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  לשמה' מעלת לימוד התורה הק
  באופן שיזכה להשראת השכינה

. 'ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו וגו
 כי לקח טוב )משלי ד ב(ד " הה)'ג א"ר פל"שמו(ובמדרש 

, ועוד איתא שם במדרש. נתתי לכם תורתי אל תעזובו
 מן אחד בא יחידה בת לו שהיה למלך משל: ל"וז

 לאשתו וליטול לארצו לו לילך ביקש ,ונטלה המלכים
 איני ממנה לפרוש, היא יחידית לך שנתתי בתי לו אמר
 אשתך שהיא לפי יכול איני תטלה אל לך לומר, יכול
 קיטון הולך שאתה מקום שכל לי עשה טובה זו אלא
 את להניח יכול שאיני אצלכם שאדור לי עשה אחד
 את לכם נתתי לישראל הוא ברוך הקדוש אמר כך, בתי

 תטלוה אל לכם לומר, יכול איני הימנה לפרוש התורה
 אחד בית הולכים שאתם מקום בכל אלא יכול איני
.  ל"עכ, מקדש לי ועשו שנאמר בתוכו שאדור לי עשו

וכבר דקדקו . פירש ויקחו לי לשמי' י הק" וברש-
  .המפרשים מה רצה להשמיענו בזה

 שמותיו היא שהתורה ק"בזוה איתאכד לומר ואפשר
 שיתקיים בכדי היתה תורה מתן ותכלית ,ה"הקב של

 שבאמצעות דהיינו ,בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו
 ואחד אחד כל אצל שרויה השכינה תהיה התורה

 ,המשכן באמצעות היא התורה קיום עיקר כי ,מישראל
 מצינו זה דרך ועל .ש"ית לשכינתו משכן שיהא דהיינו
 תורה תצא מציון כי )ג ,ב ישעיה( בו שכתוב המקדש בבית
 בלשכת יושבים הסנהדרין שהיו ,מירושלים 'ה ודבר

 היה המקדש בית מתוך דייקא כי ,המקדש בבית הגזית
 ,כא ב"ב 'תוס 'עי( ממרא זקן אצל שמצינו כמו הוראה יוצא

 בכדי היא תורה מתן תכלית כי מזה הרי – .)מציון כי ה"ד ,ב
 היתה כן ועל ',ית לשכינתו משכן ואחד אחד כל שיהא

  .המקדש בבית דייקא הלימוד השפעת

כי כל כח לימוד , ועל כן שומה על האדם לדעת
הוא רק באם הוא מקדש את עצמו שתוכל , התורה

ובלא כן אין תורתו שוה ', לשרות בו שכינתו ית
כ צריך שתהיה לימודו מתוך דחילו "וא. מאומה
וסק בתורה יהא בעיניו ל כל הע"כאמרם ז, ורחימו

וכן מובא בתנא דבי . כאילו בעל השמועה עומד כנגדו
  .ה יושב ושונה כנגדו"אליהו העוסק בתורה הקב

לומר , לי לשמיי "ופירש רש, ויקחו לי תרומהוזהו 
שכל ענין תרומת המשכן הוא מחמת התורה שהיא 

כי לקח טוב ז פירשו במדרש "וע, ה"שמותיו של הקב
 שהיא לקח טובאכן , פירוש,  אל תעזובונתתי לכם תורתי

אבל , שתעסקו ותלמדו אותה, 'לכם'נתתי התורה 
אל תעזבו , כלומר, אל תעזובו' תורתי'עליכם לדעת כי 

שהיא היתה ' דהיינו השכינה הק, התורה השייכת אלי
שיעשה , וזאת באמצעות המשכן, תכלית מתן תורה

  . מעצמו משכן לשכינתו יתברך שמו

  )א"ק זיעועכי"ביהק מרן ר"כ(

  
בתחילת העבודה צריך לעשות לקיחה קטנה אפילו שלא 

  לשמה ולאחר מכן ישיגו מדריגת לשמה
בהקדם מה . לי לשמיעוד אפשר לבאר אומרו 

, לי תרומה' ויקחו'שדקדקו המפרשים בלשון הכתוב 
 אלא הענין מבואר כדאיתא - . שהיה לו לומר ויתנו

, ו מהערב רבאפיל, ק בקדמיתא מאת כל איש"בזוה
ולא מן , אבל לאחר החטא אמר קחו מאתכם דייקא

וצריך ביאור האיך תעלה על הדעת שיקחו . הערב רב
  .ת מן הערב רב"את תרומת השי

 שיהא היא בריאה תכלית כי נודע דהנה לומר ואפשר
 חטא קודם שהיה כמו ,ש"ית לעבודתו משועבד הכל
 צמוע את מפריד הריהו החטא ובאמצעות ,הראשון אדם

 למענו הכל את שישעבד הוא החטא ותיקון ,ת"מהשי
 ת"להשי ממנו להעלות ודבר דבר בכל צריך כן ועל ',ית

 רב הערב מן אפילו איש כל מאת אמר ולזה .האפשר ככל
 ותוציאו 'תקחו' ,טוב מקצת בהם ויש ,לבו 'ידבנו' באם
  .ת"להשי זאת גם להעלות בכדי ,תרומתי את מהם

ק "מעשה שהיה אצל הרהוהענין מבואר על פי 
ק בעל "א כשהשתדך עם הרה"מבארדיטשוב זיע

א וקודם החתונה הלכו יחד לאסוף כסף "התניא זיע
ק "וביקש הרה, להוצאות נישואין של יתום אחד
ואמר לו הבעל , מבארדיטשוב להיכנס אל גביר אחד

התניא שאינו שווה להיכנס אצלו כי אינו נותן יותר 
ונכנסו , תעקש ללכת אליוק ה"אך הרה, מפרוטה אחת

אליו והסבירו לו שיש חתונה של יתום ויתומה והיא 
ואותו גביר שמע זאת וניגש לארון ', מצוה גדולה וכו

ק את הפרוטה "ולקח הרה, והוציא משם פרוטה אחת
הדלת  וביציאתם מן, והודה לו, ובירכו בברכה גדולה

עד שהוסיף ' רדף הגביר אחריהם והביא עוד פרוטה וכו
  . נתן להם סכום גדול ומאז נעשה בעל צדקה גדולו

 אשר איש כל מאת תרומה לי ויקחו אמר הדרך ז"וע
 וזה ,ואחד אחד מכל משהו אפילו תקחו כלומר  .לבו ידבנו
 התרומה וזאת לבבם כשיפתח מכן ולאחר ,הלב את יפתח
  .גדולה תרומה לתת יוכלו כבר - מאתם תקחו אשר

להורות , קחו לי לשמיויבאומרו ' י הק"וזה רמז רש
אפילו לקיחה קטנה , ל" באופן הנויקחו לישבתחילה 

כ לתת תרומה גדולה "ומתוך זה יבוא אח, שלא לשמה
 וזה -. ל מתוך שלא לשמה בא לשמה"כאמרם ז, 'לשמי'

ת שלא יתחיל בתחילה "ההוראה בכל ענין עבודת השי
כמובא בנועם אלימלך שבאם תחילת , בעבודה לשמה

ר כל כוחות "אזי יניח היצה, ה לשמהעבודתו תהי
ועל כן בתחילה , ת"שבעולם למונעו מעבודת השי

ולאחר מכן , פ שלא לשמה"יעסוק בתורה ובמצוות אע
  )א"ק זיעועכי"ק מרן רביה"כ(    .מתוך שלא לשמה בא לשמה

  
  רמזי הפסוק שמן למאר

. שמן למאור בשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים
דלאו לאורה ,  חסרלמארשמן איתא בבעל הטורים כי 

ג מיני מלבושים "וכן י, ג דברים נמנו כאן"וי. הוא צריך
. 'ואעדך עדי וגו'  ואנעלך תחש וגו)יא-טז י(ביחזקאל 

ג מלבושים כדכתיב "וכשחטאו ישראל בעגל אבדו י
ובזכות אלו ,  ויתנצלו בני ישראל את עדים)שמות לג ו(
  .כאןעד , ג"חזרו להם י, ג מינים שנתנדבו"י

היא מדה ' על פי הידוע כי אות ו, נראה לבאר הענין
 )בראשית לג יח(וכתיב , הששית הרומז כנגד הפגם הידוע

אחר שביקש המלאך ליאבק עמו ', ויבא יעקב שלם וגו
וחזר , )שם לב כו(וירא כי לא יכול לו ויגע בכף יריכו 

, )ב"ג ע"שבת ל(שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתו 
 הנני נותן לו את בריתי )במדבר כה יב(נאמר וגבי פנחס 

דשלום קטיעא '  ו)ב"ו ע"קידושין ס(ואמרו בגמרא , שלום
 והרמז בזה כי השמן -. 'וכאן חסר לגמרי אות ו. הוא

, מיני שמנים' שהיו ג, ג הדברים"הוא מיוחד מבין כל י
 ויקחו אליך שמן )שמות כז כ(י להלן בפסוק "שפירש רש

הזתים היה כותש במכתשת ואינן , זית זך כתית למאור
ואחר , טוחנן בריחיים כדי שלא יהיה בו שמרים

והשמן , מכניסן לריחים וטוחנן, שהוציא טיפה ראשונה
שנאמר כתית , השני פסול למנורה וכשר למנחות

  . 'למאור ולא למנחות וכו

 הוא ואם ,רמז בגימטריא מלא מאור כי ,לרמז יש ובזה
 חלקים לשני חלוק הואש ,רם 'א אותיות הוא חסר

 יש ,הפורים ימי בפרוס עכשיו נמצאים שאנו דלהיות
 של אלופו של 'א שורה מישראל אדם כל בקרב כי לרמז
 לפגום ביקש שהוא ,עמלק כמספר הוא רם ומאידך ,עולם

 וזרקם מילות שחתך במה הפגם בזה ישראל בני את
 ניתן למאור שהשמן ,רמז בו טמון ומאידך ,מעלה כלפי

 שבשעה' הטורים בעל דברי ולפי .ישראל הכלל תלטהר
 ג"י כנגד שהם ,הלבושין ג"י אבדו בעגל ישראל שחטאו
 מצות בו שיש בחודש עתה הנה אך ',דרחמי מכילין
 ישראל איש לכל עצמו ממציא ה"הקב ,עמלק מחיית

 בחיים הלבושין כל את לתקן שיוכל הזדמנות לו ונותן
   )א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ(                        .הזה בעולם חיותו

  

 ו"תשעתרומה  א"קלגליון 
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אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה ' וידבר ה

י לי "ופירש. מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי

ואילו , י לדייק ולפרש לי לשמי"ב אמאי הוצרך רש"וצ. לשמי

י ועשו "שפיר, בהמשך הכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

ב "עוד צ. ולא הדגיש את הלשון לי לשמי, לשמי בית קדושה

הרי היה , מהיכן יקחו את התרומה, לשון הכתוב ויקחו לי תרומה

ומהו , או ויתנו לי תרומה, מן הראוי לומר ויביאו לי תרומה

ב הא דאיתא במדרש בשעה שאמרו בני ישראל "עוד צ. ויקחו

ועוד איתא , י תרומהה ויקחו ל"נעשה ונשמע מיד אמר הקב

ה "במדרש בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע מיד אמר הקב

ד מה השייכות בין ויקחו לי "וצל, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

  .תרומה לבין אמירת נעשה ונשמע

ק שבשעת מתן "ואפשר לפרש בהקדים הא דאיתא בזוה

תורה אלמלא לא אמרו בני ישראל למשה דבר אתה ונשמעה 

ה "היו זוכים לשמוע תורה מפומא דקוב, מנו אלקיםואל ידבר ע

נתהווה פגם , ובהיות שאמרו דבר אתה עמנו ונשמעה, כל הימים

  .והחסירו את מעלת השמיעה

והנה לכאורה יפלא על הבאת התרומה שהיתה מזהב וכסף 

והרי אינו ראוי לעשות , ונחושת שהעלו בני ישראל ממצרים

גושמים מלאים לכלוך ת מכסף וזהב מזוהמים ומ"משכן להשי

  .וזוהמת מצרים

 שכשירד המן )א"יומא עה ע(אלא הענין הוא כדאיתא בגמרא 

ומשם הביאו , ירדו עמו גם אבנים טובות ומרגליות, לבני ישראל

ז אפשר לומר כי "ולפי, הנשיאים את אבני השהם ואבני מילואים

היו זוכים להביא את נדבת המשכן , אלמלא חטאו בני ישראל

ולא הוצרכו להביא , אבנים טובות שירדו יחד עם המןמאותם 

ואז היו זוכים להביא את , הנדבה מכסף וזהב שהעלו ממצרים

  .לבדו' הנדבה בלתי לה

היתה לבנות משכן , נמצא כי תכלית הנרצה בבניית המשכן

' כי אם להשרות את שכינתו ית, לשכינה ולא מחמת כפרה

ק "ופירשו בזוה, םש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ"כמ, בעולם

וזה היה די באותם אבנים טובות שירדו יחד עם , בתוכם ממש

, אבל בהיות שאמרו בני ישראל דבר אתה עמנו ונשמעה, המן

ושוב הוצרכו , ק"ז נסתבב להם ענין החטא כדאיתא בזוה"עי

  .להביא הנדבה מכסף וזהב שהעלו ממצרים

  בשעה שאמרו בני ישראל נעשה וזהו דאיתא במדרש 
  הגיעו למעלה גדולה ונשגבה לעשות כל דבר ודבר , שמעונ

דהיינו , ויקחו לי תרומהה "ועל כן מיד אמר הקב, לבדו' בלתי לה

  צריכים הם מיד לעשות עשיה ולבנות, כיוון שאמרו נעשה

ובאם , לי לשמיובאופן זה יזכו שתהיה הנתינה , משכן לשכינה

   זוכים היו, ל" בבניית המשכן כננעשההיו מקיימים מיד 

   תמיד תורה שומעיםדהיינו שהיו , ע"ונשמלקיום 

  כדרך שהיה משה שומע את הקול מדבר , ה"מפומא דקוב

  כן היו זוכים כל , ש קול לו קול אליו"כמ, אליו מאהל מועד

  ת מדבר אליהם מתוך "בני ישראל לשמוע את קול השי

  .המשכן

 שיקחו את' פי, ויקחו לי תרומהובזה מובן לשון הכתוב 

ובאופן זה תזכו , התרומה מן האבנים טובות שירדו יחד עם המן

י "ובזה מדוייק פירוש רש, לבדו' שתהיה נתינה אמיתית בלתי לה

דהיינו שעל ידי לקיחת התרומה מאבנים טובות , לי לשמי' הק

' שירדו עם המן יזכו שתהיה הנתינה ואך ורק לי לשמי בלתי לה

  .לבדו

ק "כדאיתא בזוה, ת כל אישמאז יבואר המשך הכתוב "ועפי

 אשר איש כל מאת בקדמיתא: ל" וז)א"ב דף קצה ע"ח(פרשת ויקהל 

 למעבד הוא בריך קודשא דבעא בגין ,כלא לאכללא ,לבו ידבנו

 אינון דהוו ובגין, וקליפה במוחא סטרין מכל דמשכנא עובדא

 לאכללא לבו ידבנו אשר איש כל מאת אתמר בגווייהו רב ערב

 סטא לבתר, אתפקדו וכלהו, מוחא דאינון שראלדי בינייהו לון

 אבתרייהו וסטו עגלא ית ועבדו רב ערב אינון ואתו לזיניה זינא

 קודשא אמר, וקטולא מותא לישראל לון וגרמו דמיתו אינון

 מסטרא אלא יהא לא דמשכנא עובדא ולהלאה מכאן הוא בריך

 ישראל בני עדת כל את משה ויקהל מיד, בלחודייהו דישראל

 ולא ודאי מאתכם, 'הל תרומה מאתכם קחו בתריה וכתיב', ווג

 הרי -. ל"עכ, לבו ידבנו אשר איש כל מאת דכתיב כקדמיתא

מכאן שבתחילה היה הצווי להביא מאת כל איש את נדבת 

מחמת היות כל בני ישראל במדריגה נעלה ונשגבה של , המשכן

ש והוא עולה בקנה אחד עם מאמר המדר, לבדו' עשיה בלתי לה

שאמירת ויקחו לי תרומה היתה קודם מתן תורה בשעה שאמרו 

אבל לאחר החטא כבר היו צריכים , בני ישראל נעשה ונשמע

וכבר לא , להביא את נדבת המשכן בכדי לכפר על נפשותיהם

  .הגיעו לתכלית הכוונה שהיה בתחילה

דהיינו שהציווי קודם , ת"אמ שהוא אותיות ת"מאוזהו אומרו 

לקחת את התרומה מאבנים טובות שנזדמנו מתן תורה היה 

'  ואיש לתת את נדבת הכל אישואז היו זוכים , להם יחד עם המן

שהרי בנתינת צדקה שייך נתינה , בכוונה שלימה ואמיתית

א כי מקוה "זיע' ט הק"והגם שמובא מהבעש', מחמת כבוד וכדו

, שבמציאות נטהר האיש, וצדקה טובים גם שלא לשמה

ז בכדי לזכות לנתינה שלימה "עכ. העניובמציאות נהנה 

ולא שיהא מעורב בו שום , לבדו' ואמיתית צריך שיהיה בלתי לה

  .אפילו לא מחמת כפרת עוונות, פניה וכוונה אחרת

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני ואמר הכתוב 

. מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו

הנה תכלית בריאת ' פי, תי בתוכם ממשק ושכנ"ופירשו בזוה

ש השמים כסאי "כמ, העולם הזה בכדי להיות משכן לשכינה

וכן בפרטות רצון , וזהו בכללות העולם, והארץ הדום רגלי

ח אבריו ויעשה "ת היא שכל אחד ואחד יקדש את רמ"השי

ל איש "דוגמא לזה מצינו שאמרו חז, ת"מעצמו משכן להשי

  .יניהםואשה זכו שכינה שרויה ב

,  ממשושכנתי בתוכם מעצמם מקדש ועשו ליוזהו אומרו 

 עם התיבה ה"מרא' פי, ך"ה אות"ככל אשר אני מראוזאת באופן 

מ "דהיינו כדרך שקידש משה רע, ח"רמוהכולל בגימטריא 

והגם שאמרו , ח אבריו להיות משכן לשכינה"קדישא את כל רמ

 היה משכן בכל זאת כל כולו, ל שכינה מדברת מתוך גרונו"חז

דהיינו כי , תבנית המשכן ותבנית כל כליושהיא כמו . לשכינה

על זה הדרך , המשכן היתה מקום להשראת השכינה בכללות

צריך כל בר ישראלי בפרטות לקדש את כל אבר ואבר להיות 

ל אדם מקדש "וכמו שאמרו חז', ראוי להשראת שכינתו ית

יינו שעל דה, עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה

הוא גורם להשראת השכינה על עצמו , ידי התקדשותו מלמטה

שעל ידי עשיה זו של , וכן תעשווזהו אומרו , ועל כללות העולם

בכללות ' יזכו להשרות את שכינתו ית, התקדשות האברים

  .העולם ובפרטות על כל אחד ואחד

ק שעל ידי כל "ופירשו בספה, 'בונה ירושלים הוהנה כתיב 

וכמובא , וה מוסיפים נדבך ואבן לבניית בית המקדשמצוה ומצ

ז "ועי, בספר יצירה שאותיות התורה נקראו בשם אבנים

והיינו שעל ידי התקדשות האברים , מוסיפים בבנין בית המקדש

ומקיימים את מאמר הכתוב , מקרבים את בנין בית המקדש

בבנין בית מקדשינו ותפארתנו , ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

  .ה מתוך רחמים וחסדים מגולים במהרה בימינו אמןשיבנ
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  -ה" תשעק פרשת תרומה"ליל שב-

עד ועשו לי מקדש ' וגווזאת התרומה אשר קחו מאתם זהב וכסף ונחושת 
ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן 

לך אל העם וקדשתם היום תורה נאמר ויש להבין הענין דהנה בפרשת מתן . תעשו
' כי ביום השלישי ירד ה, והיו נכונים ליום השלישי' אל תגשו אל אשה וגו' ומחר וגו

והתורה ניתנה , באש' והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה' על הר סיני וגו
' ויקחו לי תרומה וגו' עד שאמר ה', ואחר כך נעשה מה שנעשה וכו, ברתת ובזיע

 בצלאל על שם )א"ה ע"נ(ואמרו בגמרא ברכות . ו לי מקדש ושכנתי בתוכםועש
ה למשה לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון "בשעה לו הקב, חכמתו נקרא

אמר לו משה רבינו מנהגו , הלך משה והפך ואמר לו עשה ארון וכלים ומשכן, וכלים
ואתה אומר עשה לי ארון , של עולם אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים

ה עשה "שמא כך אמר לך הקב, כניסםכלים שאני עושה להיכן א, וכלים ומשכן
אמר רב יהודה אמר רב יודע , אמר לו שמא בצל אל היית וידעת, משכן ארון וכלים

  .היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ
ומהו הענין שקדושת המשכן הוא גבוה כל כך ומדוע לא ניצטוו על הקמתה 

שאמר לו '  בבריה דרבי וכו)ב"ב ע"ס(מיד עם קבלת התורה שאמרו בגמרא כתובות 
ולבסוף כתיב ועשו ,  תביאמו ותיטעמו)שמות טו יז(מעיקרא כתיב , דעת קונך יש בך

היה תחילה להכניסם לארץ ' דהיינו שכוונת ה. עיין שם, לי מקדש ושכנתי בתוכם
ואחר כך נתהפך הדבר שהיה להוט ', ישראל ואחר כך לבנות את בית הבחירה וכו

שמיד בחודש השלישי לצאת ישראל ממצרים אחר , ורהכל כך ליתן את הת
ורואים מה שאירע אחר כך שחמשים , שטיהרם בחמשים יום נתן לנו את התורה

ימים אלו לא הספיקו כי אחר שהתייצבו בתחתית ההר כפה עליהם הר כגיגית 
, )ב"ח ע"שבת פ(ומכאן מודעא רבה לאורייתא שקבלת התורה היתה מתוך אונס 

הכנות של חמשים יום לא הגיעו לשום השגה ונשארו היכן שהיו ונמצא שמכל ה
ולא די בזה אלא שגם ביום המיועד נאמר ויוצא משה את העם לקראת , בתחילה
ונראה מזה שעם כל ,  שהוציא אותם משינתם)א"ר פ"שהש(ואמרו במדרש , האלקים

ואשר מהראוי היה שהשכינה תסתלק מישראל , הדברים האלה אירע מה שאירע
אלא עוד זאת צוה על ידי משה ', אך לא כן עשה ה, מי שאומר אין לי עסק עמהםכ

, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו וגו
  .ואיך יתקיימו כל אלו יחד

האחד הוא , אבל יתכן להסביר הענין כי ישנם שני כוחות שניתנו לכלל ישראל
ד דורות קודם בריאת העולם "ה תתקע"עמה הקבשהשתעשע ' כח התורה הק

, וברא את השמים ואת הארץ על זה התנאי שתינתן לעמו הנבחר, )א"ו ע"זבחים קט(
ואם זכה נעשית לו סם , וזאת אי אפשר לקבל כי אם על ידי הכנה דרבה ברתת וזיע

 דהיינו שלא די שהתורה אינה, )ב"ב ע"יומא ע(ו נעשה הפכו "ואם לא זכה ח, חיים
 ( )וכמו שהובא בבאר היטיב , אלא הוא מתדרדר עמה מטה מטה, מעלה אותו

 ולרשע אמר )תהלים נ טז(נאמר עליו , שאם אין האדם מהרהר בתשובה קודם לימודו
  . כי הוא מוסיף לתת כח לכוחות החיצונים, אלקים מה לך לספר חוקי

והוא , גתםומאידך יש עוד דרך שניתן גם לפשוטי המון העם להתרומם לפי דר
כמו שראו בכל משך ימי הדורות שאנשי הכפר שלא זכו ללימוד , דרך העבודה

וכמו שידוע ממעשיות שהיה אצל הבעל , ובקושי ידעו ללמוד פסוק חומש, התורה
ובשעת אמירת תורתו נשפע , א שנאספו אליו פעם אנשים כאלו"זיע' שם טוב הק

ט "וגילה הבעש, אות המבטאוהתחילו לומר תהלים עם שגי, עליהם חיות עצומה
ונראה מזה שאם מעוררים לאדם , לתלמידיו שבאלו הטעיות הפכו שמים וארץ
ואיזה עבודה שבלב זו היא תפלה , מישראל מלעילא הוא יכול להגיע להתדבקות

ק "וכ, שבאמצעות תפלה יכולים להגיע מה שאי אפשר בתורה, )א"ע' תענית ב(
, הוא יסוד הכל' כי התורה הק, דיר דבר זהל היה רגיל לדבר ולהג"ר זצוק"אאמו

אלא שיגיעו ליעוד , אבל לא זה הוא כל התכלית, ובלי זה אין יכולים להתרומם
  .ל"י ז"הנכון שמובא מהאר

וכמו , והנה בשביל אלו הפשוטים שבעם שלא יכלו להתעלות על ידי התורה
עם בוכה  וישמע משה את ה)במדבר יא י( בפסוק )א"ה ע"יומא ע (ל"שאמרו רז

ויכולים לשער מזה באיזה דרגא היו , על עסקי משפחותם, למשפחותיו
ובכדי שלא יתריסו בכל יום או יומים לומר , )ליגן'ויי זייער קאפ איז אופ ג(במחשבותם 

וזכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם ואת , ניתנה ראש ונשובה מצרימה
ובזה יהיו , להם התעסקות גשמיתלכן עצה היעוצה לזה הוא שיתנו ', הקישואים וגו

ומה גם שהיו במדבר שמם שאין מה , עסוקים כל היום והוא דבר השוה לכל נפש
  ולכן וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחושת , לעשות שם

וכמו שאמרו , ואם יתעסקו בכך זה יהיה תרופה בשבילם', ותכלת וארגמן וגו
שלא שרתה ברכה בעולם עד ',  המלאכה וכובמשנה אהוב את) א"פרק י(נ "באבות דר

', ואף אדם הראשון לא טעם כלום עד שעשה מלאכה וכו, שלא נעשה בה מלאכה
רבי שמעון אומר אף הקדוש ברוך הוא לא השרה שכינתו על ישראל עד שעשו 

  ולנשים , שמענו לאנשים', שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם וכו, מלאכה
, לטפלים מנין, אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודששנאמר איש ואשה , מנין

  ונראה מזה שתפקיד האדם כשהוא פנוי . עד כאן, שנאמר ויכלא העם מהביא
  ועל , אז יש דרך להעסיק אותו בדבר מצוה, מן התורה וראשו ריקן מהתעלות

  ועל ידי שיתאספו . ידי כך הם נעשים עם כל חומריותם לחפצא של מצוה
יוכלו להעלות עמם גם את הטפלים הפשוטים שבפשוטים , כולם לדבר מצוה

  .שבעם
 הפשוטים העםאל משה לך אל ' ובזה יש לפרש גם בפסוקי מתן תורה שאמר ה

 העםוכן אמר להלן והגבלת את ' דייקא ולא לבני עליה וקדשתם היום ומחר וגו
כי . 'סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו והגבלת אותם פן יהרסו אל ה

ועצה היחידי . הם ידמו בנפשם שהשיגו משהו ונפל ממנו רב ולא יהיה להם תקומה
כמו שנמצא בישיבה בחורים שאינם , לרומם את המון העם הוא להעסיק אותם

וכדי שלא יפלו לתועבות , או בעלי בתים פשוטים, בעלי כשרון ללימוד התורה
ולכן , ם"מה כדברי הרמבבאשר אין הייצר שולט אלא בלב פנוי מן התורה ומן החכ

, יעמיסו עליהם מלאכה למען לא יהיה להם עת פנוי לבטלה המביא לידי שעמום
  .ויפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון

למשה דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש ' והנה בשעה שאמר ה
מאת כל  בני העליה שהמהבני ישראל ונקט , אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי

תקחו ומאתם , והם יבינו וישיגו עומק הדבר,  הטהור והמזוכךאיש אשר ידבנו לבו
כתיב ויבואו כל , אבל רואים שבשעה שהביאו בפועל את כלי המשכן. את תרומתי

העם ויאמרו אל משה לאמר מרבים ' החכמים העושים את מלאכת הקודש וגו
משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה ויצו ' להביא מדי העבודה למלאכה וגו

כי מי ששמו נפשם . מהביאהעם אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש ויכלא 
בכפם להביא נדבתם היו פשוטי המון העם אשר נתרוממו באמצעות עסק 

  .העבודה
וזהו גם השייכות מה שהיה אחר מעשה הידוע שהיה גלוי וידוע לפניו יתברך כי 

למשה כה תאמר לבית ' מו בעת מתן תורה בשעה שאמר האלו מהעם שלא נתרומ
היה על משה להבין כי הכוונה הוא יחידי סגולה ואנשי ',  וגולבני ישראליעקב ותגד 

ואם כן היה על משה , עםואילו הפשוטים מכונים בשם ', מעלה כמובא בזוהר הק
ו גם אלא שמשה רבינו הוסיף מדעת, לבחור את בני העליה שהם יקבלו את התורה

את פשוטי ההמון למען לא ידח ממנו נידח שהוא דרך רועה הנאמן שחש מלאבד 
ולכן נאמר אחר כך ויוצא , ומוסר נפשו על כל אחד מהם, אפילו שה אחד מצאנו

שהוא הבין כי את בני , בני ישראלולא אמר את ,  לקראת האלקיםהעםמשה את 
 משום שקבלת התורה לא  שנשארו ישניםהעםכי אם את , ישראל אינו צריך לעורר

למשה ' ולכן כשבאו אחר כך לאותו מעשה אמר ה. היתה שום משמעות בעיניהם
שהם אלו שאתה ביקשת לקרבם למתן תורה ואשר , עמךלך רד כי שיחת 

את העם משמע כי , לבני ישראללכתחילה היה ראוי לך להבין שאם אמרתי ותגד 
אליהם לתקן לך רד ועתה ,  אותםהיית צריך להשאירם ישנים ולא לעוררם ולהוציא

  .אותם
הזה העם ראה את האומר אלי העל את ' והנה משה רבינו התחטא אז לפני ה

ובמה יוודע איפוא כי מצאתי חן ' ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי וןגו
בעיניך אני ועמך הלוא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני 

ולכן התחבר , החזיק בנפשו שהוא עומד שוה בדרגתםשמרוב ענותנותו , האדמה
 )ב"ע' ברכות ה(ועמד וטען כי לא כל אחד זוכה לתורה וכענין שמצינו בגמרא , עמהם

על לגביה רבי יוחנן חזי דהוי גני בבית אפל גליה לדרעיה , גבי רבי אלעזר שחלש
י משום אמר ליה אמאי קא בכית א, חזייה דהוי קא בכי רבי אלעזר, ונפל נהורא

שנינו אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים , תורה דלא אפשת
 )ב"ע' פסחים נ(ל "וכן אמרו רז. ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשני שולחנות', וכו

, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה
ופרט כאן שלשה , י לקחת מתנות עלית למרום שבית שב)תהלים סח יט (דהנה כתיב

שגם מי שלא עסק בה לשמה בלי הכנה ראויה מתוך הרהור תשובה שבכך , בחינות
ומכל ,  בידי החיצוניםשבית שביהוא זורע אל הקוצים ואז התורה היא בבחינת 

כי התורה תאיר לו העינים , מקום אמרו לעולם ילמוד אדם אפילו שלא לשמה
ואז חוזרת התורה להיות קנינו , כל ללמוד לשמהויעלה לדרגא נעלה יותר שיו

אז זוכה לדברים הרבה שהם נתונים , ואם הוא זוכה עוד יותר מזה, לקחתבבחינת 
  . והיא מנחה ומנהגת אותו בדרכו, במתנהלו 

ל "אבל על פשוטי המון העם שנינו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות כנ
שכדי שלא , לא נעשה בה מלאכהמאבות דרבי נתן שלא שרתה ברכה בעולם עד ש

אז העצה שיעסוק במעשה , ישוטט אדם ריקן ולא יבלה את שעותיו וימיו להבל
וכמו שהיו כמה וכמה , ועל ידי שיכניס בזה את ראשו ורובו, בדבר של קדושה

מעשיות בדור הזה שהיו יהודים בעלי ממון שהיו רחוקים מאוד מדרכי התורה 
ואחר שהשתדלו אצלם שיתרמו להחזקת ,  תורהומכל שכן להכיר בערכם של בני

נמשך לבם לאהבת תורה עד שגידלו את , ישיבות או לבנות בנין של תורה על שמם
ואני עצמי הכרתי שני , בניהם אחריהם לתורה ויצאו מהם תלמידי חכמים מופלגים

ועל ידי שהתרימו וזיכו , יהודים כאלה ששקעו עם ממונם עד דיוטא התחתונה
' ולזה אמר ה. יק בעול הוצאת ישיבות זכו לעמיד דורות תלמידי חכמיםאותם להחז

למשה שיקחו מכולם זהב וכסף ונחושת שהאדם עמל בהם בזה העולם ומבלה את 
יזכו להתעלות , ועל ידי שיקדיש את החומריות הזה לבנין המשכן, ימיו לריק

  .בנפשם ממטה למעלה עד ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
דהנה , מרא בברכות שאמר משה לבצלאל עשה ארון וכלים ומשכןובזה יובן הג

כי אם כשיש כלי לקבל אז , פשוטי כלי עץ שאין לו שום בית קיבול אין לו ערך כלל
ומשה רבינו , אבל מאידך כלי שיש בו תוך הוא מקבל טומאה, הוא ראוי לשימוש

עד שאקים ועל זה שאל מה יהיו עם הכלים , אמר לבצלאל לך ותצרף ועשה כלים
ואיך יצא מפי עליון , את המשכן ולהיכן אכניסם ובינתיים לא יהיה להם שמירה

ה "ושמא אמר לך הקב, דבר כזה שלא יהיה השגחה לכלים והרי הם יקבלו טומאה
, שיהיה מקום משומר לכלים אז יוכלו להיות כלי שרת, עשה משכן ארון וכלים

אז יוכלו לזכך את הכלים לקבל , דהיינו על ידי שיעשו הכנה ראויה בבנין מקדש
  .וכך ירוממו את הכלל ישראל, הקדושה

ת ויושפע עלינו קדושה מלעילא ויקויים בנו דברי התיקוני זוהר "ויעזור השי
בתוכם ממש שנזכה לבנות בתוך לבבינו משכן , ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

לימה במהרה ונזכה לגאולה ש, ונוכל להתקדש וליטהר בחיים חיותינו, השכינה
  .בימינו אמן
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  ~ח"תפ'אדר ב'  ז–ה רעיא מהימנא קדישא איש האלקים "משה רבינו ע~

ק"ה לפ" שנת תשע–דישא קמ "א בענין הילולת משה רע"ק מרן רבינו שליט"שיחת קודש מפי כ

ולא ידע איש את קבורתו  )ז- דברים לד ו(במשה רבינו כתיב 
שה בן מאה ועשרים שנה במותו לא כהתה עד היום הזה ומ
וביארנו כי משה רבינו המשיך את התורה . עינו ולא נס ליחו

אמר לו כה תאמר לבית יעקב ' שה, גם לפשוטי המון העם
אבל משה רבינו , שהוא כינוי לבני העליה, לבני ישראלותגד 

, שהם פשוטי ההמון, לקראת האלקיםאת העם הוציא 
שנפלו ממדריגה גבוהה כל , ך מזהורואים מה שיצא אחר כ

כי אם יושיבו איכר מגושם למעלה , כך עד בירא עמיקתא
ק " אז נדמה כמו המעשה שסיפר הרה ,במקום חשוב

מראפשיץ מאותו אדם פשוט שהיה לו מסירות נפש להציל 
אז בימים , והושיבו אותו בגן עדן, עגלה עמוסה של יהודים

כי בעיניו , םהראשונים היה לו נעים מאוד להיות ש
הגשמיים ראה אולם פאר והדר עם ציורים וכיורים 

אבל אחר ששבע ממראהו , מופלאים שאין כדוגמתו בעולם
ואז נתנו לו סוס לרכוב , נעשה משועמם לישב שם בטל

והפטיר , ועד היום הוא עסוק בזה, עליו עם שוט גדול בידו
אין גן עדן , א א נאר בלייבט נאר"ק מראפשיץ זיע"הרה
   .ייבט גן עדןבל

 ,ההמון פשוטי שלו "החברייא" את החזיק רבינו משה והנה
 אהרן רבי ק"הרה אצל האחרון לדור סמוך שהיה כמו

 ענותנותו ברוב מצא הוא חברתם ובתוך ,ל"זצוק מקאזניץ
 דוגמת להיות יכולים היו כאלו אנשים והנה ,הנכון מקומו את

 בעת כי א"זיע אלימלך ר"ר ק"הרה לו שאמר האדם אותו
  .להצילו ויבא יחיש ואז ,רבי אוי ויצעק לקיר ראשו יפנה צרתו

, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזהועל זה אמר 
ומשה בן מאה ועשרים שנה היה במותו לא ולמה כן כי 

שעם היות שהוריד עצמו מן ההר . כהתה עינו ולא נס ליחו
מכל מקום לא כהתה ולא נפגם , להתחבר עם פשוטי העם

לא סר כמלא נימא ממדריגותיו הרוחניים ולא מערך גופו ו
הקדוש אשר היה משולב עם מחציו ולמעלה שהיה מלאך 

ולא ידע איש אז , ובשעה שנגנז ונטמן מנגד עינינו, אלקים
ששום אחד לא היה יכול להיות , את קבורתו עד היום הזה

שייכות עם משה רבינו אחר שנתעלה נשמתו יחד עם גופו 
א שבחודש "ר אלימלך זיע"ק ר"כמו שאמר הרהו. למעלה

זה חל הילולא שלו שהרבה אנשים מישראל היו מאחלים 
ואמר . לעצמם לזכך את נשמתם כמו שהוא זיכך את גופו

ל שבכל דור ודור ישנם "ק בעל אמרי אמת זצוק"הרה
ובימינו אנו רואים , צדיקים שמזככים גופם לבחינת מלאך

וממילא באדם כזה ניתן , א"ק מבעלזא זיע"זאת אצל הרה
באשר , לומר כי לא ידע איש את קבורתו עד היום הזה

  .קשה מאוד להתחבר אליו

והנה משה רבינו היה כללות נשמות ישראל שעמד תמיד 
ובזכות מה שישראל עוסקים בדור הזה , והתפלל עלינו

יעורר , בתורת משה ומוסרים נפשם עליה מתוך עמל ויגיעה
וכשם שהוציא אותנו מגלות , ה עלינומשה רבינו זכות התור

ימהר ויחיש בשבילנו גם גאולה העתידה שניפטר , הראשון
מגלות המר הזה ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו 

  .אמן
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