
  משכנות לאביר יעקב
פשט הדברי� הוא ציווי לבני ישראל  "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ�"

בזה אפשר למצא אול� . את שכינתו' בו ישכי� ה, לעשות את המשכ�
במידה שאד� מישראל מקדש את מעשיו האנושיי� כש� ש :רמז

ביתו גור� להשראת שכינה בהריהו , היומיומיי� שהוא עושה בביתו
מידה מתגברת הקדושה והשראת השכינה בבית ה אות ב�מעונו וב

 כלומר,  תלויה בקדושה השרויה בבתי ישראלקדושת המקדש. המקדש
  )אבני אזל"...(ועשו לי מקדש"מתקיי� " ושכנתי בתוכ�"על ידי 

א� , א� אבוא באהל ביתי: " את הפסוק"שפת אמת"בדר  כזו פירש בעל 
עד אמצא , לעפעפי תנומהא� את� שנת לעיני , אעלה על ערש יצועי

 שביקש דוד המל  �) ד, ג � תהלי� קלב" (משכנות לאביר יעקב' המקו� ל
, "אבוא באהל ביתי"ב, בתו  כל הפעולות הנזכרות' למצוא מקו� לה

 שבכל המעשי� הללו יהיה �" את� שנת לעיני"ב, "אעלה על ערש יצועי"ב
א יהיה זה  וממיל�שיהיו טהורי� ולש� שמי� , מקו� להשראת שכינה

  ...'בבחינת הקמת מקדש לה

    לדורות-וכן תעשו 
 ְוֵכ� ֵ%ָליו ָ%ל ַ.ְבִנית ְוֵאת ַהִ/ְ'ָ%� ַ.ְבִנית ֵאת א,ְתָ  ַמְרֶאה ֲאִני ֲאֶ'ר ְ%כֹל

י "מפירוש רש . לדורות–וכ� תעשו : י"מפרש רש )ט�כהפרק (: ַ.ֲע01
ישראל תשוקה אמיתית א� א  תהיה לבני : כ , אפשר למצא רמז לעתיד

וא� אינ� , יכולי� ה� להשיג זאת, לבנות בית בשביל התגלות השכינה
שעדיי� לא הגיעו ליידי התשוקה הראויה , זוכי� לכ  הרי זה סימ�

כל דור שלא נבנה בית : "לפיכ  אמרו חכמינו .וההתנדבות הנכונה
מיתי רצו� אבע�  שכ� אילו היה קיי� �"המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו

  )שפת אמת(             …"נבנה בימיו" באמת  זה לבני� בית המקדש היה

  האדם וזולתו
 )'כ, כהפרק " (ופניה� איש אל אחיו...� למעלהיוהיו הכרובי� פרשי כנפ"

. הכרובי� שעל ארו� העדותיש להניח את פשט הפסוק ללמדנו כיצד 
ידו� האישי לשילוב הראוי בי� הק  ראו בזה רמזאחרוני� החכמיאול� 

כל אד� מישראל צרי  לחתור בחיי� : לבי� ההשקעה בצורכי הזולת
  :להשגת שתי תכונות באישיותו

 , לעלות מעלהשאו3לכלומר  –" י� למעלהירשי כנפופ"היות ל �
  .חיי� של קדושה וטהרה מעלה ולחתור בהתמדה לאורח

להתבונ� בנעשה בסביבתו  כלומר – "ופניה� איש אל אחיו"לקיי�  �
 .ובשעת הצור  להושיט עזרה נדיבה לכל נצר , ה והרחוקההקרוב

   יריעות עיזים ואבא לשכון
 אמר אתכ� אהבתי") א מלאכי (ה שאמר הכתובז "עזי� יריעות ועשית"
 ומ� שנה ק"ת מהל  לרקיע עד האר4 מ� :אתכ� חבבתי כמה ראו "'ה

 שהנחתי אתכ� חבבתי כמה וראו...שנה ק"ת מהל  לשני הראשו� הרקיע
 ואבא עזי� יריעות לי עשו עזי� יריעות ועשית לכ� ואמרתי הכל את

  אלא במקו� בו קיי� , והדבר ידוע שאי� השכינה שורה ..."אצליכ� לשכו�
  )תרומה פרשת תנחומא מדרשי "עפ(             שלו� ואחווה בי� הבריות

אסור לספר רכילות אפילו כשמכווני� לתועלת , כמו באיסור לשו� הרע
  .ר להשיג מטרה זו באמצעי� אחרי�א� אפש

כאשר מודיעי� , שהגישה הישירה היא הקלה לביצוע ביותר, כמוב�
, לקרב� המיועד על התוכנית הנרקמת נגדו ומאפשרי� לו להתגונ� מפניה

במידת האפשר חייבי� להג� . א  התורה רואה זאת כמוצא אחרו� בלבד
  . להרע לועל הקרב� מבלי שהלה אפילו יחשוד שמישהו מתכונ� 

אפשרות זו אינה מעשית כאשר חשוב שהקרב� המיועד ידע לעמוד על 
  . המשמר מפני נזק הצפוי לו מיריבו כעבור זמ�

מוב� שיש גבול למאמצי� הנדרשי� מאיתנו כדי להג� על זולתנו מפני 
  . ת עצמונזק כאשר הוא מסוגל להג� על עצמו בכוחו

 – של קורב� המיועד  כדי למנוע את מעורבותו–א� נדרש מאיתנו 
יהיה מותר להודיע לו על , זמ� בלתי סביר וכוחות בלתי נלאי�להקדיש 

      .י� כדי שהוא יוכל להתגונ� מפניויהענ

, "זכר למחצית השקל"סכו� יוצאי� ידי חובת מצוות  באיזה ::::שאלהשאלהשאלהשאלה
  ? ולאיזו מטרה תינת� התרומה הנזכרת, זהמאיזה גיל חייבי� לתרו� ל

שמצות מחצית השקל בזמ� שהיה בית , כתב� " הרמב::::שובהשובהשובהשובהתתתת
שה� משקל שלושה דרה� , לתת שיעור שתי דינרי� כס3, המקדש קיי�

בהיות שאנו עושי� זכר למחצית . דהינו כעשרה גר� כס3 טהור, כס3
א "רמבו, דמגילה' כמבואר בהגהות מרדכי בפרק א, השקל בתרומה זו
 .הער  השוה היו� לעשרה גר� כס3 טהורראוי לשל� , בהגה סימ� תרצד

  . יכולתולפיית� כנדבת ליבו ו,  לתרו� כשיעור זה יכולאלאול� מי ש
רבנו עובדיה מברטנורה , ומאיזה גיל צרי  לתרו� זכר למחצית השקל

במסכת שקלי� כתב כי החיוב במצוות מחצית השקל הוא מב� עשרי� 
 בפרושו על התורה �"אול� הרמב. ככתוב בפרשת כי תשא, שנה ומעלה

שמב� שלש עשרה שנה ויו� אחד שנעשה בר מצווה חייב לית� , כתב
וכיו� שהוא חייב , "לכפר על נפשותכ�"כפי שכתוב , מחצית השקל

ורק לתרומת המשכ� היה מב� עשרי� שנה , הוא זקוק לכפרה, במצוות
  .וכ� הסכימו ראשוני� רבי� �"וכ� פסק הרמב. ומעלה

במסכת סופרי� התרומה היא לצור  י "עפ, רומהנת� התילאיזו מטרה ת
י הביא 'הגאו� רבי חיי� פלאג. וכ� כתבו האליה רבה ועוד, עניי�

: ל" חז כמאמר� מהאחרוני� שיש לתרו� את המעות לתלמידי חכמי�
  . ושכ� המנהג, עשה ע� עמלי תורה, א� בקשת לעשות צדקה

 מי שיכול .נתינת זכר למחצית השקל אינה חובה מ� הדי�        ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום
 יכול ונ ומי שאי, גר� כס3 טהור יתרו�10לתרו� סכו� השווה למחיר 

יש אומרי� שיתרו� סכו� השווה למחצית המטבע . יתרו� כפי כוחו
' יגטוב לתרו� תרומה זו לכל מי שהוא מעל גיל . וגה במקו� מגוריוההנ

 התורהתלמידי חכמי� השוקדי� על לימוד עניי� או ולהעבירה ל, שנה
  )'פו – 'ת יחווה דעת א" שוי"עפ(                                       .שההקדו

  
 למתנות, מעשר כספי� ממעות להוציאא� רשאי� ה ::::שאלהשאלהשאלהשאלה
  ? השקל למחצית זכר הניתני� למעות או לאביוני�
, זרע  תבואת כל את תעשר עשר, כתבו .ט תענית תוספותב ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

 רווחי� שאר וכל ופרקמטיא תרבי, תבואה אלא לי אי�, בספרי איתא
' רמט ד"ביו ע"והש מר� לשו� וזו. זרע  תבואת כל את לומר תלמוד, מני�

� אי� וא�, העניי� צור  כפי ית� משגת ידו א� צדקה נתינת ושיעור: 'א 
 מעשרה ואחד, המובחר מ� למצוה נכסיו חומש עד ית�, כ  כל משגת ידו
  .רעה עי� מכא� פחות, בינונית מדה היא
 לא אינו כספי� שמעשר, כתב א"של סימ� דעה ביורה חדש הבית נ�אמ
 מ�סיב שהרי' לב –' בסימ� שלא ז"הט עליו ותמה. מדרבנ� ולא התורה מ�
  . דרבנ� והומצ בזה יש פני� כל עלו, גמור חיוב שהוא מבואר ט"רמ

 שמה, ל"הנ ח"הב על ז"הט קושיית יישב, 'ב חלק "יהושע נחלת" ת"בשו
, מעשר מתורת ולא, צדקה מתורת זהו, כספי� מעשרב שחייב שאמרו

, התורה יסודי הלכות "חכמי� משנת" בספר. וכ� כתבו אחרוני� רבי�
 אבל, סופרי� מדברי ולא התורה מ� לא עיקר כספי� למעשר שאי�כתב 
   .גדול לצור  אלא כלל לבטלו שאי� מצוה של מנהג זה הרי נהג א�
 רשאי אינוו, חובהכ עליו הדבר נעשה כספי� מעשר להפריש הנוהג כ�ל

 .ח בחגיגה אמרו שהרי, לאביוני� מתנות וותמצ לחובת מעשרהמ לתת
. 'נו – ל"מהרי ת"בשו פסק וכ�. החולי� מ� אלא בא אינו שבחובה דבר כל

      .ו פוסקי� אחרוני� רבי�כתב כ�ו, השקל למחצית זכר למעות הדי� והוא

ת השקל ממעות אי� לתת מתנות לאביוני� וזכר למחצי :סיכום
 ע� כל זה נית� להוסי3 מכספי מעשר כספי� על הער  .מעשר כספי�

  )'פז  �' א חלק דעת יחווה ת"שוי "עפ(.    של מתנות לאביוני�, המינימלי

 .' תקסח–נולד בשנת ה  –  ערוך לנר ערוך לנר ערוך לנר ערוך לנר––––יעקב עטלינגר יעקב עטלינגר יעקב עטלינגר יעקב עטלינגר רבי רבי רבי רבי 
 ובהגהות תוספות ביכורי� סו3 ערו  ותורבי עקיבא אייגר מאד חיבב א

תהילה לאל הייתי בר מזלייה וכוונתי לדעתו " על מסכת סוכה כתב לנר
ו עלה על כס רבנות אלטונא "בשנת תקצ ..."הגדולה בכוונת האגודה

 ורבנו "כנסת יחזקאל"אשר בימי� מקד� כיהנו בה גדולי הדורות ה
יתה היחידה מבי� גרמניה שלא הוקמה בה יעיר זו ה. יהונת� אייבשי4

רבי יעקב עסק . ה למבצר נושאי דגל התורהיתיקהילה רפורמית וה
העמדת תלמידי� וחיבור ספריו הנודעי� אשר בה� ממשיכה בעיקר ב

     . ' תרלב–ע בשנת ה "רבי יעקב נלב. תורתו להימסר לדורות

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב פנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבוע

  )על פי חפ4 חיי� השיעור היומי(שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון 

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 


