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ובבתי  כנסיות  בתי  בבניית  שותף  להיות 
מדרשות לתורה ולתפלה ולהפצת אור התורה 

בעולם !
נלמד מהפסוק: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (פרק כה-ח)

מפורשת  מצוה  מצינו  לא  כי  שאף  האחרונים  מספרי  חמד  שדי  בשו"ת  והובא 
בפסוק לבנות בית הכנסת, וגם מוני המצוות לא מנו מצוה זו, מכל מקום נכלל ענין 
זה במצות עשה "ועשו לי מקדש" כיון דומים הם. וכן מובא בזוהר הק' (פרשת נשא): 
"ועשו לי מקדש" - סתם דכל בי כנישתא דעלמא מקדש איקרי [=כל בית כנסת 

בעולם נקרא מקדש].

בשמחת "חנוכת הבית" של בנין הישיבה החדש בראדין, אמר החפץ חיים לפני 
הקהל הרב שהתאסף: כל יהודי בכל דור ודור צריך שיהיה לו חלק בבנין המקדש, 
"וכן תעשו" כתוב. ודורשים חז"ל לדורות הבאים. כל דור ודור חייב לבנות את בית 
המקדש. בימינו הישיבה זה המקדש, מפני שבאותו מקום בו מתרכזים ד' אמות 

של הלכה, שם שכינה שורה. עכ"ד.

אמרו חז"ל (בירושלמי דמאי ג-ד): אמר רבי יהושע בן קבוסאי, כל ימי הייתי 
קורא הפסוק הזה: "והזה הטהור על הטמא", טהור אחד מזה על טמא אחד, בלבד. 

עד שלמדתי מ"אוצרה של יבנה": טהור אחד מזה על כמה טמאים.

משמעותו:  יבנה"  של  "אוצרה  מלובלין:  זצ"ל  שפירא  מאיר  רבי  הגאון  וביאר 
הבקשה של רבי יוחנן בן זכאי מאת אספסינוס קיסר "תן לי יבנה וחכמיה"! (גיטין 
נו:). וביאור הדברים: רבי יהושע למד מדברי רבי יוחנן בן זכאי כיצד ניתן הכח 
לאדם אחד לגרום להרבה טהרה. שהרי במהלך של רבן יוחנן בן זכאי התאפשר 

המשך לימודה של תורה לכלל ישראל.

יכולים  אנו  שאין  אף  שעל  ללמוד,  לנו  יש  זצ"ל שמכאן  והוסיף הגרא"מ שך 
להתמודד בצורה חזיתית נגד זרם החילוניות הסוחף. בכל זאת בכוחנו להפיץ הרבה 

תורה וטהרה. ועל ידי אור מועט לגרש הרבה מהחושך.

דרכנו - אמר הרב שך - צריכה להיות דרכו של רבן יוחנן בן זכאי! עלינו להקים 
ובאפשרות  מועט  בכח  נווכח שגם  ואז  וכוללים.  ישיבות  "חדרים",  תורה:  מקומות 
מצומצמת ניתן להשיג תוצאות נפלאות. והעיקר: אל לנו למעט בהערכת כוחינו. אלא 
אדרבה, להכיר בכוחה הגדול של תורתנו הקדושה, שטהור אחד מטהר הרבה טמאים.

פרשת תרומה



מעות  לגבות  גדולה  זכות 
מן הציבור לצרכי צדקה !

אשר  איש  כל  "מאת  מהפסוק:  נלמד 
(פרק  תרומתי"  את  תקחו  לבו  ידבנו 

כה-ב)
לומדים המפרשים רמז מכאן אף למגביות לצרכי 
את  להתרים  עליהם  כיצד  ישראל,  שמצווים  צדקה 
הנותן בעצמו מעות לצדקה  כי אמנם  הציבור, דאף 
אם  גם  אלא  המצוה,  לשם  דוקא  ליתן  צריך  אינו 
זה  "הרי  בנו  שיחיה  מנת  על  לצדקה  מעות  הפריש 
מן  הגובה  מקום,  מכל  ח.),  (פסחים  גמור"  צדיק 
להנאתו  ולא  שמים  לשם  כן  לעשות  עליו  הציבור, 
האישית. הוא שנאמר "ויקחו לי תרומה" - לי לשמי.

מדוע גדול 'המעשה' מן העושה?
אמרו חז"ל בגמרא (ב"ב ט.) "גדול המעשה יותר 
מן העושה". ונשאלת השאלה: מדוע באמת גדולה 
מעלת המתרים יותר מן התורם, הרי התורם מקריב 
מכספו שטרח ועמל להשיגו, ובנתינתו מוותר עליו. 
לא כן המתרים, הוא אינו מוותר במעשיו על דבר 
ממשי מרכושו כמו התורם?! תירוצים שונים נאמרו 

על שאלה זו (ראה איש לרעהו ח"ב-עמ' שפו).

ונראה עוד לתרץ לפי כלל ידוע אחר שאמרו חז"ל 
(קידושין לא.) "גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו 
מצווה ועושה". ופירשו התוס' טעמו של דבר משום 
ש"המצווה ועושה דואג ומצטער יותר פן יעבור ממי 

שאין מצווה שיש לו פת בסלו שאם ירצה יניח".

מעתה י"ל גם בעניננו, שמשום זה גדול המעשה 
להרבות  תמיד  רשאי  שהעושה  מהעושה,  יותר 
ולהמעיט בצדקה כרצונו, שזו מצוה קיומית שאין 
לה שיעור, ואילו אותו ה'מעשה' אינו יכול להפטר 
[כמצווה  יותר  ומצטער  דואג  וממילא  מתפקידו, 
רבי אליהו  עפ"י המסופר על הגאון  וזאת  ועושה] 
גבאי  בפניו  התלונן  אחד  שיום  זצ"ל,  חיים מייזל 
שמקבל  וגידופים  מחרפות  נפשו  שבעה  כי  צדקה 

בבתי העשירים ומבקש שימצאו לו מחליף.

אמר לו הרב מייזל כי מפורש בגמרא (סנהדרין יז:) 
שגבאי צדקה אינו יכול להתפטר מתפקידו... ולתמיהת 
השומעים היכן זה מפורש בגמרא, השיב הרב מייזל:

הגמרא מפרשת על מה שאמר יהושע למשה "אדוני 
משה כלאם" - הטל עליהם צרכי ציבור והם כלים 
מאליהם. ולכאורה תמוה: היאך הם "כלים מאליהם" 
שהם  יראו  שכאשר  פשוטה  עצה  להם  יש  והרי 
יתפטרו  הם  הציבור  בצרכי  מפסידים מהתעסקותם 
מתפקידם. אלא מוכח מכאן שגבאי צדקה אינו יכול 

להתפטר מתפקידו לאחר שמחזיק בתפקיד זה.

מדוע נמשלו גבאיי הצדקה לכוכבים?
על אותם גבאיי צדקה הגובים לצורכי עניים, אמרו 
ככוכבים  הרבים  "ומצדיקי  ח.):  (ב"ב  בגמרא  חז"ל 
לעולם ועד" - אלו גבאיי צדקה. מדוע נמשלו גבאיי 

הצדקה לכוכבים? מה שייכות יש בין אלו לאלו?

ענין  "כי  צא)  פרק   - (ח"ב  הישר  הקב  מפרש 
הכוכבים הוא להאיר בלילה ולא ביום, שכן "שרגא 
הגבאים,  גם  כך  ס:).  (חולין  מהני"  לא  בטיהרא 
אלו   - האפלים  במקומות  להאיר  הם  מיוחדים 
יראו  מקומות  ובאותם  והדלות,  העניות  מקומות 
הגבאים ליתן אור והשגחה בשימת עין ובעין פקיחה 

לטובה, ואיך ומה לעשות.



מהממון  להפריש  נשגבה  ומעלה  גדולה  זכות 
והנכסים לצרכי צדקה !

נלמד מהפסוק: "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" (פרק כה-ב)
"ויתנו"?  בלשון  ולא  "ויקחו"  בלשון  תורה  כתבה  מדוע  המפרשים:  קושיית  וידועה 
לו  שיש  מה  דבר,  לאמיתו של  כי  הלוי)  בית  (בספרו  זצ"ל  סולובייצ'יק  הגרי"ד  ותירץ 
לאדם בממונו הוא רק אותו חלק שנותן לצדקה. ויתכן שיהיה לו לאדם ממון הרבה, אין 
זה נחשב ממון שלו אלא רק "מופקד" אצלו. ורק מה שנותן לצדקה זהו שלו ממש וכדברי 
חז"ל (ב"ב יא) על מונבז המלך, עיי"ש. נמצא איפוא, שהנתינה היא בעצם לקיחה לעצמו 

ומתאים הלשון "ויקחו".

האם שכר הצדקה כפי הכוונה או לפי התוצאה?
הביאו חז"ל בגמרא (ב"ק טז:): אמר ירמיה לפני הקב"ה, רבונו של עולם אפילו בשעה 
שכופין את יצרם ומבקשין לעשות צדקה, הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנים כדי שלא 

יקבלו עליהם שכר.

וטעון ביאור: מדוע כשנותנים צדקה לאדם שאינו הגון אין מקבלים על זה שכר, והרי 
ולא עשאה, מעלה עליו  ונאנס  מ.) "אפילו חשב לעשות מצוה  (בקידושין  אמרו חז"ל 
הכתוב כאילו עשאה". וא"כ היה מן הראוי שיקבל שכר על נתינתו ומה עוד שלא נשאר 

במחשבתו בלבד אלא עשה מעשה נתינה ומדוע יקופח שכרו?!

אלא צריך לומר שבמצוות צדקה יש כלל מיוחד כפי שמבואר בגמרא (סוכה מט): "אין 
הצדקה משתלמת אלא לפי חסד שבה, שנאמר (הושע י) "זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי 
חסד". והיינו ששכר המצוה מחושב לפי התועלת שיצאה ממנה, ולכן אם המבקש אינו 
נצרך, אין הנותן מקבל שכר על כך. ומאידך, יש בזה גם יתרון, שאם נתן הצדקה בלא 

כוונה לתת, והעני נהנה מכספו, מקבל שכר על כך. [ולכן אמרו חז"ל (ב"ב י:) "האומר 
סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צדיק גמור"].

לכלל  נפלאה  ראיה  אגדה)  (בדברי  הביא  זצ"ל  אלישיב  שלום  יוסף  רבי  הגאון 
שיסורו  בהם  והפציר  אורחים  להכניס  נפשו  שמסר  לוט  אצל  שמצינו  ממה  זה, 
לביתו, ובכך הסתכן. ובכ"ז מבואר שלא בגלל זה ניצל לוט מהפיכת סדום אלא 
הצלתו הייתה בזכות ששתק כשאמר אברהם על שרה "אחותי היא" ולא הסגיר 

את אברהם למוות.

ולכאורה לא מובן, הרי מסירות נפשו של לוט להכנסת האורחים הוא מעשה הרבה 
יותר נשגב, מאשר לא להסגיר את דודו למות שהוא מעשה מתבקש והגיוני שכל אדם 

מהשורה יעשה?!

אלא מכאן ראיה - אמר הגרי"ש - שמבחן התוצאה הוא שקובע! המלאכים לא היו 
זקוקים לחסותו אף שמעשהו היה נשגב, אך אברהם היה זקוק לו באותה שעה שלא 

יגלה, ואף שמעשה קטן הוא שכרו גדול.

פחד גדולי התורה מעניים ואביונים
סח הגרמ"מ שולזינגר זצ"ל באחת מדרשותיו: "הפחד של גדולי ישראל מפני עניים 
שהעני  תרומה  בפרשת  הלוי  הבית  דברי  את  תמיד  חיו  הם  נורא!  היה  ואביונים 
אתרוג  כמו  צדקה,  המצות  מתקיים  שבו  דמצוה  חפצא  הוא  צדקה  לו  שנותנים 

בסוכות.

"ואיזה פנים יש לנו, כשעני נכנס לבית הכנסת באמצע התפלה ונותנים לו חצי שקל 
ומבקשים ארבעים וחמש אגורות עודף... ואם יש לעני רק ארבעים מחכים שיחזיר עוד 

חמש, ואם הוא החזיר רק ארבעים מרוגזים עליו....

והוסיף הגרממ"ש: "מספרים על אחד מגדולי התורה שהיה שקוע בלימוד התורה, 
ונכנס עני וביקש ממנו צדקה. הוא לא שם לב. אמר לו העני: רבינו, אמנם אני לא 
כל כך חשוב שישים אלי לב אבל צריך לשים לב למי שהולך יחד איתי... "כי יעמוד 
לימין אביון להושיע משופטי נפשו". (תהלים קט לח). כשעני הולך, כשאביון הולך, 
הקב"ה הולך איתו. וכתוב במדרש (ויק"ר לד-ט) שאם הוא נותן צדקה לעני, הקב"ה 
מברך אותו. ואצל הגאון רבי חיים סולובייצ'יק זצ"ל ובנו הגרי"ז זצ"ל ראו שהרגישו 

זאת בחוש.

"הגרי"ז היה עני מרוד. והיה עני אחד שכל יום היה בא לקבל ממנו צדקה. יום אחד 
נכנס העני הזה, והכריז בפני הגרי"ז: "היום הרב צריך לתת לי חצי לירה"! (סכום גדול 
בימים ההם) הגרי"ז, באין אומר ודברים הוציא ברתת חצי לירה ומסר לעני. כה גדול 

היה אצלו הפחד מעניים.

"ואצלינו, כשבא עני לבית מדרש, מתחיל פלפול שלם, מי אמר שהוא עני וכו'. איפוא 
המדות שלך?! איפה האנושיות שלך?! מה הילדים שלך רואים"?!



אנשי בשורה אנו! לא יאומן כי יסופר באיזה מהירות זה התרחש. 
הדיור  במצוקת  שיטפל  החדש  המיזם  על  פרסמנו  לאחרונה  רק 
החרדית בדרך היחידה הקיימת, וכבר אנו מתבשרים על זוג ראשון 

שמתארס בשעה טובה ומוצלחת - בהתאם לקוי היסוד המוצעים.

ברכות כלל ישראל ילוו את הנחשונים, סוללי הדרך עבור רבים 
שבסייעתא דשמיא יצעדו בעקבותיהם!

* * *

במאמר הקודם, למי שפספס, הודענו על יוזמה חדשה: הקמת 
קהילת משפחות שמעוניינות להשיא את ילדיהן ללא התחייבויות 

כלכליות דמיוניות כי אם בהתאם ליכולתן המציאותית.

התפרסמו  שביוזמתו  הרבים  מזכה  שליט"א,  לרנר  יוסף  הרב 
הדברים מבשר שדברים מתחילים לזוז. אנשים שהחליטו לגשת 
מתקשרים  שמח,  בלב  אלא  כבד  בלב  לא  ילדיהם  לשמחת 
ומצטרפים (הם מתעקשים, משום מה, לא לחטוף התקף לב לפני 
גיל 90...) הנוסחה הבסיסית היא להתנהל מציאותית - באחריות, 

ולא דמיונית - בחוסר אחריות.

הזוג הראשון מהקבוצה השתדך השבוע, ללא התחייבויות מלחיצות, 
וגם אתם מוזמנים להתקשר ולהירשם בתא קולי: 1515-48520729

* * * 

בעקבות פרסום המאמר, פנה אלינו תלמיד ישיבה וסיפר: כאשר 
ניגש חברו בישיבה "לדבר על כסף" הוא דרש מינימום 400,000 ₪ 
בלא מוכנות להתפשר כלל וכלל. בתגובה החליט הצד השני לוותר 

על התכשיט, ומזה זמן רב הוא מתייבש ברווקותו.

מינימום  לדרוש  לו  אמר  הישיבה  מהנהלת  שאחד  טען  הוא 
600 אלף, אבל היות ואנו מצווים לדון לכף זכות, מסתמא הוא 
סבור שאחרת לא יוכל הבחור להצליח בלימוד שכבר אמרו חז"ל 
(קידושין כט:) "ריחיים בצווארו ויעסוק בתורה"? ברור שלא כולם 
מחנכים כך, שהרי חז"ל אמרו, לעולם יהא אדם רך כקנה ואל 
יהא קשה כארז, ומה שמגיע לך תקבל בכל אופן. אך כלפי זה 
שכן סבור כך נשאלת השאלה: הכיצד עולה בדעתו שהמחותן עם 
מלגת האברכים שלו יגייס 2,400,000 ₪ עבור ארבעת בנותיו? האם 
הגורם המדובר, עם משכורת מסודרת מהישיבה כן מסוגל לגייס 
2.4 מיליון? האם הוא מצפה מהמחותן לצאת לנקוש על הדלתות, 
לטעום את הטעם המר שהוא עצמו חש כשהוא מקבץ למוסד 

שלו, הרי בלאו הכי זה מופרך לגייס כך מיליונים!

זכיתי לגדול בישיבה של אחד מגדולי הדור הקודם ואף להיות 
מקורב מאוד משך שנים רבות מחיי הבחרות שלי ואף שנים 
רבות אחרי נישואיי, למו"ר מרן רבי ישראל זאב גוסטמן זצ"ל 

שקאפ,  "רבי שמעון"  של  תלמידו  שיעורים)  הקונטרסי  (בעל 
דיין בבית דינו של מרן "רבי חיים עוזר" גרודזינסקי, כתלמיד 

חבר בווילנא אצל מרנן ורבנן החזון איש, רבי חיים שמואלביץ 
ורבי שמואל רוזובסקי זכר צדיקים לברכה.

כאשר עמדתי להקים את ביתי הוא אפילו לא רמז לי במילה 
אחת אודות "דרישות". תכננתי להמשיך ללמוד, לא ידעתי בדיוק 
להציב  אמינה  הווה  לי  הייתה  לא  אך  יסתדרו,  העניינים  איך 
קבלת דירה כתנאי כפול קודם למעשה. לא ביקשתי דירה ולא 
לא-רב  זמן  ולאחר  בכולל  ללמוד  נשארתי  ב"ה  דירה,  קיבלתי 

נתמניתי למגיד שיעור יומי בישיבה.

בלימוד  לעלייה  שהדרך  דעתו  על  מעלה  באמת  מישהו  האם 
בלימוד  צומחים  השווער?  של  והנפש  הגוף  ייסורי  מעל  חולפת 
מהתמסרות עצמית, ולא מכפיית הזולת. צומחים בלימוד מקיום 
מפת  בלימוד  צומחים  נקנית,  התורה  שבהם  קנינים  המ"ח  כל 

במלח תאכל ומים במשורה תשתה.

מים  במלח?  פת  שתאכל  ממך  ביקשו  באמת  האם  בינינו; 
במשורה? בסך הכל ביקשו ממך שלא תקפיץ את הדרישות במאות 

אלפי שקלים! ס"ה מבקשים שתנסה לחיות בלי פינוקים!

* * *

אגב, המשחק הנוכחי בלאו הכי הולך ומצטמצם. אפילו בעיר 
כמו בית שמש, "עיר העתיד החרדית" שכולם שמו עליה את יהבה 
הגדילו את "הוצאות הפיתוח" (מלבד הקרקע והבנייה!) ל-300,000 
₪ ליחידה, כך שדירות זולות לא צפויות להיות שם בעתיד הנראה 

לעין, אלא אם כן הכנתם כמיליון ₪ עבור דירה "על הנייר".

דירה  ומחירה של  עיר חרדית באופק הקרוב,  אין תכנון לשום 
בעיר קיימת - גם באזורי פריפריה - מעפיל! האם הייתם מאמינים 

שבטבריה ימכרו דירות שלושה חדרים בסכום קרוב ל-700,000 ₪?

מאז  דירות  במכירת  שיא  שנת  הייתה  (למניינם)   2015 שנת 
דירות שנמכרו. הסיבה:  מ-120,000  פחות  לא  קום המדינה, עם 
ציבור הממתינים שייחל לפתרונות הקסם של שר האוצר החדש, 
שם  בפריפריה  נעשו  הללו  מהעסקאות  גדול  חלק  התייאש. 
הרצון  בעלי  גם  פשוטות:  במילים  לעלות.  המחירים  ממשיכים 

הטוב שמתחייבים, ספק אם יוכלו לממש זאת בפועל.

הפתרון האמיתי היחיד אם כן, הוא פשוט לא להתכחש למציאות 
אלא להכיר בה. גם אם נעים להשתעשע בדמיונות, הרבה יותר 

נעים לא לנחות בבוא היום על קרקע המציאות הקשה.

פרטי היוזם: משפחת לרנר, רחוב אלנקווה 46 דירה 6 אופקים. 

חיבורים  לשלוח  מוזמנים  הק'  הישיבות  בחורי 
המבצע  מתמקד  בו   - מעישון'  'מניעה  בנושא 
הנוכחי. פרס ראשון - 1000 ₪ 4 פרסים בסך 500 

₪ 35 פרסים בסך 200 ₪

הכתובת למשלוח: 1) אצל הנציגים בישיבות 2) ת.ד. 
1008, מיקוד 9100901 ירושלים 3) בפקס 02-5375618

[דרושים נציגים בישיבות הק' שירכזו את המאמרים 
עם מתן שכרה בצידה, נא לפנות ל-02-5380936]

תנאי המבצע: במסגרת המבצע מוזמנים בחורי ישיבות לשלוח חיבור בכתב, שיתייחס 
למניעת עישון. - "נמק לפי ראות עיניך מה גרוע כל כך באותה סיגריה יחידה שברגע של 

קלות דעת מוכנסת לפה צעיר".
1) על החיבור להכיל תוכן מקורי, מעניין ומשכנע בכל סגנון שתבחר: הלכתי / אגדי / 

סיפורי / פובליציסטי / מוסרי / היתולי / ספרותי / מחקרי וכדו'. 
2) אורך החיבור בין 200-500 מילה בכתב יד ברור וקריא (עדיף מודפס במחשב)

3) יש לציין שם, כתובת ומספר טלפון מדויקים של השולח. במידה והסיפור נסוב על אדם 
מסוים, יש לציין גם את פרטיו. (המעונין שפרטיו ישארו חסויים, יציין זאת במפורש)

4) על החומר להגיע לא יאוחר מראש חודש אייר תשע"ו
5) החומרים לא יוחזרו אלא יהפכו להיות רכוש 'הליגה למלחמה בשחפת ובמחלות ריאה 
רשות  בקשת  ללא   - הציבור  לתועלת  לפרסמם  הזכות,  שמורה  ולו  ירושלים',  סניף   -

בהצלחהנוספת מהשולח [אלא אם צויין אחרת] ובמידת הצורך לערוך ולעבד את החומר.

מבצע החיבורים השני של "הליגה למלחמה בשחפת" בשיתוף "מכון אהבת אמת" יוצא לדרך


