהכיבפונדקים

לאכי,שחייבמהרקחיותולצורךורקאך

עםלכךמעברלעצמולהרשותיכולהיה
שפגשהאנשיםכל.לושנותרהכסףמעט

כמוהושםבעלאדםאיךהתפלאובדרכו
לבוש,הארץעשיריכאחדלתהילהשיצא

לישוןמוכן.אמידונראה,מכובדתבחליפה
ארוחותולאכול,נוחיםלאכךכלבתנאים
כמובןזאתכלאך.הקבצניםכאחדפשוטות

שלברגעיםתמיד.רוחואתשוברהיהלא
היהלומיםארגזאתפותחהיההוא,משבר
עודעברשהנהלעצמווחושב,בזולשקנה
מכלגדולעשיריהיההואסוףסוףוהרי,יום
כדאיולכן,ימיוסוףעדבריווחויחיה,זה

.הזההזמניהצעראתלסבול

לעמלאדם"ש,ל"חזלנואומריםבדיוקכך
שלבעוללשאתצריךוהוא!('זהאיוב)"יולד

מרגיששהוארגעישואם,והמצוותהתורה
שלאחתשעהיפה"שיידע,ורפיוןקושי
העולםחיימכל,הבאבעולםרוחקורת
אתניקחשאםאומרתזאת.('יזדאבות)"הזה
כלשל,הזהבעולםשקיימותההנאותכל

לימינוועדהעולםמבריאת,האנושיהמין
לאזה,אחדלרגעהכלאתונצמצם,אנו

הכיהרמהשזו,רוחלקורתאפילוישווה
כלומר!הבאמהעולםההנאהשלפחותה
אבניםאלוכי,המצוותבעוללשאתלךכדאי
לפדותתוכלערכםשאת,שיעורלאיןיקרות
.הדרךבסוףסופיתאיןבהנאה

ְֹּתך ָלְַמַען":הפסוקשאומרכמוו ּולְַמַען,ַענ
ֶֹּתך ָ כל.('טזחדברים)!"ְבַאֲחִריֶתך ָלְֵהיִטְבך ָ,נַס

זהלךשישוהניסיוןהעינוישלהתכלית
בעולםלךלהטיב!באחריתךלְֵהיִטְבך ָבכדי
אותםלהשיגניתןשלאבהנאות,טובשכולו
.הזהבעולםכלל
!לטובתנוהיאהמצוותקיוםשלהמערכתכל

אדםכל,טובתואתשמחפשאדםכלולכן
שכדאימבין,שלוהבאהעולםלושחשוב

יראתעללעבוד,הזהבעולםלהצטמצםקצת
.ומצוותתורהושמירתשמים
,הזהבעולםשבמצוותמהאורליהנות
אתלקבלבכדי,הבאלעולםבצפייהולחכות
.המושלםהטוב
לפיכך  , ה לזכות את ישראל"רצה הקב"

:(ג"מכותָכ)"ָ!הרבה להם תורה ומצות

ֹכל רכ ְּ הֲאש ֶׁ ת'הִצו ָּ האֶׁ ן,ֹמש ֶׁ ׂשו  כ ֵּ נֵּיעָּ לב ְּ אֵּ רָּ תִיׂשְּ לאֵּ ההָּ כ ָּ ('מבפסוקלטפרק)!ֲעֹבדָּ

א רְּ הַוי ַ ֶׁ תֹמש  לאֶׁ הכ ָּ אכָּ לָּ ִהנ ֵּהַהמ ְּ ׂשו  וְּ ה  עָּ .ֹאתָּ
ר ֲאש ֶׁ הכ ַ ן'הִצו ָּ ׂשו  כ ֵּ בָּ עָּ ךְּ ַויְּ םרֶׁ הֹאתָּ .ֹמש ֶׁ

('מגפסוקלטפרק)

ה ל ֶׁ יאֵּ דֵּ קו  ןפְּ כ ָּ ש ְּ כ ַ ,ַהמ ִ ֻדתןִמש ְּ עֵּ ('כאלחפרק).הָּ

,"ִמְשַכן"פעמייםשכתובשהסיבהמפרשי"רש
שהםהמקדשיםשניעללרמוזבכדיזה
.ישראלשלעוונותיהםבגלל"נתמשכנו"
מדבריםלשאובצריכיםאנועידודהרבהכךכל

לנושהיוהמקדששבתיאותנושמלמדיםאלה
סכוםשמלווהשאדםכפי.משכוןבתורנלקחו
בעלחפץכמומשכוןמהלווהלוקח,גדולכסף
.חובואתשיחזירלכךערבוןשיהא,ערך

חוזרהמשכון,ההלוואהפירעוןסיוםולאחר
.לבעליושוב
,חובבעלילושנעשינו,עמנונהגה"הקבכך

נלקח.ומצוותיותורתואתשמרנושלאלאחר
והוא.המקדשביתשהואהמשכוןמאתנו
בתשובהשנחזורלכךכעירבוןרקמשמש
שנקבלודאימכןולאחר.חובנואתונשלים
המשכוןהואהריכי,המקדשביתאתחזרה

.לבעליולחזורהואועתיד,שהבאנו



ר  ָֽ ים ּתֹוְכחֹות מּוס  ים(' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּּ לִּ ן יֹאְמרּו ַהּמֹש ְ ּבֹון: ַעל ּכֵּ (' זככאבמדבר )! ּבֹאּו ֶחש ְ

ַדְעּת   בֹת  ְוי  ֶבך  ַהיֹּום ַוֲהש ֵּ (' דברים ד לט) ֶאל ְלב 

ִביאו   תַוי ָּ ןאֶׁ כ ָּ ש ְּ לַהמ ִ האֶׁ ('לגפסוקלטפרק)!ֹמש ֶׁ

מחמת,אדםשוםלהקימויכולהיהשלא":הפסוקעלי"רשאומר
לפנימשהאמר,העמידוומשה,לזקפןבאדםכחשאיןהקרשיםכובד
,בידךאתהעסוק:לואמר?אדםידיעלהקמתואפשראיך:ה"הקב
לאהיהשזהאנוורואים."מאליווקםנזקףוהואכמקימונראה

אומרה"הקבאופןבכלאך,המשכןאתלבדולהקיםלמשהאפשרי
..כוחותיךשכליםמאיפהימשיךואני,תתחיל:למשה
לעזוריכולהיההרי,יתאמץשמשהצריךהיהה"הקבמהלשם

??המאמץללאגםהמשכןבהקמתלמשה
משהאתמצווהה"שהקברואיםאנו('כזגדברים)אחרבמקוםבנוסף
ֹּאשֲעלֵה":מותולפני אַהִפְסג הר הֵעינֶיך ָוְש  נ הוְצ פֹּנ הי מ  הוְֵתימ  ח  ּוִמְזר 
ֹּאִכיְבֵעינֶיך ָּוְרֵאה ֹּרל ה"שהקבאומריםל"וחז."ַהֶזהַהיְַרֵדןֶאתַתֲעב
.פרטיםולפרטיולרוחבלאורךישראלארץכלאתלמשההראה

לטפס[120]המופלגגילוממרומימשהצריךמדוע:השאלהונשאלת
הייתהישראלארץשלהראיהכלכךגםהרי?ההרפסגתלראשעד

גםישראלארץכלאתלולהראותה"הקביכולוהיה,ניסיתבצורה
.אותולהטריחמבליההרבתחתיתנשארבעודו
,רבההיאשהטרחהלנונראהשלפעמים,אלומדבריםאנולמדים

ה ל ֶׁ יאֵּ דֵּ קו  ןפְּ כ ָּ ש ְּ ן,ַהמ ִ כ ַ ֻדתִמש ְּ עֵּ ('כאסוקפלחפרק).הָּ

פקודיאלה":'משכן'המילהבפסוקפעמייםנכתבמדוע:י"רשמבאר
בשני=פעמייםשנתמשכןלמשכןרמז!?"...העדתמשכןהמשכן
.ישראלשלעוונותיהםעלחורבנין
דווקאהיאשהכוונהרמזי"רשמצאמנין:ל"זצמדובנאהמגידשואל

לחנותהגיעואנשיםשני:משלבכדרכומשיבוהוא!?למשכון
אתלשמרשביקשפשוטאדםוהאחרמופלגעשירהאחד,תכשיטים

.לביתםוהלכוכספםבמיטבקנושניהם.ערךבעלבתכשיטכספו
התכשיטאתיוציאהעשיר:הביתהלכשיגיעובמעשיהםשונישישרק

צורךלואין.יופיואתלכולםולהראותאותולענודביתולבניוייתן
...קונההואתכשיטכיקנהובכמהלרשום

שוויואתמידהוארושםלביתולכשיגיע,השניאצלכןשאיןמה
הלוואהבעבורלמשכנויצטרךהיוםבבואאם.מסתורבמקוםומניחו

...אותוקנהבכמהלושרשוםהרי
מדוקדקפירוטנצרךמהלשםקשההיהי"לרש:הואאףברורהנמשל

!?במשכןודברדברכלשל
הםוהרישוםהמספריםשכנראההקדושיצחקישלמהרבימכאןהבין
...משכוןלצורךהםנדרשיםלסוףשכנראהכיווןחובה

!דודהנושאים את שמות הבעלים התגלו בחפירות של רשות העתיקות בעיר , שנה2500שני חותמים בני 

ר  כֹל ֲאש ֶ ַמְרּת  ַלֲעׂשֹות ּכְ (        'דברים יז י) יֹורּוך  ְוש  

עשיראבל,רגילבאדםדוקאהואזהשכלשכתבומהפוסקים
,כןלעשותרשאי,מנכסיומחומשיותרלתתרוחושנדבתומופלג
,בתחילהשהזכרנוהפוסקיםמדברימשמעוכן.הברכהעליוותבא

כתבוכךואחר,הענייםצורךכפייתןמשגתידושאםשכתבו
משמע,ביותרהמרובההמדהשהיאמנכסיוחומשנתינתשיעור
בעשירוהיא,מחומשיותרשהיאנתינהעלבתחילהלהורותשבאו
.רביםענייםצרכילספקשיכולגדול

,לשנההשקלמשלישיתפחותלתתעצמואתאדםימנעאללעולם
הסךשיעור,כלומר.צדקהמצוותקייםלא,מזהפחותנתןאםו

שלסכוםהוא,התורהמןצדקהמצוותלקיוםביותרהנמוך
כסףגרמיםלשבעהקרובשלמחירשהוא,לשנההשקלשלישית

סךאלאנותןשאינומי,ערוךלאיןרעהמדהשהיאמובןאך.טהור
,תקיפהישראלחכמישידבמקוםכי,שהזכרנווכמו,זהפעוט
הואברוךהקדושעתידספקובלי,יכלתוכפילתתלכפותועליהם
ובכל,שהזכרנוכמוצעקתםושומעדליםחונן'הכי,ממנולהפרע

שלמעלבונהלבריותלהםאויואומרתמחורביוצאתקולבתיום
מיאבל,קיומםכדילהםשאיןחכמיםתלמידישישנם,תורה
,התורהלומדיידימחזקשהואמיבפרטולענייםצדקהשנותן
קשותגזירותמיניכלממנויסורוהצדקהובכח,מאדרבשכרו
אליהובזמןלצפתיתשאירעוכמו,ממותתצילצדקהכי,ורעות
שיחיהזכתה,הנביאלאליהושנתנהקטנהעוגהשבשביל,הנביא
.ושניםימיםלאורךנחתממנווראתה,כמתכברשכבאשרבנה

?הצדקה כמה הוא שיעור נתינת 
,ם"הרמב,רבותינוכתבו,לצדקהלתתשחייבים(כמות)שיעור

כפייתן,משגתהאדםשלידושאם,ערוךהשלחןמרןוטורה
צרכיכלאתלספקשיכולגדולעשירהואאםכלומר.הענייםצורך

איןואם,מחסורםכללהםלתתעליו,בזהוכיוצאבעירוהעניים
יתן,כלומר."המובחרמןמצוה"מנכסיוחומשעדיתן,משגתידו
נותןואם.המובחרמןמצוההיאוזו,לצדקהמממונוחמישיתעד
אף,כלומר,בינוניתמדהזוהרי,עשיריתכלומר,לושישממהמעשרהאחדאדם

בינוניתמדההיאמקוםמכל,מנכסיוחומששנותןכמיטובהמדהשאינה
שמכל,"כספיםמעשר"לתת,שלמיםוכןרביםשנוהגיםוכמו,מנכסיומעשרלתת

נותןשאינומי,כלומר,מכאןפחות.לצדקהמעשרנותניםשהםשלהםהרווחים
רקלהםשנותןבאחריםעינושצרה,רעהעיןזוהרי,מכספומעשראפילו
.מממונומעט
ֹּל"שנאמר,הפסוקיםמןנלמדת,מכולםהטובהשהיא,חומשלתתזוומדה ֲאֶשרוְכ

ושני,"ֲאַעְשֶרנּוַעֵשר",מעשרנתינתפעמייםמשמע,"ךְָֽל ֲָאַעְשֶרנּוַעֵשר,לִיֶתןֽתִָ
הצדקהבשבילכי,ומנוסהבדוקהדבר,הטוררבינווכתב.חומשהםמעשרות

ֵחל"שנאמרכמו,וכבודעושרלותוסיף,אדרבאאלא,לויחסרלאשנותן ֵמה 
ה בֹועַָָאכֹול',הֵביתל ִביאַהְתרּומ  מהוכדרך."ַעמֹוֶאתֵבַרךְָ'הִכי,ל רֹובַעדוְהֹוֵתרוְש 
ר",(.קיט)שבתמסכתבגמרארבותינושאמרו רַעשֵֹּ .שתתעשרבשבילעשר,"ְתַעשֵֹּ
(מקוםשם)באושה,אילעארביאמר,(.נ)כתובותבמסכתבגמרארבותינוואמרו

,כלומר,מחומשיותריבזבזאל,(לצדקהמנכסיומבזבזשהואמי,כלומר),המבזבז,תיקנו
ישואמנם.לצדקהבסוףיזדקקהואגםשמא,מנכסיומחומשיותרלצדקהיתןלא

לאכללנראהשזהלמרות,מאמץונעשהשנתחילרוצהרקה"הקבאך.שהתחלנולפנימתייאשיםואנו,להתקדםאולהשתנותנצליחושלא
!אולםשלפתחלךיפתחומשם,מחטשלכפתחופתחתפתח.לשארידאגהואכברומשם!שתרצהרק,שתתחילרקרוצהה"הקב..אפשרי

התגלו,עברייםשמותהנושאיםחותמיםשני
בחניוןהעתיקותרשותשלחפירותבמהלך
חומותסובבהלאומיבגן,דודשבעירגבעתי

שמותנושאיחותמותמציאת".ירושלים
דברלאהיאראשוןביתמתקופתעבריים

,לאישהשייךשהיהחותםומציאת,שבשגרה
.החוקריםאומרים,"יותרעודנדירדברזה

,העתיקותרשותחופרתשניםתשעבמשך
עיראלועמותתוהגניםהטבערשותבשיתוף

באתרהחוקריםהצליחוהאחרוניםבימים.דוד
הקדומהירושליםשללשכבותיהעדלהעמיק

להםנכונה,כאן.הראשוןהביתמימי-
גזיתאבניהבנוי,המבנהבתוך:הפתעה

להערכת.החותמותנמצאו,מפוארות
שימשהיטבהבנויהמבנהכייתכן,החוקרים
.מנהליכמרכז

,כהןושלמהחנובץ'צויאנהעמיבןדורוןר"ד
,העתיקותרשותמטעםהחפירהמנהלי

שלאלהכמו,אישייםחותמות"שמסבירים

עללחתימהשימשו',סעריהו'ו'עליהנה'
מטבעתכחלקשובצורבותופעמים,מסמכים
הם,העתיקהבעת.בעליהםאיתםשנשאו
בעלישלומעמדםייחוסם,זהותםאתציינו

אבןהעשוי,הנדירהאישהחותםעל."החותם
עבריותבאותיותראיבכתבנכתב,יקרהחצי

החותםבעלת."גאלבתעליהנה":קדומות
.אביהשםלצדכאןמוזכרת
העבריתמהאוניברסיטהמשגבחגיר"דלדברי

,לנשיםשייכיםשהיוחותמות",בירושלים
החותמותמכללבודדיםאחוזיםמהווים
שהיההכלכלימעמדןבשל,זאת.שנמצאו

כמודופןיוצאיממקריםלבד,כללבדרךנחות
מופיעאינואמנם'עליהנה'השם.שלפנינוזה
אך,האישהזהותעלנוסףמידעואין,ך"בתנ

מעמדהעלמעידה,חותםשהחזיקההעובדה
."הגבוההחברתי

הנשיםחותמותרוב"כי,מוסיףמשגבר"ד
אתולא,האבשםאתנושאותלנוהמוכרות

הדבר,האחריםבמקריםכמוכאן.הבעלשם
שליחסיתהגבוהמעמדהעללהעידעשוי

,המקוריתבמשפחתהתלוישהיה,עליהנה
שמרהשעליהנהיתכן.הבעלבמשפחתולא
כלכליתעצמאותועלהרכושעלזכותהעל
אולם,האבשםשומרולכןנישואיהלאחרגם
ביהודההחוקעלמספיקמידעבידינואין

."זובתקופה
בכתבהכתוב,בחפירהשנחשףהשניהחותם

."שבניהובןלסעריהו"הכיתובאתנושא,ראי
ככל,ומשמעו,מערדבחרסנזכרסעריהוהשם

.(ח"לאיובראו)..בסערההמתגלה'ה,הנראה


