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רוממות הפרשה
ביאור עניני הפרשה

הרב
שמאי מיכאל
אסטרייכר

בבואנו לעיין בפרשות הללו בדרך כלל איננו יודעים
כל כך מה זה ועל מה זה .מצדנו היינו כותבים כי
משה עשה מה שציווהו השי"ת ומסיימים בזה .אמנם
המתבונן בפרשיות אלו מוצא דבר משונה ביותר ,כי לא
טרחו כאן רק לפרט את בניין המשכן על כל מרכיביה
שוב ושוב ,אלא ישנם כאן ה' סדרים מפורטים של כלי
המשכן ,בסדרים שונים ,ויש להתבונן בכל אחד לראות
מה ענין ריבוי פרטים אלו:
והרי להלן אפרש את המניינים בס"ד:
א) ציווי משה לכלל ישראל על נדבת מלאכת
המשכן :משכן ,אהל ,מכסה ,קרסיו ,קרשיו ,עמודיו,
אדניו ,ארון ,פרכת ,שלחן ,מנורה ,מזבח הקטורת ,שמן
המשחה ,קטורת ,מסך הפתח ,מזבח העולה ,כיור ,קלעי
החצר וכו' ,בגדי כהונה.
ובקיצור :חלל המשכן ,ואח"כ אכלוס אותו החלל לפי
הסדר של המקום ,מן הפנים חוצה.
ב) הכשרת בצלאל ואהליאב ו"כל איש חכם לב"
לפעולת המלאכה [כולל לדעת להגביל את נדבת
המשכן] ועשייתם בפועל :משכן ,אהל ,מכסה ,קרסיו,
קרשיו ,עמודיו ,אדניו ,פרוכת ,מסך ,ארון ,שלחן,
מנורה ,מזבח הקטורת ,מזבח העולה ,כיור ,קלעי
החצר וכו' ,יתדות המשכן[ ,בנקודה זו הפסיק ע"מ
לפקוד את כמות המתכות בו השתמשו וייעודי הכסף
והנחשת] בגדי כהונה [אז מתאר את עבודת משכן
אהל מועד].
בקיצור :כל בניין הבית ,ורק אח"כ מתאר את כלי
הבית בסדר של מן הפנים חוצה.
ג) הבאת המוכן אל משה לבדיקה שהכל נעשה כציווי:
משכן ,אהל ,קרסיו ,קרשיו ,עמודיו ,אדניו ,מכסה
[לשים לב! עבר משלישי להיות חמישי] ,פרוכת ,ארון,
שלחן ,מנורה ,מזבח הקטורת ,שמן המשחה ,קטורת,
מסך הפתח [לשים לב! עבר מהפרוכת להיות אחרי כל
כלי המשכן] ,מזבח העולה ,כיור ,קלעי החצר וכו' בגדי
כהונה[ ,כאן משה מברכם].
בקיצור :כנ"ל אם כי שמו את המסך במקום כאילו
חיכה הכתוב שימלאו את חלל המשכן ורק אח"כ המסך
סגרו.
ד) ציווי השי"ת על הקמת המשכן :משכן הכללי,
ארון ,פרוכת ,שלחן ,מנורה ,מזבח הקטורת ,מסך,
מזבח העולה ,כיור ,קלעי החצר וכו' ,מסך החצר ,בגדי
כהונה.
בקיצור :עתה גם הפרוכת היא לפי סדר המילוי ,שכן
מקום הפרוכת הוא רק אחרי שהארון מונח במקומו.
ה) ההקמה בפועל על ידי משה :משכן ,קרסיו ,קרשיו,
עמודיו ,אדניו ,אהל ,מכסה ,ארון ,פרכת ,שלחן ,מנורה,

רוממות החידוד
עיונים ,תמיהות והערות

מזבח הקטורת ,קטורת ,מסך הפתח ,מזבח העולה,
כיור ,קלעי החצר וכו' .ולבסוף הענן מלא את המשכן.
האהל והמכסה עברו לאחרי הבניין עצמו ולפני
הכלים.
ועתה ננסה למצוא כאן איזה שהוא סדר ,בס"ד:
ראשית יש להקדים ,המשכן הוא בעצם מכון לשבת
השכינה וכמו שאומר השי"ת לישראל ,וכאשר אנו
באים לפנות מקום למציאות של כבוד שמים הקדוש
ביותר ,הרי שיש לעשות מעשה המראה כי אנו באים
לחלק בין הקדש והחול ומבדילים ומבחינים ביניהם.
וכמו שמצינו שלפי פשוטו של מקרא בשמות מדבר
כאילו כל העניין אינו אלא השראת השכינה ומשמיט
בכלל את עניין הלבשת הכהנים ,ומותירו לפרשיות צו
ושמיני ,ואפילו משה רבינו אינו יכול ליכנס למשכן -
שכן מעתה שהכל הורכב והושלם הבית מלא בשכינה.
א"כ בע"כ נמצינו למידים שכאן באים לבנות "בית
לה'" ,ובאור זה הוא שיש לנו לראות את שלבי הבניין
השונים ,כמפורט להלן:
 .1שלב הציווי של משה לישראל ,כאן על הקרשים
מעמידים משכן אהל ומכסה ,ואחרי כן מכניסים את
הכל לפי הסדר ,שכן קודם יש מחיצות המגדירות
שיש קודש ,הנמצא בפנים ,ויש חול הנמצא בחוץ .לכן
לאחר שמנה את חלקי המשכן העומד על העמודים
סידר את כל הקדוש בו לפי סדר ,מהפנים אל החוץ.
 .2חכמי הלב פונים למלאכת המשכן ,וממשיכים
את היסוד הנ"ל ומפרטים אותו ,בכך שמלבד המחיצה
הכללית שיש בין הקדש לחול מעמיד מחיצות בין קדש
הקדשים לקדש ,ומחיצה בין הקדש לקדושת העזרה.
 .3מביאים את הכל למשה לבדיקה ,ועתה כבר
המכסה אינו נצרך להגדרת עצם הבניין העומד על
הקרשים אלא כבר יש שם למקום הזה ,כלפי פנים
הוא קרוי משכן ואילו כלפי חוץ אהל מועד לעולם יהא
שמו ,וממילא מעתה המבנה העומד על הקרשים הוא
משכן ואהל ולא מכסה ,המכסה הוא מעתה כאן רק
לשם לחצוץ בין הקדש והחול כאשר הקדש כבר קיים
 ה"ה המשכן והאהל ,והפרוכת כאן לשם המחיצהבין הקדש וקה"ק שבתוך האהל פנימה ,אמנם המסך
כבר חזר למקומו שכן עניינו מחיצה בין הקדש והחול
וממילא דינו כמו המכסה.
 .4עתה השי"ת הוא המצוה על משה להקים את
"משכן האהל" שכבר שמו עליו בלי פירוט ,והסדר של
הקדושות חוזר להיות על כנו האמיתי ,כאשר הארון
קודם את הפרוכת.
 .5ולבסוף משה רבינו מקים את המשכן בפועל ,ואז
סוכ"ס רק המשכן הוא העומד על קרשים דהיינו שיש
בית לה' שימלא בשכינתו את המשכן ,ועליו האהל
והמכסה חוצצים כאחד מהחולין ,וכל הקדושה מצויה
שם כסדרה הראוי לה.

הרב
מנחם
בארי

ספק בענין קימה לבן שבעים
יל"ע בשני בני אדם ,האחד נולד בכ' אדר א' והשני נולד בי' אדר ב' ,והנה
בהגיעם לגיל שבעים בשנה פשוטה ,נמצא שזה שנולד בי' אדר ב' נעשה
בן שבעים קודם זה שנולד בכ' אדר א' .וכמבואר דבר זה בשו"ע ואכמ"ל.

מקום זה
יכול להיות
שלך!

על פתחו של חודש אדר ,החודש שמרבים
בו בשמחה ,נבקש להבין :ולשמחה זו מה
עושה?
כידוע ציוותה תורה למחות את זרעו
של עמלק ,בפרט בחודש זה אשר בו רצו
עמלק ושותפיו להשמיד להרג ולאבד את
כל היהודים.
עמלק ,הוא ראש וראשון לכל הקרירות
הפושרת הקיימת עלי אדמות .והרי הכתוב
מעיד על כך "ראשית גוים עמלק" – ראש
וראשון לכל הגוים העומדים כנגד עם
ישראל הוא עמלק .עוד מכנהו הכתוב "לץ
תכה" ,ולמדונו חז"ל (תנחומא יתרו ג) כי
זהו עמלק .זהו תוארו  -ראשון לכל זלזול
והליצנות מכל דבר שבקדושה.
ידוע הוא המשל שהביא רש"י בסוף
פרשת בשלח לאמבטיה רותחת וכו' ,כך
עמלק צינן וקירר את המצב הרותח שהיה
בעם ישראל.
בחודש זה ,עמד מרדכי היהודי לבדו,
כנגד כל עם ישראל ,כשהוא נלחם לבדו
בקרירות שפשתה בקרב המחנה ,אותה
קרירות שעמלק הצליח להשריש בתוך
העם .ולבסוף ,נגד כל התחזיות הטבעיות
נעשה הנס והתהפך הגלגל ,עד אשר ראו
כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא עליך.
אמת ,הדבר לקח זמן ,אך לבסוף הבינו
כולם את מלחמתו של מרדכי ,עד כמה
היתה זו מלחמה צודקת ,ועד כמה ידע
להביט נכוחה ולראות את העתיד במבט
של תורה.
בחודש זה ניצחה החמימות היהודית את
הקרירות מבית מדרשו של עמלק!
נמצא אפוא כי חודש זה מסוגל להפיכה
מוחלטת של הרע לטוב ,לניתוק מוחלט מן
הקרירות והפשרנות! "ונהפוך הוא" אינו
רק שיר ,זהו סגולתו של החודש!
החודש בו יצאנו בו ממצב עמום וחשוך,
מאפילה גמורה לאור גדול...
אין ביטוי של שמחה יותר גדול מ"ונהפוך
הוא" ,מהכח של המרת הרע בטוב,
התגברות הרוח על החומר .כאשר הכל
מכירים בזה.
"משנכנס אדר מרבים בשמחה" ,כי
"אין שמחה כהתרת הספקות" ...בשלילת
כל הספקות ,במחיקת כל זכר עמלק,
אותו עמלק שדרשו בו הקדמונים שהוא
בגימטריא "ספק".
וכאז ,כן עתה .בסייעתא דשמיא .הגזרות
הנוראות המתחדשות עלינו חדשים
לבקרים מאחים תועים ומתעים ימוגו
כענן כלה וכאבק פורח ,רק כאשר נחדיר
לעצמינו כי הזלזול והליצנות ,הקרירות
והפשרנות ,הם העומדים בעוכרינו ,הם
העומדים לנגף בדרכו כל אחד המבקש
להלך בדרך התורה .כשנדע ונכיר עד
אשר נכריז על כך בגאון כי "לא נכרע ולא
נשתחוה" או אז נזכה להפיכה מוחלטת של
הרע לטוב בב"א.
בברכת השבת שהיא מקור הברכה
העורך

ויל"ע האם בין י' אדר לכ' אדר צריך הנולד ראשון לכבד בקימה את
זה שנולד אחריו ,שהרי כבר בשנה זו נעשה בן שבעים[ .והנה זה פשיטא
ליה לג"א שליט"א דב' בני אדם בגיל שבעים אינם חייבים לכבד בקימה
האחד את השני] ,ושמא י"ל דקימה מפני זקן תלוי במציאות השנים .דהרי
בקידושין (דף לג ע"א) מבואר דגם לזקן עכו"ם צריך לקום משום דכמה
הרפתקי עדו עליה דההוא גברא ,וא"כ זה שנולד ראשון עדו עליה יותר
הרפתקי מזה שנולד אחריו ,וצ"ע ועיין שו"ת שבות יעקב (ח"א סימן ט).

לתרומות והנצחות ,תגובות והערות ,בטל'0722-588477 :
או במיילb264464@gmail.com :

לקבלת הגליון במייל שלחו בקשה למייל זה.

For dedication and sponsorship send to b264464@gmail.com

מקום זה
יכול להיות
שלך!

המשך

רוממות ההלכה
סוגיה הלכתית בפרשה

הרב
ישראל
לנג

[עקב ההשמטה של מדור זה במהדורת ההדפסה בשבוע שעבר ,מובא השבוע בשלמותו]

לימוד התורה בעיון בשבת
בילקוט שמעוני ויקהל (לה,א רמז תח) מביא בשם רבותינו בעלי אגדה שהיו
אומרים" :מתחילת התורה ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה ויקהל אלא זאת
בלבד ,אמר הקב"ה ,עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת
כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהילות בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי
מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי תורה איסור והיתר כדי שיהא שמי הגדול
מתקלס בין בני" .מדברי הילקוט משמע שלימוד התורה בשבת מותרת גם באם
הלימוד הוא עיוני וקשה ,ואדרבא מצוה היא .אמנם יש מאלו הסוברים שהלימוד
בשבת הוא רק באגדה או בדברים שלמד מכבר ,אבל לא לימוד בעיון ,שמצריכו
לטרוח ולרדת לעומק הדברים ,ואין זה עונג שבת.
ובטרם נעמיק בשיטות וצדדי הדבר לאיסור ולהיתר ,נביא תחילה לצטט בגודל
הענין הסגולי של לימוד תורה בשבת ,ובזאת נדע כי חלילה לנו למצוא איזה היתר
ואמתלא להתרשל מלימוד התורה בשבת.
הנה אמרו חז"ל (ירושלמי שבת פט"ו ה"ג) לא ניתנו שבתות ויו"ט לישראל אלא
לעסוק בהן בדברי תורה ,ואיתא במדרש (הובא בטור או"ח ריש סי' רצ) :אמרה
תורה לפני הקב"ה ,רבש"ע כשיכנסו ישראל לארץ ,זה רץ לכרמו וזה רץ לשדהו,
אני מה תהא עלי ,אמר לה ,יש לי זוג שאני מזווג לך ושבת שמו שהם בטלים
ממלאכתם ויכולים לעסוק בך .ובמ"ב (סק"ז) הביא מגמ' גיטין (לח ע"ב) שם איתא:
'בתלת מילי נחתי בע"ב מנכסייהו וחד מנייהו דקבעי סעודתא בשבתא בעידן
בי מדרשא .והענין ,כדאי' בירושלמי לא ניתנו שבתות ויו"ט לישראל אלא כדי
לעסוק בהם בתורה ,מפני שכל ימות החול הם טרודים במלאכתם ואין להם פנאי
לעסוק בה בקביעות ,ובשבת הם פנויים ממלאכה ויכולים לעסוק בה כראוי ,לפיכך
אסור לו לפנות עצמו מד"ת ולקבוע סעודתו בשעה שדורשין בבהמ"ד דברי תורה
ברבים ,אלא יקדים אותה או יאחר אותה' .ומסיים המ"ב' :וזהו תוכחת מגולה לאותן
האנשים שמטיילין בעת ההיא בשווקים וברחובות כי אפילו סעודת שבת שהיא
מצוה אסור אז מפני בטול תורה וכ"ש לטייל ולהרבות אז בשיחה בטלה שאסור'.
ובאבן עזרא (שמות כ,ח) כתב :וטעם להיות דבק עם ברך ה' כי השם קידש זה
היום וזימנו לקבל הנפשות תוספת חכמה יותר מכל הימים כו' והנה השבת ניתנה
להבין מעשי השם ולהגות בתורתו' .רבנו יונה באגרת התשובה כותב :אל יעסוק
אדם בדברי בטלה בשבת אלא יענג את השבת לעסוק בדברי תורה או במקרא או
במדרש או בהלכות או בגמ' שכן אמרו ז"ל במדרש ,ונתנו טעם לדבר שלא ניתנה
שבת אלא דוגמא של עוה"ב וכו' .ובשיטמ"ק ביצה (טז ע"א) איתא :ושכרו נשמה
יתירה פירוש ועל זה חל עליו שפע אלוקי ושכל יותר לעסוק בתורה ולעיין במעשה
ה' .בבן איש חי (הקדמה שמות שנה ב) מביא :ולכן בשבת שהוא מעין עוה"ב כמ"ש
חז"ל צריך להרבות בו בעסק התורה כי אז יצליחו בו יותר בבנין הרוחני ,ולכן כתבו
המקובלים ז"ל דגדול הפועל הנעשה מעסק התורה ביום שבת אלף פעמים יותר
מן הנעשה מעסק התורה של ימי החול .גם מרנא החפץ חיים זיע"א מאריך מאוד
בספר שם עולם בסגולת לימוד התורה בשבת ונצטט משם בקיצור אמרים' :והנה
הכתוב אומר בכל דרכיך דעהו וכו' וכ"ז דוקא אם בעת שנשאר לו פנאי ללימוד
או ביום שבת שהוא בודאי בטל ממלאכתו הוא רץ ללימוד התורה ,לא כן אם אפי'
בעת שנשאר לו פנאי הוא עוסק בטיול ובדברים בטלים אז לא די לו שהוא מפסיד
אלו השעות גופא אלא הוא מפסיד כל פעולותיו של כל ימות השבוע כו' היוצא
מדברינו שצריך האדם להתחזק בכל כוחו שלא יילך אצלו יום השבת לעניני ריק
אלא חוץ מסעודת שבת ושינה לפי מה שהוא צריך לבריאותו יראה לעסוק בתורה
ועבודה ואז עי"ז גם ששת ימי החול יהיו חשובין אצלו עבודת השי"ת כו' לא ימוש
ספר התורה הזה מפיך אע"פ שאתם עושים מלאכה כל ששת ימים שבת יעשה כולו
תורה .וראה בלב אליהו (עמו' פו) שמביא בשם מרנא הח"ח זיע"א דשבת שקולה
כנגד כל התורה כולה ולכן כל מצוה וכל אות שלומד בשבת שווה כתרי"ג מצוות.
וברמב"ם (פכ"ו מהל' שבת הט"ו) אף התיר לצורך לימוד התורה לפנות תבואה

רוממות התורה
חיזוק התורה

הרב
שלמה
לף

חובת לימוד התורה אינו תלוי במקום וזמן מסויים...

"ויבא את הארון אל המשכן"

איתא במגילה" :דבר זה מסורת בידינו מאבותינו מקום הארון אינו מן המידה" .מכאן
רמז מרנא החתם סופר זיע"א שאין לימוד התורה תלוי במקום מסוים או בזמן מיוחד,
שאינו מן המדה ,אלא בכל מקום ובכל זמן ,חייב אדם לעסוק בתורה ולהגות בה.
[העיר אחד מגדולי הת"ח שליט"א ,שדברי החת"ס הללו והעובדות דלהלן נחוצים
המה עד מאוד ,בפרט בעת הזאת לקראת סוף הזמן כאשר הדברים צריכים חיזוק יותר
מתמיד ,על כן צריכים אנו לחזור על הדברים ,להשתדל לחיות אותם וליישם אותם
הלכה למעשה עד כמה שאפשר].

הסדר המיוחד ברכבת...

סיפר המשגיח דלייקוואד הגה"צ רבי נתן וכטפויגל זצ"ל :כי להגאון רבי נחום ועלועל
זצ"ל בנו של האלטער מקלעם היה סדר לימוד של שמונה שעות רצופות ,אשר אף
פעם לא הזניחו ולא נתן לעזבו לפגום בו במשהו ,פעם בנסעו מקלם לווילנא ברכבת
ברזל אמר לבניו אשר ליווהו ,תסלחו לי כי צריך אני ללמוד את סדרי הקבוע ,וכן אמר
ועשה ,ולמד כל הדרך מקעלם לווילנא ללא הרף.

ה"סניף" של ישיבת מיר

בחור אחד מחשובי ישיבת "מיר" בליטא ,איתרע מזלו והוא נקרא לצבא הפולני בלי
שהיה שום דרך לשחרר אותו מהגזירה הקשה והנוראה .ראש הישיבה מרן הגאון רבי
אליעזר יהודה פינקל זצוק"ל ,הוכה קשות מן האסון ,עד שבס"ד הבריק במוחו רעיון
גדול ,הוא קרא אליו את הבחור ,והציע לו להקים סניף של ישיבת מיר בתוככי הצבא

וכדו' בשבת ,ראה שם.
ועתה נחזור לגופו של ענין האם שרי ללמוד גם לימוד בעיון בשבת ,גדול
האוסרים הוא היעב"ץ כשיוצא מגדר הרגיל להאריך בזה וכך כתב בסידורו (קביעת
מדרש אות ח) :ואי"צ לומר שלא יטריד עצמו בלימוד הגמ' בעומק שגם זה נחשב
חילול שבת ,וגמ' ערוכה היא בשבת (קיט ע"ב) רבי זירא מהדר אזוזי דרבנן ואמר
לי' במטותא מינייכו לא תחלוני' ,ופירש"י ,כשהי' רואה זוגות ת"ח מדברים בתורה
הי' אומר להם כך כו' וכן שנו חכמים בנדרים (לז ע"ב) אין קורין עם התינוקות
בתחילה אי משום דיפנון אבהתהון למצותא דשבתא כו' מיהא שמעי' בהדיא דחשו
לטורח האבות והבנים יחדיו גם בלימוד התורה החמור שלא יעסקו בו בשבת
ביגיעה כדרך שעוסקין בחול ,אלא צריך להבדיל יום השבת בכל דבר שאפי'
הלימוד הק' צריך להיות תענוג ,ולא יהא כמשא כבד ועבודה קשה כו' כי סתם שני
ת"ח העוסקין בתורה רגילין להעמיק ולפלפל בחריפות ונמצא כבוד שבת נשכח,
מאחר שנוהגים בו מנהג חול' ,ומסיים דבריו :זה אמת וברור .כעין דבריו נמצא גם
בחת"ס בפרשתינו (ד"ה וחז"ל למדו) :ועוד רמז תבערו אש בכל מושבותיכם אשר
כתבנו שסופי תבות שלו' עוד ר"ת שלו 'באמת' לרמז שאפי' בתורה הנקראת אמת
יהי' שלו' בשבת שלא יעמיקו בפלפול כאויבים בשער בשבת.
החיד"א במחב"ר (או"ח סי' רצ סק"ו) מביא את דברי היעב"ץ ודוחה ראיותיו:
ראיתי להרב יעב"ץ כו' ועם האדון הסליחה ,שכוונת הש"ס היא שעי"כ היו נמנעים
מלכבד השבת כו' אבל הת"ח המענג שבת באכילה ושתי' ,וקודם חצות עד שלא
יסעוד או אחר שסעד יוכל לעיין ולפלפל ,הס כי לא להזכיר שהוא מחלל שבת ח"ו
ואין ראי' כלל מהש"ס ,ובעיר גדולה לאלו' קושטנדינה בזמן גדולי הדור היו באיזה
מקומות קובעים ישיבה בש"ס ומפלפלים ביום שבת קודם חצות כמה ת"ח כו'
וכבר כתב הר"ן פרק אע"פ דטעם שלא הזכיר התנא עונת ת"ח כי לפעמים יתחדש
אליהם בתלמודם וצריכים לנדד שינה מעיניהם ולטרוח בתלמודם כו'.
גם בתורה לשמה (סי' קי) נשאל על כך ודוחה הדברים ,ומביא סייעתא מהש"ס:
תשובה ,אי' בגמ' זבחים (דף ב) א"ל רבינא לרב פפא לא הוית גבן באורתא
בתחומא בי חרמך דרמי רבא מילי מעלייתא אהדדי ושני להו מאי מילי מעלייתא
תנן כל הזבחים וכו' ופירש"י לא הוית גבן באורתא בתחומא כלומר חבל על שלא
היית אמש בשבת אצלנו בתוך התחום שתוכל לבוא ולשמוע וכו' תו רמי מלתא
אחריתי מי א"ר יהודה א"ר חטאת ששחטה וכו' ורמא מילתא אחריתי מי אר"י וכו'
ע"ש ,נמצא דהיה דרכם ללמוד ביום שבת שקלא וטריא בסוגיות עמוקות ,הרי לכם
ראיה מן הגמרא לסתור דברי המפקפק בלימוד הצריך עיון.
עוד ראיות הרבה יש מסוגיות בש"ס שקיימו את סדר לימודם בשבת בעיון כביום
חול ,ראה ברכות (ו ע"ב) אמר ר"ז מריש כי הוה חזינא להו לרבנן וכו' .וכן עוד
שם (כח ע"ב) רב אויא חלש ולא אתא לפרקא דרב יוסף וכו' .וראה שבת (קכו
ע"ב) מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן כו' ומפני בטול בית המדרש .ושם
בגמ' (קכז ע"א) ת"ש דאמר רבה אמר רבי חייא פעם אחת הלך רבי למקום אחד
וראה מקום דחוק לתלמידים ויצא לשדה ומצא שדה מלאה עומרים ועימר רבי כל
השדה כולה [בשבת] .ובגיטין (לח ע"ב) אמר רבה בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים
מנכסיהון כו' ודקבעי סעודתייהו בשבתא בעידן בי מדרשא.
ואדרבא מצאנו להרבה שהאריכו בגודל הדבר להתאמץ מאוד לחדש חידו"ת
בשבת ,ראה שע"ת (סי' רצ) שהביא בשם השל"ה :וע"ש שלא ירבה כו' אדרבה חייב
אדם לחדש חידושי תורה כמ"ש בזוהר דבמ"ש בחזרת נשמה יתירה למקומה שואל
אותה הקדוש ברוך הוא מה חידוש אמרת בתורה כו' ובמח"ב בשם דעת חכמה בשם
האר"י שאם מחדש בתורה בשבת מעטרין בזה לאביו באותו עולם ולכן נסמך מצות
כיבוד אב למצות שבת ,ומי שאינו בר הכי לחדש ילמוד דברים שלא למד עד הנה.
רבנו בחיי (שמות פ"כ) כתב' :אלא שרומז על היום המיוחד הוא השבת שהי' מתענג
בו בעסק התורה כל היום ,ומפני קדושת יום השבת קראו הנביא עונג שנאמר:
"וקראת לשבת עונג" ,כלומר עונג הנפש כי המשכילים ויראי ה' מתענגים בו
בעסקי הנפש ונפשם השכלית תתעדן עדון שכלי ,וחשקה בהשגת ה' יתברך חשק
הצמא למים ,כענין שכתוב" :צמאה נפשי לאלו' לקל חי" .בשפ"א (כי תשא תרסב)
כתב דלימוד התורה שלומדים בשבת אינו שולט בה שכחה .ובדברי יציב (ליקוטים
והשמטות סי' סה) רצה ליישב דברי היעב"ץ גם אליבא דהמתירים ,שודאי באם יש
לת"ח עונג בכך שלומד בעיון ועומק בשבת דשרי לן גם להיעב"ץ .ובספר שערי
לימוד הביא לבאר בדרך זו הא דת"ח צריך להתעדן בשבת במאכלים ,דלכאו' תימה
דאם העונג האמיתי לת"ח הוא בעסק התורה מדוע עליו להתעדן במאכל שאין לו
בזה עונג ,ראה שם (פרק ז הערות כא-כב).
הפולני.
הכיצד יקים סניף של ישיבת מיר במחנה צבאי?
מדי חודש בחודשו – ביקש ראש הישיבה מהבחור – תשלח לי מכתב חידושי תורה
שיתחדש לך בין האימונים! ותמורת כל מכתב כזה ,אשלח לך "מכספי החלוקה"
המחולקים לכל בחור הלומד בישיבת מיר ,ויצאו הכל נשכרים ,הישיבה תתרחב עד
לצבא פולניה ,ואילו אתה תזכה להפוך את מקומך בצבא לספסל של ישיבה...
וכך מדי חודש בחודשו ,היתה ממוענת לישיבת "מיר" אגרת מוחתמת על ידי
הצנזורה הפולנית ,ובה חידושי תורתו של הבחור מ"הסניף" ,ומעטפה נוספת היתה
נשלחת חזרה של כספי התמיכה לבחור.
אמנם בחודש אחד ,לא הגיע התמיכה המיוחלת ...הבחור יצר קשר עם ראש הישיבה
לנסות ולברר משום מה הפעם לא הגיע לו התמיכה הקבועה?
ענה לו ראש הישיבה בפשטות :החידוש ששיגרת אלי בנוי על יסודות שחידשת
בשנה שעברה ,אי אפשר ע"ע אותם יסודות עצמם פעמיים לקבל "חלוקה"...

השיעור שהתחדש במלחמה

פעם לאחר שיעור סבוך ,עמוק ומרעיש ,של מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצוק"ל
מיסד וראש ישיבת "לייקווד" ,ומלפנים ראש ישיבת "קלעצק" בפולין ,הרהיב אחד
מן התלמידים עוז ושאל את ראש הישיבה" ,בן כמה היה ראש הישיבה כאשר הגה
את השיעור העמוק הזה? למאי נפקא מינה? שאל רבי אהרן .השיב התלמיד כמתנצל:
"אני רוצה לדעת עד כמה רחוק אני בגילי ...חייך רבי אהרון ואמר" :כשברחנו בזמן
המלחמה העולמית מהרוסים ,מקלעצק לוילנא ,נכנסתי לבית המדרש ,ושם התחדש
לי היסוד"...

מה עשה רבי אהרן קוטלר כשהכניסו אותו מהחלון

עוד מסופר ,שבאותה עת כאשר ברחו בני הישיבה עם רבותיהם ,מתוך פחד מוות
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רוממות הפרשה
מפניני הפרשה

הרב
דוד
ויספיש

נּופה ֵּת ַׁשע ְו ֶע ְׂש ִרים ִּכ ָּכר וגו' ְּב ֶׁש ֶקל ַהּק ֶֹדׁש
"ּכל ַה ָּז ָהב וגו' ַויְ ִהי ְז ַהב ַה ְּת ָ
ָ
(לח,כד)

איתא במדרש (שמו"ר נא,ו) :ששמע משה ליצני ישראל מדברים מאחריו וכו',
ומה היו אומרים וכו' אדם ששלט על מלאכת המשכן אין אתה מבקש שיהא
עשיר ,כששמע משה כך א"ל משה חייכם נגמר המשכן אתן לכם חשבון ,אמר
להם בואו ונעשה חשבון ,הוי ואלה פקודי המשכן".
ובפסוקים דלהלן מפרטת התורה מה עשה משה עם כל הכסף והנחושת
שהביאו ישראל לתרומת המשכן .והעיר בזה מרן הגר"ז סורוצקין זצוק"ל ,מדוע
כשנתנו בני ישראל את כל תכשיטיהם לעגל הזהב לא מצינו פירוט מה נעשה
עם כל הזהב ,ושם לא אמרו ליצני הדור שנטל אהרן הזהב לעצמו.
וביאר בזה ,כי כן הוא דרך ליצני הדור אף בימינו ,שכשנותנים כסף עבור
מטרות קדושות ונעלות ,כגון ישיבות ומוסדות תורה ,הרי הם רוצים פיקוח על
כל פרוטה ופרוטה לדעת מה נעשה עמה ,אבל כשנותנים כסף בשביל עניני
חולין ,שם הם נותנים ביד רחבה בלא פיקוח כלל.
עוד יש להעיר בענין זה .שבפסוקים דלהלן יש פירוט מה עשו עם הכסף
והנחושת ,אבל לא פירטה התורה מה עשו עם הזהב ,וכבר העיר בזה האבן עזרא
עיי"ש.
וביאר ראב"ד ירושלים הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א ,שאף בזה
מצינו לדבר דוגמא בימינו ,כי דוקא אותם הנדיבים שתורמים סכומים גדולים
מאד ,הרי הם עושים כן ביד רחבה ואינם דואגים לדעת מה נעשה עם ממונם,
ודוקא אותם שתורמים קצת ושלא ביד רחבה ,הם אותם ששואלים ומבררים מה
נעשה בכספם .ולכך אותם שתרמו את הזהב למשכן לא ביקשו לדעת מה נעשה
עם זהבם ,ורק אותם שתרמו את הכסף והנחושת ,פירטה להם התורה מה נעשה
עם תרומתם.

ַ"ו ֵּת ֶכל ָּכל ֲעב ַֹדת וגו' ַוּיַ ֲעׂשּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּככֹל ֲא ֶׁשר ִצ ָּוה ה' ֶאת מ ֶֹׁשה ֵּכן
ָעׂשּו" (לט,לב)

בפרשה זו של הקמת המשכן ,חוזרת התורה מספר פעמים ואומרת "כאשר צוה
ד' את משה" ,כך בכל פרט ופרט.
ואמרו חז"ל במדרש (ויק"ר א,ז) :משל למלך שציוה את עבדו ואמר לו בנה
לי פלטין (ארמון) ,על כל דבר ודבר שהיה בונה ,היה כותב עליו שמו של מלך,
והיה בונה כתלים וכותב עליהן שמו של מלך ,היה מעמיד עמודים וכותב עליהן
שמו של מלך ,וכו' ,כך בשעה שאמר לו הקב"ה למשה עשה לי משכן ,על כל
דבר ודבר שהיה עושה היה כותב עליו "כאשר צוה ה' את משה" וכו' ,עיי"ש.
הנה ,כפי שהעבד כתב על כל עמוד וקיר את שם המלך כדי להרבות את
כבודו ,כך משה רבינו התכוין בכל מעשה ומעשה להרבות כבוד שמים ,ולכן על
כל דבר ייחד את שם ד' וציוויו ,להרות שהכל נעשה על פי צו ד'.
אך מרן רבינו בעל ה"אבי עזרי" זיע"א עמד על כך שהדמיון במשל צריך
ביאור ,כי בעוד העבד שבנה ארמון כתב את שם המלך בפירסום ,משה רבינו
לעומתו לא כתב דבר ,רק הרהר בדעתו לעשות כאשר ציוה ד'?
וביאר מרן זיע"א ,שיש בהלכה כלל "כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה",
ואם התחיל לעשות דבר מצוה וכיוון בתחילה לשם המצוה ,מועילה מחשבתו
למשוך את כל המעשה שיחשב גם הוא שנעשה לשם אותה המצוה ,וזאת מבלי
צורך לחזור ולכוין על כך בשנית( .כגון כשהתחיל בהנחת תפילין לשם תפילין,
כל מעשהו נחשב בכוונה זו ,וכן בשחיטת קדשים וכד')
אמנם ,כל זה מועיל רק כאשר לא סילק את מחשבתו והביא מחשבה זרה ,אולם
כאשר יש מה שמפריע ומסיט למחשבה אחרת ,ודאי שצריך לכוין שנית ולעורר
את המחשבה הראשונה.
ועל כן ,בתורה ויראת שמים ובעניני אמונה ,מאחר ויש בהם נסיונות ומכשולים
רבים ,לא די בכך שיחשוב בתחילה וימשיך על דעת הראשונה ,כי הוא עלול
להפסיד את מחשבתו אם לא ידבוק בה כל העת כבראשונה ,אלא עליו לעורר
את עצמו בכל פעם ופעם לכוין בה לשם מצוה.
ולכן בהקמת המשכן שהוא מקום להשראת השכינה וגילוי כבודו יתברך ,ייחד
משה את שמו של הקב"ה על כל פעולה ,והוצרך לומר על כל דבר "כאשר צוה
ד'" ,עשיית הארון  -אני עושה כן מפני שציוה ד' ,עשיית הקרשים  -אני עושה
כן מפני שציוה ד' ,וכן על זו הדרך ,שיהא ניכר שנעשה לכבודו יתברך ,כי בלא
זה עלול להיות שהמחשבה לא תמשך אחר הכוונה הראשונה.
ודבר זה בא המדרש ללמד ,שבעניני אמונה ויראת שמים נדרש עמל תמידי,
ומשום שהנסיונות בהם גדולים ועלולים להכשל בנקל לא ניתן להסתמך על
"שמירת הקיים" ,ומוטל על האדם לכתוב על כל קיר וקורה שבביתו שהוא
לכבוד ד' ,ומוכן הוא תמיד לעשות "כאשר צוה ד'" ,וכמו עבד המלך שכתב על
כל חלון ודלת ששייכים הם למלך ,כך יהיה ניכר שכל צעד בחייו וכל מעשיו
נעשים רק לשם שמים.

ַ"וּיָ ִביאּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּכן ֶאל מ ֶֹׁשה" (שמות לט,לג)

וברש"י :שלא היו יכולין להקימו ,ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן,
הניח לו הקדוש ברוך הוא הקמתו ,שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד
הקרשים ,שאין כח באדם לזקפן ,ומשה העמידו .אמר משה לפני הקדוש ברוך
הוא איך אפשר הקמתו על ידי אדם ,אמר לו עסוק אתה בידך נראה כמקימו,
והוא נזקף וקם מאליו ,וזהו שנאמר "הוקם המשכן" הוקם מאליו .מדרש רבי
תנחומא.
והקשה מרן הגר"ח שמואלביץ זצוק"ל ,הרי מאידך גיסא כתיב להלן (מ,יח)

ַ"וּיָ ֶקם מ ֶֹׁשה ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּכן" .ואיתא שם בתנחומא" :אמר לו הקדוש ברוך הוא
למשה ,לפי שהיית מיצר שלא היה לך עשייה ולא חלק במלאכת המשכן ,לפיכך
לא יכלו אותן חכמים להעמידו ,בשבילך ,כדי שידעו כל ישראל שאם על ידך
אינו עומד שוב אינו עומד לעולם ,ואיני כותב לו הקמה אלא על ידך שנאמר
ויקם משה את המשכן" ,וא"כ היאך יתקיימו שני מקראות הללו?
וביאר בזה הגר"ח ב"שיחות מוסר" (פרשיות ויחי,אמור) ,שלעולם אין מעשי
האדם פועלים את התכלית ,מאחר שהאדם עוסק בידיו והתכלית באה מן
השמים .אלא שעל האדם מוטל לעשות הדבר מעצמו בלא שום חשבונות ומבלי
לחשב את תכלית מעשיו ,וזה כל מה שיש בידו לעשות ותו לא .ומאחר שמשה
רבינו השקיע בהקמת המשכן את כל כוחותיו ,ועשה את אשר מוטל עליו
בשלמות ,משום כך ייחסה התורה את הקמת המשכן למשה ,אף על פי שהוא
הוקם על ידי נס.
וביאר בזה את דברי הגמ' בנדרים (לח ע"א) :אמר רבי יוחנן ,אין הקב"ה
משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו ,וכולן ממשה ,גבור וכו' דכתיב
ואתפוש בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם ,ותניא הלוחות ארכן
ששה ורחבן ששה ועביין שלשה" .והקשה הרא"ש למה לא מייתי ראיה בגמ'
שמשה היה גיבור ממה שהקים משה את קרשי המשכן ,אף על פי שהקרשים היו
אמה על אמה ומחצה ברום עשר אמות?
ותמה המהרש"א על קושיתו ,הא לא קשיא ,שהרי הקמת המשכן היתה על ידי
נס שהוקם מאליו ,וממילא לא שייך להוכיח מזה שמשה היה גיבור ,אלא רק
מתפיסת הלוחות.
אלא שלפי הנ"ל ביאר הגר"ח שמואלביץ ,דהנה מה שאמרו בגמ' שמשה היה
גיבור ,אין המכוון שהיה בעל כח גדול ,אלא גבור הכוונה למי שעובד בכל
כוחותיו ,ומנצלן לגמרי .וממילא שפיר הקשה הרא"ש ,שיש להביא ראיה ממשה
שהיה גבור והקים את המשכן ,כי השקיע את כל הכוחות האצורים בקרבו
להקמת המשכן ,ואף שהתכלית נעשה בדרך נס ,אבל הוא עשה את המוטל עליו,
ושפיר גיבור איקרי.
והגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל אמר ליישב את קושית המהרש"א על
הרא"ש באופן אחר .דמאחר שמבואר בדברי רש"י כאן בשם חז"ל שהיה משה
נראה כמקימו ,אם כן מזה לבד מוכח שהיה גיבור ,שהרי אדם חלש שאין לו
כח כלל ודאי אינו נראה כמקים את המשכן ,ואף אם יעשה עצמו כאילו הוא
מקימו אין בזה אלא חוכא ואיטלולא ,וממה שהיה משה נראה כמקימו מוכח
שהיה גיבור.

ית ֶאת
את ֶאת ַה ְּמנ ָֹרה ְו ַה ֲע ֵל ָ
את ֶאת ַה ֻּׁש ְל ָחן ְו ָע ַר ְכ ָּת ֶאת ֶע ְרּכֹו ְו ֵה ֵב ָ
ְ"ו ֵה ֵב ָ
נֵ ר ֶֹת ָיה" (מ,ד)

מובא בחז"ל (שמו"ר נ)" :כל המשכן על הסדר נעשה ...ומשעשה הכפורת עשה
השולחן שהיה לחם הפנים ניתן עליו שהיה ניתן לפני הארון ,ואחר כך עשה
את המנורה שהיתה למעלה מן השולחן" .ותמהו המפרשים על דברי המדרש ,מה
כוונת דבריהם שהמנורה היתה למעלה מן השולחן?
וביאר בזה האדמו"ר הגה"ק רבי אהרן מבעלז זי"ע :הנה אמרו בגמרא (יומא לג
ע"ב) ,שאין מעמידין את המזבח בין השולחן שבצפון למנורה שבדרום ,מאחר
והכתוב אומר (לעיל כו,לה) ְ"ו ֶאת ַה ְּמנ ָֹרה נ ַֹכח ַה ֻּׁש ְל ָחן"  -צריך שיהיו השולחן
והמנורה עומדים זה כנגד זה ורואים זה את זה.
ונראה בביאור הדברים ,כי המנורה באה כנגד התלמידי חכמים העוסקים
ויגעים בתורה ומשפיעים סביבם אור ,ואילו השולחן מדבר כנגד העוסקים
במלאכתם לפרנסה ,שע"י השולחן נשפע מהם עושר [עיין רמב"ן לעיל כה,כד].
ואמרו חז"ל (ב"ב כה ע"ב) "הרוצה שיחכים ידרים ,ושיעשיר יצפין ,וסימנך
שולחן בצפון ומנורה בדרום".
ואשר על כן בא הציווי להעמיד את השולחן כנגד המנורה ,כדי ללמד את
אותם העוסקים במלאכתם להביא פרנסה ,להיות עיניהם נתונות להתבונן
במנורה שכנגדם  -התלמידי חכמים ,ללמוד מהם תורה ולדבוק באורחות חייהם,
ולעומתם נצטוו התלמידי חכמים גם הם ,לעמוד כנגדם ולהשגיח על מעשיהם
של העמלים לפרנסתם ,כדי ללמדם אורחות חיים.
וזהו כוונת לשון המדרש" :ואחר כך עשה את המנורה שהיתה למעלה מן
השולחן" ,להזהיר ,לבל יחשבו העוסקים לפרנסתם שהם עומדים בשווה כנגד
לומדי התורה ,אלא יעמדו כנגדם מתוך ידיעה והבנה כי התלמידי חכמים למעלה
מהם ,ורק כך יקבלו מהם כאשר יתאבקו בעפר רגליהם וילכו באורחותיהם...

ית ֶאת
את ֶאת ַה ְּמנ ָֹרה ְו ַה ֲע ֵל ָ
את ֶאת ַה ֻּׁש ְל ָחן ְו ָע ַר ְכ ָּת ֶאת ֶע ְרּכֹו ְו ֵה ֵב ָ
ְ"ו ֵה ֵב ָ
נֵ ר ֶֹת ָיה ְונָ ַת ָּתה ֶאת ִמ ְז ַּבח ַה ָּז ָהב ִל ְקט ֶֹרת וגו'" (מ,ד-ה)

ית ֶאת נֵ ר ֶֹת ָיה" ,היינו מצד
הנה מה שמצוה הפסוק ְ"ו ָע ַר ְכ ָּת ֶאת ֶע ְרּכֹו" וכן ְ"ו ַה ֲע ֵל ָ
דין חינוך ,שהרי עבודה זו מחנכת את הכלים.
אלא שצריך ביאור ,מדוע רק בשלחן ובמנורה הזכיר הכתוב בלשון צווי לערוך
עליהם לחם ולהעלות הנרות ,ואילו במזבח הזהב לא הזכיר את הקטרת בלשון
צווי רק נאמר "לקטורת" ,ולא נאמר "והקטרת עליו קטורת"?
ביאר זאת ראש ישיבת בריסק ,הגאון הגדול רבי משולם דוד הלוי סאלאוויציק
שליט"א :הנה כתב הרמב"ם (תמידין ומוספין פ"ג ה"ב) "מזבח שנעקר מקטירים
קטורת במקומו" .ולפי זה נמצא שדין הקטרת הקטורת אינו דין דוקא במזבח
עצמו ,אלא הוא דין במקום המזבח .לעומת זאת עריכת השלחן והעלאת הנרות
הם דינים במנורה ובשלחן בעצמם דווקא.
מעתה ,בשולחן ובמנורה כיון שבאים לחנוך את עצם השלחן והמנורה ,שייך
להזכיר בהם לשון ציווי ,משא"כ במזבח שגם על מקומו מקטירים לא שייך
להזכיר זאת ,כיון שהפעולה של ההקטרה אינה שייכת דוקא למזבח אלא בעיקר
למקומו של המזבח ,ודו"ק[ .אמנם יש להעיר ,שדין זה נאמר רק במקדש ולא
במשכן ,אך עכ"פ שייך שינוי הלשון מדין זה].

רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לשולחן שבת

המחשבה בנדבת המשכן
מרן הרב שך זיע"א סיפר את הסיפור הבא אותו שמע ממרן הגרי"ז הלוי זיע"א:
במשך שנים היה רבינו חיים מוואלז'ין זיע"א אוסף את הכספים בעצמו להחזקת

הישיבה שהקים .עד שמינה משולח במקומו ,ואותו משולח היה מסתובב בעיירות
ובכפרים ,גובה את הכסף ומציין בפנקסו כמה נתן כל אחד ואחד ,שישים הגר"ח
עיניו עליהם ויברכם.
פעם שב הגובה מסיבוב מסעותיו ,הביא להגר"ח את הכסף ,הגיש את הרשימות,
ואמר :התבוננתי וראיתי ,שאת רוב הזמן אני מבלה בדרכים שבין עיר לעיר ובין
כפר לכפר .הדרך קשה היא ומתישה ,בקיץ מפני השרב ,ובחורף מפני השלגים
והקרה .אם תנתן לי כרכרה אוכל לגמור את המרחקים בזמן קצר ,וכך אספיק אף
לפקוד בתים רבים יותר ולגבות כספים רבים יותר.
קיבל הגר"ח את הדברים ,וקנה למשולח סוס וכרכרה מכספי הישיבה.
ואכן ,כך היה .בנסיעה הבאה ,חזר המשולח מסיבובו במחצית מהזמן שהיה עושה
תמיד ,וכהרגלו ,הגיש את הכסף והרשימות .עיין בהם הגר"ח ,ומצא ,שנפקד שמו
של אחד התורמים הנכבדים .שאל הגר"ח :וכי לא היית בביתו? ענה המשולח :בודאי
שהיייתי בביתו ,והוא גם היה בביתו ,אלא שהוא טרק את הדלת בפניי ואמר "לתורה
אני נותן ,לא לסוסים"...
אמר לו הגר"ח :כשתצא שוב לדרכך ,קח אותי איתך ,רוצה אני לשוחח עם אותו
נדיב .כמובן ,שכאשר ראה הנדיב את רבן של ישראל ,קיבל את פניו בכבוד ויקר.
או אז ,פתח הגר"ח ואמר :התורה הקדושה מונה את שבחו של בצלאל בן אורי בן
חור ,שהיה "חושב מחשבות לעשות בכסף ובזהב" .מחשבות אלו ,מה הם? אלא,
שבמשכן נצטוו על "נדבת הלב" ,כי "רחמנא ליבא בעי" ,וככל שהנדבה ניתנה יותר
בלב טהור וברצון ,כך היא היתה מקובלת יותר לפניו יתברך .לכן ניחון בצלאל
בתכונת הכרת המחשבות .כי הנותן בכל ליבו ,זכה שזהבו ינתן לארון הברית ,בקדש
הקדשים .ומי שמחשבתו היתה מעט פחות טהורה ,הפנה בצלאל את זהבו לפרוכת,
למנורה ולשולחן ,או לעמודים .הכל לפי דרגת טהרת המחשבה בנתינה.
היום ,אמר לו הגר"ח ,אין לנו לא בית מקדש ולא משכן ,ולא בצלאל שיודע
מחשבות .אבל יש לנו בתי מדרשות! שחז"ל אומרים כי הם ה"מקדש מעט" ,ובהם
יש השראת השכינה .כי אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה בלבד .ולומדי
התורה הרי הם כארון הברית ,כמשכן כמקדש וכמזבח...
והשגחת הקב"ה חופפת על נודבי המשכן של זמנינו ,מחזיקי התורה שבכל דור.
שאם נתנו נדבתם בטהרת לב מוחלטת ומושלמת ,ילך כספם למאכלם ושתייתם
של תלמידי חכמים ,שהם כקרבנות ונסכים ,ויתן בהם כח ללימוד התורה שהיא
כנתינת הלוחות בארון הברית .אבל אם טהרת ליבם תהיה פחותה ,הרי שכספם ילך
מן השמים לבדק הבית ,למשכורות לעובדים ,למשרתים ולבעלי האכסניות .ואם יש
בהם כספים אשר ניתנו בנדבת לב זעומה וקפוצה ...אז מופנים הכספים לרכישת
סוס וכרכרה!
בטוחני ,סיים הגר"ח את דבריו ,שנדבת לבו הטהור של מר מופנית ללימוד התורה
ממש ,ולא מכספו נקנו הסוס והכרכרה...

משלו הנפלא של ה"בית הלוי"
בספר שימושה של תורה ח"ב מופיע המעשה הבא :היה זה באחת מאסיפות
הרבנים גדולי הדור ועסקני הציבור שהתקיימו אז ברוסיה ,בעיר פטרבורג.
במהלך האסיפה קם אחד העסקנים ואמר :היות ונתאספו כאן גאוני הדור ,מן
הראוי שתטכסו עצה כיצד להקל מעט מדיני התורה אשר "מכבידים" עלינו ,ו"אינם
מתאימים" לדור הזה...
ענה לו רבינו ה"בית הלוי" זיע"א במשל :מעשה בסוחר אחד ,שנהג לרכוש
סחורה בהקפה בסכומים גדולים ,ואח"כ היה מתחמק מתשלום חובותיו.
לילה אחד ,לאחר חצות ,הופיע אותו נוכל בביתו של אחד הסוחרים שמכרו לו
בהקפה וסמכו בתמימותם על דברתו ,העירו משנתו ואמר :מכיון שאתה תובע ממני
כבר כמה שנים סכום של כמאה אלף רובל ,אבקשך שתבדוק עכשיו את החשבונות
ואת הסכום המדויק אותו אני חייב ,כדי שאדע כמה עלי לשלם לך.
למרות שאין זה מקובל לערוך דיונים מסחריים בשעות כאלה ,חשב האיש שהנה,
אולי הגיע שעת הכושר ועת רצון ,כדי שאממש את תביעותיי .לכן הלך העיר את

רוממות התורה

המשך

התורה
חיזוק התורה
חיזוק

ובהלת נפש ,מפני הרוסים ,הצטופפו בני הישיבה ונדחקו בחרדה אל תוככי קרנות
הרכבת שהרחיקה למקום מבטחים ,המוני הבחורים נדחקו ונדחסו בבהלה ,אך ראש
הישיבה הגאון רבי אהרון ,המתין בישוב הדעת לתורו ...אבל לא היה פנאי להמתין,
שכן הרוסים הצהירו שברצונם לתפוס קודם כל את ראש הישיבה.
ומה עושים לעת כזאת? – נשאו הבחורים את ראש הישיבה ,הרימו אותו והכניסו
אותו לרכבת מבעד לחלון...
רבי אהרון ,בראותו כי מוקף הוא בבני ישיבה ,פתח מיד את פיו בקושיה סבוכה
והחל מתנצח במלחמתה של תורה ,כשכל כולו אש להבה בריתחא דאורייתא ,כאילו
היה עומד אותה עת ומוסר שיעור בהיכל ישיבת "קלעצק".

כשרבי חיים מבריסק לקח את בנו לחופה...

סיפר הגאון הגדול רבי משולם דוד סאלאווייציק שליט"א ראש ישיבת בריסק :ביום
חתונתו של האבא ,מרן הרב מבריסק זצוק"ל לא שינה אביו מרן הגר"ח זיע"א כי הוא
זה ממנהגו ,ועסק כל אותו היום עם בנו החתן במשא ומתן של הלכה ,באותו עמל
ויגיעה שבו היו מורגלים כל הימים.
משנטו צללי ערב ,והשעה הנועדה לקיום החופה קרבה ובאה ,הלך החתן אל הכיור
בכדי לרחוץ פניו וידיו ,כאשר רבי חיים מתלווה אליו ,וממשיך כל העת לשוחח אתו
עמוקות בדברי תורה.
"אבא" אמר החתן" ,עד כאן"!?
"כן בני" השיב רבי חיים "ברצוני להרגילך כי בכל עת ובכל שעה ,בכל מצב שתהיה,

עוזריו אות בני ביתו ,בכדי שימציאו לו את ספרי חשבונותיו ,ויציגו את החשבון
המדויק .כמובן שלאחר בדיקה כוללת ,סיכם את כל החובות אשר הגיעו לסכום
עצום.
או אז החליט הסוחר הנוכל בעל החוב להתמקח על כל חשבון וחשבון ,טען
שהמחיר גבוה מידי ,ודרש שיתחשבו במצבו ובמצוקתו הכספית .כי אם ברצונו
להגיע עמו לעמק השווה ,אין ברירה אלא לעשות הנחה ולהתפשר על המחירים.
כמובן ,שזוהי דרישה מקובלת במצב כזה ,כדאי לו להוזיל את המחיר עד לחצי,
ובלבד שיציל את החצי השני ...החלו לעבור יחד על החשבון ,להוריד פה ושם,
כאשר הסוחר עומד ומתוכח על כל אגורה ,אל תוך השעות הקטנות של הלילה,
דורש הנחה על הנחה ,והלה נענה בלב כבד ,העיקר להציל את מה שניתן .הסוחר,
שהמתין בכליון עינים במשך חודשים ושנים לרגע הנכסף בו יביע אותו נוכל את
רצונו להחזיר את חובו ,סיכם את החשבון באנחת רווחה ,כאשר סיכמו ביניהם על
החשבון המקוצץ ,והגיעו באמת לחצי מהסכום.
ואז להפתעתו ,קם הסוחר בעל החוב ,הושיט את ידו לברכת שלום ,בירכו בברכת
"לילה טוב" והתנצל כי הוא חייב לעזוב עכשיו תיכף ומיד ,הן השעה מאוחרת ,כבר
לפנות בוקר ,והוא ממהר לשוב לביתו...
זעק לעברו הסוחר :ומה בדבר תשלום החוב!? הן סיכמנו שתפרע לי לכל הפחות
את הסכום המקוצץ אותו כבר הסכמת לשלם!?
ענה לו האיש :אהה ,התשלום? כיצד אשלם? הרי אתה יודע שפשטתי את הרגל
ואין לי כסף לשלם!
כששמע זאת הסוחר נתקף בזעם רב ,לבסוף פלט :אם כך ,מדוע הטרחת אותי ואת
בני ביתי באישון לילה לעשות את החשבון ,בשביל מה המעמד הזה?
השיב לו הסוחר הנוכל בשוויון נפש :אה ,זאת אני יאמר לך .איש ישר אני ,הגון
ונאמן .אינני יכול להרדם כאשר אני יודע שאני חייב כ"כ הרבה כסף .מצפוני לא
נותן לי מנוח במצב כזה .חשבתי לעצמי ,הרי הסוחר עשה לי טובה ,נתן לי סחורה
בהקפה ,ואני מעלתי באימונו ,ובסכום כ"כ גדול!  -מה עשיתי? לבשתי את בגדיי
ובאתי לכאן ,החלטתי לוודא כמה אני באמת חייב .ישבנו וסיכמנו ,ולאחר שסיימנו
אכן התברר שאני חייב רק מחצית מהסכום .כעת ,רווח לי ,אוכל ללכת לישון רגוע
לא נקיפות מצפון כ"כ מייסרות כמו שאני חייב סכום כפול ,אני יכול ללכת לביתי
בלב יותר שקט ,ולהרדם יותר בקלות...
אדמו פניו של הסוחר עוד יותר ,ואמר :עכשיו התברר שלא רק שאתה גזלן ,אלא
גם רשע ועז פנים! הלא באמת אתה חייב לי מאה אלף רובל ,אלא מכיון שנתת לי
הרגשה מוטעית שבאת לסגור את החשבון ולשלם ,הסכמתי להפסד חצי מכספי,
ובלבד שאוכל להציל ממך לכה"פ חמישים אלף .אך אם השלית אותי ,וברצונך
להמשיך לעשוק אותי ,תדע לך ,שאתה חייב את כל הסכום במלואו! אין לי כל ענין
להתחשבן איתך ולהוריד חצי מהסכום אך ורק בכדי להרגיע את מצפונך ...ולוואי
שלא תוכל לישון עד שתשלם לי את כל הסכום כולו!
סיים ה"בית הלוי" את משלו ואמר לאותו עסקן שביקש "תיקונים" ו"פשרות":
הבה נדון :למי יועיל הפשרה? הלא אתה וחבריך ,באמת אינכם מעונינים כלל בעול
התורה .אפילו אם נשאיר לכם רק את עשרת הדברות ,גם תטענו שאינכם יכולים
לקיימם ,כי כל עול רוחני כבד הוא עליכם .ממילא ,ברור כשמש שכל הפשרות לא
יועילו עבור אנשים כמותכם כדי לגרום לכם "לשלם חובכם" אפילו במעט ולקיים
את עיקרי התורה  -את השאיפות של פריקת העול שלכם ,לא ירגיע שום פשרה
שבעולם!
ואילו אנו שומרי התורה ,בודאי לא זקוקים ולא מעונינים בכל פשרה שהיא! כי
אנו מקבלים על עצמינו עול תורה באהבה בלא לוותר על אף קוצו של יו"ד .אם כן,
לא לכם ולא לנו תועיל הפשרה...
אלא שזה גופא מעיק עליכם ,שאיננו מוכנים להתפשר במאומה ,ורצוננו לקיים
את כל התורה במסירות נפש ...וכל מגמתכם היא כדי לקבל מאיתנו הסכמה
ל"פשרה" כדי להקל על מצפונכם כאילו "הופחת החוב" שלכם ,ועוד קיבלתם על
זה גושפנקא של שומרי התורה...
פעמים רבות עומדים גורמים חילוניים ,וחילוניים למחצה ,ותובעים משומרי
התורה לעשות עמהם "פשרות" בענינים שונים הנוגעים לשמירת התורה והדרך
המסורה לנו .במקרים שכאלו עלינו להעמיד לנגד עינינו את משלו האקטואלי של
ה"בית הלוי" והמסר העולה ממנו.
זו גם היתה אחת משיחותיו האחרונות של מרן הרב שך זיע"א מיום כ' לחודש
כסליו תשנ"ג ,בה אמר" :מתחילים בפשרה האחת ,וסופם שיוותרו על הכל .כי כך
היא דרכה של פשרה ,שמויתור אחד מגיעים מהר אל הויתור השני .מתירים קצת,
ואח"כ עוד ועוד ,עד שנשארים עירומים מן הכל"!
חייב אתה להיות שקוע בלימוד ,מתוך עמקות אין סוף"...

מה ביקש רבי רפאל שפירא מרבי חיים מבריסק

לימים סיפר מרן הרב מבריסק זצוק"ל" :אף ביום השמיני להולדת בני הראשון
רבי יוסף דוב ,כאשר עסקתי בעיצומן של ההכנות לקראת הברית ורחצתי את פני,
קרא לי אבי רבי חיים ,וכמובן תיכף עזבתי הכל ובאתי לפניו ,והוא החל לשוחח עמי
בלימוד...
אנשים כבא החלו להתאסף ולבוא אל הבית להשתתף בבית המילה ,אך אבא בשלו,
ממשיך לשקוע עמי בשיח של תורה ,עד שהסנדק – הסבא הגאון רבי רפאל שפירא
זצוק"ל פנה אליו ובקשו שיניח לי ללכת להחליף בגדי ולהתכונן לקראת הברית"...

שקיעות בכל מצב

אף בקטנותו היה אביו מרגיל אותו להיות שקוע בלימוד בכל זמן ובכל מצב,
רבי חיים נהג כבר בימי נערותו לשוחח עמו כל עת בסוגיות עמוקות במשך שעות
ארוכות ,ואף אל תוך הלילה ,עד כי היה "נופל" מרוב עייפות ,ונרדם על יצועו לאחר
עוד יום של עמל נשגב בתורת ה' כלי חמדה ,לעתים ,לא חלפו שעה או שעתים מעת
ששמורות עיניו נעצמו עד שהיה אביו הגדול ניגש ומקיצו משנתו ,ממשיך לטוות עמו
את מהלך הסוגיא בה עסקו קודם לכן ומקשה לו קושיות חמורות שהיה עליו לענות
עליהן אף מתוך שינה....
בני הרב מבריסק זצוק"ל סיפרו בשם אביהם ,שר' חיים למדו לדבר עם בני אדם,
שיהיה באותו זמן ראשו פנוי מכל מחשבות חוץ ,ועסוק רק בדברי תורה ,והוסיפו
הבנים "וכן לימד אבא אותנו".
ואף בהיותו בן שש כשהלך בשליחות אביו ,ונאלץ היה לחכות במקום שליחותו,
תמיד היתה מוכנה אצלו גמרא שהגה בה מבלי לבטל בינתיים את זמנו ,זה היה חינוך
של "ובלכתך בדרך" ,שהורהו אביו.

