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קהל עדת חסידי נדבורנה בארה"ק
ביתר עילית

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ממשנתם הטהורה של רבוה"ק 
בפרשת השבוע

"וידבר ד' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו 
את  תקחו  לבו  ידבנו  אשר  איש  כל  מאת  תרומה  לי 
תרומתי" )כה, ב(. וברש"י פירש "ויקחו לי תרומה - לי 

לשמי". 

והקשה כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א )בליל שב"ק פ' תרומה 
מפני  זו,  מצווה  בטעם  להתבונן  ראוי  דהנה  תשע"ג( 

כל  שנצטוו  השקל  מחצית  ממצות  נשתנית  מה 
ישראל להביא, דשם גבי מחצית השקל היה הציווי 
מאת הבורא על כל איש ישראל לתת את תרומת ה' 
מחצית השקל בשקל הקודש, העשיר לא ירבה והדל 
לא ימעיט, אלא הכל שווים בכך בלא חילוקי דרגות 
בין הנותנים, ואילו כאן במצות תרומה כתיב "אשר 

לכל  נתונה  הרשות  לבו",  ידבנו 
רב  אם  נפשו,  כאוות  ליתן  איש 
טעם  אפוא  להבין  יש  מעט,  ואם 

החילוק בין שני תרומות אלו. 

כפי  הכתוב  בלשון  לדייק  יש  עוד 
התורה,  מפרשי  בזה  עמדו  שכבר 
היה  לא  "ויקחו",  כאן  דכתיב  מהו 
נדיבי  כי  "ויתנו",  אלא  לכתוב  לו 
ושפיר  ה'  תרומת  הם  הרימו  הלב 
שייך כאן לשון נתינה ולא לקיחה.

מה  עפ"י  בעזה"י  לפרש  ונראה 
אאמו"ר  הרה"ק  בקדשו  שדיבר 
זי"ע לבאר, כי ב' מידות יש בנותני 
הסבורים  אלו  הם  הא'  צדקה: 
מצוות  שמקיימים  בעת  וחושבים 
נותנים  הם  במעשיהם  כי  צדקה, 
מממונם הפרטי לצרכי צדקה, אך 
הנותן  כאשר  המעולה,  הב'  דרגה 
ויודע  התבוננותו  אחר  משיג 
כלום  ולא  לו  אין  שהוא  נכוחה 
משלו ואפי' שוה פרוטה, רק הכל 

הוא מאת רבון העולמים - כדכתיב 
רק  אינם  והם  ח'(  ב'  )חגי  ה'"  נאם  הזהב  לי  הכסף  "לי 
שלוחי דרחמנא להעביר פקדונם שבידם לידי אותם 
רק  היא  ונתינתם  חלקם  וכל  לצדקה,  הנצרכים 
שנותנים רצונם להטיב ולתת הפיקדון, והם נותנים 

את כל רצונם להיטיב עם חבריהם.

של  צדקה  מצות  דהנה  כאן,  אף  לבאר  יש  ובזה 
חטא  על  לכפר  באה  היא  ביסודה  השקל,  מחצית 
לפיכך  נפשותיכם",  על  "לכפר  ט"ו(  )ל'  ככתוב  העגל, 
וא' מישראל חלק שווה  א'  ציותה תורה שיהא לכל 
מבלי  השקל  מחצית  לתת  לטובה  שוין  וכולם  בזה, 
תרומת  כן,  לעומת  אך  ממנו.  לגרוע  או  להוסיף 
ידבנו לבו, והבין והשיג  המשכן נמסרה לאיש אשר 
עומק חטאו וגודל הפגם שנעשה בנפשו והתרחקותו 
בכיסופין  משתוקקת  ונפשו  החטא,  ע"י  ה'  מאת 

לשוב ולהתקרב אל הבורא ית' כבתחילה. 

לנפשו  מרגוע  מוצא  אינו  זו,  במעלה  העומד  אדם 
בנתינת מחצית השקל כמצווה, אלא שהוא משתוקק 

ולציווי  לחיוב  מעבר  אף  ד'  אל  להתקרב  ויותר  יותר 
הוא  אליו  אהבתו  לרוב  כן,  על  ישראל.  לכל  הכללי 
כהנה  עוד  דיליה  מן  ומוסיף  וחשקו,  רצונו  את  נותן 
וכהנה לפאר ולרומם משכן ה', ובזה להביא להשראת 
השכינה אף בקרבו ובתוך ביתו, ולהוסיף ולהתעלות 

במעלות הקדושה וההתקרבות כביכול לקונו.

ברעותא  הנעשים  כאלו  וטובים  ראויים  ומעשים 
דליבא ומתוך מחשבה תחילה בכוונת "לי - לשמי", 
פותחים השפעה טובה ורבה ברוחניות כנגד מעשיו 
ורצונותיו והקב"ה משפיע עליו במידה טובה מרובה 
כפליים על פי פעלו, ובמקום שבא ליתן, נמצא מקבל 
חינם  מתנת  מאוצר  חופניו  מלוא 
לכתוב  ראוי  שפיר  לזה  דלעילא. 
לוקח  שהוא  לי"  "ויקחו  זה  לגבי 
שהוא  במה  מרובה  ברכה  לעצמו 
וזהו  ה',  בתרומת  ומיטיב  מוסיף 

'ויקחו' דייקא.

דאיתא  הא  לדברינו  להסמיך  ויש 
זו  סלע  "האומר  ח.(  )פסחים  בגמ' 
הרי  בני  שיחיה  מנת  על  לצדקה 
זה צדיק גמור", ובאמת ראוי להבין 
להיקרא  כזה  אדם  זוכה  מה  מפני 
הן  גמור",  "צדיק  מופלג  בכינוי 
מצוות  בכך  מקיים  שהוא  אמת 
צדקה ועושה נחת רוח ליוצרו, אך 
לצד זה הרי כיוון במעשהו להנאת 
המצווה  קיים  שלא  נמצא  עצמו, 
שאפשר  כפי  השלימות  בתכלית 
לדייק מהו לשון  יש  עוד  לקיימה. 
לו  היה  לא  זו"  סלע  "האומר  הגמ' 

לכתוב אלא "הנותן סלע לצדקה".

אאמו"ר  דהרה"ק  בפומיה  ומרגלא 
ביארו  כאשר  בזה  לפרש  זי"ע 
אשר  לבב  ובר  שלם  באדם  כאן  דהמכוון  הצדיקים, 
הנצרך  חברו  עם  ולהיטיב  צדקה  לעשות  לבו  חפץ 
שציוותה  צדקה  מצוות  לקיים  ובכוונה  שמים  לשם 
לו  שאין  מי  את  לבייש  שלא  כדי  אך  בהידור.  תורה 
ודם,  בשר  למתנת  נצרך  שהוא  בקרבו  רוחו  שיפול 
לו  מנדב  שהוא  לו  לומר  טובה  עצה  בליבו  הגה 
שיחיה  מנת  "על  של  ובמסווה  עצמו  לצורך  מכספו 
בלבד.  בעבורי  אלא  כן  עושה  אני  אין  כלומר,  בני", 
ליטול  ויואיל  עליו  חברו  של  דעתו  תתיישב  בכך 
הצדקה ברוח טובה בחושבו כי בכך הוא גומל חסד 

עם חברו הזקוק לישועה בעד בנו. 

הוא  ולכן  שבצדקות,  ומעולה  מובחרת  דרגה  וזוהי 
נקרא צדיק גמור, כי באמת הוא מקיים המצווה בלתי 
יובן  ובזה  עצמית.  והנאה  פניה  שום  בלא  לבדו  לה' 
שפיר לשון הגמ' "האומר" סלע זו לצדקה, שהוא מן 
השפה ולחוץ כדי שלא לבייש, ואין כאן אלא אמירה 

בעלמא. ודפח"ח.

הלא  תרומה",  לי  "ויקחו  נאמר  מדוע  המפרשים  קושית  ידועה 

תרומה"?  לי  "ויתנו  היא  תרומה  נתינת  לגבי  המתאים  הנוסח 

נתינה,  כסתם  אינה  רוחניים  לדברים  שנתינה  הדבר,  את  וביארו 

האדם  שנותן  מה  שכל  מפי  ללקיחה,  שנחשבת  נתינה  היא  אלא 

כפליים,  בכפל  אליו  חוזר  והמצוות  התורה  קיום  עבור  מעצמו 

שנתן  ממי  בהרבה  גדול  הוא  מהנתינה  לו  שיש  הרווח  וממילא 

עבורו, ואין זה רק במצוות צדקה אלא בכל ענין רוחני אשר האדם 

מקריב מעצמו למענו, מרוויח הוא עי"כ בכפל כפליים.

מדהים  סיפור  המחבר  מספר  שיף(  א'  )להרב  שערים  ה'  בספר 

עם  לברוח  החל  המלחמה  שבפרוץ  ה"שואה".  בזמן  עמו  שאירע 

בני ביתו מעיר לעיר וממקום למקום מאימת הנאצים הארורים, 

ותלאות  הנאצים בעקבותיהם,  באו  הגיעו,  שאליו  מקום  בכל  אך 

רבות פקדו אותם.

בעש"ק,  מסוים  למקום  הגענו   - יהודי  אותו  מספר   - אחת  פעם 

תוך  שבור,  בלב  זמירות  לשיר  התחלנו  שלישית  סעודה  ובשעת 

ועד",  לעולם  ימלוך  ה'  מלך  ה'  מלך  "ה'  למילים  הגענו  כך  כדי 

ובאותו רגע אחזה אותנו התרגשות עצומה, וחזרנו על פסוק זה 

פעמים רבות ובהתלהבות עצומה עוד יותר מזו שביום הכיפורים, 

ומכח זה התחזקנו מעט.

לאחר תפילת מעריב נשכבנו לישון על הריצפה מתוך פחד ומורא, 

ה"חרדים"  בעל  אזכרי  אליעזר  רבי  בחלומי  הופיע  בוקר  לפנות 

ותארו דמה בעיני למלאך ה' צבקות, הוא לא אמר לי מאומה רק 

הסתובב סביב הבית בו שהינו, כשהתעוררתי התבוננתי בחלום אך 

לא הצלחתי לעמוד על פשרו...

אך כאן עלי לציין כי קשר הדוק קים היה ביני  לבין ספר "חרדים", 

קשר שהחל עוד בטרם שנעשיתי בר מצוה, באותה תקופה ראיתי 

זיע"א שהרגילות  רבי מנחם מנדל מרימנוב  הרה"ק  שמובא בשם 

התאמצתי  לפיכך  שמים,  ליראת  סגולה  מהוה  זה  בספר  בלימוד 

יום  בכל  בו  למדתי  אז  ומני  הספר  את  מרובים  בדמים  ורכשתי 

בריחתי  שבעת  עד  בעיני,  יקר  כה  היה  הספר  מועט,  זמן  לכה"פ 

והטמנתיו  עמי,  שלקחתי  הבודדים  הדברים  אחד  זה  היה  מביתי 

בתוך תיק הטלית ותפילין שלי. ממילא הבנתי איפוא מדוע נגלה 

אלי דווקא צדיק זה, אך עדיין לא הבנתי מה בא הוא לרמוז לי.

בצהריים  ראשון  ביום  אח"כ,  מועט  זמן  התברר  לחלום  הפתרון 

לכאן,  גם  בסערה  הגיעו  הנאצים  החיילים  ורעש,  המולה  החלו 

מן  יצאו  היהודים  הגברים  שכל  היתה  הראשונה  כשדרישתם 

הבתים ויתאספו בחצר, החשש היה עצום ונורא אם לצאת לחצר 

כדרישתם, או להסתכן ולהמשיך להתחבאות בבית.

מסתובב  "החרדים"  בעל  ופשרו,  החלום  לי  התחוור  רגע  באותו 

סביב הבית ושומר עלינו מכל רע... בהחלטה של רגע הוריתי לכל 

שוכני הבית שלא לצאת החוצה, ומובטחני שלא יאונה לנו כל רע, 

אף אחד לא הבין מנין לי ביטחון כה חזק בדברי, אך כולם שמעו 

בקולי ולא יצאו מן הבית.

בית,  אחר  בית  לעבור  והחלו  עלינו,  סמכו  לא  הנאצים  החיילים 

ולכדו את כל היהודים המסתתרים, עד מהרה הם הגיעו גם לבנין 

שלנו בדירה שמעלינו תפסו את כל הדיירים, אך ראה זה פלא - על 

הדירה שבה אנו שהינו, פסחו הם וכלל לא נכנסו וכך נצלו כל יושבי 

הבית ממות בטוח, או אז הבנתי כי אמת היה דבר החלום.

לנו דוגמא נוספת, בה נתן האדם מעצמו, הקריב מזמנו בכל  הרי 

יום ויום זמן מה ללימוד בספר הקדוש, ולבסוף זכותו של לימוד 

זה השפיעה עליו שפע חיים וברכה.

בשער קהלא

בס"ד, גליון קיח  פרשת וישלח תשע"ו   הדה"נ: 4:47  - צאת השבת: 6:41 

ב' מידות יש בנותני צדקה: הא' 
הם אלו הסבורים וחושבים בעת 

שמקיימים מצוות צדקה, כי 
במעשיהם הם נותנים מממונם 
הפרטי לצרכי צדקה, וממילא 

בטוחים הם שלהם נאוה תהילה 
אך דרגה הב' המעולה היא, כאשר 
הנותן משיג אחר התבוננותו ויודע 

נכוחה שהוא אין לו ולא כלום משלו 
ואפי' שוה פרוטה, רק הכל הוא 

מאת רבון העולמים - כדכתיב "לי 
הכסף לי הזהב נאם ה'" )חגי ב' ח'( 

והוא אינו אלא שליח וגזבר להעביר 
מהכסף המופקד אצלו לידי אותם 

הנצרכים לצדקה. 
ומתוך אותם הנכללים בדרגא 

מעולה זו, יש אשר מגדילים לעשות 
ונותנים לעני המקבל מהם את 
הצדקה את התחושה כי הוא זה 

שמיטיב עמם בקבלתו את הצדקה. 
ודרגה זו היא המובחרת והמעולה 
שבצדקות, והעושה כן נקרא צדיק 

גמור.

 תרומת המשכן נמסרה לכל איש אשר ידבנו לבו 
ונפשו משתוקקת בכיסופין להתקרב אל הבורא ית"ש 

נתינה הנחשבת ללקיחה



 יו"ל ע"י

קהל עדת חסידי נדבורנה בארה"ק
ביתר עילית

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

נטילת מים שניים 

נתבאר לעיל בטעם נט"י שהוא משום שידיים עסקניות הם ולכן גזרו 
שגזרו  כיון  ומעתה  מים,  ברביעית  שיטהרם  לא  אם  טומאה,  עליהן 
עליהן טומאה לא מהני ליטול הידיים פעם א', משום שאף שנטהרו 
הידיים ע"י שפיכה אחת, מ"מ המים עצמם נטמאים ויכולים לטמאות 
לטהר  נוספת,  פעם  הידיים  ליטול  צריך  וע"כ  הידיים,  את  בחזרה 
בהקדמתו  סק"א  )משנ"ב  הידיים  על  הנמצאים  הראשונים  המים   את 

לסימן זה( 

ענין הגבהת הידיים

לאחר  ישר  ידיו  להגביה  צריך  ידיו  שהנוטל  בגמ'  אמרו  כך  בעקבות 
מים  נטילת  שלאחר  דחיישינן  הניגוב,  אחר  עד  שניים  מים  נטילת 
ראשונים יצאו קצת מים טמאים אל הזרוע ועתה לאחר מים שניים 
שייך  דלא  )סק"ג(  המשנ"ב  כ'  ]אכן  ויטמאום  ידיו  אל  בחזרה  יירדו 

להיזהר בזה אלא כשאחר נוטל ידיו יעוי"ש[.

האם הלכות אלו נוהגות בכל גוונא

גבי שני דינים אלו, דהיינו נטילת מים שניים, והגבהת הידיים,  ברם 
א. בנוטל רביעית  קיימים שני אופנים שאינם נצרכים מעיקר הדין, 
ידיו  שעל  המים  דבכהא"ג  ידיו.  בטובל  ב.  ויד,  יד  כל  על  אחת  בבת 
טהורים ולא בעי לנטילה שניה, וממילא אין צריך ג"כ להגביה את ידיו 

עד הניגוב )שו"ע ס"א משנ"ב סק"א(.

שני  ידיו  ליטול  ראוי  דלכתחילה  כ"א(  )ס"ק  המשנ"ב  כתב  מ"מ  אך 
יעוי"ש  מרביעית  יותר  יד  כל  על  כשנוטל  אפי'  גוונא,  בכל  פעמים 
בשם  )סק"ט(  המשנ"ב  כתב  הידיים  דהגבהת  הדין  גבי  וכן  הטעם, 
ויש  נטילתם.  לאחר  הידיים  את  להגביה  טוב  קבלה  דעפ"י  המג"א 
שכתבו להגביהם עד כנגד פניו או עד סוף ראשו )שער המצוות פ' עקב 

דף ל"ט(. 

הנוטל ידיו צריך לשפשפם

כתב הרמ"א )סוף ס"ב( שהנוטל ידיו צריך לשפשפם זו בזו, ואפי' נטל 
להעביר  כדי  לשפשפם  צריך  גם  ידיו  בטבל  או  בב"א  רביעית  ידיו 

הלכלוך היטב היטב, אך דין השפשוף הוא רק לכתחילה ולא לעיכובא 

)משנ"ב ס"ק כ"ג וכ"ד(.

זהירות ליטול ידיו היטב מכל צדיהם

ולא  הצדדים,  ובכל  אצבעותיו  בראשי  המים  שיבואו  להשגיח  נכון 

כהמון-עם ששופכין רק על צדי ידיהם ואינם משגיחין שיבואו המים 

גם על ראשי האצבעות וכל היד סביב )משנ"ב סק"ט(, ובפמ"ג )מ"ז סק"ז( 

כתב שאם לא הגיעו המים אפילו למקום מועט וקטן שבאצבעותיו 

ובין אצבעותיו ובראשי אצבעותיו לא יצא ידי חובת נטילה, ומוסיף 

לא  מימי  אולי  ולומר  להתבונן  הבינוני  האדם  שצריך  וכותב  הפמ"ג 

נטלתי ידי כראוי.

המקומות  לכל  המים  הגיעו  שלא  לב  שם  ואח"כ  ידיו  נטל 

שבאצבעותיו, אם התייבשו המים שהגיעו לידו ]אפי' מקצתם[ והינם 

פחות משיעור של טופח ע"מ להטפיח, צריך ליטול את ידיו מחדש, 

משום שאין נטילה לחצאין )משנ"ב ס"ק כ"ז וכ"ח( אבל אם שם לב לכך 

ליטול  צריך  לכתחילה  רטובה,  ידו  עדיין  כאשר  הנטילה  אחר  מיד 

מחדש על שני ידיו, אך בדיעבד אם נטל רק החלק שלא הגיעו אליו 

מים בתחילה עלתה לו נטילה )שו"ע ס"ג ומשנ"ב סק"ל(.

ניגוב הידיים קודם הנטילה

הנוטל ידיו ]בין מתחילה, ובין אם כבר נטל אלא שצריך לחזור וליטול 

באופנים דלעיל וכדו'[ שיטת המשנ"ב )ס"ק כ"ז( דאין צריך לנגב את 

אינם  הנטילה  קודם  ידיו  על  הנמצאים  שמים  משום  תחילה,  ידיו 

חוצצין בנטילה, וכ"כ הביה"ל )ד"ה הנוטל(.

אכן הרבה אחרונים חולקין על המשנ"ב, בשועה"ר )סדר נט"י ס"ו( כתב 

ואם  נקיות מכל חציצה,  להדיא דקודם הנטילה צריך לבדוק שידיו 

ולנגב  לקנח  יזהר  במים  שפשוף  ע"י  להעבירם  והוצרך  נקיות  אינם 

ויטמאו את  כי הם מים טמאים  יפה מהיד קודם הנטילה,  את המים 

)או"ח סכ"ד סק"כ( שאם נפלו מעט מים על  מי הנטילה, וכ"כ החזו"א 

ידו שלא כדרך נטילה צריך לנגבם, ואם נטל ולא ניגב נטילתו פסולה, 

וכן עמא דבר עכ"ד.

כל השונה הלכות
בשדה ההלכה הנלמדת בכולל ערב

 מתורת רבותינו 
ביאורים על פרשת השבוע

דוד מלך ישראל

בליל שישי פ' משפטים ערכו מספר אברכים 
מחברי קהילתנו הק' 'נסיעה' מיוחדת במינה, 
הזיתים  הר  במרומי  הק'  בציון  תחילתה 
וכלה  הנפש,  בהשתפכות  'תהילים'  לאמירת 
המלך  דוד  ישראל  זמירות  נעים  של  בקברו 
ע"ה שם סיימו את הספר ואמרו את תפילת 

ה'יהי רצון' בהתעוררות עצומה.
כמין  נערכה  הלילה  בחצות  מכן  לאחר 
בהשראת  אשר  הק',  הציון  בחצר  'חבורה' 
למעמד  ומיד  תיכף  נהפכה  הקדוש  המקום 
שוחחו  החברים  והתעלות,  חיזוק  שכולו 
להשי"ת  כיסופין  ניגוני  וזימרו  תורה  בדברי 
חזרו  לאחמ"כ  נפלאה.  אחדות  מתוך 
המשתתפים לביתם בתחושת חיזוק עצומה 

לקראת המשך ימי השובבי"ם הבעל"ט.

רצוננו לראות את מלכינו

דהילולא  יומא  רבא  יומא  האי  לקראת 
ביום  חל  אשר  זיע"א  הקוה"ט  רבינו  של 
הסתלקותו של משה רעיא מהימנא בז' אדר, 
באדר  היא  ההילולא   עיקר  שלמנהגינו  אף 
ביקשו  אברכים  מספר  החת"ס,  כשיטת  ב' 
באדר  ההילולא  ביום  גם  הק'  לציון  לעלות 
קהילתנו  לחברי  להודיע  הננו  לכך  אי  א', 
'נסיעה' מעירנו להר הזיתים  הק' שתתקיים 
ושוב.  הלוך   ₪  20 המחיר  הבא.  בשבוע 
הבלין  שלום  הר"ר  אצל  והרשמה  פרטים 

הי"ו.

משנכנס אדר

חודש אדר נפתח בקהילתנו הק' מתוך חיזוק 
האחדות ושמחה של מצוה, כאשר בא' דר"ח 
אדר התקיים מעמד מיוחד לבחורי החבורות 
מעמד  התקיים  דר"ח  בב'  ולמחרתו  דעירנו, 
דף  בשיעור  נלמד  אשר  סוטה  מסכת  סיום 
סיקור  ערב,  הכולל  בהיכל  המתקיים  היומי 
בעזהשי"ת  יובא  אלו  ממעמדים  נרחב 

בשבוע הבא.  

* * * 

ברכת מז"ט לידידינו מחשובי קהילתנו הק', 
הר"ר אהרן הרש הי"ו ומשפ', לרגל השמחה 
השרויה במעונם בנישואי הבת, יה"ר שיבנו 
בית נאמן בישראל בדרך התורה והחסידות 
ידידינו  ויזכו  ומבורכים,  ישרים  דורות  עם 
החשובים לרוות מהם ומכל יוצ"ח רוב תענוג 

ונחת דקדושה, אכי"ר.

בשמחת  ישתתפו  הק'  קהילתנו  חברי 
ה"נישואין" בקירוב הדעת ואחדות הלבבות, 
"ארמונות  באולמי  א'  אדר  ט'  חמישי  ביום 

וולף" בירושלים עיה"ק.

* * *
קהילתנו  מחשובי  לידידינו  מז"ט  ברכת 
לרגל  ומשפ',  הי"ו  וולנר  אלימלך  הר"ר  הק', 
הבת  באירוסי  במעונם  השרויה  השמחה 
יפה  יעלה  שהזיווג  יה"ר  ובשעטו"מ.  במז"ט 
ויזכו  בנין עדי עד,  נאמן בישראל  בית  ויבנו 
יוצ"ח  ומכל  מהם  לרוות  החשובים  ידידינו 

רוב תענוג נחת דקדושה. אכי"ר. 

* * *
מרדכי  הרב  החשוב,  לידידינו  מז"ט  ברכת 
השמחה  לרגל  ומשפ',  הי"ו  הלטובסקי 
במז"ט  הבת  בהולדת  במעונם  השרויה 
תורה  לבעל  לגדלה  שיזכו  יה"ר  ובשעטו"מ. 
ונחת  תענוג  רוב  עם  ולמעש"ט,  לחופה 

דקדושה מכל יו"ח, אכי"ר. 

בחצר קהלא קדישא

 

על ידי שמתקשרים עם צדיקי הדור ומהנים אותם 
זוכים לעלייה והתרוממות 

"ויקחו לי תרומה" וגו' )כה, ב(

המוני  היינו  מאתם  תקחו  הצדיקים  שאתם  ידי  שעל  י"ל  או 
העם  מהמוני  הצדיקים  שנהנים  בזה  היינו  גו'  וכסף  זהב  העם. 
שמקבלים מהם זהב וכסף ושאר דברים גשמיים הנצרכים להם 
יהיה להמוני עם גם כן עלייה והתרוממות הגם שאין להם נדבת 
לב הטהור נדבה רוחנית רק נדבה גשמית זהב וכסף וכדומה. 
ידי שהם מייחדים ומקשרים עצמם להצדיקים  עם כל זה על 
שבדור ומהנים אותם במה שיש יכולת בידם. אז גם הם יתקשרו 
רוחנית.  כולו  שהוא  הטהור  בלבם  הצדיקים  בנדבת  ויתעטפו 
ויתעלו ברום המעלות קודש קדשים ויהיו דבוקים יחד הכנסת 

ישראל בהש"י עם צדיקי הדור וכן יהי רצון אמן:        

)אוהב ישראל(

ממנו ניקח לעבוד את ה' אלוקינו

"מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" )שם(

בשם הבעל שם טוב, היינו שכל אדם צריך לשית עצות בנפשו, 
מהתאוות  לבו  ידבנו  אשר  מכל  טובות,  מדות  לעשות  להפוך 
דרך  יקח  מהם  בהם,  הרגיל  אשר  הרעות  ומדות  החיצוניות, 
לעבודת הבורא ברוך הוא, באותו החשק ובאותה התאוה, ביתר 

שאת:  

)תפארת שלמה פרשת תולדות(

גודל כוח הדיבור של בני ישראל

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" )כה, ח(

דקאי  י"ל  בתוכו.  ושכנתי  כתיב  לא  אמאי  המפרשים  דקדקו 
של  לבם  נדבת  פנימיות  על  שהי'  השכינה  השראת  עיקר  על 

כל או"א בדיבורו שהיו מקדישים נדבותם לצורכי המשכן היו 
ממשיכים אז בדיבורם הקדושה והי' השכינה שורה על פנימיות 
הלב של כל אחד ואחד בשעת דיבורו והקדשו. ומפני זה כתיב 

ושכנתי בתוכם ר"ל בתוך הפנימיות לבבם של המתנדבים. 

ומזה יש ללמוד כמה גדול כח הדיבור של בנ"י הלא אנו רואים 
משום  נפסלת  היא  בעזרה  מקריבה  אם  חולין  שהיתה  בהמה 
חולין שנשחטו בעזרה ואחר שהוציא עלי' הדבור לקדשה הוא 
וכן חפץ אחר הקדשו אם  להיפך אם שחטה בחוץ חייב כרת. 
נהנה בו מעל וכ"ז הוא מחמת דיבורו. מכ"ש אם האדם משבח 
מאד  גדול  וכחו  רושם  עושה  ליוצרו  בדיבורו  ומהלל  ומפאר 

לעשות נ"ר להבורא ב"ה בדיבורו:    

)תפארת שלמה(

תפקיד האדם להתייגע ולהיות מוכן לקיים המצוות כראוי

"וראה ועשה כתבניתם" )כה, מ(

והראהו  המנורה  במעשה  מרע"ה  שנתקשה  ז"ל  רש"י  כתב 
ברש"י  ואי'  המנורה.  תיעשה  כתי'  ומקודם  הוא  ברוך  הקדוש 
ומד' שעוד נתקשה מרע"ה ואמר לו הקדוש ברוך הוא השלך 
ככר לאור ויהי' נעשה מעצמו. א"כ קשה למה הראהו הלא ידע 
לגמרי  נעשה  לא  וודאי  אכן  לעשותו  יוכל  לא  כי  ית'  הבורא 
הי'  וכליו  ועיקר עשיית המשכן  בנ"י.  א"כ מה עשו  כי  מעצמו 
מוכן  והי'  בדעתו  מרע"ה  והשיגו  שהראהו  ע"י  כי  רק  מבנ"י. 
ע"י  רק  לעשותו  יכול  הי'  לא  בפועל  במעשה  כי  אף  לעשותו. 

ההכנה בדעת לעשותו. עי"ז נגמרה מעצמו. 
בתורה  הלב  והסתכלות  הדעת  ראיית  שע"י  ועשה"  "וראה  וזה 
כי  אף  כראוי  המצות  לקיים  מוכן  להיות  עצמו  האדם  ומייגע 
כשבא לידי מעשה בפועל אינו יכול לעשותו ע"ז הבטחה להיות 
הוא  לאור  השלך  וי"ל  עלי.  גומר  לאל  כמ"ש  מעצמו  נעשה 
התורה שנק' אור שע"י היגיעה בתורה ניתקן המעשה ג"כ כנ"ל:    

)שפת אמת(

 לעדכונים, הארות והערות, 
נא להתקשר 

 לפלאפון- 052-7664684  
)עד יום ג' בערב(

דיני נטילת ידיים )סי' קס"ב(

 מתורת רבותינו 
ביאורים על פרשת השבוע


