
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ויקחו לי תרומה. (כה, ב) 
זה שאמר הכתוב 'כי  –"ויקחו לי תרומה' ומובא במדרש (ש"ר לג, ו): 

במכירה נתתי (משלי ד, ב),  לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו'
". פשוטו של המדרש הוא: מאחר לכם את התורה, ולא במתנה!

ונמצא ונתתם תרומה, מתברר שזה ה"תשלום" על קבלת התורה 
מאי נפקא מינה?  –. אך צריך להבין נתונהבידכם ולא  מכורהשהיא 

אלא שבגמ' (שבת פח.) מובא שהקב"ה כפה על בנ"י הר כגיגית 
כשקיבלו את התורה, והכריח אותם לקבלה. ואמר שם רב אחא בר 
יעקב: מכאן מודעא רבה לאוריתא", פירוש: מכאן שיש לנו תירוץ 

 , שהרי הוכרחנו באונס לקבל אותה!באם יתבעונו על ביטול תורה
אך בדיוק את זה בא המדרש לשלול: משום שהתורה ניתנה לכם 

 –("כי לקח טוב"), והרי כבר נפסק (ב"ב מז:) "תליוהו וזבין  מכירהב
זביניה זבינא" [אם כפו אדם למכור ממכר המכירה מועילה], וכ"ש 

 – היבישהקנין חל, משא"כ "תליוהו ו –דבר  לקנותאם כפו אדם 
לאו שמיה מתנה" [אם כפו אדם לתת מתנה אינה חלה], ולכן אע"פ 

אינכם יכולים להפטר ממנה  –שקבלתם את התורה מאונס 
בידיכם, והמקח שריר  מכורה["תורתי אל תעזבו"], כיון שהיא 

  (דברי יהונתן)                                                            וקיים! 

  תרומה. (כה, ב)ויקחו לי 
רומז תורה מ' נוטריקון תרומה הנה אמרו רז"ל (זוה"ק ח"ג קעט, א) 

לתורה שניתנה לארבעים יום. ויש לבאר הענין שהתורה ניתנה 
לארבעים יום, כי האות מ"ם סתום מכל הצדדים, להורות כי הרוצה 
לעבוד את השי"ת צריך לעשות תחילה גדרים וסייגים מכל צדדיו 

ברשת היצה"ר ח"ו, ורק ע"י שיעשה לנפשו גדרים  כדי שלא יפול
וסייגים כדוגמת האות מ"ם אז יוכל להבין דברי תורה, ובכח זה 

מ"ם וזהו שאמרו בגמרא (שבת קד, א)  יזכה ליכנס לעבודת השי"ת.
וסמ"ך שבלוחות בנס 

הרמז היו עומדים, 
בזה כי באמת לזה 
עצמו צריך האדם 
סייעתא דשמיא, 
שיוכל לעמוד בכל 

גדרים והסייגים ה
שקיבל על עצמו, כי 
באמת אין זה בכח 
האדם שיוכל לעמוד 
בכל הגדרים והסייגים 
ולהיות סגור מכל צד, 
אלא האדם צריך 
להתחיל ולעבוד על 
כך, ואז יזכה לסייעתא 

שיוכל  דשמיא
עומד סגור להשאר 

היינו זה שהאדם יוכל מ"ם וסמ"ך, מכל הצדדים, וזהו שרמזו 
צדדים בגדרים ובסייגים כאות מ"ם וסמ"ך, זה להיות מוקף מכל ה

ויקח"ו לי תרומ"ה, וזהו שאמר הכתוב  שייך רק ע"י נס מן השמים.
ויקח"ו הוא לשון לימוד, ורצ"ל שאם רוצים בני ישראל לזכות 

יום, יעשו עצמם כמו מ"ם הסגור  מ'שניתנה ל תורהלהבין דברי 
ל צד, ועי"ז מכל הצדדים, רצ"ל שיעשו לעצמם גדרים וסייגים מכ

  (זרע קודש)                                       יהיו יכולים להבין דברי תורה.

  ויקחו לי תרומה. (כה, ב)
ופירש"י לי לשמי, ויש לבאר דהנה אמרו בגמרא (עירובין נד, א) 
האי עלמא כבי הילולא דמיא, והענין הוא כי בשמחת חתונה 

 ם הבאים לאכולמשתתפים הרבה סוגי אנשים, יש אנשי
ולשתות, יש שבאים כדי לראות את המתרחש אצל החתונה, 
ויש שבאים לרקוד ולשמוח, אמנם עיקר כל החתונה היא נתינת 
טבעת הקידושין ויחוד החתן עם הכלה, ובלעדי זאת אין כאן 

וכמו כן הוא בעולם הזה, ישנם בני אדם הסוברים  חתונה כלל.
לשתות ולשמוח בהנאות שכל תכלית העולם הזה הוא לאכול ו

גשמיות, אמנם האמת היא שעיקר תכלית ירידת האדם אל עוה"ז 
היא כדי לייחד קוב"ה ושכינתיה, נקודה זו היא התכלית שבשבילה 
נברא האדם וכל העולם, ואלו העושים העוה"ז עיקר לאכול 
ולשתות טועים הם, כי העיקר אינו אלא לייחד את הקב"ה בכל 

תרומה ויקחו לי תרומה, וזה"פ  לם הזה.מעשי הנהגת האדם בעו
הוא לשון הפרשה, שיפרוש האדם מכל תענוגי העוה"ז, וישים 

לי דעתו ומחשבתו רק אל עיקר סיבת ביאתו לעולם הזה שהוא 
  (דגל מחנה אפרים)                          . לייחד קוב"ה ושכינתיהלשמי, 

קחו את ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו ת
איתא בשם מרן הבעש"ט הק' זי"ע, כי אם  תרומתי. (כה, ב)

מתעורר באדם איזה 
מדה חיצונית בעניני 
העולם הזה, יש לו 
ליקח דרך מאותה 
מדה עצמה להעלות 
המדה ולעבוד בה 
להשי"ת. וזהו שאמר 

ויקחו לי הכתוב 
תרומה מאת כל 
איש אשר ידבנ"ו 
לב"ו תקח"ו א"ת 

רצ"ל כל תרומת"י, 
מתעוררת מדה ש

בלב האדם יעלה 
אותה להיות 

  תרומה להשי"ת.
  (תפארת שלמה)        

  

äçîù áì éøùéìå ÷éãöì òåøæ øåà        
  בשבח והודאה להשי"ת שחיינו והגיענו לזמן שמחתינו, 

בלב מלא רגשי גיל וחדווה, ברינה ובשמחה ובחרדת קודש, נתכבד לשגר מלא הטנא ברכות 
   ינו רועינו מנהיג ישראל,מאליפות קדם עטרת ראשינו ותפארתינו, מאור עינינו, מורה דרכינו, אב

à"èéìù ø"èò ø"åîãà ïøî ÷"ë   
  ולמע"כ הגאון הצדיק המפורסם חסידא ופרישא סיני ועוקר הרים מרביץ תורה ויראה

  שליט�א àååà÷àî ã"áàâ כקש�ת 
  ולמע"כ פרי צדיק עץ חיים, מגזע, אראלים ותרשישים,

 à"èéìù éëãøî ïøäà éáø ö"äøä  
ìהבן יניק וחכים פרי קודש הילולים–ודש, בהיכנס הנכד היקר רגל השמחה הגדולה בחצר הק,  

   úååöîäå äøåúä ìåòì ני"וãåã  הבחור המצוין כמר
 ø"äé שיגדל בתורה ויראת השי"ת ויתעבד לאילנא רברבי לתפארת אבות ולתפארת בית ישראל

   וירוו ההורים והזקנים רוב נחת דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים
  ושנים טובים ומשמחה זו יושפע שפע ברכות ושובע שמחות לכל בית ישראל

  

  פארק-בורו פריעדמאן אהרן בן יוטל    ןערפואנטופריעדמאן  יעקב בן יוטל
  

  תחי'  לרגל נשואי בתו הכלה החשובהשליט"א  יאקאבאוויטש הרה"ח ר' שלמה יוסף ז"ל בן צבי אהרן גיסנו היקר הרה"ח ר' -לחתנינו  מזלא טבא וגדיא יאה

  פארק - בורושליט"א  אפרים רייךר'  הרב החסיד של החתן ני"ו החשוב ולסב ז"ל מטלס מאירבן הרה"ח ר' ני"ו רן אההמופלג בתוי"ש   הבה"ח המצוין עב"ג
  לאוריוש"ט אמן  מתוך בריות גופא ונהורא מעליא יה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד ותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה 

    משפחת רובינשטייןמברכים ההורים הגיסים לבית ה 
 קרית בעלזא ירושלים 6רח' דובר שלום שבבנין ביהמ"ד הגדול באולם  "נחלת יהודה"  ' אדר א'ו תצוהפ'  שניהחתונה תתקיים אי"ה ביום 

 

  
 ירושלים
  בני ברק

  חיפה 
  אשדוד

  בית שמש
 קרית גת

הדה"נ   
4:47  
5:01  
4:52 
5:02  
4:46  
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מוצש"ק
6:01  
6:02  
6:01 
6:03  
6:02  
6:03 

  בעלזא
6:19  
6:15  
6:16  
6:16  
6:18  
6:18 

  ר"ת
6:41  
6:37  
6:38  
6:38  
6:40  
6:40  

 

   תרומהעש"ק פ'  בס"ד
  לפ"קתשע"ו  ג' אדר א'



  דבר אל בנ"י ויקחו לי תרומה (כה, ב) 
איתא בחז"ל כיון שאמרו ישראל נעשה ונשמע מיד אמר הקב"ה 
ויקחו לי תרומה, וצ"ב מה הקשר בין זה לזה? וי"ל דכאשר באה 

ו דבר טוב, עליו התעוררות פתאומית על יהודי לעשות מצוה א
להלביש את ההתעוררות בלבוש של מעשה ולעשות את 
הפעולה של המצוה מיד במקום, לא להתמהמה ולא לדחות 
לזמן אחר, אלא יעשר אותה מיד', כי אחרת ההתעוררות עוברת 
מן העולם ללא שתשאיר סימן או רושם, וזהו שנאמר בפסוק 

הלב יש  (איכה ג, מא.) נשא לבבנו אל כפים, את התרגשות
אל הידים ולפעול מיד ובצורה ממשית  –להעביר אל הכפים 

ועל כן בעת קבלת התורה כאשר עם ישראל  את הדבר הטוב.
הגיע לדרגה עליונה של התרגשות והתלהבות, והתעוררות 
הגיעה לדרגת מלאכי השרת אמר הקב"ה למשה חבל 
שההתעוררות תעבור ללא רושם, תלביש את התלהבות 

גדול, והוא בנין המשכן וזהו הפירוש "ויקחו לי  דקדושה למעשה
  ה' אדר תרל"ה)–(הרה"ק רבי אברהם מטשעכנוב זי"ע תקמ"ט  תרומה". 

  ויקחו לי תרומה. (כה, ב)
יש לומר הטעם למה נקראת הפרשה הזאת בשם "תרומה", בזה 
הדרך, דידוע דכל שמות הסדרות המה רזין עילאין כנראה מהרבה 

תולדות, וכן כולם, ולא נקראו וידבר, ויאמר,  פרשיות אלו, נח, לך,
ובזה נוכל לומר, כי פרשה זו איז טאקא [היא באמת] תרומה 
והפרשה מכל פרשיות שבתורה, כי כל התורה הוא רק צרופין 
ורמזי שמותיו של הקב"ה (עי' פתיחת הרמב"ן ז"ל עה"ת), 
[וכמאמר הזוהר בכ"מ אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא חד 

, והתורה לא תהא מוחלפת, גם היא נצחיות וישנה בכל עת הוא]
וזמן, וכיון שיש בה פרשיות אלו: יבמות, נחלות, חטאות, ואשמות, 
וכיו"ב, ולעתיד שיבולע המות לנצח במהרה בימינו אמן, וישבות 
גם היצר הרע מקרבינו ולא יצטרכו עוד הפרשיות הללו ודיניהם, 

יעשה ממנה צרופים אלא ע"כ ש א"כ תורה מה תהא עליה?
אחרים, והנה בכל הפרשיות שבתורה יש בהם הזכרת מיתה או 
עון או קרבן וכיו"ב, לכן ישתנו כולם לצרופים אחרים, משא"כ 
פרשת תרומה, שלא נאמר בה דבר אחד מדברים הללו, אם כן 
לעתיד לא ישתנה ממנה אף אות אחד, רק תשאר כל הפרשה 

ראת בשם הזה, כי היא כצורתה וכתבניתה, וע"י כך היא נק
תרומה והפרשה מכל הסדרות שבתורה, וזאת אפשר לרמז ג"כ 
בדברי רש"י ז"ל באמרו "לי לשמי" פי' כי כל הסדרה הזאת 

  (הרה"ק רבי אורי הכהן מסאבור זי"ע)                     כצורתה רק לשמי.

  ויקחו לי תרומה. (כה, ב)
שה ונשמע מיד איתא בתנא דבי אליהו כיון שאמרו ישראל נע

אמר הקב"ה ויקחו לי תרומה,ותמוה מה ענין זה לזה ונלענ"ד 
בס"ד ע"פ מש"כ האלשיך הק' בפסוק אפריון עשה לו המלך 
שלמה וגו' תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים דהכתוב תמה 
היתכן שהקב"ה ציוה לעשות משכן להשראת שכינתו מדברים 

גמן, והתירוץ עמדיו עשה כסף רפידתו במרכבו אר - גשמיים 
דכל אחד שהיה מתנדב  ע"ז  תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים,

דבר למשכן היה נותנו בגודל אהבה להשי"ת, ונדבת המשכן 
היה רק אמצעי שיוכלו להוציא מכח אל הפועל רגשי אהבתם, 

והנה החילוק בין העובד  ועי"ז האהבה היה השראת השכינה ית',
רוצה מקודם לשמוע מה  מאהבה לעובד מיראה דהעובד מיראה

יצוה לו האדון ומה יהיה משפטו חרוץ אם לא ישמע לדבריו 
ואח"כ אם רואה שצריך לעשות רצון אדונו מבטיח שיעשה 
פקודותו, אבל העובד מאהבה הנה האהבה מקלקלת את 
השורה ואף מקודם שיודע מה יצוה עליו האדון הוא מקדים 

יווי דמחמת גודל נעשה לנשמע ואיו ממתין לשמוע מה יהיה הצ
אהבתו אין חילוק אצלו מה יצוה עליו החזק הוא הרפה בכל 
אופן עומד הוא ומוכן ומזומן לעשות רצונו, וזה שאמרו במדרש, 

כיון שהקדימו ישראל נעשה לנשמע וראה הקב"ה גודל אהבתם 
אליו ית"ש אמר הקב"ה כיון שכן אוכל לצוות להם על עשיית 

ש שהקב"ה ישרה שכינתו על כסף המשכן, דבלא זה אין לו פירו
וזהב, אבל כיון שראה אהבתם למצותיו א"כ המשכן יהא תוכו 

  ב' אדר תש"א) -(ויגד יעקב תרמ"ב                               . רצוף אהבה

  מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. (כה, ב)
ויש לפרש בהקדם מה דאיתא בספר הישר (פר' וירא ד"ה בעת 

היא) אשר בלילה לפני העקידה אמר אברהם אבינו לשרה ה
שמוליך את יצחק ללמוד בישיבת שם ועבר, ולא רצה להודיע 
לה האמת שצוה הקב"ה להעלותו לעולה, עכ"ד ספר הישר. ויש 
להבין למה לא רצה לגלות האמת לשרה שמוליך את יצחק 
לעקידה, והלא ודאי ידע אברהם גודל צדקת שרה אמנו שבודאי 

סכים לקיים מצות השי"ת, ומה היה לו לפחד. וי"ל כי אילו ת
היה אברהם מגלה לשרה את האמת שמוליך את יצחק 
להעקידה, ודאי היתה שרה מזרזת אותו ואומרת לו לך שמע 
בקול ה' ותקריב את יצחק בלי שום גרעון, הכל כמו שנצטווית, 

רך ודבריה היו חיזוק לאברהם לקיים מצות השי"ת, ובזה יקטן ע
הנסיון, שהרי אינו דומה נסיון שעומד בו ללא שום חיזוק משום 
אדם ועושה הכל מעצמו, לנסיון שעומד בו בכח החיזוק 
שמקבל מאחרים, ולזה לא רצה אברהם לגלות לשרה כדי 
שיהיה נסיונו גדול יותר שבלי עצת שום אדם הלך מעצמו 

 עתהובזה נתבאר הכתוב שם  להקריב את בנו להשי"ת בשמחה.
 ידעתי כי ירא אלקים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני

(בראשית כב, יב), רצ"ל שעשית הכל רק מחמת הציווי "ממני", 
ולא ידע מזה שום אדם אחר שהיה מחזק אותך ומסייע לך 

מאת כל לקיים ציווי ה' ולעמוד בנסיון. ועד"ז מבאר הכתוב כאן 
ת נדבת המשכן , רצ"ל אאיש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי

יעשו ישראל כדרך שעשה אברהם אבינו העקידה, שלא לקח 
לעצמו סיוע וחיזוק משום אדם אחר, אלא מחמת שהיה לבו 
מתלהב לעשות רצון הבורא על כן הלך לעשות העקידה, כמו כן 

שיתעורר מאת כל איש אשר ידבנ"ו לב"ו, תהיה נדבת המשכן, 
וחיזוק מאחרים,  מעצמו לתת לצורך משכן ה', בלי שום סיוע

  (כתר תורה)                                      .תקחו את תרומתיממנו 

  ועשו לי מקדש. (כה, ח)
מקדש העתיד אמרו חז"ל שירד כמקדש של אש מן השמים, 
מאידך נאמר על הפסוק במגילת איכה "טבעו בארץ שעריה" 

ן ששערי המקדש השני נגנזו בארץ. והקושיה העולה היא, כיו
שהובטח לנו שירד המקדש מן השמים, לשם מה נגנזו השערים? 
אלא, מאחר שנצטוו ישראל "ועשו לי מקדש", הרי אם ירד 
המקדש בשלמותו וכתבניתו יהיה זה לבזיון ולכלימה עבורם, 
שלא אופשר להם לקיים מצותם. לכך סיבבה ההשגחה שיגנזו 

ראל את השערים, וכשירד המקדש מן השמים יעמידו בו זקני יש
השערים, והלא דין הוא שהמעמיד דלתות הבית כאילו בנאו (ב"ב 

היינו,  נג). זהו שאומרים בתפילת שלשת הרגלים, "והראנו בבנינו"
כלומר בתקון  הבנין המשוכלל שירד מלמעלה, "ושמחנו בתקונו"

המקדש והשלמתו על ידי העמדת השערים, אשר זה ישמחנו 
  (הגה"ק רבי יהושע ליב דיסקין זי"ע)                      .  בקיום המצוה

  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. (כה, ח)
כמו איה הקדשה (בראשית  –מקד"ש הוא לשון הכנה והזמנה 

לח, כא) שעיקר מה שמוטל על האדם לעשות הוא להכין עצמו 
, שישכון בו השי"ת, ויזכה ושכנתי בתוכםלקבל, הקדושה, ועי"ז 

מת הוא שמעצמו א"א לעבוד את להשראת השכינה, כי הא
השי"ת, אמנם האדם צריך לעשות ההכנה וההתחלה, ועי"ז יזכה 
לסייעתא דשמיא שיוכל לעבוד את ה', עד שיזכה להמשיך על 

ככל אשר אני וזהו שאמר הכתוב אח"כ  עצמו השראת השכינה.
, היינו כי אם יאמר לדורות, ופירש"י מראה אותך וגו' וכן תעשו

 ב



שיזכה ילוד אשה שהקב"ה ישרה שכינתו ית"ש אדם איך אפשר 
בתוכו, התשובה ע"ז היא שהרי רואים שמשה רבינו ע"ה זכה 

ככל אשר אני מרא"ה לכך, שיהיה עליו השראת השכינה, וזהו 
שיראו בני ישראל את משה רבינו שזכה להמשיך על  אות"ך,

, שכל אדם מישראל וכן תעשו לדורותעצמו השראת השכינה, 
בכל מצב שהוא, יוכל לבנות משכן בנפשו להשי"ת,  בכל הדורות

ע"י שיטהר עצמו היטב ויעשה עצמו כלי מוכן לקבל, עי"ז יזכה 
  (אור יצחק)                                      . שישרה הקב"ה שכינתו עליו

  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. (כה, ח)
י המשכן. יש להבין אומרו ו"עשו" ולא "ועשית" כמו שאמר בכל

ויש לבאר הענין, כי הנה אמרו רז"ל (עי' סוטה ט, א) שאילו היה 
משה רבינו בעצמו בונה המקדש לא היה יכול להחרב, ועוד אמרו 
(איכה רבה פ"ד, יד) כי בחורבן ביהמ"ק שפך הקב"ה חמתו על 
עצים ואבנים ועי"ז ניצלו בני ישראל, ונמצא שאילו היה משה 

ה יכול להחרב, לא היה הקב"ה יכול רבינו עושה המקדש ולא הי
לשפוך חמתו על עצים ואבנים אלא על שונאי ישראל עצמם ולא 
היתה להם תקומה ח"ו, על כן אמר הקב"ה ועש"ו לי מקדש 
דייקא, שלא יעשה אותו משה עצמו אלא בני ישראל יעשו את 
המשכן, ועי"ז יוכל ה' לשפוך חמתו על עצים ואבנים ותהיה 

שיוכל השראת ושכנתי בתוכם, ל, ועי"ז תקומה לבני ישרא
השכינה לשכון תמיד בכל הדורות בתוך בני ישראל "ולא אעשה 

  ה' אדר תרכ"ח)- (ראשי בשמים תקמ"ג  ".בהם כלה בחרות אפי עליהם

ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן וגו' וכן תעשו. 
ז, לדורות". יש לומר בדרך רמ –פירש"י ז"ל: "וכן תעשו  (כה, ט)

אין יכול  –כי כל אחד ואחד צריך לדעת שאלמלא הקב"ה עוזרו 
לו (סוכה נב:), וכל מעשה האדם הכל הוא רק בעזר הקב"ה, 
וכעין שלשה דברים שהתקשה משה, ומנורה אחת מהם, ואמר 

 –לו הקב"ה: הטל זהב לתוך האש ויעשה המנורה מאליה, היינו 
ל באי עולם, שרק בכחי נעשה הכל, ואם תדעו ותודיעו כן לכ

ממילא יוכלו גם הדורות הבאים, אף ח"ו כשיחרב הבית, ויעשו 
בהם ובעצמם משכן, והזמן והדורות יהיו ח"ו בחשכות, ולא ידעו 
איך ומה לעשות בעצמם כסא להשראת שכינתו ית', וידעו כי 
גם במקדש לא היה בכח האנושי ובפעולתם לעשות הכל, רק 

אף אם בעינינו לא  –אנחנו  בכח ובעזר הש"י נעשה הכל, כן גם
נראה, אולם בעזרתו הגדולה שמאיר לנו תמיד אף בעת החשך, 
ואני ה' לא שניתי (ע"פ מלאכי ג, ו), ובכחו והארתו נוכל גם 

  (ישמח ישראל)                אנחנו ההולכים בחושך לראות אור גדול

  ועשו ארון עצי שטים. (כה, י)
ארון עצי שטים וכתיב ועשית איתא ביומא (דף ג'), כתיב ועשו 

לך ארון עץ, ומשני כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום 
כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום. ברש"י מפרש 
דבזמן שעושין רצונו אז העשיה מתייחסת להם וכשאין עושין 
אז העשיה מתייחסת למשה. נמצא דמקרא ועשו איירי כשעושין 

מיירי כשאין עושין, שהי' לאחר חטא העגל  רצונו, ומקרא ועשית
ועל פי זה יש ליישב היטב ג"כ מה דהכא כתיב  ושבירת הלוחות.

עצי שטים ושם כתיב סתם עץ, דהנה לכאורה למה הוצרכו עצי 
שטים, והלא התורה חסה על ממונן של ישראל, והארון היה 
בלאו הכי יפה כיון שהיה מצופה מבית ומחוץ בזהב. אך הנה 

ן לא היה מקבל טומאה דהוי כלי עץ העשוי לנחת, יעויין הארו
חגיגה (דף כ"ו). וכי תימה למה היה עשוי לנחת, והלא נסעו 
ממקום למקום, על זה כבר אמרו בעירובין (דף נ"ה) דכיון 
דכתיב על פי ד' יחנו הרי זה כמאן דקביעי, כי השכינה שנסעה 

ך קשה עמהם עשתה את החנייה בקביעות מרוב החשיבות. א
דהלא הארון היה כלי מתכת כיון דמצופה בזהב וכלי מתכת 
מקבל טומאה אף שעשוי לנחת. אך עיין מנחות (דף צ"ז) דעצי 
שטים חשיבי ובטל הזהב לגבי העץ. והנה כתיב בפרשת תשא 

ושלחתי לפניך מלאך וגו' כי לא אעלה בקרבך כי עם קשה עורף 
ה בעצמה נוסעת אתה וגו', כלומר דבשעה שחוטאין אין השכינ

ומעתה מובן, דבשעה שעושין   עמהם אלא הקב"ה שולח מלאך.
רצונו של מקום, והשכינה נוסעת עמהם, אז עשאוה מעצי שטים 
כדי שהזהב יתבטל להעץ ואז לא יקבל טומאה מכיון דהוי כלי 
עץ העשוי לנחת, דכשהשכינה עמהם הוי קביעות ונחת. אבל 

בכל אופן לא יהיה עשוי לנחת כשאין עושין רצונו של מקום, ואז 
מכיון שנוסעין ממקום למקום ע"י מלאך, ולא יועיל מה שנעשה 
מעצי שטים ונחשב לעץ כיון שממילא אינו עשוי לנחת, על כן 
עשאוהו מסתם עץ ולא מעצי שטים כי התורה חסה על ממונם 
של ישראל, דכל הציווי לעשותו מעצי שטים היה כדי להצילו 

מאה מרוב קדושתו. ואע"פ שלפי"ז יוצא דהי' שלא יוכל לקבל טו
ב' ארונות כחד דעה בירושלמי (שקלים ו. סוטה ח, ג) וכן פי' 
רשיז"ל וא"כ צ"ב קושית הגמ' ביומא רק צ"ל דהקושיא הוא 

  (אור יקרות)                 .דמסתבר דכמו זה משל ציבור כך גם השני

מחוץ תצפנו. ועשית ארון וגו'. וצפית אותו זהב טהור מבית ו
בירושלמי פרק חלק [סנהדרין לח.] אחיתופל אדם גבור  יא)-(כה, י

בתורה הי', כתיב ויוסף עוד דוד וגו', אמר ר' ברכי' בשם ר' אבא בר 
כהנא תשעים אלף זקנים מינה דוד ביום אחד ולא מינה אחיתופל 
עמהם וכו', את מוצא בשעה שבא דוד לשאת את ארון ברית ה' לא 

[דכתיב בכתף ישאו, ולא עשו כן אלא וירכיבו] וירכיבו  נשאו כתורה
את ארון ברית האלקים על עגלה חדשה וגו'. וקשה לי האיך שייך 
את מוצא וכו' להא דלפניו שמינה צ' אלף זקנים ולא מינה 

ונראה ע"פ מה דאמרינן בגמ' דחגיגה [דף טו:] אשכחי'  אחיתופל.
בכית א"ל מי זוטרא  שמואל לרב יהודא וכו' א"ל שיננא אמאי קא

מה דכתיב בהו ברבנן [דואג ואחיתופל] אי' שוקל ואי' סופר שהיו 
סופרים כל אותיות שבתורה, ואמר ר' אמי תלת מאה בעיי בעו 
דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר, ותנן ג' מלכים וד' הדיוטות 
אין להם חלק לעוה"ב, [פי' ואחיתופל אחד מהם], א"ל טינא היתה 

שעים היו מימיהם רש"י], פי' שלא הי' תוכו כברו. ואיתא בלבו [ר
בגמ' דברכות [דף כח.] באותו יום שנתמנה ר' אלעזר בן עזריה 
לנשיא סלקוהו לשומר הפתח, דרבן גמליאל היה דורש כל תלמיד 

וראב"ע דרש לעולם יעסוק אדם בתורה  שאין תוכו כברו אל יכנוס,
ילא לפי"ד ראב"ע שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ממ

הי' להם למימר ג' בלי אחיתופל [אע"פ שלא הי' תוכו כברו], 
והנה תמהו המפרשים למה לא עשאו ארון של  משא"כ לדעת ר"ג.

זהב דהי' מובחר שבכלים, ולפי דעת רז"ל [יומא עב:] בא ללמד 
שכל ת"ח שאין תוכו כברו אינו ת"ח. והחזקוני תירץ לפי שכל 

ארון בכתף והקילו המשא. [ובזה יתפרש הכלים נשאו בעגלות וה
היטב הירושלמי צ' אלף זקינים מינה דוד] ולא מינה אחיתופל 
עמהם, למה לפי שאין תוכו כברו, ומנ"ל דלא הוי ת"ח, מארון שלא 
נעשה של זהב [וכדעת רז"ל], וקשה דלמא הטעם כפי' החזקוני כדי 
להקל המשא, לכך אמר שעשה שלא כדין שהשיא את הארון 

עגלות, וע"כ מוכח דס"ל דלא כד' החזקוני, ומוכח דלא הוי ת"ח, ב
  (הגה"ק רבי ארי' לייב זי"ע אבד"ק הנובר בן הפנ"י)                       וק"ל.

  

ועשית בדי עצי שטים, וצפית אתם זהב והבאת את הבדים 
רמז שצריך לעשות לתורה בדים, ועי"ז יוכלו בטבעות. (כה, יג) 
מי שדורש לעם צריך להשתמש "במשלים להחזיק בתורה, ו

וסיפורים", למשוך לב העם ולב הנערים, וכמו שאמרו חז"ל על 
הפסוק (קהלת יב) 'ויותר שהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את 
העם ואיזן וחיקר ועשה משלים הרבה', אר"א בתחילה היתה 
דומה התורה לקופה שאין לה אזנים, עד שבא שלמה ועשה לה 

בין כא, ב). כי על ידי המשל, שמטין אוזן לשמוע אזנים (עירו
הדברי תורה. וזה עשה "אוזניים  –יבינו גם הנמשל  –המשל 

לתורה" שע"י המשל מטין אוזן לשמוע דברי תורה.על זה מזהיר 
הכתוב "וצפית אתם זהב" תשתדל שגם המשל יהא מלא צוף 

 ג



משל  וכבר משלו ונועם אמרים, שעי"ז נקלטים דברי תורה.
פא שרשם תרופה מרה לחולה, וציוה לערב דבר מתוק בתוך לרו

התרופה המרה שיהא ערב לחיכו ויסכים לשתייתו. ברם, רבים 
מעמי הארץ שומעים רק את המשל בלי הנמשל, על זה אמר 
דוד (תהלים מט) אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו, 
 (כשאדם שומע דברים יקרים, ברם "ולא יבין נמשל" [ששם לבו

  (הגה"ק בעל שבט מוסר זי"ע)             רק למשל] אז כבהמות נדמו. 
  

בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו ונתת אל הארון 
יש להבין למה  טז)-את העדות אשר אתן אליך. (כה, טו

נשתנה הארון משאר הכלים שרק בו צוה הקב"ה שלא יסורו 
ל כי ידוע שישנם הבדים ממנו, מה שלא מצינו בשאר הכלים. וי"

שני סוגי מצות, יש מצות התלויים בזמן ואינם נוהגים בתמידות, 
כמו מצות ציצית ותפילין וכדומה שזמנם רק ביום ולא בלילה, 
ויש מצות תמידיות, כמו מצות האמונה, לידע שיש בורא עולם, 
ולייחד אותו, וכן מצות אהבת השי"ת ויראתו, שהן מצות שיש 

והנה  ובכל שעה, ואינם תלויים בזמן. לקיימם תמיד בכל עת
בתוך הארון היו מונחים הלוחות שהיה כתוב בהם עשרת 
הדברות, מצות אנכי ולא יהיה לך, שהם שורש דת ישראל, 
וכוללים מצות אהבת ויראת השי"ת, שהם המצות התמידיות 
שיש לקיים אותם בכל עת ובכל שעה. ולזה צוה הקב"ה דוקא 

, להורות כי בכל עת ובכל שעה ממנו לא יסורועל בדי הארון 
ורגע צריך האיש הישראלי להיות דבוק ואדוק במצות אלו, ולא 

  (קדושת לוי)                                    להסיח דעת מהם לעולם.

  ועשית כפרת. (כה, יז)
לפי שהיא כפרה לכל תולדותם כאומרו (משלי ט"ז, ו) "בחסד 

א ג,'י"ד) "אם יכופר עון בית עלי ואמת יכופר עון", וכתיב (ש"
בזבח ומנחה", ואמרינן (ר"ה י"ח.) בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל 
מתכפר בד"ת שעולים על כל הקרבנות, דכתיב (ויקרא ז', ל"ז) 
"זאת התורה לעולה וגו'. ולפי שידוע שהתורה לא נבראת אלא 
לעסוק בה תמיד, ואין כל אדם יכול לעמוד בזה, זולתי תינוקות 
של בית רבן שיש להם זה הכח, והם היו ערבים על אביהם במתן 
תורה, וכשאין עוסקים בה הקב"ה נפרע מהערבים, דכתיב 
(תהלים ח') "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז" והם מבטלים גזרות 
רעות, כאמרו "להשבית אויב ומתנקם", ואמרו "ולשון רכה 

ית רבן גזירות תשב"ר גרם" (משלי כ"ה, ט"ו) ר"ת תינוקות של ב
רעות מבטלים. לכן סמך בכאן "ועשית שנים כרובים זהב", רמז 

רביא, בענין  –לתינוקות וילדים העוסקים בתורה, כי תרגום ילד 
שהם יהיו מגינים על ישראל, וזהו "והיו הכרובים פורשי כנפים 
וגו'. ולכן חזר לומר "ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה ואל 

שהיא התורה, להורות שאחר שהיו  –ות" הארון תתן את העד
הכרובים עשויים בכפורת, יתן העדות בארון ולא קודם לכן, אחר 

  (צרור המור)                    שתכלית התורה בעבור הכרובים.
  ואל הארון תתן את העדת אשר אתן אליך. (כה, כא)

כתב רש"י דבא ללמד שבעודו ארון לבדו בלא כפורת יתן תחלה 
תוכו ואח"כ יתן את הכפורת עליו. והרמב"ן חולק, העדות ל

דיותר משמע שיתן אחר שכבר מונח הכפורת עליו, דארון נקרא 
ארון בשלימותו עם הכפורת. ויש להבין למה נטה הרמב"ן לומר 
שהניח הלוחות בתוך הארון אחרי שכבר היה הכפורת עליו, 

ה וי"ל דהנה גם מש שלכאורה רחוק הדבר לעשות כן במציאות.
רבינו עשה ארון בעלותו להר דכתיב בפרשת עקב, וגם אותו 
ארון היה עשוי של עצי שטים עם כפורת עליו. והנה כתב 
המג"א (סי' שט"ו סק"ה) דתיבה שעלי' כפורת אסור להניחה 
עלי' בשבת דעושה אוהל. וכיון שמשה ירד מן ההר ביוהכ"פ, 

יחוה בע"כ שכבר היתה מונחת הכפורת על הארון מאתמול והנ
פתוחה מעט, ובאותה פתיחה שלשל משה את הלוחות לתוך 
הארון. ויתכן דמשם הכריח הרמב"ן שגם בארון שעשה בצלאל 

היה הציווי לשים הלוחות להארון אחר שכבר מונח הכפורת על 
רובו, דמהיכ"ת לחלק בין הציווי "ושמתם בארון" שבפרשת עקב 

ילפינן הכא להציווי ואל הארון תתן את העדות שבפרשתנו, ו
  (חתם סופר)            משם במה מצינו.   

  מקשה תיעשה המנורה. (כה, לא)
נתקשה משה במעשה המנורה והראה לו ה' יתברך, ואחר כך 
כתיב שנעשית מעצמה, תיעשה וכו'.לכאורה צ"ב אם כן למה 
הראה לו? ונראה מכאן יסוד גדול כי על ידי רצון האדם בלב 

ל יכולתו, נגמר השאר,, אף ונפש באמת, ומתאמץ ועושה ככ
אותו החלק מה שאינו יכול לעשות נעשה מעצמו, וזה מה 
שכתוב השלך לאור כו' כן הוא בכל מצוה מכל איש ישראל, כי 
ודאי אין בכח אדם לעשות רצונו יתברך, בתכלותה ובשלימותה 
רק כפי רצון האדם נגמר מעצמו, ומכל מקום הגמר בא גם כן 

שהראו לו, לידע מכון ורצונו יתברך, ועל  על ידי רצון האדם. וזה
ידי שרצה לעשות רצונו יתברך, רק שהיה למעלה מכח אדם, 
לזה נעשה מעצמו. כענין זה פירש אא"ז מו"ר זצלה"ה על מה 
שכתוב "יגעתי ומצאתי", ודקדק כי מציאה בהסח הדעת, ומה 
שבא על ידי יגיעה למה נקרא מציאה. אך מי יכול למצא האמת 

יגיעתו, ורק שה' יתברך נותן במתנה ודרך מציאה על ידי על ידי 
היגיעה. וכן כתוב במשה, אחר שהיה מ' יום בשמים לחם לא 
אכל וכו', אחר כך ויתן אל משה, וכתוב במדרש במתנה נתנה לו 
וכו' ומשום הכי דוקא במנורה נתקשה משה רבינו, שהוא מרמז 

  (שפת אמת)        על חכמת התורה שהוא למעלה ממושגי אנוש..

   ועשית את הקרשים למשכן. (כו, טו)
יש לומר דהנה כתיב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ונ"ל 
דאיתא בברייתא דר"י בשלש עשרה מדות התורה נדרשת. ור"ל 
עיקר התורה היא נדרשת כשאדם מחזיק בשלש עשרה מדות 
מה הוא רחום כו' וכן כולם ואז תורתו שלומד נדרשת בכל 

מקדש בגימטריא מדה ומדה הוא לשון כלי. ור"ל עולמות. ו
בהמדות טובות ולשמור עצמו מכל מדה  כשאדם מחזיק עצמו

רעה אז הוא מרכבה להשכינה. וזהו הפירוש כביכו"ל ר"ל כ"ב 
הוא כמו ק"ב בקו"ף שכ"ף בקו"ף מתחלפין באותיות גיכ"ק וקב 
הוא מדה כמו שמצינו חנינא בני די לו בקב חרובין ור"ל כ"ב 
דהיינו ע"י המדות יכול ר"ל ע"י המדות טובות שאדם מחזיק 
עצמו בהם ומשמר א"ע ממדות רעות יכול הקב"ה לשכון בזה 
העולם דהיינו ע"י שהוא מרכבה להשכינה: וזהו ועשו לי מקדש 
ר"ל שתתקנו א"ע במדות כדי שאשכון בתוכם וראש על המדות 
 רעות הוא מדת שקר דכל מדות רעות הם נגד מדת אמת

וכשיחזיק א"ע במדת אמת וישבר עצמו ממדת שקר עד 
תכליתה אזי ממילא הוא מחזיק א"ע במדות טובות ומשבר 

ור"ל שאותיות  וזהו ועשית קרשים למשכן עצמו ממדות רעות.
קרש הם אותיות שקר והיינו שתשבר עצמך ממדת שקר עד 

אותיות  תכליתה ולחזק עצמך במדת היפוך כמו קרש הוא היפך
שתעשה עצמך קרש למשכן דהיינו שתהי' מרכבה שקר עד 

  (נועם אלימלך)                      להשכינה כנ"ל.
  

  ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים. (כו, טו)
"מאותן העומדין ומיוחדין לכך. יעקב אבינו נטע ארזים במצרים, 
וכשמת צוה לבניו להעלותם עמהם כשיצאו ממצרים, ואמר 

ה לצוות אותן לעשות משכן במדבר מעצי להם שעתיד הקב"
שטים, ראו שיהיו מזומנים בידכם" (רש"י) ונראה כי דברי חז"ל 
אלו מרומזים בלשון הפסוק: שהרי יש לדקדק, מדוע נכתב 
בפסוק "ועשית את הקרשים" בה"א הידיעה? אלא באה התורה 
לרמוז לנו, שאין מדובר בקרשים סתם, כי אם באותם ארזים 

ועים שנטע יעקב אבינו ע"ה במצרים. רמז לדבר: מיוחדים ויד
"יעקב אבינו נטע להם ארזים בגימטריה: "הקרשים למשכן" 

ללמדנו כי יעקב אבינו  "תתרצ"ה",ומספר שניהם הוא במצרים". 
 ד



על מעשה העגל? והשיבו  תתרצה'שאל את הקב"ה במה '
השי"ת: בעצי שטים. וכך אמר במדרש תנחומא: "עצי שטים הם 

ת והכעיסוני בעגל, יבואו עצי שטים ויכפרו על עשו שטו
  (כלי יקר)                                                             שטותן". 

  ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים. (כו, טו)
"למה עצי שטים? לימד הקב"ה דרך ארץ לדורות, שאם יבקש אדם 

מר לו: ומה מלך מלכי המלכים לבנות ביתו מאילן עושה פירות, או
שהכל שלו, כשאמר לעשות משכן אמר לא תביא אלא מאילן 
שאינו עושה פירות, אתם על אחת כמה וכמה" (שמו"ר לה, ב). צריך 
להבין, מנין ידעו חז"ל שעצי שטים נבחרו בגלל שאין הם עושים 
פירות, ואולי הם נבחרו בגלל גובהם או חוסנם? זאת ועוד, הרי יש 

אילנות שאינם עושים פירות כמו ארזים וכדומה, שלא נבחרו עוד 
לעשיית המשכן, הרי שהיתה סיבה מיוחדת בבחירתם של עצי 
שטים, ומתחזקת השאלה מנין למדו חז"ל שסיבת בחירתם היתה 

על המדרש מוסיף ושואל, הרי עוד יפה תואר" ה"  אי עשיית פירות?
כה, י, יג, ועוד),  קודם לכן נזכרו בפרשה זו "עצי שטים" (לעיל

ומדוע דווקא על פסוק זה שאל המדרש "למה עצי שטים"? וי"ל על 
פסוק זה דורשים חז"ל במדרש תנחומא (פר' תרומה סי' ט): 
"'ועשית קרשים' לא נאמר אלא 'ועשית הקרשים', אותן שהתקין 
להם אביהם". ומבואר שם במדרש: "מהיכן היו הקרשים? יעקב 

שירד למצרים. אמר לבניו: בני, עתידים אבינו נטע אותם בשעה 
אתם להגאל מכאן, והקב"ה עתיד לומר לכם משאתם נגאלין 
שתעשו לו את המשכן, אלא עימדו וניטעו ארזים מעכשיו, שבשעה 
שיאמר לכם לעשות לו את המשכן יהיו הארזים מתוקנים לכם מיד 

 הרי שבעת שצווה אותם משה רבינו: "ועשית עמדו ונטעו ועשו כן".
את הקרשים בה"א הידיעה, הבינו כולם כי המדובר באותם קרשים 
מיוחדים מעצי שטים שניטעו לצורך המשכן, ואם כן מדוע צריך 
היה הכתוב להמשיך ולכתוב "עצי שטים"? לכן פירש המדרש, כי 
התורה באה ללמדנו אגב אורחא דרך ארץ, שלא לבנות מעצים 

ן של 'עצי שטים'. ועתה הנותנים פירות, וזאת למדנו מייתור הלשו
מיושב מדוע דרשו חז"ל את דרשתם דווקא בפסוק זה, כיוון שרק 
כאן נאמר 'הקרשים' בה"א הידיעה, וממילא רק כאן המלים 'עצי 

  (בנין אריאל)                                                 שטים' מיותרות.

ה. והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצ
ואיתא במדרש מהיכן מצאו אותו לשעה, אלא שהיה  (כו, כח)

מוצנע עמהם מימות יעקב אבינו ע"ה. ונראה לפרש דהנה כתב 
הרמב"ם בפ"ד משמונה פרקים דצריך האדם לבחור בדרך 
הממוצע, דהיינו שלא ימאס ויתרחק לגמרי מעניני עוה"ז, אבל 

כן פירש ודאי לא ידבק בהן יותר מדאי, אלא בדרך האמצעי. ו
בעל העקידה את הפסוק לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר 

בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת, דהכוונה שלא ילך רק בתר 
חלק הנפשי הרוחני לאבד חלק הגוף, וגם לא ילך בתר הארציות 
הגופנית לעזוב חלק הנפש לגמרי, אלא יאכל וישתה ויישן לשם 

ומחבר עולם  שמים, ובזה יעלה את המאכל מצומח לחי ומדבר
 התחתון עם עולם העליון ומקשרן יחד, וזו היתה כוונת הבריאה.

נודע שיעקב היה המובחר שבאבות, כי אברהם היתה והנה 
מדתו חסד ויצחק מדתו גבורה, ויעקב מדתו אמת כמ"ש תתן 
אמת ליעקב, כי הוא הלך בכל עניניו בדרך הממוצע ביו חסד 

ש בו אות הראשון וגבורה. ועל זה מורה תיבת "אמת", שי
שבאל"ף בי"ת, ואות האמצעי, ואות האחרון, כי היה שלם בכל 
המדות ולא הזניח שום דבר, אלא עסק בתורה, וגם היה רועה 
צאן, וקישר את הגשמיות להרוחניות כי עשה הכל לשם שמים. 
והנה איתא בזוה"ק דציור המשכן הוא ציור האדם, וכשם 

שלימה, כך יש במשכן כל שהאדם עם אבריו וגידיו הוא קומה 
הבחינות והאברים כנגד ציור האדם. ונראה דהבריח התיכון 
האמצעי שהיה מקשר ומאחד את המשכן להיות אחד, רומז 
שדרך הממוצע מקשר את האדם ומאחד את העולם התחתון 
עם העליון יחדיו. וזה שמקשה המדרש, מהיכן מצאו אותו 

ם הטמאה, ואיך ישראל לשעה זו, והלא זה עתה יצאו ממצרי
בזמן קצר כזה הזדככו להשיג מדריגה זו ללכת בדרך הממוצע 
ולקשר את הכל יחדו עי"ז ולמלאות בזה תכלית הבריאה, 
ומתרץ שהיה מוצנע עמהם מיעקב, שירשו מדה זו מיעקב 

  (קול אריה)                            שהיה מושלם במדה נבחרת הזאת. 
  יח)ורוחב חמשים בחמשים. (כז, 

וחז"ל בעירובין כ"ג ע"ב דרשו טול חמישים וסבב חמישים עיי"ש, 
ולענד"ה נל"פ דבפ' בשלח כתיב וחמשים עלו בני ישראל מארץ 
מצרים, ועיין רש"י כמה פירושים, ולענד"ה דמספר האותיות של 
הי"ב שבטים ראובן ושמעון וכו' כשבנימין נכתב מלא הם חמישים 

ממצרים אחר שאכלו הקרבן פסח  אותיות כידוע, וכשישראל יצאו
היו במדרגה גדולה מאד והיו כל ישראל יחד כמו הי"ב שבטים, וזה 

עלו בנ"י שהיו כולם יחד כמו החמשים אותיות של וחמשים 
והנה מבואר בילקוט דביום הקמת המשכן היו עומדין כל  השבטים.

ישראל בחצר המשכן לפני פתח אהל מועד בתוך החמשים אמה 
ל פניהם, והי' לכאו"א רווח כדי ד' אמות. ובפרשת צו ומשתטחין ע

כתיב ותקהל העדה פתח אהל מועד וכתב רש"י זה אחד מן 
המקומות שהחזיק מועט את המרובה, ונמצא דבאותן חמישים 
אמה עמדו כל ישראל ששים רבוא שהן החמשים אותיות של י"ב 

אל מרומז בזה שכל ישר"חמשים בחמשים" השבטים בני יעקב. וז"ש 
הי' עומדין באותן חמישים אמה שלפני אהל מועד והמועט החזיק 

  )(הגה"צ רבי שלמה זלמן עהרנרייך הי"ד אבד"ק שאמלויא   את המרובה והבן.

 

  מכון מעשה רוקחשע"י  נלקחו מהקונטרס הבינה והברכה ה"ק מבעלזאמרבו התורות

דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו 
וצריך להבין שהרי התורה  לבו תקחו את תרומתי. (כה, ב)

ת בכל הדורות (ראה זוה"ק ח"א רא, א; הקדושה היא נצחית ונוהג
"תולדות יעקב יוסף" ריש פר' חיי שרה וריש פר' מקץ), ואיך שייך 
לומר לדורות: "מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי", 
בעוד שישנם אנשים אשר ידבם לבם ורצונם עז לתת צדקה לעניים 

ורה ולשאר צרכי מצוה, ואין באפשרותם לתת. ויש לומר, שהת
הקדושה מבטיחה בכך, שכל מי שיש לו נדבת הלב ורצון לתת, 
ישפיע לו השי"ת מאוצרו הטוב שיוכל לתת כפי רצונו וחפצו, ולא 
יחסר לו כלום, כדאיתא בגמרא (ב"ב ט, ב): "כל הרודף אחר צדקה, 
הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות ועושה בהן צדקה", וכמו שמצינו 

להביא עורות תחשים, ואף על פי בנדבת המשכן שציוה השי"ת 
שלא היה התחש בנמצא, נזדמן לו למשה לפי שעה ועשה ממנו 

ם הביאו ִא משכן ונגנז (שבת כח, ב), וכן כתיב (ויקהל לה, כז): "והנִש 
ולחושן", ואיתא את אבני השוהם ואת אבני המלואים לאפוד 

את בתרגום יונתן (וע"ע יומא עה, א), שהעננים הביאו מנחל פישון 
אבני השוהם ואבני המילואים שהיו צריכים לאפוד ולחושן, והורידו 
אותן במדבר, והנשיאים לקטום והביאו אותן לצורך מלאכת 
המשכן, אף על פי שאין זה כדרך העולם, הזמין להם הקב"ה 

  וזהו: "ויקחו לי תרומה מאת כל  שיוכלו להביא כפי רצונם וחפצם.
  

והיינו שכל אדם בכל י", איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומת
הדורות ובכל זמן ירים תרומת ה' לצדקה ולכל צרכי מצוה בנדבת 

 ה



הלב, והתורה הקדושה מבטיחה, שכל איש אשר ידבנו לבו ויהיה לו 
ישפיע לו השי"ת כל הטובות רצון אמתי לתת את תרומת ה', 

שבעולם ויוכל לתת כרצונו ונדבת לבו, ולכן "מאת כל איש 
  (כ"ק מרן מהר"ש זי"ע)            תקחו את תרומתי". אשר ידבנו לבו 

דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר 
וברש"י: "ויקחו לי  ידבנו לבו תקחו את תרומתי. (כה, ב)

תרומה, לי לשמי". ודקדקו המפרשים (ראה רש"י ועוד) בענין כפל 
תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו",  הלשון בפסוק: "ויקחו לי

ושוב: "תקחו את תרומתי". ויש לומר בדרך רמז, דהנה האדם צריך 
לעסוק בתורה ולקיים המצוות בחשק וברצון הלב ובהתלהבות, 
בכל כוחותיו וכל חושיו, אבל יש לפעמים כשהוא מכין את עצמו 
לקיים מצוה או ללמוד תורה או לומר תפלות ותחנונים ושירות 
ותשבחות להקב"ה, והוא מתבונן בשפלות עצמו, ומחמת פחיתות 
מצבו בעבודת השי"ת היינו מתמלא בושה והכנעה, עד שאינו 
מרהיב עוז בנפשו לפתוח את פיו לפני השי"ת, או לעסוק בתורה 

ר האדם באותה כֵ זָ ולקיים מצוה לפניו ית"ש. והעצה לכך היא, שיִ 
ת"ש, שהן מצוות "אנכי" שעה במצות אמונת הבורא ויחוד הבורא י

ו"לא יהיה לך", שהן מצוות תמידיות שהאדם חייב בהן בכל עת 
ורגע, בלי שום הפסק ("ספר החינוך" מצוה כה), ועל ידי מצוות 
אלו שהוא מקיים באותה שעה, יתעורר לאהבת הבורא וליראת 
הבורא (ראה רמב"ם פ"ב מהל' יסודי התורה הל' א ב ובפירוש 

כל להתחזק ולעסוק בתורה ותפלה ולקיים שם), ומתוך כך יו
וזהו דכתיב: "ויקחו  מצוות הבורא ית"ש באהבה וביראה ובשמחה.

ופירש רש"י: "ויקחו לי תרומה, לי לשמי", ונרמז בזה,  לי תרומה",
שכאשר האדם מכין את עצמו לקיים מצוה, יזכור במצות יחוד 

כל איש הבורא ית"ש, "ה' אחד ושמו אחד", ועל כך יהיה: "מאת 
אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי", והיינו שיוכל לקיים את כל 
המצוות ברצון הלב, בחשק ובשמחה כראוי וכנכון. ובזה יש לפרש 
מה שאמרו במדרש (שמו"ר לג, א): "'ויקחו לי תרומה', הדא הוא 
דכתיב (משלי ד, ב) 'כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו'", 

נקראת "לקח טוב" (ברכות ה, א; תענית לקח טוב הכונה לתורה ש
ז, א), ויש להבין ענין כפל הלשון בפסוק: "לקח טוב נתתי לכם 
תורתי אל תעזובו, שהיה די לומר: לקח טוב נתתי לכם אל 

, כי "תורתי" הכונה לשתי דברות הראשונות, ויש לומרתעזבוה. 
"אנכי" ו"לא יהיה לך", שהן נקראות "תורתי" דייקא, לפי שמפי 
הגבורה שמענום (מכות כד, א), וזוהי הכונה "כי לקח טוב נתתי 
לכם", כלומר, נתתי לכם תורה ומצוות, ובכדי לעסוק בתורה 
ולקיים המצוות בחשק וברצון הלב כראוי, "תורתי את תעזובו", 
והיינו שעל ידי מצוות אמונת הבורא ויחוד ית', שהן "תורתי", והן 

ולא ניתנים לעזיבה אפילו  מצוות תמידיות הנוהגות בכל עת,
לרגע, תוכלו להתחזק ולקיים את כל המצוות כראוי, כאמור. 
והשי"ת יעזור שנוכל לקיים תורתו ומצוותיו ית' בשלמות, באהבתו 

  (כ"ק מרן מהר"י זי"ע)                                      ויראתו ית"ש באמת.

י ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת מבין שנ
הכרובים אשר על ארון העדות את כל אשר אצוה אותך אל 

וברש"י פירש: "ודברתי אתך מעל  בני ישראל. (כה, כב)
הכפורת, ובמקום אחר הוא אומר (ויקרא א, א) 'וידבר ה' אליו 
מאוהל מועד לאמר', זה המשכן מחוץ לפרוכת, נמצאו שני 

ניהם, כתובים מכחישין זה את זה, בא הכתוב השלישי והכריע בי
'ובבא משה אל אוהל מועד וישמע את הקול מדבר אליו מעל 
הכפורת' וגו' (נשא ז, פט), משה היה נכנס למשכן, וכיון שבא 
בתוך הפתח קול יורד מן השמים לבין הכרובים ומשם יוצא 
ונשמע למשה באוהל מועד". וצריך להבין שלאחר שכבר כתיב 

על הארון, מה  למעלה בפרשה (כ, כא) שהכפורת והכרובים היו
טעם חזר הכתוב כאן לומר: "אשר על ארון העדות". גם יש 
להבין רמז הענין המובא ברש"י, שהיה דבור הקב"ה אל משה 

באופן זה: "קול יורד מן השמים לבין הכרובים ומשם יוצא ונשמע 
, על פי מה דאיתא בקדמונים ("צרור המור" ויש לומר למשה" וכו'.

"ת שם) רמז הענין שעל הארון היו פסוק יח; "שפתי כהן" עה
הכרובים אשר "דמות פרצוף תינוק להם" (רש"י פסוק יח; סוכה 
ה, ב), להורות "שעיקר לימוד התורה הוא לימוד התינוקות, שעליו 
העולם עומד בהבל פיהם, הבל שאין בו חטא" (שבת קיט, ב), 
וזהו דכתיב (תהלים ח, ג): "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז", 

מרו רז"ל (ב"ר מב, ג): "אם אין גדיים אין תיישים", והקטנים וא
"היו ערבים על אביהם במתן תורה" (עי' תנחומא ויגש ב), ולכן 
שלמות מצות לימוד התורה היא רק כשהאב לומד עם בניו 
הקטנים, וזה שמצינו במוני המצוות (ראה "ספר המצוות" 

התורה ואת להרמב"ם מצות עשה יא) שלא מנו את מצות לימוד 
מצות תלמוד תורה לבניו לשתי מצוות נפרדות, אלא כללו את 
שתיהן במצוה אחת, להורות בזה שמצות לימוד התורה של האב 
לא נשלמת רק כשילמד את בניו, ואפילו אב הלומד תורה יומם 
ולילה, כל עוד שאינו מלמד את בניו, הוא עצמו לא קיים מצות 

ין שהקול למשה רבינו ע"ה וזהו הענ "תלמוד תורה" בשלמותה.
היה יורד מן השמים לבין הכרובים" דייקא, "ומשם יוצא ונשמע 
למשה באהל מועד", להורות שמה שזכה משה רבינו ע"ה לשמוע 
 את דבר ה' הוא דוקא בשביל לימוד התורה של התינוקות של

בית רבן הרמוזים בכרובים. וזה שנרמז בפסוק: "ודברתי אתך 
מעל הכפרת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות,, והיינו 
שהדבור למשה רבינו ע"ה מבין שני הכרובים היה להורות שעיקר 
הדבור הוא בשביל התינוקות של בית רבן שיהיו קשורים 

וא לימוד וצמודים אל ארון העדות, שעיקר לימוד התורה ה
  (כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע)                                       התינוקות, כאמור.

  

ושמת את השלחן מחוץ לפרוכת ואת המנורה נוכח השלחן 
  על צלע המשכן תימנה והשלחן תתן על צלע צפון. (כו, לה)

ויש להבין מפני מה לא כתבה התורה מיד: ושמת את השולחן מחוץ 
צפון, אלא כפלה את ענין נתינת השולחן: "ושמת את  לפרוכת על צלע

השולחן מחוץ לפרכת", והפסיקה במנורה: "ואת המנורה נוכח השלחן" 
וגו', ואחר כך שוב: "והשלחן תתן" וגו'. ויש לומר בדרך רמז, בהקדם 
מה שכתוב ב"קדושת לוי" (לקוטים ד"ה או יבואר הב') על הפסוק 

וע והללתם את שם ה' אלקיכם", (יואל ב, כו) "ואכלתם אכול ושב
דהנה איתא ב"שולחן ערוך" (או"ח סי' רלא): "בכל מה שיהנה בעולם 
הזה, לא יכוין להנאתו, אלא לעבודת הבורא יתברך, כדכתיב (משלי ג, 
ו) 'בכל דרכיך דעהו', ואמרו חכמים (אבות פ"ב מי"ב) 'כל מעשיך יהיו 

ים, האחת היא, לשם שמים'", ושתי מדרגות ישנן באכילה לשם שמ
שהאדם אוכל בכונה "שיהיה לו כח לעבודת הבורא ב"ה בתורה 
ותפלה", ובאופן זה האכילה היא רק הכנה לעבודה, כי "בשעת 
האכילה אינו עובד השם, רק אחר כך כשילמוד", והמדריגה הנעלית 
היא, עבודת הצדיקים "אשר אכילתם בקדושה, ובשעת אכילה יש 

אומרים תורה בשעת אכילתם, אם כן להם מחשבות קדושות, וגם 
בשעת אכילתו עובד את הבורא ב"ה, וזהו נקרא אכילה, מה שאין בן 
בחינה הקודמת בשעת אכילה לא נקרא עדיין אכילה, כיון שלא פעל 
בשעת מעשה, רק אחר מעשה, וזהו 'ואכלתם אכול', רצה לומר, 
שתראו שבשעה שאתם אוכלים יהיה אכילה, וזה אי אפשר כי אם 
לעסוק בתורה על השולחן", כמו שממשיך הכתוב: "והללתם את שם 

וזה  ה' אלקיכם", והיינו כשתעסקו בדברי תורה בשעת האכילה עצמה.
, שתחלה כתיב: "ושמת את השלחן מחוץ לפרכת", שנרמז בפסוק

ורומז על בחינת עבודת האכילה שהיא רק הכנה לעבודת השי"ת, ואז 
ה, כדכתיב (משלי ו, כג): "כי נר השלחן טפל למנורה הרומזת לתור

מצוה ותורה אור", ואחר שאמר: "ואת המנורה נוכח השלחן על צלע 
המשכן תימנה", שהיא כנגד התורה, כתבה שנית: "והשלחן תתן על 
צלע צפון", והיינו שעל ידי אמירת דברי תורה על השולחן מעלה את 

  (כ"ק מרן מהר"א זי"ע)         האכילה, עד שהיא עצמה עבודה, כאמור.     
 ו



  

  
ידוע שסיפורי מעשיות  ה) (כו, .הלולאות אשה אל אחותהמקבילות 

עובדות והנהגות טובות מצדיקים הוא ענין גדול, ובפרט כשזה 
מביא לאמונת ה' ואמונת צדיקים, ופירשו בזה לשון רש"י בפרשת 

מה שמשיחין  - חיי שרה: אמר רב אחא יפה שיחתן של עבדי אבות 
יותר מתורתן של בנים. וזקני קוה"ק  -ת ה' שעבדו אבותינו מעבדו

 הר"י מרוז'ין זי"ע אמר: דהנה פעם כתוב: "הללו את שם ה'" והדר
"הללו עבדי ה'" (תהילים קלה), ופעם כתוב: קודם "הללו עבדי ה'" 
והדר "הללו את שם ה' (קי"ג), לומר ששקולים שניהם, בזה 

בדי ה' מהולל שם ה'. וזה שמהללים את ה' ובזה שמהללים את ע
מה שאמר הכתוב: "מקבילות הלולאות אשה אל אחותה" ששני 
"הללו" עולים בקנה אחד. והגאון הקדוש מהרצ"א מדינוב זי"ע 
כתב: שאצל בעלי התלמוד היתה זאת ממש לימוד התורה 
הקדושה, והראיה מגמרא (כתובות קג) דמתחיל תנו רבנן והולך 

קדוש ומזה נראה שגם זה לימוד ומספר מפטירתו של רבינו ה
 הרה"ח ר' שמואל ווימער ז"ל חשוב בזמנו הראוי לו (שארית מנחם)

מכפר וויסאווא בגליל גארליץ, רצה לרכוש איזה שטח באמצע 
העיר כדי להרחיב מסחרו, ונתוודע לו שגוי אחד רוצה למכור שטח 
ביתו ומקומה היה מתאים מאוד לפתוח שם חנותו כיון שהי' אצל 

שת דרכים. אך לא רצה הגוי בשום אופן למכרו ליהודי, ונסע פר
להרה"ק בעל דברי יחזקאל משינאווא זי"ע, ואמר לו שלשנה יעשה 

להרה"ק רבי אורי הכהן שם בעז"ה חנוכת הבית. ואח"כ נסע גם 
א' אדר תר"ע) ואמר לו ג"כ כהאי לישנא, - (תקצ"ב מסאמבור זי"ע

ית. עברו כמה חודשים שלשנה הבאה יעשה שם בעז"ה חנוכת הב
ושמע שהגוי כבר מוכן לצאת לאמריקה וחגג שם סעודת פרידה עם 
חביריו, ואמו של אותו נכרי היתה אשה זקינה וישבה אצל החלון 
והביטה החוצה, ובאותה שעה עבר שם ר' שמואל הנ"ל, ורמזה לו 
שיכנס לביתם, ואמר לו: אני ממתין כבר מזמן כי חלמתי חלום 

ני זקנים נכנסים לביתי עם מסר גדול (שקוראים נורא, איך שש
זע"ג) בידם, ואמרו לי שאשתדל תיכף שבני ימכור את ביתו ליהודי, 

ואם לא נחתך אותך לגזרים. גם אמרו לה שתדבר על לב בנה שלא 
יסע לאמריקה. והיא פעלה אצל בנה למכור הבית לר' שמואל. 

יסע  אמנם ביקשה מר' שמואל שהוא ידבר על לב בנה שלא
לאמריקה, ואכן כן עשה. הגוי מכר את ביתו לר' שמואל, אבל לא 
נסע לאמריקה, אחר כמה ימים שמעו שהספינה בה רצה לנסוע 
לאמריקה טבעה בים, והיה לפלא. ככלות השנה כבר עשה ר' 
שמואל חנוכת הבית של חנותו, והוזמנו לשם שני צדיקים הנ"ל. 

יכנס לפתח ראשון, כי כל בהגיעם לפתח הבית התווכחו ביניהם מי 
אחד תלה המופת בחבירו. ובאותה שעה ראתה הגויה הזקנה את 
צורת שני הצדיקים הנ"ל, ונתעלפה מיד, באומרה שהן הן שני 
הזקנים שראתה בחלומה. סיפר הרב מרדכי רייזמאן ז"ל מילידי 
עיה"ק ירושלים ת"ו כי בשנת תר"ע איקלע הוא ללעמבערג ושמע 

"ק רבי אורי'לע מסמבור זי"ע, ותהום כל העיר, על פטירתו של הרה
כי באותו יום ובאותה שעה שנסתלק הצדיק מסאמבור, נפטר 

 ומעשה שהיה כך היה. פתאום גם רופא עינים מפורסם של העיר.
רבי אורי'לע סבל מכאובים גדולים בעינים, ובא ללעמבערג 

ו להתרפא אצל רופא עינים מפורסם. הרופא בדק את עיניו ונתן ל
תרופות והחלימו. כשבקש הרב לשלם לו, סירב הרופא לקחת כסף, 
ונמוקו עמו, שאינו מקבל שכר רופא מרביים. ר' אורי'לע התרעם על 
כך, כי אמרו חז"ל (ב"ק פח.) אסיא דמגן מגן שויא, ובסירובו של 
הרופא הוא מבטל האמון בו. משעמד הרופא בסירובו, פנה אליו רבי 

תסכים להצעתי דע לך, שביום פטירתי אשא אורי'לע ואמר לו: אם 
אותך על שכמי אל שער גן עדן ותנצל מדינה של גיהנום. הרופא 
שהיה מקטני אמונה לא שם לב לדבריו ובחיוך קל נענה להצעתו. 
והנה קרה דבר שהפתיע את כל אנשי עיר לעמבערג, כי באותו יום 

א וקברו ובאותה שעה שנפטר הרה"ק רבי אורי'לע זי"ע מת גם הרופ
את שניהם ביום אחד. מאורע זה היה לשיחה ימים רבים ודמותו 
של רבי אורי'לע נתקדשה בעיני הציבור ושימש כסמל של איש 

  קדוש וטהור עושה פלאות

  איסור שיחה ולימוד באמצע הקריאה
משעה שפתחו הס"ת  (שו"ע ס"ב)אסור לדבר הן בדברי חול הן בדברי תורה 

, ואפי' להורות הלכה אסור, ורק (מ"ב סק"ד)הקריאה  כדי לברך הברכה שקודם
, ואיסור זה (מ"ב סק"ה)להפריש אדם מאיסור התירו ברמיזה או בקיצור נמרץ 

  .(מ"ב סק"ז) אמור גם לאדם שכבר שמע הקריאה באותו יום במנין אחר
  

, ולדבר דברי תורה נח' (שו"ע שם)בין גברא לגברא אסור לדבר דברי חול 
שה, אסור לדבר עם אחרים אפי' בד"ת, ורק האדם הפוסקים, ולמע

, וכן מותר להורות הלכה אפי אם מוציא בשפתיולעצמו מותר ללמוד 
  .ורבים נכשלים בדין זה מחסרון ידיעה(מ"ב סק"ו) לאדם אחר 

  

בשעת  מדינא מותר להעביר הסידרא שניים מקרא ואחד התרגום
(שו"ע הבעל קורא קריאת התורה, אפי' אם אינו אוחז בפסוקים שאוחז 

, כמו"כ צריך (מ"ב סקי"א), ודוקא בלחש שלא לבלבל שאר האנשים ס"ב)
, ויש (בה"ל ד"ה ולקרות)לוודא שיש י' אנשים השומעים הקריאה בלעדיו 

מחמירים שלא להעביר הסידרא בשעת הקריאה, וכן ראוי לנהוג 
למדקדק בדבריו שיכוין דעתו לכל הפרשה לשמעה מפי הקורא 

כי בלא זה א"א לה, וטוב לקרוא בלחש עם הש"ץ מלה במלה מילה במי

, אכן, אף לדעת המחמירים, בין גברא לגברא לכוין ולשמוע כל הקריאה
  .ט"ו) -(מ"ב סקי"ד מותר להעביר הסידרא שמו"ת או ללמוד חומש ורש"י 

  

מדינא אין חיוב לעמוד בשעת קריאת  ישיבה ועמידה בעת הקריאה
כיון  אפי' לעומדים על הבימה שהס"ת עליה, קי"ט)(שו"ע ס"ד, מ"ב ס התורה

וראוי להדר , (רמ"א שם) ויש מחמירים ועומדים, (מ"ב סקי"ז) שהס"ת מונחת במקומה
מפני שצריך האדם להעלות בדעתו כששומע הקריאה מפי הקורא כאלו קבלה  כדבריהם

, ין ה' וביניכם וגו'ישראל עומדין כדכתיב אנכי עומד באותה שעה מהר סיני ובהר סיני היו כל 
, ואדם חלש שקשה לו (מ"ב סק"כ)ובין גברא לגברא אין שום הידור לעמוד 

, לא יעמוד כלל, ועי"ז אין דעתו מיושבת לכוין היטב לקול הקוראלעמוד, 
   .(מ"ב סקי"ט)אלא ישב ויאזין לקול הקורא 

  

, ועניית 'ברוך ה' המבורך לעולם ועד' בשעת אמירת 'ברכו' ע"י העולה
  .(מ"ב סקי"ח) כיון שהוא דבר שבקדושהייבים לעמוד מדינא לכו"ע ח

, וכן בשעת החזרת הס"ת חייבים בשעת הולכת הס"ת מהארון לבימה
לעמוד כל זמן שרואים הספר תורה כשעדיין אינה מונחת במקומה, 

  .(מ"ב סקי"ז) דסמיכה כישיבה ואף להשען ע"ג סטנדר אסור
אף באופן שהבימה חשובה  ד,בשעה שמגביהים הס"ת חייבים לעמו

שהרי מטרת ההגבהה היא כדי  -גבוהה י' ורחבה ד' ומוקפת מחיצות  רשות אחרת

 עכשיו שנוהגים שהאחד .(שעה"צ אות י"ח) להראות הס"ת לעם ומחוייבין לכבדה
המגביה  והרי איתא בחז"ל שהגולל נוטל שכר כנגד כולן...מגביה ואחד גולל 

גבהה היא יותר מצוה מגלילה, וע"כ מי עיקר הגולל... משמע שההוא 

 ז



(שו"ע ס"ד, שנותנין לו ס"ת להגביה [או] לגלול... יגביה ויתן לאחר לגלול 

  .מ"ב סקי"ט)

המגביה הס"ת מעל התיבה להראותה לעם גוללה לכל  הגבהת ס"ת
הפחות ג' דפין ומגביה, ומ"מ הכל תלוי לפי כח המגביה, שאם אין 

(מ"ב סי' קל"ד הרבה יגלול פחות מג' דפין  ביכלתו להגביה כשהיא נגללת

  . סק"ח)

בשעת  לראות הכתב הנמצאים בביהכנ"סמצוה על כל אנשים ונשים 
(ועיי' שע"ת אות ו' שמותר לומר וזאת התורה ולכרוע ולומר וזאת התורה  הגבהת ס"ת

ה עכ"פ שלא באמצע אמת ויציב קודם שירה חדשה, ועכ"פ נראה שלא יאמר רק הפסוק בזה לבד, וגם ירא

כי  וטוב שיראה האותיות עד שיהיה יכול לקרותם, יהיה באמצע ענין)
שו"ע סי' קל"ד ס"ב, ( כתבו המקובלים שעי"ז נמשך אור גדול על האדם

ומ"ב סקי"א, ובסדר היום כתב 'וכשמגביהין ס"ת יביטו כל העם בו... וכל א' יתפלל ויתחנן לפני 
  "ג ר' יעקב טרויבע שליט"אנערך ע"י הרה(.                                                               אלוקיו כפי כוחו')

  
  הרה"ק רבי ישעיה מושקאט מפראגא זי"ע בעל "הרי בשמים" ו"ראשי בשמים" ה' אדר תרכ"ח

הרה"ק רבי ישעיה מושקאט זי"ע 
נולד בשנת תקמ"ג לאביו הגה"צ 
הגביר רבי יעקב משה זצ"ל, שהיה 

בן הרבני [נמנה על עשירי ווארשא, 
רבי שלמה זלמן יערסלובער זצ"ל 

ארשא שזכה לשתי שלחנות שעליו מוו
   .]העידו "תורה וגדולה במקום אחד"

היה חתנו של הרה"ק רבי יצחק 
בעל "אור יצחק" בן  מראדוויל זי"ע.

הרה"ק הרבי ר' מיכל'ע מזלאטשוב 
זי"ע נמנה על תלמידי המגיד הק' 
מקאזניץ זי"ע ובנו הרה"ק רבי 

אביו רבי יעקב [משה מקאזניץ זי"ע. 
חוב קדוש כדי משה נטל על עצמו כ

לזכות את הרבים דלי האמצעים בגולת 
פולין רבת התהפוכות והגזירות שהצרו 
רגליהם וכלכלתם של העם הנרדף, והוא 
הנגיד והנדיב הרווה את צמאונם הרוחני 
של אחיו בהוצאתו לאור מחדש של 
ספרי קודש יקרי ערך שאזלו משוק 
הספרים, וכן בפקודת רבו המגיד הק' 

וציא לאור ספרי מקאזניץ זי"ע ה
המהר"ל מפראג זי"ע, ובשנת תק"ע 
קיבל רשיון לקנות בית ברחוב 
פראנצישקאנא, דבר שהי' נדיר בימים 
ההם לגבי היהודים, והי' מפורסם 

  ]בצדקת פזרונו בישראל.
בכשרונותיו,  רבינו הצטיין

ומנעוריו יצא לו שם כעילוי בכל 
רחבי פולין, שמע העילוי הצעיר 

לאזניו של מווארשא הגיע גם 
החוזה מלובלין זי"ע, רבים וכן 
טובים בקשו לקחתו לחתן להם, 
אולם החוזה מלובלין זי"ע זיווג 
אותו עם נכדת הרה"ק הרבי ר' 
יחיאל מיכל זי"ע מזלוטשוב בת 
בנו הרה"ק רבי יצחק מראדוויל 
זי"ע. והמעשה היה כך: על חסידיו 
של החוזה מלובלין זי"ע נמנה אז 

ירש'ל דישקיס מן הגביר הידוע ר' ה
העיר אופוטשנא, מי שהיה אח"כ 
חותנו של הרה"ק רבי דוד מקאצק 
זי"ע בנו של הרה"ק רבי מנחם 
מנדל השרף מקאצק זי"ע, ר' 
הירש'ל דישקיס זה היה ממקורביו 

ונאמניו של החוזה והיה לעתים 
 קרובות בא אל רבו ללובלין. פעם

אמר לו החוזה "ידידינו הצדיק רבי 
המגיד מזלוטשוב  יצחק בנו של

סובל מאד בעירו ראדוויל מבעה"ב 
שלו, את אביו הצדיק ידענו, ומפני 
הקפדתו חושש אני, ומאחר 
שבעירך אופוטשנא נתפנה מקום 
הרב מן הראוי שתקבל עליך 
להושיב את רבי יצחק על כסא 

  הרבנות אצלכם".
ועשה  קבל ר' הירש'ל דישקיס

כדבר רבו ובשובו לעירו התחיל 
י בעה"ב לאסוף לחזור אחר

חתימות על כתב הרבנות ואח"כ 
נסע לראדוויל והביא את הרה"ק 
רבי יצחק לאופטשנא. כשבא ר' 
הירש דישקיס שוב ללובלין וספר 
להחוזה כי מלא אחרי דבריו וכי 
הרה"ק רבו יצחק נתקבל לרב 
באופטנא אמר לו החוזה: "ועתה 
הירש'ל, יהיה עליך לעשות עוד 

צחק בת מעשה, הלא יש לו לר' י
להשיא, אמור לו בשמי שאני מציע 
לו להשתדך עם הנגיד ר' יעקב 
משה מושקאט מווארשא, יש לו 
לר' יעקב משה בן מצוין עילוי 
ישעיה שמו, ואל ר' יעקב משה 
תסע לווארשא ותאמר גם לו 
בשמי, אף כי הוא מחסידי קאזניץ, 

יצחק  שישתדך עם הרה"ק רבי
ויקח את בתו לאשה עבור בנו 

  י.העילו
  

כמצוות  עשה ר' הירש דישקיס
החוזה נסע אל ר' יעקב משה 
לווארשא והציע לפניו את השידוך 
בשם החוזה, ואחרי זה נסע 
לאופוטשנא והציע להרה"ק רבי 
יצחק, עד אשר שני הצדדים 
הסכימו וכתבו את התנאים וקבעו 
זמן החתונה. החתונה נתקיימה 
בווארשא בביתו של הגביר ר' יעקב 

אבי החתן בשנת  משה מושקאט
בא רבינו  לאחר נישואיו תקס"א.

לאופוטשנא להיות סמוך על שלחן 
חותנו כמנהג הימים ההם וכפי 
שהוסכם בתנאים, שנים אחדות 
ישב רבינו סמוך על שולחנו, ועסק 
בתורה, ויהי לו חותנו גם לרב 
ומורה בתורה וחסידות. בספריו 
מזכיר רבינו את חותנו ביראת כבוד 

בשמו. בספרו "ראשי  ומביא דברים
בשמים" עה"ת בפ' וירא הוא כותב: 
"חותני הרה"ק ר"י מראדוויל זצ"ל" 
או בפ' משפטים "שמעתי מחותני 
הרב הקדוש זצלה"ה", ועוד 
במקומות הרבה, ובהקדמה לסדור 
שלו הוא כותב: "חותני הרב הצדיק 
החסיד אמיתי בוצינא קדישא 

 רבי ו"הכקש"ת מוחסידא ופרישא 
  ראדוויל וכו'".  יצחק מ

  

נשגב על האת פירושו  וכן מביא
הפסוק והתמכרתם שם לעבדים 
ולשפחות ואין קונה וגו' הכוונה 
בזה יובן על פי מה ששמעתי 
מחותני הרה"ק רבי יצחק מראדוויל 
זי"ע שבכה על זה כמה שעות 
לדעת פירושו, ובא אליו אביו הק' 
ואמר לו שהפירוש הוא על דרך מה 

"ה קרא שאמרו חז"ל שהקב
לנבוכדנצר עבדי שגלוי לפניו 
יתברך שישראל יהיו נמסרין לידו. 
ומפני זה קרא לו השי"ת עבד שכל 
מה שקנה עבד קנה רבו וא"כ לא 
יוכלו לצאת מרשותו של הקב"ה 
לפרוק עול מלכות שמים מעליהם, 
וזה שאמר הפ' "והתמכרתם שם 
לעבדים ולשפחות", כלומר כי 
הבעלים שלכם יהיו עבדים 

שי"ת. ומפני זה "ואין קונה לא לה
יהי' להם בכם שום זכות וקנין והבן 

  עכלה"ט.
  

חותנו ה"ה הרה"ק  וגם את אבי
ר' יחיאל מיכל המגיד מזלוטשוב 
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זי"ע הוא מצטט. בספרו "הרי 
בשמים" בתשעה באב הוא כותב: 
"מפה הרב הקדוש ר' מיכלי 
מזלוטשוב" או בפ' במדבר "בשם 

וב הרב הקדוש ר' מיכלי מזלאטש
  זי"ע".

מאד את  ואף שהעריך רבינו
חותנו הרה"ק רבי יצחק זי"ע 
מראדוויל, לא חדל מלהיות 
מחסידיו של הרה"ק המגיד 
מקאזניץ זי"ע שאליו היה רגיל 
לנסוע ביחד עם אביו. גם אחרי 
פטירת המגיד מקאזניץ ביום י"ד 
תשרי תקע"ה המשיך רבינו לנסוע 

משה  רבילקאזניץ אל בנו הרה"ק 
בריעה זי"ע מקאזניץ בעל אליקים 

'באר משה' במשך שלש עשרה 
שנות נשיאותו עד יום י"ב אלול 

  תקפ"ח.
של המגיד  וגם לצאצאיו

מקאזניץ זי"ע היה רבינו קשור. 
בשנת תר"כ כשנולד הרה"ק רבי 
ירחמיאל משה מקאזניץ בן הרה"ק 
בן הרה"ק רבי יחיאל יעקב 
מקאזניץ זי"ע שהיה חתנו של 

מגראדזיסק הרה"ק רבי אלימלך 
זי"ע בעל 'דברי אלימלך' ו'אמרי 
אלימלך' רצה רבינו לנסוע 
לגראדזיסק לברית מילה, אבל 
היות שהיה אז כבר בן שבעים 
ושבע וחלוש מאד לא נתנוהו אנשי 
ביתו לנסוע, בלילה לפני הברית 
ראה רבינו בחלומו את המגיד 
מקאזניץ זי"ע מתרעם עליו ואומר 

אתה לו: "אצלי היום יום שמחה ו
תשב פה?" לפנות בוקר כאשר 
התעורר רבינו משנתו צוה לאנשי 
ביתו לשכור עגלה בשבילו ונסע 
מהר לגראדזיסק ובא בדיוק 
כשהכניסו את התינוק למילה 

  בבהמ"ד.
רבו הרה"ק רבי  אחרי פטירת

משה אליקים בריעה זי"ע מקאזניץ 
בשנת תקפ"ח, היה רבינו מסתופף 
בצלו של חותנו הרה"ק רבי יצחק 
מראדוויל זי"ע. אחרי פטירת חותנו 
ביום י"א אייר תקצ"ב נעשה רבינו 
בעצמו מנהיג ורבי, וחסידי קאזניץ 
חסידי חותנו היו באים להסתופף 

  בצלו. 
 הרה"ק רבי ישעיה שמש

בראשונה כרב בשידלובצי, ולאחר 
מכן משנת ת"ר ואילך עד פטירתו 

תרכ"ח שמש כרב ואדמו"ר - ב
ולתו בפראגא, פרבר ווארשא. פע

והשפעתו על יהודי ווארשא 
ופראגא היתה רבה בשנים הללו 

רבים הסתופפו  תרכ"ח. –ת"ר 
העריצוהו. היה  בצילו וגדולי הדור

ידיד של הרה"ק בעל "חידושי 
הרי"ם" זי"ע מגור. שהיה גר 
בווארשא עד שנת תרי"ט, וגם עם 
הגה"צ ר' נתקי שפיגעלגלאס בעל 
"מאורות נתן" שהיה תלמידו של 

ן האדיר בעל "חמדת שלמה" הגאו
וחסיד קוזניץ והיה דיין ומו"צ 
בווארשא חמשים ושתים שנים 

תרל"ג. שלשתם  –משנת תקפ"א 
ביחד הצליחו להשפיע על יהודי 
ווארשא ולעשותה לקהלה חסידית. 
רבי ישעיה פעל במחיצה אחת עם 
הגה"צ ר' חיים דוידסון שהיה אב"ד 

תר"ל.  –בווארשא משנת תרי"ד 
ו חתם הרה"ק רבי ישעיה בתקופה ז

יחד עם שאר רבני ווארשא על 
  כרוזים שונים.

עם בעל החי'  הידידות של רבינו
הרי"ם זי"ע התחילה עוד מילדותו 
ונמשכה כל השנים עד פטירתו של 
החי' הרי"ם ביום כ"ג אדר בשנת 
תרכ"ו, אע"פ שנתפרדו דרכיהם 
לחצרות אדמורי"ם שונים רבינו 

החידושי נסע לבאר משה מקאזניץ ו
הרי"ם נסע לקאצק מ"מ לא עבר 
שבוע ימים מבלי ששני גדולים אלו 
יפגשו. ובאותה שנה בט"ו שבט 
כחודשיים לפני פטירתו בא החי' 
הרי"ם לווארשא והלך לבקר את 

רבינו, כשנפגשו שמחו  –ידידו 
שניהם שמחה גדולה, אמר החי' 
הרי"ם לרבינו שרוצה לדבר עמו 

העומדים דבר סתר, וצוה רבינו לכל 
שם לצאת החוצה ושניהם נשארו 
יחד זמן רב, אח"כ נפרד החי' 
הרי"מ מידיד נעוריו באהבה ובחבה, 
וכל הנוכחים הבחינו פתאום שינוי 
גדול בפניו של רבינו וראו 
שעשתונותיו נבוכו מאד, על שאלת 
אנשי ביתו לפשר הדבר לא רצה 
לענות, כשנסתלק החי' הרי"ם 

ינו בכה והשמועה הגיעה לאוזני רב
מאד ואמר: "עכשיו אני יכול לגלות 
לכם הסוד שאמר לי החי' הרי"ם, 
הוא אמר שבא אלי לקבל ממני 
ברכת פרידה מהעוה"ז כי בעוד 
כמה שבועות יסתלק מן העולם, 

שאלתי אותו מנין לו זו? ואמר לי 
היום הזה היה אצלי אליהו הנביא 
ואמר לי בדיוק זמן הסתלקותי 

ום ובאיזה באיזה חודש ובאיזה י
שעה. ואז ציווה רבינו להכריז 
בווארשא אשר כל איש אוהב תורה 
מחויב לקחת חלק בהלוית הגה"ק 

  מגור זי"ע.
והידידים  יותר משאר החברים

שלו היה רבינו פוגש לעתים 
קרובות את הרה"ק רבי יצחק מאיר 
בעל החי' הרי"ם מגור זי"ע שהיה 
גר בווארשא. רבינו העריך מאד את 

הרי"ם והיה רגיל לאמר:  בעל החי'
"אני חסיד קאזניץ ושם למדו אותי 
שלא לאכול ע"י סיגופים להשיג 
קדושה, ר' יצחק מאיר הוא חסיד 
פרשיסחא ושם למדו אותו כן 
לאכול ובכל זאת להיות קדוש, וזה 
בודאי שלאכול ולהיות קדוש יותר 
חשוב בשמים משלא לאכול ולהיות 
קדוש". כשבאו לשאול עצתו היה 

ינו רגיל לשלוח את חסידיו רב
לשאול גם את פי בעל החי' הרי"ם 
והוא היה מסכים תמיד לדברי החי' 

  הרי"ם זי"ע.
דין תורה בין שני  פעם היה

סוחרים גדולים בווארשא ובחרו 
להם שני בוררים הצד האחד בחר 
בהחידושי הרי"ם שישב אז 
בווארשא והצד השני בחר ברב 

ני גדול אף הוא מתושבי ווארשא, ש
הבוררים לא הגיעו לעמק השוה 
בפסיקת הדין והחליטו לפנות אל 
רבינו שכל גאוני הדור נזקקו 
לחוות דעתו, הלכו שניהם אליו 
והביאו לפניו את הענין ולאחר 
שאמר להם דעתו וקבלוה נשתהו 
אצלו עוד שעה ארוכה, וגלגלו 
בעניני הלכה שונים, ושוב השיג 
הרב הגדול על החי' הרי"ם בענין 

חד, ואף שלא צדק בהשגותיו א
עמד בכל תוקף על דעתו, שתק 
החי' הרי"ם ולא השיב על ההשגות 
של בר פלוגתיה, שתק גם רבינו 
ולא אמר את דעתו, ובזאת נפרדו 
ויצאו איש לדרכו. והנה באמצע 
הלילה בא רבינו הזקן והחלוש 
לפתחו של החי' הרי"ם ודפק על 
דלתו, כשפתחו לו אמר שבא 

ד כי לאחר ששקל במיוחד להגי
בדעתו את הויכוח מצא כי יש אמת 
בדבריו של החי' הרי"ם, אמר לו 
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החי' הרי"ם: "ידעתי זאת כבר 
בשעת הויכוח, ראיתי שאין דברי 
הרב מכוונים אל האמת ולכן 
שתקתי ולא הוספתי להוכיח את 
צדקתי כדי שלא לגרום לו חלישות 

  הדעת".
העריכו מאד את  גאוני דורו
רבינו, הגאון האדיר  חוות דעתו של

רבי יוסף שאול נאטנזאהן זי"ע בעל 
שו"ת 'שואל ומשיב' כותב בספרו 
'שואל ומשיב' (ח"א סי' קטז) 
"התעוררו רבני רוסיא נ"י וגם 
הגאון החסיד מו"ה ישעיה נ"י 
אבד"ק פראגא סמוך לווארשא 
וכתבו לכבוד מחותני הגאון 
המפורסם מו"ה יחיאל מיכל נ"י 

  אבד"ק בראד". 
ם הרה"ק רבי חיים מאיר יחיאל ג
ממאגלניצא נכד המגיד  זי"ע

מקאזניץ זי"ע היה בא לעתים 
קרובות לווארשא לבקר את רבינו, 
וגם הרה"ק רבי יצחק מווארקי זי"ע 
שהיה רגיל לבא בכל פעם 
לווארשא לרגל העסקנות שלו, היה 
רגיל לבקר אצל רבינו. רבינו היה 
מקובל על כל צדיקי דורו, פעם 

תו בברית מילה פגש שם את בהיו
הרה"ק רבי שמואל אבא מזיכלין 
זי"ע, בקש הרה"ק מזיכלין זי"ע, 
את רבינו שיאמר תורה, ולא רצה 
מתחלה, אמר לו הרה"ק מזיכלין: 
"במקום שיש חלול השם אין 

הוא  –חלול  –חולקין כבוד לרב" 
לשון חלל ואויר פנוי, כלומר שיש 
חלל פנוי להשראת שכינה ע"י דברי 
תורה, מפני שאין לו להקב"ה 
בעולמו אלא ד' אמות של הלכה 
בלבד, אז אין חולקין כבוד לרב, 

  נענה רבינו ואמר דברי תורה.
צדיק ומנהיג עדת  מלבד היותו

חסידים, הצטיין הרה"ק רבי ישעיה 
מושקאט כגדול בתורה כפי 
שרואים מתוך ספריו "עצי בשמים" 
על משניות ועוד. הוא עמד בקשרי 

ם עם גדולי דורו. הצטיין מכתבי
בפקחותו ושנינותו ומתהלכים עליו 
סיפורים מענינים ואמרות שהשיב 

  למשכילי דורו. 
שאלו להרה"ק רבי ישעיה 

: מה טעם אמרו: לתפילה מפראגא
בציבור די בששה מתפללים 
ולברכת המזון בציבור צריכים 
שבעה סועדים? השיב הרה"ק רבי 

ישעיה: אינני מבין את הקושיה, 
למי זה איכפת, אם עוד יהודי 

בעל ה"אמרי חיים" מויזניץ אוכל... 
: בעירו של הרה"ק רבי זצוק"ל

- ישעיה פראגער התגורר עני סגי
נהור, שהיה מוכר כעכים 
(בייגעלעך) בשוק. פעם תפסו אותו 
שוטרים, ולקחו ממנו את 
הבייגעלעך, כי לא היה לו רשיון 
מכירה. אולם היות שלא היתה לו 

אחרת, באין ברירה, נעמד פרנסה 
גם למחרת למכור כעכים. כאשר 
ראהו הרה"ק רבי ישעיה, הזדרז 
וקנה ממנו את כל הכעכים, בטרם 
יתפס על ידי השוטרים. כך עשה 
מדי יום ביומו. פעם שאלוהו 
תלמידיו: "ילמדנו רבינו, מה איכפת 
לכם אם ישארו הבייגעלעך אצל 
העני? שלמו לו את המעות, 

ארו אצלו, שהרי והכעכים ייש
ממילא אין לרבינו צורך 
בביגעלעך?" ענה להם הרה"ק: "אם 
אני קונה אצלו את כל הכעכים, 
והוא בא לביתו כשסלו ריק, אומרת 
בעלת הבית: 'איזה סוחר מצליח 

כה מהר הצלחת למכור את  –אתה 
כל הכעכים!' ואז יכבדו אותו 
בביתו. אבל אם אתן לו את הכסף 

צלו, לא ינעם והבייגעלעך ישארו א
לו, שהרי קיבל כסף של חסד, 
ומדוע שאקח ממנו את העונג 
והכבוד?" וסיים ה"אמרי חיים" 
זי"ע: "דאס הייסט א בר דעת!" [זה 

  נקרא בר דעת]. 
אל עשיר אחד פעם נכנס רבינו 

לבקש ממנו לצרכי צדקה, התיישב 
רבינו בכבידות על כסא, תשוש כח 
 וחלוש, שאלו העשיר: "רבינו! טרחה

זו לשם מה היא, כלום אין חסידיו 
יכולים לאסוף את הכסף לצדקה? 
"נענה לו רבינו ואמר, "מיום 
שנחלשתי הריני מתפלל לבורא 
שיחזקני ויתן לי כח לקיים מצותיו, 
אם חסידי יקיימו את המצוות 
המוטלות עלי, שוב לא יהיה לי 
פתחון פה להתפלל על בריאותי, 
יאמרו בשמים, לחסידיך כח 

  אות". וברי
פעם ראה הרה"ק רבי ישעיה 

שכמה מחסידיו מדברים  מפראגא
בשעת קריאת התורה, פנה אליהם 
בלשון בדיחותא ואמר: "אצלנו כפי 
הנראה אוהבים את התורה יותר 

ליעב". כשמוציאים את - מדי "צי
התורה מן הארון ונושאים אותה 
סגורה כולם נושקים אותה. אבל 
שמתחילים לקרוא בה מתחילים 

בר שיחה בטלה, כי אוהבים לד
כלומר  –אותה רק כשהיא "צי" 

סגורה". (אמרי צדיקים מאת ר' 
  אברהם איטינגא ע' ב') 

שיהיה מונח  היה מקפיד מאוד
מפה לבנה על השולחן בשבת 
קודש, ומרגלא בפומיה לומר: כמו 
שחוט השני נהפך ללבן ביום 
הכפורים, שלבן מרמז על סליחת 

כך צריך עוונות (שבת פ"ו ע"א), 
להיות מונח בש"ק מפה לבנה, 
לרמז שאפילו עובד ע"ז וכו' מוחלין 
לשומר שבת כהלכתו (שבת קי"ח 

  ע"ב), כמו ביוהכ"פ. 
  

 פעם נכנסו פרנסי פראגא
להרה"ק ואמרו: הקהל ביקש 
שנסביר לכבודו, מה רב הצער 

- וגדול הבזיון מהתנהגותו. כל חדל
אישים, שיכור או גנב מוצא לו 

דרשו ונהנה מחסה בבית מ
מארוחותיו. כלום זאת היא מצות 
הכנסת אורחים? החזיר להם 
הרה"ק: בערוב ימי גמרתי אומר: 
אבטיח חלקי לעולם הבא. הא 
כיצד? שאלו הפרנסים. הדבר פשוט 

אבוא לעולם האמת,  –ענה הרבי  –
ישאלוני: מה מעשיך? אגיד: מאי 
נפקא מינה מה מעשי, אם אני 

 –או רמאי שיכור או בן בליעל, גנב 
אורח אני ויש לקבלני בסבר פנים 
יפות. ישאלוני: ואתה גם כן לא 
בחנת ולא חקרת את אורחיך? 
אשיב: בודאי, שאלו את פרנסי 
פראגא ויגידו לכם... בלית ברירה 

 –יקבלו אותי... ואתם מסיים הרה"ק 
שמעו לקולי כמוני, במקום להבטיח 
את ביתי משיכורים, תבטיחו את 

  .. ביתכם לעתיד.
  

היה רבינו בעל יסורים,  כל ימיו
ובי"ג שנותיו האחרונות לא ירד 
ממטת חליו. חסידים מספרים 
שהיה רגיל לומר בכל יום 
בהתלהבות גדולה את הברכה 
"שעשה לי כל צרכי" וכששאלו 
אותו "ולשמחה מה זו עושה?" 
השיב להם: "אגיד לכם מהו הדבר 
שזקוק לו שפל כמוני בעוה"ז, הוי 

יסורים כדי לזכך  אומר לקצת
גופי, ועתה כשהיסורים אצלי לא 

 י



אברך עליהם?!" ושוב שאלו אותו 
חסידיו כשראוהו שוכב ביסורים, "אם 
היסורים הם דבר טוב מדוע לא תקנו 
ברכה עליהם?" השיב להם רבינו 
"בודאי תקנו ברכה והיא שעשה לי כל 

  צרכי".
ובעל יסורים, עסק  אף שהיה חולה

נפש ולא הזניח  בצרכי צבור במסירות
דבר. ואף שקבל את משכרתו 
מהקהלה די מחסורו חי חיי עוני 
ודוחק כי היה מחלק את כספו 
לצדקה. שאלו אותו פעם ראשי הקהל, 
נותנים למר כסף כדי שיהנה מזה 
ומדוע הוא מחלק את הכל לצדקה, 
כלום למטרה זו קבל הכסף? השיב 
רבינו "נותנים לי כדי ליהנות ואני 

  צדקה".נהנה ממתן 
ביאר  הרה"ק רבי ישעיה ממושקאט

הביטוי שאומרים על קמצן שהוא 
עכברא ששכיב על דינרא, משום 
שעכבר כשנכנס לתוך שק של קמח, 
הריהו מוצא בו טובה כפולה: יש לו 
אוכל לאכול, וגם מצע רך לשכב עליו. 
אבל כשנכנס הוא לערימת חיטים, 
הריהו מוצא בה מעלה וחיסרון: אוכל 

לו, אבל השכיבה קשה,  לאכול יש
החיטה דוקרת. ואילו כשהוא נכנס 

רע לו מכאן ומכאן  –לשק של כסף 
אוכל אין לו והשכיבה קשה. וכך הוא 
על פי רוב בגבירים קמצנים. חסים 
הם על כל דבר אוכל שבא אל פיהם, 
חסים על כל פרוטה, ואין להם 
מכספם הנאה כלשהיא: ומרוב דאגה 

  לכספם אין שנתם שינה
כתוב "צדקה תציל  ו להרה"קשאל

ממות" הלא שנותיו של האדם 
קצובות מראש מה תעזור כאן צדקה? 
השיב: אדם הנותן צדקה למעלה 

בתחנונים מכוחו, פתחון פה לו לבוא 
ולבקש מהבורא: אף אתה תן לי 

שאלו שנים למעלה מהקצוב. 
מדוע  להרה"ק רבי ישעיה מפראגא:

התירו לתלמיד חכם שמינית 
גיאות (סוטה דף ה' ע"א) שבשמינית 

הלא גם פירור של גאוה מגונה? 
השיב: התירו לו כדי שיקדש עצמו 

  במותר לו. 
  

מפראגא  הרה"ק רבי ישעיה זי"ע
כשהספיד על בנו יחידו הגה"צ שהיה 
אבד"ק ביאלאבזוג אמר עדרז"ל 
[ברכות נ"ד ע"א] חיי"ב אדם לברך 
על הרעה [בשמחה] כשם שמברך על 

יי"ב, כי זהו הטובה, נא' לשון ח
נשארים חיי"ב [רובן ככולם] כי מי 

יוכל לומר זכיתי לבי כ"כ שמקבל 
עליו אסון נורא ל"ע כזה בחייו 
בשמחה רבה כמו הטובות והגם 
שמאמץ לבו להיות בבחי' זו אך 

  להיות כן באמת בלבו זהו חייב. 
 הרה"ק רבי אברהם מפוריסוב זי"ע

משבח דברי הגה"ק ר' ישעילי 
אשי בשמים זי"ע, מפראגא בעל ר

שהיה מרגלא בפומיה לומר: מפני 
מה הדין, שאם נפל למים שאין להם 
סוף אשתו אסורה (יבמות קט"ו 
ע"א), והא רובא נטבעים כשאין 
רואים אותו שעלה, ובכל מקום 
הולכין אחר הרוב, אך הדבר הוא כך, 
דאם היה הדין דאשתו מותרת דהיות 
דתולין דנטבע, לא היה שום אחד 

לים במים שאין להם סוף מהנופ
ניצולין, דהדין היה פוסק לחיותו, 
ויען שפיקוח נפש חמור מעיגונא, 
אסרו חכמים את אשתו, וממילא הוא 
יכול להנצל, דהא אין חשש שתנשא 

  ודפח"ח. 
 פעם אחת שאל החידושי הרי"מ

את הרה"ק רבי ישעיה מפראגא: 
מדוע המשנה אומרת (ברכות ט"ז א) 

ש האילן ובראש "האומנין קורין ברא
הנדבך מה שאינן רשאין לעשות כן 
בתפילה", הלא קריאת שמע צריכים 
יותר כונה מבתפילה כמו שהגמרא 
אומרת (שם) "הקורא את שמע צריך 
שיכון את לבו שנאמר שמע ישראל" 
ומדוע מותר בקריאת שמע לאמר 
בראש האילן ובתפלת שמונה עשרה 
אסור? ענה לו "תפלה אסור להתפלל 

סכנה אפילו ספק סכנות במקום 
נפשות כמו שמסופר (ברכות ג') 
מעשה בר' יוסי עם אליהו הנביא 
בחורבה ולכן אסור להתפלל בראש 
האילן, אבל ק"ש צריכים לאמר 
 במסירות נפש וא"כ מה בכך שיאמר

בראש האילן, שמא יפול, הלא בין כך 
  וכך צריך למסור נפשו בקריאת שמע". 
 ביום ו' עש"ק ה' אדר תרכ"ח

נסתלק רבינו, ו"המגיד" מיום ב' ניסן 
תרכ"ח כותב: כל ימי חייו היה בעל 
יסורין וחלש כח וחי לערך פ"ה שנה, 
לפני שבועות אחדים הציקו את 
המנוח מכאוביו והלך לווארשא 
לדרוש רפואות מרופאים הוא נפטר 
בשעה אחת אחה"צ וכעבור שתי 
שעות התאספו הרבה אלפים איש 

אחרון, גדולי  ובאו לגמול עמו חסד
ורבני עירנו נשאו עליו קינות הגה 

ונהי, הגאון המפורסם שלשלת 
היוחסין מופה"ד מו"ה דב בעריש 
מייזליש שיחי' אב"ד דעירנו עשה 
להמנוח שבע הקפות ובכה עליו בכי 

. השאיר ומנו"כ בווארשאתמרורים". 
אחריו את חיבוריו: "הרי בשמים", 

  "עצי בשמים" ו"ראשי בשמים".
נותרו  ד הרבה חידושי תורהועו

מרבינו הן בנגלה בפלפול ובעמקות 
אשר עליהם העידו גדולים כגון 
מחותנו הגה"ק רבי יהושע מקוטנא 
שהפליא מאד את חידושיו. וכן 
הגה"ק מקאליש בעל נפש חי' שזירז 

  מאד להדפיסם, 
את ההסכמה של  לצרף וראוי

רבינו המחבר על הספר הרי בשמים 
הוא פי' על שיצא לאור בחייו ו

הנה בא אלי תלמידי חביבי הסידור. 
ה"ה הרבני המופלג מו"ה זכרי' 

ובידו ספר מגילה  מענדיל בהר"י ז"ל
מכתב ידו מה ששמע ממני מדי שבת 
בשבתו מחידושי אלה וגם מחידושי 

החסיד אמיתי  חותני הרב הצדיק
בוצינא קדישא חסידא ופרושא 

יצחק זצ"ל  מו"ה רביכקש"ת 
הפציר לי להתרצות לו מראדוויל ו

להוציאם לאור, ואחרי אשר ראיתי 
דלשם שמים כוונתו ועיינתי בהם 

שטובים וראיתי כל הדברים שאמרתי 
הם להתחזק בעבודת היוצר. נעניתי 
לו בראשי ובזכות זה יזכהו הש"י 
בבני חיי ומזוני וכ"ט, ואני מבקש 
מהמתפללים בעמדם במקדש מעט 

דור לשפוך שיחם לפני ה' מתוך הסי
הלזה יזכרו גם שמי להעתיר בעדי 
להחלימני ולהציבני לפניו לעבודתו 
ולנחמני מעצבון רוחי ולזכות נפשי 

לישועה,  רוחי ונשמתי בתוך המצפים
והנכספים לנחמה הכוללת בב"א 
דברי המצפה להצלחת ישראל, הק' 

בהרי"מ מושקאט חונה פה ק"ק  ישעי'
   פראגא.

  ומאמרותי              
   ויקחו לי תרומה וגו'.

או יאמר על דקדוק הלשון "ויקחו לי 
תרומה" על פי מה דאיתא באבות (פ"ג 
מ"ח) תן לו משלו שאתה ושלך שלו וכמו 
שאמר דוד המלך ע"ה מידך נתנו לך 
שהידים שנותנים צדקה הם גם כן בכוחך 
וברשותך [שאתה נותן להם חיות ושפע 

עותיהם ומבלעדי שפע חיותו להניע אצב
יבשים הם כעץ יבש כענין שנא' בירבעם 
ותיבש ידו] וזה שאמר "ויקחו לי" שהידים 

 אי



ִריָאה" ֶאְמַצע ַהּקְ יָחה ְוִלּמּוד ּבְ ִדְבֵרי ּתֹוָרה  "ִאּסּור ׂשִ ִדְבֵרי חֹול ֵהן ּבְ ר ֵהן ּבְ   (שו"ע ס"ב)ָאסּור ְלַדּבֵ

ָ(ה  ָ ְתחּו ִמׁשּ ּפָ ֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ִריָאה ַהּסֵ ּקֹוֵדם ַהּקְ ָרָכה ׁשֶ ֵדי ְלָבֵרְך ַהּבְ , ֲהָלָכה ָאסּורַוֲאִפילּו ְלהֹורֹות  ,(מ"ב סק"ד)ּכְ
ִקּצּור ִנְמָרץ ְוַרק ְלַהְפִריׁש ָא  ְרִמיָזה אֹו ּבְ ירּו ּבִ ָבר  ,(מ"ב סק"ה)ָדם ֵמִאּסּור ִהּתִ ּכְ ם ְלָאָדם ׁשֶ ְוִאּסּור ֶזה ָאמּור ּגַ

ִמְנָין ַאֵחר  אֹותֹו יֹום ּבְ ִריָאה ּבְ ַמע ַהּקְ   רושליםיוקיך" קרית בעלזא מוגש ע"י "ומקדשי תיראו ויראת מאל .(מ"ב סק"ז)ׁשָ

שנותנים את התרומה גם 
כן שלי הם ושייכים 
לשמי וזה שאמר "לי 
לשמי" [כלומר שעשר 
   אצבעות הידים הרומזים 

 לעשר ספירות
על ידו שמו שמתיחדים 

  (ראשי בשמים)    הגדול].
זכותו יגן עלינו . 

אמןועל כל ישראל 

  ברכת מזלא טבא אשגר בזה  מעמקי דליבא קול רנה ושמחה 
  שליט"א אברהם יהושע סג"ל הורוויץ קדם מו"ח גברא רבא ויקירא הגה"צ ר' 

 ב"ב חתם סופרמורה ודאין בביהמ"ד דחסידי בעלזא רמת אלחנן בני ברק רב המכשיר בהשגחת בד"ץ חוג 

  ני"ו  יהודה יחיאלהבה"ח המופלג בתוי"ש כמר  בנו יקירו לרגל נשואי
  לשם לתפארת ולתהלה דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד יה"ר שיעלה הזיווג יפה 

  ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאוריוש"ט אמן ממנוותרוו 
 לדגרינוו הלוי אברהם שרגאחתנו המברך  בכל לב 

   ולסבים החשובים יט"אשל משה גרינפעלד ר'להרה"ח  מזלא טבא וגדיא יאה

  שליט"א  יעקב לענערר'  והרב החסידשליט"א  שמעון גרינפעלד ר'החסיד הרב 

  וואלף בער לערנער שליט"א שליט"א והגאון ר'  מרדכי יחזקאל דמןוהרב החסיד ר' 
  ני"ו יצחק זאב הבה"ח המצוין  נכדם-לרגל נשואי בנודקהילותינו הק' מונטריאל  דומ"ץ

  שליט"א  אלעזר אלימלך לענערר'   הרה"ג בת  תחי' שובההכלה החעב"ג 
  יה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד

  מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאוריוש"ט אמן ותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה
  ' תצוה ם חמישי אור לי' אדר א' פוביבשטו"מ החתונה תתקיים אי"ה 

 בני ברק 13באולמי "ווגשל" רח' מלצר 

    ולסבים החשוביםשליט"א  יצחק העכט ' להרה"ח ר מזלא טבא וגדיא יאה

  שליט"א  לייבל העכט ר'  שליט"א והרב החסיד דוד מאיר ווייסהגה"ח ר' 

     ראש ישיבה לצעירים דחסידי בעלזא בית מרדכי אשדודשליט"א  אשר זאב ווייסוהגה"ח ר' 

  שליט"א יעקב מאשקאוויטשוהרה"ג ר'  שליט"אליפא יו"ט שטראוס ר' והרה"ג 

  ני"ו  דודהבה"ח המצוין  עב"ג תחי' הכלה החשובה נכדתם- ארוסי בתולרגל 

יה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה שליט"א  מאשקאוויטש בן ציון ר' הרה"ח ןב
  דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד ישרים מבורכים בבנין עדי עד

  מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאוריוש"ט אמן ותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה
  

   ולסבים החשובים שליט"א מאיר יעקב עהרענפעלדר' להרה"ח  מזלא טבא וגדיא יאה

  שליט"א  יוסף פרידמאןר'  והרב החסידשליט"א  אברהם בלוי ר'החסיד הרב 

  ני"ו  שמריהוהבה"ח המצוין  נכדם-לרגל נשואי בנושליט"א  דוד דן רייזר'  והרב החסיד

  שליט"א  פרידמאן רפאל יחזקאלר'   ה"ח הרבת  תחי' הכלה החשובהעב"ג 
ותרוו מהם ומכל  דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עדיה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה 

  החתונה תתקיים אי"ה ביום ה' אור לי' אדר א' פ' תצוה [ לאוריוש"ט אמן יוצ"ח רוב נחת דקדושה
 ]א ירושליםקרית בעלז 6באולמי "נחלת יהודה" רח' דובר שלום 

 

   ולסבים החשובים שליט"א שמשון קוטר' להרה"ח  מזלא טבא וגדיא יאה

  שליט"א  צבי למברגרר'  הרה"ח  והעסקןשליט"א  אברהם קוט ר'   הרה"ח

  שליט"אבן ציון ברנשטיין  תחי' הרה"ג ר'ולסב החשוב של הכלה 
   תחי' הכלה החשובהני"ו עב"ג  מרדכישמואל הבה"ח המצוין  נכדם-בנו ארוסילרגל 

  יה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה שליט"א  אהרן רוטנרר'   הרה"ח בת 
   דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עדותרוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה

  לאוריוש"ט אמןמתוך בריות גופא ונהורא מעליא 

 

   שליט"א ' אהרן אייזנבאךרלהרה"ח  מזלא טבא וגדיא יאה
   תחי' הכלה החשובהני"ו עב"ג  משולם זושאהבה"ח המצוין  בנו ארוסילרגל 

  תחי' ולסבים החשוב של הכלה  שליט"א יצחק רוזנפלדר'   הרה"ח בת 

  שליט"אד צבי רוזנפל ר' גוהרה" שליט"א וועבערמרדכי  ר' העסקן המפו' הרב החסיד
ותרוו מהם ומכל  יה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד

  לאוריוש"ט אמןמתוך בריות גופא ונהורא מעליא  יוצ"ח רוב נחת דקדושה

 

  ולסבים החשובים  שליט"א ' אהרן גרינבויםרלהרה"ח  מזלא טבא וגדיא יאה
   שליט"אברוך פינצ'בסקי  והרה"ח ר' שליט"א חיים גרינבוים ר' הרה"ח

  שליט"א אליעזר קוט"א והרה"ח ר' שליט שבתי אוברלנדרוהרה"ח ר' 

  ני"ו  שמעוןעב"ג הבה"ח המצוין   תחי' הכלה החשובה ובת ארוסילרגל 

   שליט"א שאול לייב אוברלנדרר'   הרה"ח  ןב
  ותרוו מהם  יה"ר שיעלה הזיווג יפה לשם לתפארת ולתהלה דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד

  לאוריוש"ט אמןגופא ונהורא מעליא מתוך בריות  ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה

 

  שליט"א שלום רובינשטיין' רהרה"ח היקר  נכדינול מזלא טבא וגדיא יאה
  שליט"א  רהם יהודהאב בנינו היקר הרה"ח ר' ולאביו

   ולסבים החשובים נ"י נינינו -נכדו-לרגל הולדת בנו
   שליט"א יוסף שיף ר' והרה"גשליט"א  מאיר משה פויגל הרה"ג ר'

  שליט"א יה"ר שיזכו להכניסו בבריתו של א"א ע"ה בעתו ובזמנו  מאיר פולק והרה"ג ר'
   ת דקדושהומכל יוצ"ח רוב נח ממנוותרוו  ולגדלו לתורה לחופה ולמעש"ט

   וב"ב תחי' רובינשטיין ך מ"הסב באה"ר המברכים לאוריוש"ט אמןמתוך בריות גופא ונהורא מעליא 
 

   בספ"יומקבל כל אדם  ,רנקי כפיים העוסק במלאכתו באמונה וביוש ,לידידי ורע כאח לי המהלל בפי כל "וכל אשר יעשה יצליח"

   "כריכה מקורית אמנות בעור אמיתי"לרגל פתיחת חנות המפעל שליט"א  שלמה חנוך פרסטרה"ה הרה"ח ר'  ,העושה מלאכתו ארעי ותורתו קבע

 צ א. עוז  המברך ידידך           שפע פרנסה והצלחה וכט"ס            ,יה"ר שתשרה ברכה בכל מעשה ידך  ]קרית בעלזא ירושלים.בפנינת חמד רח' שמגר[
 

אשת שיבדלחט"א הרב החסיד ר'  ז"ל משה יוסףע"ה בת הרה"ח ר'  יוטלמרת  האשה החשובה לע"נ

  הח' שיחיונפטרה ז' שבט תשע"ו הונצחה ע"י משפחתה  אשליט"מנחם שמואל חיים פריעדמאן 

 ז"ל יהושע הרב החסיד ר'בן ז"ל נחום גרינוואלד  ר' רב החסידה לע"נ

 הונצח ע"י משפחתו החשובה . תנצב"התשע"ו שבט  כ"זנלב"ע 

  פארק- בורו   אשליט" ישראל יוסף וועבערר'  הרה"ח ע"י בנוהונצח  גתשע" ז' אדרנלב"ע   ישראל הרב החסיד ר'בן  ז"ל שמואל וועבער ר' הרב החסיד לע"נ


