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 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

 שנקלע למצוקה כלכלית קשה.אנו פונים בבקשת סיוע לאחד מחברינו 
 נתניה, 259-בנק לאומי סניף  6510651 תרומות תתקבלנה בברכה לחשבון

 שד' בנימין. –הרצל 
 תזכו למצוות!

 / הרב עידו פכטר "זייכר"או  "זכר"
שבימינו,  קיים ספק במסורה כיצד לנקד את המילה 'זכר' שבפרשת זכור. אלא

-כשגם הקהילות האשכנזיות קוראות כהגייה הספרדית, מסתבר שהדבר נטול
 משמעות

שאלה אם צריך להמתין שש שעות תעזבו את תפילין דרש"י או רבנו תם, זה אפילו לא מתקרב ל

בשבת הבאה, שבת זכור, תתגלע המחלוקת, בה"א הידיעה, המפלגת  –אחרי בשר או שלוש בלבד 

את קהילות אשכנז לשתיים ואף יותר: כיצד יש לקרוא את המלים "זכר עמלק" שבפרשת זכור. האם 
 לקרוא 'זכר' כפי שקוראים תמיד או 'זייכר' בהגייה אשכנזית אותנטית? 

ראוי לעשות סדר האומרים "ישנו עם מפוזר ומפורד" יתן פתחון פה לצאצאי המן שבדורנו נכדי שלא 
 בנוסח הקריאה ולהכריע כיצד יש לקרוא את הפסוק.

 ספק במסורת

 ' הוא כותב: זכר' בערך. ק"לרד השורשים בספר הוא 'זכר' תיבת לניקוד ביחס הספק מקור
 ".נקודות בחמש זכר כל הספרים ובמקצת... נקודות בשש עמלק זכר את תמחה"

ההבדל בין שש נקודות לחמש נקודות הוא הפער שבין ניקוד צירה תחת האות 'ז' ובין ניקוד סגול 
מנוקדת בסגול תחתיה, הרי ש'ז' צרויה תביא במילה זכר תחתיה. היות ומוסכם על הכל כי האות 'כ' 

 תביא לכך שיהיו שש נקודות.לכך שישנן חמש נקודות תחת המילה ואילו 'ז' סגולה 

בו מסופרים מנהגיו ההלכתיים של הגר"א  רב מעשה בספרספק זה שב ונשנה ביחס למנהג הגר"א. 
 שניתנה בהסכמהן". אך הזיי תחת בסגול זֶֶכר קורא זכור' פ קורא שהואמובאת העדות הבאה: "כ

' בפ לקרות כתב ואשר: "חיים' ר כותב, תלמידו המובהק של הגר"א, ין'מוולאז חיים' ר ידי על לספר
 שמעו השומעים אם ידעתי ולא נקודות בחמש שקרא קדוש מפה שמעתי אני נקודות בשש זכר זכור

 ".בו חזר בזקנותו אולי או נקודות בשש לומר וטעו
מפאת ספק זה, ובהתחשב בעובדה שקריאת פרשת זכור לדעות רבות היא מצוות מדאורייתא, פסק 

 כשתי הדעות )או"ח תרפה, ס"ק יח(:המשנה ברורה להחמיר 

 בסגול עמלק זכר לקרות שצריך אומרים ויש בצירי עמלק זכר לקרות שצריך אומרים דיש דע"
 ".ניהםשדי י לצאת שניהם יקרא שהקורא מהנכון ןכל וע

מכאן צמח המנהג בקהילות אשכנז לחזור על הקריאה פעמיים, פעם אחת בקריאה רגילה של סגול 
ופעם שנייה בקריאת 'ז' צרויה לפי ההברה האשכנזית. כך נוצרה קריאה אחת של זכר ואחת של 

 זייכר.

 הניקוד הנכון
אחר עיון להרב מרדכי ברויאר. הגדול פסק זה של המשנה ברורה ערער חוקר המסורה אלא שעל 

 מספר הוכחות:  מביא לכךו ,שהניקוד הנכון הוא בצירהבסוגיה הוא מסיק 
לפי המסורה . שנית, היא המהימנה ביותרדותו של ר"ח מוולוז'ין ע ,ראשית, בנוגע למנהג הגר"א

. ושלישית, לפנינו עדות ממקור אות 'ז' היא צרויהה ,במקרא 'זכרפעם שמופיעה המילה 'כל מסתבר ש
השאלה שבספר התורה שהיה בארם צובא )הכתר( היה כתוב זכר בצירה. הדבר נלמד מ שני על כך

 ".כןוענו לו: "בחמש נקודות, היינו 'ז' צרויה(  "זכר ח"נ?" )זכר -אל קהילת חלב ר' יעקב ספיר  חלשש

 צרויה ונפשטה המחלוקת. היאשהמילה זכר מקורות מהימנים לכך נמצאת למד שישנן 
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ת והויכוחים אודות קריאתה ודומה שכל המחלוקה בלבד. הלכה למעשה, אך כל זה הוא לכאור

בניגוד לדורות קודמים בהם קהילות אשכנז הבחינו  . הריבימינו הנכונה של המילה 'זכר' מיותרים
את ההברה הספרדית שאינה מבחינה  צואימרבות בימינו קהילות אשכנזיות  בהגייה בין צירה וסגול,

המחלוקת במסורה אם שיטת רוב הקהילות את שני הניקודים באותו אופן. אם כן, ל ותוקורא ניהןבי
המילה זכר היא צרויה או סגולה אינה משנה כל עיקר; בכל מקרה קריאתה תהיה זהה. ואם תאמר 

שהיות וקריאת הפרשה היא חובה מדאורייתא יש להחמיר לקוראה בהברה הנכונה, מדוע אם כן 

ר'? והרי ישנן מלים נוספות בפרשייה שהן צרויות, כגון המילה עמלק, ואין אף נטפלו דווקא למילה 'זכ
 אחד שמעלה על דעתו לקרוא עמלייק! 

מי שרוצה לחשוש להגייה האשכנזית ראוי שיקרא את כל פרשת 'זכור' בהגייה זו, על כן נראה ש
, ספרדיתגייה רשה בהאת כל הפולם, מי שנוהג לקרוא ואכולל המילה 'זכר', כפי שטען הרב ברויאר. 

לא רק שחומרת המשנה ברורה לא נאמרה לגביו אין כל סיבה שדווקא את המילה 'זכר' הוא יכפול. 
אלא שבמעשה זה הוא כביכול מעיד בעצמו שבכל המקומות האחרים שקרא אותיות צרויות, עשה זו 

 שלא כדין ויצא שכרו בהפסדו.
 

ג נתניה הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פול
 ומרבני צוהר ועורך העלון.

 
 

  ניצה דוריד"ר / תצוההפטרת 
 מדוע לא ברזל?

הפטרת פרשת תרומה לקוחה מספר מלכים א' ובה מסופר על בניית בית המקדש על ידי שלמה 

המלך. בהפטרה מודגש שבית המקדש נבנה מאבני גזית, מעצים אך בשום אופן לא מברזל, ככתוב: 

מה יש בברזל, מה מאפיין אותו, שהוא הוצא "והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו". 
  ה לבית המקדש?מחומרי הבניי

גילה את הברזל ותכונותיו. הוא השתמש  אדםכשה ,שנההחלה לפני כשלושת אלפים  תקופת הברזל
של  סגסוגתשהיא  ,פלדהומאוחר יותר למד להפיק  (חניתבברזל לייצור כלים שונים )כמו חוד של 

 .ניקלאו  כרום( ולפעמים עם מתכות שונות נוספות, כגון 2%..0 - 0%...אחוז הפחמן ) פחמןברזל ו

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%92%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%92%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%9C


המפורסמת "אשוקה פילאר" ליד  פסליםלפנה"ס. סדרת ה ..00השתמשו בברזל כבר בשנת  הודוב

 2000 - ...0( שלא החליד או נשחק עד היום. בין השנים 89%עשויה מברזל נקי למדי ) דלהי
 ,מסופוטמיהב (מטאורדלו מספר החפצים העשויים ברזל )המקור ככל הנראה בברזל מלפנה"ס, ג

מתואר שכלי  ,איליאדהב .זהבהשימושים היו טקסיים וברזל היה מתכת יקרה מאוד, אפילו יותר מ
אבל השתמשו במטילי ברזל בסחר. מספר מקורות מציעים שברזל היה מופק  ,ארדנשק היו עשויים מ

 .נחושתבאותו זמן כתוצר נלווה לזיקוק 

אבל הוא לא החליף את  מזרח התיכוןלפנה"ס, גבר השימוש בברזל ב ..00 - ..02בין השנים 
לפנה"ס הייתה מגמה להחליף כלי ארד לכלי ברזל  00-לפנה"ס למאה ה .0-הארד. בין המאה ה

או קרבוניזציה, שבה מעלים את אחוז הפחמן ) פחמוןבמזרח התיכון. באותו זמן התגלתה טכניקת ה
 .במתכת( שבעזרתה אנשי המזרח התיכון ייצרו ברזל חזק בהרבה ופחות שביר

לנצלו לדברים טובים ומועילים, ואפשר( לנצלו להיפך. זו בעצם  כל דבר בעולם )כמעט(, אפשר
משמעות הפתגם "שני צדדים למטבע". כל דבר יש לו שני צדדים, צד טוב וצד... ותפקידנו כמובן 

  .לקחת את הצד הטוב, להשתמש בו ולנצלו

מצד שני, כך גם ברזל. מצד אחד, ברזל מסמל הרג, רוע וחורבן, הוא זה שהחריב את בית המקדש. 
אפשר לנצל את הברזל לדברים טובים. תפקידנו, לקחת את הדברים הטובים של הברזל, ולנצלם 

כמו שהגמרא אומרת: "כל תלמיד חכם שאינו קשה  .לעבודת הבורא. זהו ברזל בצד הטוב והקדושה
כברזל, אינו תלמיד חכם". תלמיד חכם )וכל יהודי( צריך לעמוד איתן וחזק כברזל מול כוחות 

  .הטומאה והיצר הרע

בזמן הגלות, הברזל נמצא בצד הטומאה והרוע. הוא מסמל )בעיקר( הרג וחורבן. ואינו ניתן )כל כך( 
לשימוש לדברים טובים. לכן, יש איסור מוחלט לבנות איתו את בית המקדש, שעניינו חיים וקדושה. 

וקדושה ישררו בעולם, הרי  אמנם, בגאולה האמיתית והשלימה, אז יתבטלו הטומאה והרוע, ורק טוב
הברזל  .ודאי שתנוצל המעלה הגדולה של הברזל )חוזק ותוקף של קדושה( לבית המקדש השלישי

  .אף יהיה חלק מהבניין עצמו, כסמל ואות שרק טוב יש בעולם
  "כי מן האבנים האלה ייבנה המקדש"...

מחצבה, כך שלא יהיה כששלמה בנה את בית המקדש, הוא הקפיד להביא אבנים שסותתו עוד ב

  :צורך להשתמש בכלי סיתות באתר המקדש עצמו
ִּת " :00מלכים א ה ד ַהָבי עּו ֲאָבנִּים גְדֹלֹות, ֲאָבנִּים יְָקרֹות, לְיַסֵּ ִּית -וַיְַצו ַהֶמלְֶך, וַיַסִּ ֵּי גָז  "ַאְבנ

 .אבנים חשובות ומהודרות = אבנים יקרות
 .אבנים גזוזות, חתוכות ומסותתות היטב = אבני גזית

זְַבח " :00שמות כ ,בתורה נאמר, שאסור לבנות את המזבח מאבני גזית ֹלא  -ַתֲעֶשה לִּי  ֲאָבנִיםוְאִּם מִּ

ְבנֶה ֶאְתֶהן  נְַפָת ָעלֶיָה וְַתַחלְלֶהָ  ,ָגזִיתתִּ כדי לסתת אבנים וליצור מהן אבני גזית, יש  :"כִּי ַחְרְבָך הֵּ
חרב; כלים אלה מזכירים מלחמה והרס, ומחללים את ערכי השלום להשתמש בכלי ברזל הדומים ל

 .והאחדות שמסמל המזבח
האיסור שבתורה מתייחס רק למזבח ולא למקדש; מותר לבנות את בית המקדש מאבני גזית, ואף 

 ;מפוארות ומהודרות יותר - יקרותהן  אבני גזיתראוי לעשות כך, שכן 

י ברזל באתר המקדש עצמו, ומאותה סיבה שהתורה עם זאת, שלמה המלך לא רצה להשתמש בכל
הוא לא רצה לחלל את ערכי השלום והאחדות בכלים  -אסרה לבנות את המזבח מאבני גזית 

  .המזכירים מלחמה והרס
  :הפתרון שמצא שלמה היה

ִּת ְבהִּ " :7מלכים א ו ִּת  ,ָבנֹתֹו ֶאֶבן ְשלֵָּמה ַמָסע נְִּבנָה; ּוַמָקבֹות, וְַהגְַרזֶןוְַהַבי ָכל ְכלִּי ַבְרזֶל, ֹלא נְִּשַמע ַבַבי
ָבנֹתֹו   "ְבהִּ

 ;אבן שהושלמה באתר החציבה, ורק לאחר מכן הוסעה לאתר המקדש = אבן שלמה מסע

   ;פטיש לניקוב וחציבת סלעים = מקבת
מושלמות ומוכנות  ,שלמה ציווה לסתת את אבני הגזית באתר החציבה, ולהסיע אותן כמו שהן

לבניה, מאתר החציבה אל הר הבית, וכך הצליח לבנות בית מאבנים מהודרות ומסותתות, מבלי 
 לחלל את קדושת הר הבית.

 בית המקדש כסמל לבית הפרטי

. גם משל לבנין משפחהרואה בבנין בית המקדש הוא גם  אראל סגל הלוי, איש התקשורת, 
כשבונים משפחה, מתמודדים עם שני רצונות סותרים: מצד אחד, רוצים שתהיה התאמה מלאה בין 

הזוג לשנות את עצמו בהתאם לרצונות של הצד השני,  שני בני הזוג, ולשם כך מנסה כל אחד מבני
או לשנות את הצד השני בהתאם לרצונות של עצמו, אולם, הניסיונות הללו עלולים להוביל למריבות 

 .ומלחמות, ולפגוע בשלום הבית
לבצע כמה שיותר שינויים לפני הנישואין, ומה שלא  -לבית   הפתרון הוא, לבצע את השינויים מחוץ

ם, לשנות אחרי הנישואין אבל לא בתוך הבית אלא במסגרת חיצונית )כגון: ייעוץ אישי או מספיקי

 ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנות".זוגי(, כך שבבית עצמו יישמר השלום: "
 חזונו של דוד המלך
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)למרות,  מסופר בספר "דברי הימים" )א; כט,ב(, שדוד המלך התחיל בהכנות לבניית בית המקדש

שהוא עצמו לא בנה את בית המקדש, אלא בנו שלמה( והכין כמויות גדולות של זהב, כסף, נחושת 
ו... ברזל. דבר זה אינו מובן: לשם מה הכין דוד המלך ברזל )ועוד בכמויות גדולות( לבית המקדש, 

השלישי הרי אסור לבנות את בית המקדש מברזל? התשובה היא כמו שהסברנו קודם שבית המקדש 
  .יבנה בברזל

ציווה עליו -ברוך-הקדוש .המצור על ירושלים שהחל בעשרה בטבת, היה ידוע מראש ליחזקאל הנביא

כסמל למצור הברזל שיוטל על העיר  – לבנות מין מודל של ירושלים ולהניח לצידה מחבת ברזל
לבניית בית המקדש, דבר זה רמוז בספר דברי הימים. בתיאור ההכנות שערך דוד המלך  )יחזקאל ד(.

אלף ככר ברזל. לכאורה מדובר -מסופר על מאגר עצום של חומרי גלם, שהכיל בין השאר מאה
באיסוף מיותר, משום שממילא לא ניתן היה להשתמש בברזל שימוש משמעותי לבניין הבית! ואמנם 

שדוד המפרשים השונים מתחבטים לשם מה נאספה כמות ברזל גדולה כזו. מוכרחים אפוא לומר 
  .המקדש השלישי-בניין בית –משיח בן דויד  –ידי 'דויד מלכא משיחא' -הכין זאת לבניין שייבנה על

לעתיד לבוא יהפוך  .המקדש השלישי, שלעולם לא יחרב, מותר יהיה לשלב ברזל-אמנם, במבנה בית

אלא רק  הברזל לחומר גלם חיובי. לא יכינו ממנו כלי משחית )כי לאף אחד לא יהיה בהם צורך(,
 .וחזקים ועמידים –דברים מועילים 

נמצא אפוא, שבנבואה שנאמרה ליחזקאל על המצור שהוטל על ירושלים ושהוביל לחורבן הבית, 
הבית השלישי, בו ישולב הברזל. כבר בצעד הראשון שהוביל  –היה גם רמז לבנייה מחדש של הבית 

בבניין  –יועד והמושלם של כל התהליך הוא על הסיום המ-ברוך-לחורבן הבית הראשון, רמז הקדוש

 המקדש השלישי. יהי רצון במהרה בימינו.-בית
ד )לעניין בית המקדש השלישי והגאולה(, ויקיפדיה )למאפייני הברזל והיסטוריית "מקורות: אתר חב

 הברזל בעולם(.
קדמית הדתית שאנן בחיפה אראש החוג לגיל הרך במכללה ה -ד"ר ניצה דורי 

 של העלון. ועורכת המשנה

 
 המחיר אינו כולל דמי משלוח

 

 כפיה או הסכמה?/ הרב ד"ר רונן לוביץ

 תרומת נדבה ומס חובה

הקב"ה לקח צ'אנס רציני כאשר ציווה על בניית המשכן. הוא הורה למשה לצוות על בני ישראל 
ב(. -אלתרום לבניית המשכן, וקבע: "מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" )שמות כ"ה, 

בכך השאיר ה' את מתן התרומות למשכן כעניין וולונטרי, שתלוי ברצון איש ואיש, וכידוע מה שתלוי 

לא תמיד מחזיק מעמד. מה באמת היה קורה אם בני ישראל לא היו נותנים תרומה מספקת, אפשרות 



ונחושת ותכלת זו אינה תיאורטית בלבד, שהרי מדובר היה בנתינת חומרים יקרי ערך, כגון "זהב וכסף 

" כמו כן התבקשו בני ישראל לתרום חומרים נדירים ויקרי מציאות דוגמת "עורות אילים …וארגמן
". כל אלה עלו הון תועפות ונתינתם הצריכה ותרנות ונדיבות יוצאי דופן. …מאדמים ועורות תחשים

 ת?כיצד ניתן היה לסמוך על כך שבני ישראל אכן יירתמו למלאכה ויעלו תרומה מספק
תשא', מלמד שלא הכל היה וולונטרי בהקמת המשכן. היו תרומות -עיון בפרשה הבאה, פרשת 'כי

אחיד ומחייב של 'מחצית -למשכן שלגביהן התורה לא הסתפקה בנתינה התנדבותית, וקבעה מס

השקל' כחובה על כל אדם מבן עשרים שנה ומעלה )ל', יד(. רש"י בפירושו לתחילת פרשת תרומה 
נו על כך שהקמת המשכן התבססה על שילוב בין נתינה מתוך חובה ונתינה מתוך נדבה. מעמיד אות

לדבריו, היו שלושה סוגים של תרומות למשכן: "אחת, תרומת בקע לגולגולת שנעשו מהם האדנים, 
ואחת, תרומת המזבח, לקנות מהן קרבנות ציבור, ואחת, תרומת המשכן נדבה כל אחד ואחד" 

 רא, מגילה כ"ט, ב(.  )פירושו בעקבות הגמ
לאור זאת, התרומה המפורשת בפרשתנו אכן היתה תרומת נדבה, וממנה נבנו עיקרו של משכן וכל 

כלי עבודתו. לעומת זאת התרומה ששימשה לווי העמודים וליציקת אדני המשכן, כמו גם התרומה 

-ורט בפרשת 'כישנועדה לקרבנות ציבור, היו מס חובה של מחצית השקל שהוטל על כל בוגר, כמפ
 תשא'. 

 שילוב בין נתינת חובה לנתינה מרצון
נראה לי להציע שהחלוקה בין שני סוגי התרומות באה ללמד אותנו עיקרון מפתח בעשייה הציבורית, 

שחשוב לשלב בה את שני המרכיבים: חובה ונדבה. אי אפשר לסמוך רק על נדבה, כי אז עלול 

ת שבורה וקופה ריקה, אך יש חיסרון גדול בכך שכל העשייה להיות מצב בו הציבור יעמוד בפני שוק
 במלאכת הקודש תיעשה מתוך כפיה, מבלי שיתעוררו הכוונה והרצון הפנימי. 

בהמשך לכך ברצוני להסביר גם את החלוקה הספציפית של שלוש התרומות הללו. האדנים 
והעמודים היו צריכים לבוא מתרומת חובה כדי שיהוו בסיס להתחלה בטוחה של מלאכת הבניה. 

חלקים חיצוניים אלה יכולים היו להיבנות מתוך נתינה חיצונית, נתינה מתוך חובה. לעומת זאת, בניית 
פנימיים של המשכן, כגון הארון והשולחן, המנורה והמזבח צריכה היתה להיעשות על החלקים ה

בסיס נתינה מהלב, ולא מתוך נתינה כפויה. בנתינה זו השתקפה החשיבות של הקשר האישי הנפשי 

ידי נתינה מרצון. היה נחוץ שכל יהודי שיראה -של כל אחד מישראל למשכן, קשר שנוצר דווקא על
יום, יגיד בלבו: "הנה מה שתרמתי", ולא יחשוב לעצמו "הנה מה שהוציאו -עיניו יוםאת המשכן מול 

 ממני בכוח". 
החלק השלישי של התרומות נועד לקורבנות הציבור המהווים את התפעול השוטף של המשכן. חלק 

יומי פתוח לחשק ולרצון -זה חייב היה לבוא מתרומת חובה, שכן אי אפשר להשאיר את התפקוד היום

האישיים והמשתנים של הציבור. קיימת, כידוע, תופעה שכיחה שבה אנשים מוכנים לתרום תרומות 
ייעודיות כדי להתחיל במבצעים מסוימים או כדי להקים מבנים, אבל לאחר מכן מתעורר קושי גדול 

יומיים -למצוא אנשים שיתנו יד, או שיושיטו יד לכיס, לצורך התחזוקה השוטפת ולצרכים היום
 ועים. הקב

 מבט אל ההפטרה

השילוב בין נתינת חובה לבין נתינה מרצון חיוני בכל ארגון, בכל קהילה וגם באומה כולה. אחת 
הפרשיות הגורליות והטראומטיות ביותר בתולדות עם ישראל התרחשה כתוצאה מחוסר הבנה של 

ידי -המקדש עלהעיקרון הזה, ואנו קוראים עליה בהפטרת הפרשה. ההפטרה מספרת על הקמת בית 
 שלמה המלך, והיא מתארת בין השאר את המיסים שהטיל שלמה על ישראל: 

ְִּשלָחֵּם לְָבנֹונָה ֲעֶשֶרת אֲ  יש. וַי ים ֶאלֶף אִּ י ַהַמס ְשֹלשִּ ְִּשָראֵּל וַיְהִּ ָכל י לָפִּים "וַיַַעל ַהֶמלְֶך ְשֹלמֹה ַמס מִּ
ְִּהיּו ַבלְָבנֹון  ים ֶאלֶף ַבחֶֹדש ֲחלִּיפֹות חֶֹדש י ְבעִּ י לְִּשֹלמֹה שִּ ִּיָרם ַעל ַהַמס. וַיְהִּ ים ְבבֵּיתֹו וֲַאדֹנ ִּם ֳחָדשִּ ְשנַי

י ַהנִָּצבִּים לְִּשֹלמֹה ֲאֶשר ַעל ַהְמלָאָכה ְשֹלֶשת ֲאלָפִּ  ָשרֵּ ִּים ֶאלֶף חֹצֵּב ָבָהר. לְַבד מִּ א ַסָבל ּוְשמֹנ ים נֹשֵּ

ים ָבָעם ָהעֹשִּ   ל(. -ים ַבְמלָאָכה" )מלכים א, ה', כזּוְשֹלש מֵּאֹות ָהרֹדִּ
המקרא קורא 'מס' לתקופות ממושכות של עבודה שנדרשו אזרחי ממלכת שלמה לתרום לשם 

הקמת המקדש. כוונת הביטוי "מס" היא ל'מס עובד', שהיה למעשה צו מלכותי לעזוב את הבית ואת 
דות שירות קשות ומכבידות הטיפול בנחלת המשפחה למשך ארבעה חודשים כל שנה, ולצאת לעבו

 ..0,0בפקודת המלך. לא מדובר כאן בהתנדבות, אלא בכפיה במלוא מובן המילה, ולשלמה היו 

איש שפיקחו על עושי המלאכה ורדו בהם. כאשר קוראים את תיאורי המקרא שם מתעוררת באופן 
אשר נוגשים טבעי אסוציאציה לשעבוד מצרים. גם שם עבדו בני ישראל בכפיה במפעלי בניה, כ

 רודים בהם ושוטרי בני ישראל מפקחים עליהם.
לשלמה המלך היו בלי ספק כוונות טובות וטהורות, ותכניתו לבנות את המקדש עלתה בידו. אולם 

אחרי מותו התברר עד כמה מוגבל הוא כוח הכפיה. כאשר רחבעם בנו עולה למלוכה, פונים אליו 
ֻעלֹו נציגים מעם ישראל בבקשה: "ָאבִּיָך הִּקְ  ֲעבַֹדת ָאבִּיָך ַהָקָשה ּומֵּ ל מֵּ ָשה ֶאת ֻעלֵּנּו וְַאָתה ַעָתה ָהקֵּ

 ַהָכבֵּד ֲאֶשר נַָתן ָעלֵּינּו וְנַַעְבֶדךָ" )מלכים א י"ב ד(.

רחבעם המלך החדש והצעיר נבוך ומתלבט האם עליו להיענות בחיוב לבקשת העם אם לאו, והוא 
צים: הזקנים והצעירים. הזקנים מייעצים לו ללכת לקראת מחליט להיוועץ בשתי אסכולות של יוע

האזרחים ולהיעתר לבקשת העם. הם טוענים שעליו להפגין רגישות והתחשבות, ובכך לייצר שביעות 



רצון בעם ולפתח שיתוף פעולה חיובי בין האזרחים ובין בית המלוכה. לדבריהם אם הוותרנות 

ַבְרָת בהתחלה, תתגלה בהמשך כמשתלמת: "אִּם ַהי ְהיֶה ֶעֶבד לָָעם ַהזֶה וֲַעַבְדָתם וֲַענִּיָתם וְדִּ ֹום תִּ
ים" )שם, שם ז(.  ים ָכל ַהיָמִּ ים טֹובִּים, וְָהיּו לְָך ֲעָבדִּ  ֲאלֵּיֶהם ְדָברִּ

לעומתם הצעירים, שגדלו אתו מילדות, מייעצים לרחבעם להפגין מנהיגות קשוחה ולגלות נוקשות 
החשוב ביותר עבורו כמלך טרי וצעיר, שעלה למלוכה בעקבות אבא במשא ומתן. לטענתם, הדבר 

עוצמה, הוא להבהיר לעם שהוא עשוי מחומר קשוח, וכי אין הוא נרתע ולא מתכופף -דומיננטי ורב

ָמְתנֵּי ָאבִּי. וְַעָתה ָאבִּי  בפני דרישות ואיומים. הם קובעים נחרצות: "כֹה ְתַדבֵּר ֲאלֵּיֶהם: ָקָטנִּי ָעָבה מִּ
ר ֶאְתֶכם ָבַעקְ הֶ  ִּי ֲאיַסֵּ ים, וֲַאנ ִַּסר ֶאְתֶכם ַבּׁשֹוטִּ יף ַעל ֻעלְֶכם, ָאבִּי י יס ֲעלֵּיֶכם עֹל ָכבֵּד, וֲַאנִּי אֹוסִּ ַרבִּים" ְעמִּ

 יא(.  -)שם, שם י
רחבעם מבכר את עצת הצעירים על עצת הזקנים, והתוצאה אינה מאחרת לבוא: עשרת שבטי 

ים לקבל כפיה של שלטון נוקשה. הם מפנים לו עורף, פורשים ישראל אומרים לו: אנו לא מוכנ
ממלכות יהודה, ויוצאים בהנהגת ירבעם להקים את ממלכת ישראל. החלטתו הנוקשה של רחבעם 

הביאה לפילוג הממלכה, פילוג שבמרוצת הדורות הוביל לקרע גמור, למלחמות אחים ולהידרדרות 

ו לחורבן בית המקדש ולחורבן ממלכות ישראל שהיתה לה השפעה ניכרת על התהליכים שהוביל
 ויהודה.

 חקיקה מחייבת מול שיח פתוח
היכולת לשלב בין חובה ונדבה, חיונית עוד יותר דווקא בחברה דמוקרטית. הדבר מתבטא בין השאר 

גם בדילמות של הטלת חוקים מחייבים לעומת יצירת שיח והבנות משותפות. כך, כשמדובר בשאלת 

הדות במרחב הציבורי, יש שהעדיפו ליצור חקיקה מחייבת בנושאים כגון עבודה יישום ערכי הי
ותחבורה בשבת, ויש שהעדיפו שיח פתוח בין המגזרים השונים ויצירת הסכמות. יש שקידשו את 

קוו בענייני דת ומדינה, ויש שדגלו בהשארת מרחב גמישות והתאמה משתנים בעניינים -הסטטוס
 לגווניו.  אלה בהתאם לרצון הציבור 

בדומה לכך גם בנושא גיוס בני ישיבות לצה"ל אפשר לשמוע קולות של שתי אסכולות יועצים: 
האחת, בדרך כלל זו של 'הצעירים', מצדדת בהפגנת נוקשות ובהשלטת חוקים שיכפו גיוס שוויוני על 

ות בכוח, כולם. לעומתם, סיעת 'הזקנים', המיושבים בדעתם, מבינה שלא כל דבר אפשר וצריך לכפ

ולא בכל עניין מכריעים באופן משפטי ומשתמשים באמצעי אכיפה. הם סבורים שיש צורך להגיע 
להבנות ולהסכמות, להשתמש בהידברות ולא בכפיה, ולהעדיף עשיה מרצון על פני שינוי באמצעות 

 החוק והמשפט.
בית המשפט הוא  אכן, בשאלות חברתיות ואידיאולוגיות המפלגות את החברה הישראלית, לא תמיד

המקום להתמודד עימן, והמשטרה לא אמורה להיות הכלי להכריע בהן. התמודדות רק דרך חוקים 

מחייבים, פסיקות של בתי משפט וכפיה של רשויות האכיפה, עלולה להוביל לפילוג בעם, 
 והתפצלות הממלכה בימי רחבעם צריכה לשמש כנורת אזהרה מהבהבת. 

שילוב הנכון מתרומות המשכן. יש רובד בסיסי שדורש חוקים אפשר שיש ללמוד את סוד ה
ואכיפתם, כמו בתרומת האדנים והקורבנות שהיו חובה, אך יש רובד משמעותי שמוטב שיבוא מתוך 

הסכמה ומתוך רצון להירתם ולתרום. יש צורך בחוקי יסוד אלמנטריים שיבטיחו את זהותה היהודית 

תכנים המרכיבים את הוויית החיים האזרחית ייבנו על בסיס של המדינה, אך חשוב לא פחות שרוב ה
 הבנות והסכמות מרצון, ולא מתוך כפיה.

במילים אחרות ניתן לומר שבמרחב הציבורי לא מספיק להיות צודקים, צריכים להיות גם חכמים וגם 
ו רגישים. נראה שלכך התכוון המקום בפרשות המשכן, ולכך התכוון המשורר יהודה עמיחי בשיר

 'המקום בו אנו צודקים'.
 המקום בו אנו צודקים

 המקום בו אנו צודקים

 מן המקום שבו אנו צודקים
 לא יצמחו לעולם

 פרחים באביב.
 המקום שבו אנו צודקים

 הוא קשה ורמוס

 כמו חצר.
 אבל ספקות ואהבות עושים

 את העולם לתחוח
 כמו חפרפרת, כמו חריש.

 ולחישה תשמע במקום
 שבו היה הבית

 נחרב.אשר 

 שירים שונים -מתוך: יהודה עמיחי 
רבני  מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון 'רונן לוביץד"ר הרב 

 בית הלל



 על קצה הלשון לתרומה / משה אוסי

ש הציבורי בישראל והווקף המוסלמי -ְתרּוָמִתי" -"ִתְקחּו ֶאת  על הֶהְקדֵּ
 אדם לטובת מטרה ציבוריתהוא מוסד משפטי האחראי על הסדרת נכסיו של   הקדש ציבורי

וכד'. אם אדם מקדיש את נכסיו בעודנו בחיים, הוא  צדקהו דת, בריאותו מדע, תרבותו חינוךבתחומי 

. על המקדיש צוואתו, ואם בכוונתו להקדישם לאחר מותו, עליו לכתוב זאת בכתב הקדשיעשה זאת ע"י 
מנות, לנהלם ולפתחם כך שישאו לפרט את מטרות ההקדש ולמנות נאמן האמור לשמור על נכסי הנא

, ותפקידו לפקח על רשם ההקדשות במשרד המשפטיםפירות. יש לרשום ההקדש הציבורי אצל 
די פעם דיווחים כספיים. )לתפקיד זה ימונה עובד מדינה הכשיר פעולותיהם של הנאמנים ולקבל מהם מ

 .(שופט שלוםלכהן כ

 במשכן ובבתי המקדש ההקדש 

ְִּקחּו-על הפסוק "ַדבֵּר ֶאל ְִּשָראֵּל וְי ֵּי י אֵּת ָכל  לִּי ְתרּוָמה-ְבנ ְקחּו ֶאת-מֵּ ְִּדֶבנּו לִּבֹו תִּ י" -אִּיש ֲאֶשר י ְתרּוָמתִּ
ומסבירים שהנותן תרומה למצווה לוקח ומרוויח   ?"מקשים, והרי צריך לומר "ויתנו לי תרומה   -

ועוד,  שיש קשר הדדי בין קבלה ונתינה,  ."יותר משווי הכסף והזהב שנתן, ולפיכך נאמר "ויקחו

מילה הנקראת הן מימין לשמאל והן  –שע"י הצדקה והתרומה מצטרף האדם למשפחת "וְנְָתנּו" 
, בדומה לחקלאי הזורע ק"ג אחד וקוצר משמאל לימין, שככל שאתה נותן, אתה בעצם מקבל

הנדבות מניבות "מאה שערים". המהר"ל מפראג בנתיב גמילות חסדים מבאר דרשת  –מאה ק"ג 
חז"ל בצורה ייחודית: "דבר זה רמזו חז"ל במה שאמרו "אין עם הארץ חסיד", כי עם הארץ שהוא 

הוא מקבל ואינו משפיע לאחר, אדם חומרי אין לו מידת חסידות לעשות הטוב אל אחר, כי החומרי 

ולכך בעלי גומלי חסדים שעושים הטוב ומשפיעים לאחרים אינו חומרי, רק יש לו זַכּות החומר 
ובשביל זה מזכך גופו וחומרו מן החטא...", ובמקום אחר ממשיך ומבאר "... כי החומר אינו משפיע 

ְִּדֶבנּו לִּבֹו"  הוא לשון רצון טוב; ז"א שבמפעל המיוחד הזה רק מקבל תמיד...". ורש"י מפרש:      "י
של בניית המשכן, עם ישראל כולו מתאחד ע"י תרומה נדיבה ונתינה מתוך רצון טוב, ומתוך כך 

ולכאורה היה  -מתקדש המשכן ומתגלית בו השכינה. ומכאן נבין את הכתוב: "תקחו את תרומתי" 
התרומה הנלקחת היא ביסודה של צריך להיות כתוב: "תקחו את תרומתו" של הנדבן, אלא ש

הקב"ה, וזאת כדי ללמד את היהודי ש"משלו אנו נותנים", ושהכסף, הזהב והרכוש הוא מעין 

הפקדה בידינו, ואנו חייבים להודות לקב"ה שזיָכנו להעניק לאחרים, ושאנו "מן הנותנים ולא מן 
ועוד, "תרומה" היא מלשון הרמה, כי נותן התרומה מחד גיסא, מכניע את יצר תאוות  המקבלים".

הממון הטבועה באדם, ומאידך גיסא מרומם את שם השם, ונשמתו מתעלה ומתרוממת. ובתחילת 
הפרשה כותב רש"י: "שלוש תרומות אמורות כאן )שלוש פעמים נזכרת המילה תרומה בפסוקים 

)השקל נחלק לעשרים גרה, והבקע שהוא מחציתו נחלק לעשר גרות(  ג'(: אחת תרומת ֶבַקע-ב'

לגולגולת שנעשו מהם האדנים )לעמודי המשכן(, ואחת תרומת המזבח בקע לגולגולת לקופות 
לקנות מהם קרבנות צבור, ואחת תרומת המשכן נדבת כל אחד ואחד". כלומר, יש פה שילוב של 

ת, המנחות והנסכים עם נדבה אישית. בימי הבית 'ַמס' קבוע לבניין המשכן ולקניית הקרבנו
                                      הראשון נקראו שני סוגי ההקדשות: קדשי בדק הבית וקדשי המזבח.                                                                    

את "ההקדשה" ב"צדקה": "אל יאמר  לאחר חורבן בית המקדש, כשפסקו הקורבנות, המירו חז"ל
אדם סלע זה להקדש אלא לצדקה". ועל חשיבות הצדקה כותב הרמב"ם: "כל עיר שיש בה 

ישראל חייבין להעמיד מהם גבאי צדקה אנשים ידועים ונאמנים, שיהיו מחזרין על העם מערב 

הן מחלקין שבת לערב שבת, ולוקחין מכל אחד ואחד מה שהוא ראוי ליתן ודבר הקצוב עליו. ו
המעות מערב שבת לערב שבת, ונותנין לכל עני ועני מזונות המספיקין לשבעה ימים, וזו היא 

 ."הנקרא קופה.. ומעולם לא ראינו ולא שמענו בקהל מישראל שאין להן קופה של צדקה
, שמשמעה מעשה חסד, ולא היא בתפיסת היהדות; charityבשפות העולם נקראת הצדקה 

מהשורש צד"ק, לומר לך שעל ידי נתינת הצדקה אינך עושה  מעשה של  צדקה נגזרת המילה

יב לֹו ֶאת ב ָתשִּ ַהֲעבֹוט -חסד, אלא זוהי חובה מוסרית של חברה אנושית מתוקנת. ועל הפסוק "ָהשֵּ
דברים כ"ד י"ג( כותב ֹלֶהיָך" )-לְִּפנֵּי ה' א   ּולְָך ִתְהיֶה ְצָדָקהְכבֹוא ַהֶּׁשֶמש וְָשַכב ְבַשלְָמתֹו ּובְֵּרֶכךָ 

הרמב"ם: "מפני שכאשר אתה נוהג מנהג מידות האופי הטובות, אתה נוהג בצדק כלפי נפשך 
המדברת, מפני שאתה נותן לה את המגיע לה" )מורה נבוכים, חלק ג', פרק נ"ג(. אם כן, הצדקה 

לפי עשיית הצדקה היא חובה כפולה של  האדם הן כלפי עצמו והן כ –היא חובה ולא רשות 

החברה כדי להיות אדם טוב. ויפים דבריו של הרמב"ם לסיכום: "ואין כסא ישראל מתכונן ודת 
ִּי" )ישעיהו נ"ד י"ד(. ואין ישראל נגאלין אלא  כֹונָנ האמת עומדת אלא בצדקה, שנאמר: "בְִּצָדָקה תִּ

ָפֶדה וְָשֶביָה בְִּצָדָקה" )שם א' ְשָפט תִּ  .כ"ז( בצדקה, שנאמר: "צִּיֹון ְבמִּ

ווקף, וכדי  אסלאםהקדשת נכסים למטרות דתיות וחברתיות נקרא ב -הווְַקף  -ההקדש המוסלמי 

, ובאמצעות ההקדשה הוא נותן תוקף אללהלהעניק להם אופי דתי משייך המקדיש את הנכסים ל
פירושה  וְַקף הלכתי במטרה לשמור לתקופה ארוכה על המטרות שהמקדיש הציב לעצמו. המילה

 שהוקדש בנכס קבועות זכויות של העברת פעולה כל נעצרת שמעתה ואילך עמידה, לומר לך ,עצירה
 השכרתו לתקופות זולת ,לשעבדו או ארוכה ואין להחכירו לתקופה, חזקה או בעלות להעבירואין 

 המקדיש שקבע ,מטרות להוציא למימון יש הנכסים  הכנסות את ממנו. פירות הפקת לשם קצרות

 .הווְַקפִּיָה ־ ההקדש בשטר
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יהווקף מתחלק לשניים: א.  ציבורי, ורווחיו משרתים מטרות דתיות כבניית בתי קברות,  – וקף ַח'יְרִּ

בתי חולים ובתי  מסגדים וַמְדָרסות )מעין ישיבות(, חינוך כבניית מוסדות לימוד, וסעד כבתי תמחוי,
פרטי,  המיועד רק לבני משפחתו של המקדיש, והוא נועד למעשה לעקוף את  –יתומים. ב. וקף ַאְהלִּי 

חוקי הירושה הנוקשים באסלאם ולמנוע הפקעה, חלוקה או איבוד הנכסים. גם קהילות דתיות מחוץ 
ולא נאלצו לשלם מס על  לאסלאם, כמו הקהילה היהודית או הנוצרית, נהנו מתנאי הווקף המועדפים,

כווקף מטרתו לעקוף את חוקי הירושה המוסלמים.  נדל"ןנכסיהם. יש הסבורים שהמנהג של הקדשת 

)ההלכה המוסלמית( מגדירה באופן ברור את זכויותיו של כל אחד מבני הנפטר על חלקו  שריעהה
ליו. בעיזבון, יוצא מכלל זה הוא הווקף שאינו נחשב כנכס עובר בירושה, ולכן דיני הירושה אינם חלים ע

על ידי הקדשת הנכס מבקש המוריש לשמור על נחלתו כיחידה אורגנית ולא מפוצלת, או להדיר את 
אחד מצאצאיו מזכות ירושה, וכן  למנוע מיורשיו למכור את הנחלה המשפחתית. סיבה נוספת היא 

 להפקיע את הנכסים ממסגרת המיסוי הרגיל, ולא לשלם עבורם מס כלל.
פאת ריבוי המבנים ושטחי החקלאות השייכים לווקף, ממנים הממשלות מ -הווקף כמשרת השלטון 

השר לענייני דת וֶהקדשים. שר כזה  -במדינות האסלאם שר לענייני הווקף המכונה 'וַזיר אלַאווְקאף' 

מטעם הראשות הפלסטינית הודה שהוא היה אחראי גם על "כל הפעילות בתוך המסגדים" כולל 
 לביסוס גוף הווקף מוסד שימש בשנים מאות שור ממשרדו. במשךהדרשות, שיש לקבל עליהן אי

 מעמד רוב המקרקעין נרשמו בעיר, ובכך קיבלו יותר ויותר הקדשות . ירושלים באסלאם של מעמדה
 מאבק של צביון העיר קדושת על הדתות התחרות בין קיבלה הראשונה העולם מלחמת וקף. מאז של

 מכשיר לשמש חזר והווקף ירושלים של עתידה המדיני על המאבק התחדש 9670-לאומי, ומ פוליטי

ושל כל  חמאסיתרה מזאת, טענתם של ה .ירושלים מזרח של האסלאמי והערבי צביונה לחיזוק
היא אדמת וקף, כיוון שנתקדשה, כאשר  פלסטיןהארגונים האסלאמיים כלפי מדינת ישראל היא שכל 

כבש אותה הח'ליף ֻעַמר בִּן אלְַח'ַטאב באמצע המאה השביעית. ומכאן ברור לנו שלעולם לא יוותרו 
 עליה.

במזרח ירושלים קיבלו בעשרים השנים האחרונות עוצמה, והם מתירים לעצמם לעבור על אנשי הווקף 
חוק רשות העתיקות ולגרום לאיבוד ולהרס עתיקות בהיקף אדיר בתחומי הר הבית, ומנגד הם 

משמיעים תלונות על החפירות הארכיאולוגיות שמבצעת ישראל בסביבות ההר. ממשלת ישראל 

לחנוך את המסגד התת קרקעי הענק בהר הבית בחלל "אורוות שלמה", עוצמת עין ואפשרה לווקף 
תוך הרס עתיקות מכוון ונרחב, כשמאות משאיות טעונות עפר ושברי אבנים פונו מן ההר, 

 והארכיאולוגים הישראליים נוברים ב"אתר האשפה" כדי להציל ממצאים.  

  

 א.  שיחה קלילה על המגילה

וחידודים ומלים הומור ומשחקים, חידות 

 מחופשות בעקבות סיפור המגילה.

שיחה על האביב,  – ב. "והגדת לבנך"

 חודש ניסן, פסח והגדה עם סיפורים וחידה.

 90-6005938משה אוסי  

 

 מפגשי חוויה ותרבות – חברותא
 שיעורים בעברית ובערבית לכל הרמות.  
 שיחות ודרשות לשבתות ולחגים. 
וסיפורים פיוטים, שירים  –יהדות ספרד  

 בליווי מצגות וסרטים.  
 מגוון נושאים לוועדים, לשבת/תרבות/חתן. 
 שעשועונים, חידות וחידודים. 
 כתיבה מוזמנת, עריכה, ניקוד והגהה. 
 חונכות של תלמידים הזקוקים להעשרה.  

 09-8335016 —נא לפנות למשה אוסי      

              mosheossi@gmail.com 
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