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 (כה, ב) ויקחו לי תרומה
למה התורה לא ממשיכה מפרשת יתרו לפרשת תרומה ? למה התורה 

 "חוצצת" עם פרשת משפטים ?
הקב"ה אמר כאן למשה רבינו יסוד.   –אומר בית הלוי תירוץ נפלא 

אתה הולך לקבל תרומות מבני ישראל, תזהיר אותם ! אני לא רוצה לקבל 
שת תרומות שלא עברו את המסננת של משפט הצדק. לכן שמתי את פר

 משפטים בין מעמד הר סיני, לפרשת תרומה. 
לפני שאדם מוציא את התרומה מהכיס, תבדוק אם התרומה הזאת 

 נקיה. אם התרומה לא נקיה, אני לא רוצה אותה בתרומת המשכן !
 אומר הנביא {ישעיה נו, א} שמרו משפט ועשו צדקה. 

ישנם הרבה אנשים שנותנים צדקה. הצדקה שלהם באה, כי הכסף 
 הם לא כשר. לדוגמא:של

שנה ביטוח על הדירה.  כמה עולה ביטוח ?!  20אדם שמשלם -יש בן
 לחודש. ₪  100

שנים. לילה אחד הוא נסע לחתונה, נכנסו גנבים רח"ל,  25חלפו להם 
 וגנבו את כל מה שהיה לו בסלון. 

מזמינים משטרה ... מגיע בבוקר ויקטור השוטר, שם אבקה כדי לבדוק  
 ... תביעות אצבע

 "מה לקחו ?"
 "לקחו הכל, חוץ מחמותי.  לא נישאר לאשתי אפילו עגיל אחד!!! "  

". שולחים לחברת הביטוח... 30,000$ויקטור השוטר כותב הערכת נזק "
 ₪ ! 186,000יום, הוא מקבל צ'ק מחברת מנורה  30ברוך ה', אחרי 

בית ברוך ה', לא הכל שלי..."ריבונו של עולם, מזמן רציתי לתרום ל
הוא ₪ .  18,000הכנסת פרוכת יפה, גם לראש השנה וגם לכיפור, זה עולה 

 רושם על זה "לע"נ זכריה בן שלום, נדבת חברת מנורה".
מנורה תרמה את הפרוכת, זה לא שלו. כי הרי לא גנבו לו את 

 התכשיטים ! 
 מה אתה תורם פרוכת ?! זה כסף גנוב !

ונצא החוצה. אני לא יודע אמר רשב"י "בואו  –אומר הגאון מוילנה 
 ממה נבנה בית הכנסת הזה, ואיזה אנשים בנו אותו". 

 אדם, ומעכב את שכר הפועלים שלו בשלושה ימים.  -הולך בן
 אומרת התורה {ויקרא יט, יג} ... לא תלין פעלת שכיר איתך עד בוקר.

$ משכורות, שלושה ימים  300,000-אומר בעל הבית: "נשים את ה
... מה זה משנה לעובדים ?!  הם יצליחו לחיות עוד  4%יח בבורסה, נרוו

 שלושה ימים בלי משכורת". 
אה, אבל אתה עובר על {ויקרא יט, יג} לא תלין פעולת שכיר איתך עד 

 בוקר ?!
"לא, עזוב... זה בשביל הכולל של אחי... אני נותן את הכסף הזה 

 לצדקה"
נו, א} שמרו הקב"ה לא רוצה את הצדקה הזאת, שנאמר {ישעיה 

 משפט ועשו צדקה... !
לכן קדמה פרשת משפטים, לפרשת תרומה.   –אומר הבית הלוי 

 תחילת הציווי על המשכן, מתחיל בפרשת יתרו. 
אומר הקב"ה למשה: "תעשה משכן, אבל לפני שאני מצוה אותך 
להביא תרומות למשכן, תצטרך לעבור קודם את פרשת משפטים, כדי 

 שר או לא". לבדוק אם הכסף הזה כ
כסף לא כשר מפריע בעבודת ה' ... בבית המדרש. סידור שנעשה שלא 

 בקדושה, התפילות לא מתקבלות מתוכו ... 
ממילא, באה פרשת משפטים, ו"מעכבת" את התרומה שנעשית שלא 

 בכשרות. לכן באה פרשת משפטים, ומקדימה את פרשת תרומה.
 (ברוך שאמר)

 (כה, ב)תרומה  לי ויקחו ישראל בני אל דבר
התמיהה ידועה, מדוע כתב "ויקחו" ולא כתב "ויתנו", ונראה לבאר 
באופן פשוט, עפ"י משל לראובן ושמעון שנסעו בדרך ליריד, הנסיעה 

היתה ארוכה, ולראובן נגמר האוכל, ביקש ראובן לשמעון שיתן לו מהאוכל 
מעון שלו, וכשיגיעו למחוז חפצם, יחזיר לו. אחרי ששהו ביריד, פנה ש

לחזור לביתו, אבל ראובן עדיין רצה להתעכב בדרך, ביקש ראובן לשמעון 
 שיקח לו חלק מחבילותיו בעגלתו, ויתנם לו כשיגיע אל ביתו.

לי מהאוכל שלך",  תןהנה, כשביקש ראובן לשמעון מהאוכל אמר לו: "
לי את החבילות  קחאבל כשביקשו שיוביל את חבילותיו לביתו אמר לו "

ון שהחבילות הם הרי של ראובן וכל הבקשה משמעון היא רק הללו", כיו
להעביר אותם ממקום זה אל מקום זה, ורק כששמעון היה צריך להוציא 
מהאוכל שלו ולתת לראובן אז שייך לשון של נתינה. ופשוט. ובזה מבואר 
היטיב, כי כאן כשצריך לתרום למלאכת המשכן שהיא דירה לשכינה 

תתנו" תרומה להקב"ה כיוון ש"לי הכסף ולי הזהב כביכול, לא שייך לומר "
נאם ה'", רק שייך שנוביל את הכסף מהבית הפרטי שלנו אל המשכן לכן 

(ציוני תורה)                אמר "ויקחו" לי תרומה".
 (כה, ה) תחשים ועורות
 מתרגם לכך לה היו גוונים והרבה לשעה אלא היה לא תחשים י:"ברש
 י"לרש לו מנין לדקדק ויש. כאן עד' וכו שלו בגוונין ומתפאר ששש ססגונא

 דלמא, ומתפאר ששש תחש תיבת על פירוש הוא ססגונא שתיבת ל"ז
 י"רש עשה למה קשה ועוד. מלות שאר כל כמו ארמי בלשון הוא כן שמו

 דלכל ידוע דהנה לבאר ויש. זו במלה כאן דוקא התרגום על פירוש ל"ז
 אשר חיה נפש וכל שמות להם קורא הראשון אדם היה והחיות הבהמות

 הרבה נתחדשו הפלגה בדור כך ואחר. לעולם שמו הוא שם אדם לו יקרא
 כאן כתב ל"ז י"רש והנה. הזמן באותו נתחדש כן גם הארמי והלשון לשונות
 דור דבשעת נמצא. המשכן בנין לצורך זו לשעה אלא היה לא דתחש
 אותו קרא למה קשה כן אם. ליכא השתא וגם בעולם תחש היה לא הפלגה
 לשון כמו לתרגם ליה הוה רק זה שם לחדש לו מנין ססגונא התרגום
 אבל' וכו שמתפאר לפי ססגונא מתרגם לכך ל"ז י"רש כתב לכך. המקרא
 חנוכת התורה)(         :התחש של השם זה אין באמת

 (כה, ו) למאר שמן
 בשבת' הגמ פ"ע ל"וי, מלא למאור כתיב ויקהל' ובפ, חסר 'למאר' כתיב

 מלאכי של רבוא' ס באו לנשמע, נעשה ישראל שהקדימו "בשעה) א, פה(
 ירדו ישראל, שחטאו וכיון' כו כתרים' ב לו וקשרו מישראל א"לכאו השרת

 וכתבו, "'כו ונטלן משה זכה וכולן' כו ופירקום חבלה מלאכי רבוא כ"ק
. פניו אור קרן משה כשנטל לפיכך, היו הוד של הכתרים ששני ,'התוס

, משה של כמו פניהם עור קורן ישראל כל' הי העגל מעשה דלפני ומבואר
, ומאיר קורן' הי פניהם שאור, למשכן כשנכנסו למאור הוצרכו שלא ונמצא
 שכבר, העגל מעשה אחר' שהי ויקהל' בפ אבל. חסר למאר כתיב ולכך
' סי( תצוה בתנחומא ש"כמ, ממש למאור צריכין היו אז, ההוד קרני פירקו

 כתיב ולכן ויוצא" נכנס אתה להיכן רואה שאתה בשבילך אליך "ויקחו') ד
 הוצרכו לא שנה' מ דכל) ב, כב( בשבת' התוס לדעת וגם. מלא למאור שם

 שנה' המ אחר בשביל הוצרכו מ"מ מקום בכל מאיר' הי הענן שעמוד לאור
 להם העור קירון נשאר' הי חטאו לא שאלמלי העגל מעשה לפני כ"משא

 (טעמא דקרא)                     .ולדורותם
 (כה, טו) ממנו יסרו לא הבדים יהיו הארן בטבעת

יש להבין הטעם למה נשתנה דינם של בדי הארון מבדי השלחן 
 והמזבח ששם היו קבועים רק בעת מסעם, ואילו כאן היו קבועים תמיד.

מתרצים המפרשים (בספר 'משך חכמה' 'אפריון' וכן כתב ה'חפץ חיים' 
פי"ז) וכבר קדמם האלשיך הק') , לפי דברי בספרו "שם עולם" (חלק א' 

הגמרא (סוטה לה, א) שהארון היה נושא את נושאיו, וכל מה שנצטוו 
'בכתף ישאו' היה רק בכדי להראות שיש מצווה לסייע ולהחזיק את 
הלומדי תורה, שהארון הרי מרמז על כתר תורה. וכשמסייע ומחזיק את 

הלומדי תורה. אבל באמת  את –התורה, נדמה לו שהוא נושא את הארון 
"הארון נושא את נושאיו", ולכן, היו הבדים קבועים בארון להראות לזכרון 
עולם שהתלמידי חכמים הם הם המחזיקים את בעלי המשא ומתן. ועוד, 

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
  ט˙˘ע" ˙רומ‰פר˘˙  

 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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שאף בעת שאין התלמיד חכם נצרך לסיועו של הנותן, כיוון שנתן לו בעת 
 כם גם הלאה.שנצרך, ממשיך הנותן לקבל בזכותו של התלמיד ח

ובזה מבאר ה'חפץ חיים' שם, את לשון הכתוב "עץ חיים היא 
למחזיקים בה", ולמה לא כתב "למחזיקים אותה"? אלא, יבואר עפ"י משל, 
שאב ובנו הקט עוברים בדרכם וחוצים נהר שוטף ושוצף אומר הבן לאביו: 

זהר חזק שלא אפול למים! עונה לו אביו: אני מרים אותך, רק ת אותיתחזיק 
 אתסומך, ואילו הסומך מחזיק בחזק!. (הנסמך תמיד מחזיק בילהחזיק 

" שהתורה היא בההנסמך) על זה הדרך נאמר כאן: עץ חיים היא למחזיקים 
 היא המחזיקה את בעלי הממון.

לפני למעלה סיפור נורא: בעניין הזה, מספר הרב אליהו דיסקין 
והתחיל גם ללמוד  מארבעים שנה, היה בחור באמריקה שלמד בתיכון,

באוניברסיטה כי אבא שלו רצה שיהיה לו "תכלית" שיהיה עו"ד או רופא 
וכדומ'. הוא רק לא ידע שה"תכלית" זה לימוד התורה... עכ"פ, הבן, חשקה 
נפשו בתורה. אמר לאביו: אני רוצה ללמוד. אמר לו האב: אני מוכן שנה 

ר לארץ ישראל, אחת שתלמד אבל אח"כ תחזור לאוניברסיטה. נסע הבחו
וזכה ללמוד אצל הגה"צ רבי אליהו לופייאן בכפר חסידים בשנתו 
האחרונה. אחרי שנה הוא חזר הביתה, וכמובן שלא רצה לבזבז את שנותיו 
בלימודי הבל, פנה אל אביו ואמר לו: "הרי עוד מעט כבר אני מגיע 

ולא  לשידוכים, תן לי ללמוד עד החתונה, ואני מוכן ללמוד כאן בלייקווד
לנסוע לארץ ישראל", אמר לו אביו שהוא מוכן, אבל בתנאי אחד: שיותר 
אתה לא מבקש, ואחרי החתונה אתה אכן הולך לאוניברסיטה". הוא 
הסכים. אחרי כמה חדשים הוא אכן התארס, בין האירוסים לחתונה הוא 
התחיל לאבד מצב רוח, כיוון שידע שאחרי החתונה אין לו שום ברירה 

ה להפסיק ללמוד. ומיום ליום ירד לו ה'שמחת חיים'. והאבא וחייב יהי
רואה ולא יודע מה לעשות, מצד אחד הוא רוצה את טובת בנו שיהיה לו 
מקצוע ביד, ומצד שני הבן לגמרי מאבד את חדוות החיים. כמה שיותר 
התקרב זמן החתונה שקע הבחור יותר בעצבות. ביום לפני החופה, קרא 

"אני יודע בדיוק מה עובר עליך, אני רציתי את האושר האב לבנו ואמר לו: 
שלך אבל אני רואה שאתה לא  מאושר מזה, דיברתי עם אמא, והחלטנו 
שיותר חשוב לנו שתהיה שמח, לכן, חמש שנים אחרי החתונה אתה יכול 
להמשיך ללמוד כאברך בלייקווד, ואנחנו מפרנסים אותך "קעסט" חמש 

 שנים.
האבא קיבל "דום לב", הוא היה במוות קליני,  שבועיים אחרי החתונה,

והרופאים לא נתנו לו שום סיכוי, והנה בניסי ניסים חזר לאיתנו עד 
לתיפקוד מלא. ביום שנגמר החמש שנים מהחתונה, קיבל האב שוב "דום 

 לב", ונסתלק לבית עולמו!
אמרו: אם היה יודע מי מחזיק את מי, היה לוקח על עצמו חמישים 
שנה! ודבר נוסף, שכל החמש שנים כולם חשבו שהאב מחזיק את בנו, 
אבל אח"ז נוכחו שהבן הוא הוא החזיק אביו! "עץ חיים היא למחזיקים 

 בה".
עם רעיון זה מסביר ה"פנים יפות" (ועוד הרבה מפרשים) את תחילת 

לי תרומה" למה לא אמר "ויתנו"? כיוון שרק נדמה לנו הפרשה "ויקחו 
שאנו "נותנים" בעוד שאנו רק "לוקחים". ומוסיף לבאר את דברי רש"י "לי 

לשמי", שאף שע"י התרומה וודאי שתתעשר מזה, ותזכה בחיים, אמנם  –
 את התרומה תתן רק "לשמי" לשם מצוה ולא לשם השכר הבא מזה.

 (ציוני תורה) 
 (כה, יח) זהב כרבים שנים ועשית

הכרובים הם מלאכים קדושים (יחזקאל י) ופניהם פני נערים (סוכה ה:) 
והקשה הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל, מדוע פירש רש"י את הכתוב: 

 מלאכי חבלה?! -"ויגרש ה' את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים"  
או מלאכי  ותרץ, שבני הנוער יכולים לגדול ולהיות מלאכים קדושים,

חבלה חלילה. תלוי היכן הם שוהים ומבלים! אם על ארון הברית ובקודש 
הקדשים, אזי יהיו למלאכים קדושים. ואם הם בחוצות, על אם הדרך, יהיו 

    מלאכי חבלה...
 (והגדת)

 מאוצרות המגידים  
 מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי

ללמד זכות על הנשיאים שלא השתתפו בתחילה  הכתב סופרכתב 
עם כל ישראל, שגם זה כדי שתהיה הנתינה מנדבת הלב בנדבת המשכן

שהצדיקים כבר נתנו, לא נעים שלא לתת. כמנהג  ולא בכפיה, כי אם ישמעו
הספר, והיו הולכים לרבנים הגדולים שיתנו  הקדום להתרים עבור הדפסת

נתן, וגם הוא יקח ספר כשיצא  בתחילה שהרבי דמי קדימה, וכתבו
בורשה ומראים לו  מהדפוס, וממנו יראו וכן יעשו, אחר שבאים לעשיר

  כעין כפיה. שהאמרי אמת כבר נתן דמי קדימה, איך לא יתן? וגם זה, הוא

כך אילו היו הנשיאים תורמים בראשונה, היה זה כעין כפיה על נדבת 
ץ משום שהנשיאים נתנו, וגם זה חסר שהיו ישראל נותנים בלח המשכן,

וזה בהגדרת 'באלימותא'. כי יש כמה מיני אלימות, יש כפיה  ב'נדבת הלב',
עסקנים שמשתלטים על מח של האדם ע"י  והכאה, ויש תעמולת

או מעטשינג ביזנעס, שאני נותן כך  פרסומות הבטחות של צדיקי הדור,
בוודאי שלגבי צדקה זה כשר  וכך רק אם אחרים יתנו בסכום הזה. וכדו'.

כח של אלימות והיא  וישר, כי ממשכנין על הצדקה, אך תעמולה היא גם
הולך להיות  כשרה רק לגבי צדקה ולא לגבי נדבת המשכן, כיון שכאן

בתכלית  'חתונה' בין הקב"ה לכל יחיד מישראל, צריך שיהיה נתינה טהורה
 לקו את הנשיאיםהשלימות, שלא יהיה כמתנה על מנת להחזיר, לכן סי

שיתנו באחרונה, כדי שלא תהיה נתינתם כעין כפיה על נדבת לבן של 
 97שאילו ישמעו שהנשיא נתן נתינה הגונה, תהיה נדבת הלב רק  ישראל.

  קדושין צריך מאה אחוז של נתינה טהורה. אחוז, ולכסף
ואעפ"כ היה איזה טענה על נשיאי ישראל, כי היו יכולים לתת בהסתר 

 בכך היו מזדרזים למצוות וגם לא היה כפיה ואלימות ע"י נתינתם.ו וצנעא,
העסקנים שבאים להתרים ומתלווים עם אדם חשוב, הרי הם ככופים 

צדקה מותר, אך לא לנדבת המשכן, לכן לא באו משה ואהרן  בכח, למטרת
  להתרימם

והוסיף הכתב סופר שכן מדויק מלשון הפסוק 'וידבר ה' אל משה 
ני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו ב לאמר, דבר אל

וקשה שפתח בלשון 'ויקחו' ולא 'ותקחו', וסיים 'תקחו  תקחו את תרומתי',
  תרומתי'? את תרומתי', ולא 'יקחו את

ותירץ שכן דרך העסקנים שאם הם צריכים לקבץ נדבות עבור מטרה 
י הם מתלווים חשובה כ"כ בכדי לעורר לב האנשים לנדב להם, אז שאינה

חשוב שייראה כאילו המטרה היא חשובה עד מאד. גם זה הוא  עם אדם
על הצדקה', שאינך יכול להתנגד מול אדם חשוב כזה, הרי  כעין 'ממשכנין

אלימות. ואין הנותן נותן מנדבת לבו בשלימות. אילו  זה ממש הפעלה של
. אמנם לא היה נותן כלל או היה נותן מעט לא היה בא עם אדם החשוב,

כשיש מטרה אמיתית, היות וע"פ דין  אף שלגבי צדקה מותר לעשות כן,
אילו היו משה ואהרן  ממשכנין על הצדקה, אך לגבי נדבת המשכן,

התרומה  מסתובבים מאהל לאהל לבקש עבור נדבת המשכן, לא היתה
נתינות  בלב שלם, שאף שאם לא היה רוצה לתת, יתן לכבוד הצדיקים, ועם

 ר לבנות משכן להשי"ת. כי רחמנא לבא בעי, לכן אמר ה'כאלה אי אפש
שאנשים פשוטים יבואו לגבות, שכשהם באים, יוכל כל אדם לענות 

לתת, ואם יחליט לתת, הרי זו נדבת לב טהורה, המתאמת  בשלילה ולא
  לכנסת ישראל. לקדושין שבין הקב"ה

ו לי ועפ"ז מיישב הכת"ס לשון הכתוב, 'ויקחו לי תרומה', ולא 'ותקח
שאם משה ואהרן יתרימו את הקהל, לא יהיה זה 'לי לשמי', אלא  תרומה',

שתורמים 'לשמו ולתפארתו של נדיב או רב פלוני', לגבי  כמו שנהגו היום
שהגרח"ק ביקש, שגם זה נכלל בממשכנין על  צדקה זה כשר לתת כיון

  נקי לכבוד ה'. הצדקה. אך למשכן ה' צריך שיהיה
  גם סיפורי מופת של שקר, נכלל ב'ממשכנין על הצדקה'

אחד מהקופות צדקה שאלו את הגרי"ש אליישיב אם מותר לספר 
ושקר על מופתים שהיו ע"י הבטחה לקופת הצדקה, כדי  סיפורי שוא

לקופת הצדקה. והשיב שגם זה נכלל בממשכנין על  לשכנע את העם לתת
למחוק אותו והתכחשו שלא  את הסיפור, צוו הצדקה. לאחר שהדפיסו

מבפנים שהמעשה אמת. כי כל מה  אמר כן מעולם, אך ביודעי ומכירי
לזה שייכות לצדקה שהוא  שמספרים שהבטיחו לקופה זו ונושעו, אין

הדין היו צריכים  נותן, הנה יש כאן משפחה שאין להם על שבת, מעיקר
הצדקה  לכפות לתת להם צדקה, יהיה איך שיהיה, לכן מאספים קופת

 אוסף של מעשיות שרובם לא היו ומדפיסים ומחלקים בתיבות דואר,
ואנשים מאמינים, כאילו הקב"ה השתדך דווקא עם קופה זו, שזה ממש 

ילדים, אך כך משכנעים את האדם אולי גם אני אוכל להוושע ע"י  משחק
ונדמה לו שאילו יתן לשכנו [ומתקשר למספר שלהם ותורם.  הקופה הזו.

  ]דמיונות שוא. יוושע כך.עני, לא 
אף שהגבאים המציאו את המעשיות שלא היו ולא נבראו, והתיר 

ממשכנין על הצדקה, כמו שמותר להכות במקלות, יותר קל  הגרי"ש כדין
במעשה שלא היה ולא נברא. כך זה כשר רק לגבי צדקה,  לשמוע ולהאמין

שיהיה שהוא קדושין בין כנסת ישראל להקב"ה צריך  אך בנדבת המשכן
לבו תקחו את תרומתי'. בתחילה נאמר 'ויקחו  'מאת כל איש אשר ידבנו

כדי שתהיה נתינתן לשמה, ואח"כ  לי', לא משה ואהרן יתרימו אותם,
ידעו משה ואהרן כמה נתת,  תקחו אתם את התרומה בסוף. באופן שלא

  לבד. תתן לא לשם משה ולא לשם אהרן, רק לשמו יתברך
ת מגבית עבור בית המקדש השלישי, יצטרכו אילו יצטרכו היום לעשו

המודעות והפרסומות והתעמולות והפלקטים והבטחות  לאסור כל
והסגולות למיניהם, ה' ירחם. יכול להיות שזו  הרבנים וסיפורי המופת



 

 ג 

מן השמים... כנודע שנחלקו בזה  הסיבה שבית שלישי יורד משוכלל
השלישי, כמו בית הראשון,  רמב"ם ורש"י. להרמב"ם הוא חיוב לבנות בית

המקדש, כמו שכופים  אמנם גם שלמה המלך כפה עליהם מס לבנין בית
יהיה מותר לתת  לבנות בית הכנסת ומקוה וחידר, א"כ גם לבית השלישי

יכולים  שלא לשמה, רק במשכן ראשון שהיה מצב של מומרים לא היו
 מתנה לתת שלא בנדבת לב, או משום שהם מעות קדושין וצריך שיהיה

  גמורה שלא על מנת להחזיר, בלי שום סגולה והטבה כלל.
 )הגרמ"י רייזמן(

אומר המגיד   (כה, ב)מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי 
יודלביץ: מוצאים אנו, כי יש מן התרומות בהן לא הבדילה רבי שבתי 

התורה בין עני לעשיר, בין קמצן לנדיב לב, אלא חייבה כל אחד ואחד 
מבלי להתייחס כלל לאמצעים העומדים לרשותו  -ישראל בסכום קצוב 

מוצאים אנו כי  -ולמידת נדיבות ליבו. בתרומת המשכן לעומת זאת 
לי מקום להביא בו את נדיבות ליבו לידי התורה הניחה לכל איש ישרא

 ביטוי, ואפשרה לו לתרום ככל אשר ידבנו ליבו.
ואל  -ו'הממעיט', אל 'נדיב הלב'  -והנה, התורה מתייחסת אל ה'מרבה' 

זה אשר לא נדבו ליבו, אולם דומה כי כאן המקום לעמוד על סוג שלישי 
 -ת המרבה אשר קם בעם ישראל, מי כעמך ישראל, סוג הכורך כאחד א

עם נדיבות הלב שאין למעלה  -עם הממעיט... את ה'קמצנות' במיטבה 
 ממנה...

המדובר בדמויות הוד אשר עמדו בעם ישראל וזכרם חקוק לנצח, 
דמויות הוד של יהודים יקרים ונדיבי לב, אשר ביקשו להקדיש את 

 נדיבותם אך ורק לכבודו יתברך!
 אמת:-ושני סוגים נמצאו באותם נדיבי

ואילו בכל  -אשר הקדישו את נדיבותם אך ורק לכבודו יתברך  -ם מה
הנוגע להם עצמם נהגו בקמצנות מופלגת... המדובר ביהודים אשר 
בטבעם קמצנים מופלגים היו, קמצנים אשר קמצנותם מנעה מהם אפילו 

היו הם  -להיטיב עם עצמם, אולם בכל הנוגע לעניני צדקה ועזרה לזולת 
 ל דבר מצוה!ראשים וראשונים לכ

מבלי  -אשר הקדישו את נדיבותם אך ורק לכבודו יתברך  -ומהם 
שלאיש יהיה שמץ של מושג אודות ליבם וידם הפתוחה, יהודים יקרים 
אשר כלפי חוץ נראו כקמצנים מן השורה הראשונה, קמצנים אשר אינם 

זה, אולם מאחרי מעטה הקמצנות הלזה -מסוגלים לפתוח ידם אפילו כהוא
לה נפש רחבה, נפש נדיבה, נפש אשר כל חפצו של בעליה לא היה  שכנה -

אלא להיטיב עם זולתו בטובה הגדולה ביותר האפשרית, טובה של מתן 
 בסתר.

אין ספר כי רבים וטובים נמנו על כל אחת משתי הקבוצות הללו, רבים 
וטובים בתולדות דברי עם ישראל אחזו בידם את מידת הנדיבות ומידת 

והשתמשו בכל אחת מן המידות בשעתה הראויה לה,  -חד הקמצנות כא
 אולם כאן ברצוננו להתמקד בשתי דוגמאות נפלאות ומיוחדות:

דוגמא ליהודי קמצן בטבעו אשר ליבו פתוח היה כאולם לעזור  -האחת 
אירעה בימי התנאים הקדושים ומקורה בירושלמי (פסחים  -לכל נזקק 

 -תן בסתר בדרגתו המשובחת ביותר דוגמא למ -פ"ד, ה"ט), ואילו השניה 
 אירעה בדורות מאוחרים יותר, בתקופתו של המהרש"א הקדוש.

 מה שביני לבין בוראי
ובכן, נפתח בסיפורו של הירושלמי, העוסק במגבית צדקה לטובת 
לומדי תורה, מגבית אליה יצא התנא הקדוש רבי עקיבא עם אחד מן 

 החכמים ביום מן הימים.
מביא יין', -ן פקד רבי עקיבא, התגורר אדם בשם 'בןבאחד העיירות אות

עשיר גדול, אשר רבי עקיבא ידע מנסיונו כי ידו פתוחה לכל דבר 
תכנן איפוא רבי עקיבא לפתוח בביתו של  -שבקדושה. את סבב ההתרמה 

 אותו עשיר בדוקא, ולהעניק לו את הכבוד להיות ראשון לתורמים.
ניגש רבי עקיבא עם שותפו  -כוותיקין ואכן, מיד לאחר תפילת שחרית 

אל ביתו של אותו עשיר, אולם מאחר והשעה עדיין היתה מוקדמת למדי 
החליטו השנים להטות אזנם מבעד לדלת, בכדי לבדוק אם בעל הבית  -

כבר התעורר משנתו. בודאי ידעו הם את אשר יודע כל משולח מתחיל, כי 
לל את חוסר שביעות רצונו מבטא הוא בדרך כ -כשמעירים גביר משנתו 

 בגודל התרומה...
והנה, עד מהרה התברר לשנים כי הגביר כבר ניעור משנתו, שכן הם 
שמעו שיחה אשר התנהלה בינו לבין בנו. אולם בה במידה שהתברר להם 

התברר להם גם כי תהיה זו טעות  -כי הגביר כבר ער וניתן לדפוק על דלתו 
חמורה לעשות כן...

ם הגיעו מתוך השיחה אשר שמעו, שיחה אשר התנהלה למסקנה זו ה
בין הגביר לבין בנו, ובה פנה הבן אל אביו ושאלו מה לקנות בשוק לארוחת 

השיב הגביר, והבן הוסיף ושאל: -הצהריים. "מה לקנות? תקנה עולשין!" 
העולים  -"אבא, בשוק ישנם שני סוגים של עולשין, ישנם עולשין טריים 

עולשין רקובים מעט, אשר מחירם עולה לכדי חצי  מעט יותר, וישנם
ממחיר הטריים. ובכן, איזה מן הסוגים להביא?", ושוב הגיעה התשובה 
המפתיעה: "תביא מהסוג הזול... לא נורא אם יהיו העולשין קצת רקובים! 

 נסתפק בהם!"...
מלכתחילה, כאשר שמעו שני התנאים את שאלתו של הבן אודות 

ו הם משוכנעים כי האב יבקשנו לקנות בשר ודגים עם סעודת הצהריים, הי
 -כל המטעמים, כמנהגם של גבירים. כאשר שמעו את תשובתו של האב 

הם סברו כי אולי מקפיד הגביר על תזונה בריאה המבוססת על ירקות 
 בלבד...

אולם כאשר התברר להם כי הגביר מעדיף את הסחורה הישנה והזולה 
הם הגיעו למסקנה ברורה על פיה לפניהם  -על פני הטריה והיקרה מעט 

עומד קמצן אשר טרם נודע כמותו, קמצן אשר חולי נפשו אינו מאפשר לו 
 אפילו לקנות לביתו את המזון המינימלי ביותר!

 -"להכנס אל ביתו של קמצן כה נורא, ולבקש ממנו כי יתרום לצדקה 
לפסוח על  הרהרו המתרימים בליבם, והחליטו -הרי זו בדיחה גרועה!" 

ביתו של הגביר ולהתחיל את המגבית ממקום אחר... "ובדאי שינה הוא 
את טעמו מאז הפעם האחרונה בה פקדתי את ביתו, הפעם בה פתח הוא 

הסביר בודאי רבי עקיבא לעצמו את פשר הנהגתו  -את ידו לרווחה!" 
 המוזרה של העשיר...

תפנו לספור אלא שבסופו של יום, כאשר פנה השמש ושני הצדיקים ה
גילו הם כי התפוקה דלה למדי...  -את סכום הכסף אשר הספיקו לגייס 

הסכום עדיין היה רחוק מרחק רב מהסכום אותו ביקשו מלכתחילה לאסוף 
בעיר זו... לפיכך, בלית ברירה, החליטו לשוב על עקבותיהם ולדפוק על 

הרקובים, כאשר בליבם הם אומרים: -הירקות-אוכל-דלתו של העשיר
הרי זה יותר טוב מכלום!"... -"אפילו אם יתן העשיר פרוטות בודדות 

 למעשה. -וממחשבה 
הם דפקו על דלת ביתו של הגביר, ומה רבה הפתעתם כאשר קבלת 

 שונה היתה לחלוטין מזו לה ציפו... -הפנים לה זכו 
הם ציפו להתקבל בקרירות ולצאת מן הבית עם נדבה פעוטה של 

קיבלם הגביר בכל הכבוד הראוי לתלמידי  -פועל פרוטות מספר, אולם ב
חכמים כמותם, בכל האדיבות ובסבר פנים יפות, ומששמע את מטרת 

אף הרים תרומה מכובדת עד מאד: הוא הורה לשני תלמידי  -הביקור 
החכמים לגשת אל אשתו ולומר לה כי בעלה ציוה ליתן להם מידה שלמה 

 של דינרי זהב! סכום עתק!
דהמו למשמע הסכום הגבוה, הם חששו פן אשתו של שני התנאים נ

הגביר לא תיאות כה בקלות להעניק סכום כה גדול, אולם כאשר ניגשו אל 
 נכונה להם הפתעה נוספת... -האשה 

או מידה  -"האם בעלי אמר ליתן לכם מידה גדושה של דינרים 
שאלה האשה, ומשלא ידעו הם להשיב, והסבירו כי הגביר נקט  -מחוקה?" 

החליטה האשה להעניק להם מידה גדושה, תוך  -בלשון: 'מידה' סתם 
הרי  -מה טוב, ואם לא  -שהיא מסבירה כי אם זו היתה דעתו של בעלה 

 שמעניקה היא את הסכום העודף על חשבון כתובתה...
כאשר שב רבי עקיבא עם חבירו אל הגביר, בכדי להודות לו על תרומתו 

לי, האם נתנה לכם אשתי מידה גדושה  שאלם העשיר: "אימרו -הנדיבה 
או מדיה מחוקה?", ומשסיפרו לו שני הצדיקים את השתלשלות  -

החליט הגביר להביע את הערכתו לשיקול דעתה הנבון  -העניינים 
 ולנדיבות ליבה של אשתו, ובו במקום הכפיל את כתובתה...

טר בירך איפוא רבי עקיבא את הגביר בחום, נשקו על ראשו וביקש להפ
לא יכול היה  -ולילך לו לדרכו, אלא שבטרם נפרד ממנו הגביר לשום 

להתאפק, ופנה אליו בשאלה: "רבי, מוכרח אני לשאלך... מבין אני כי אל 
ביתי הגעתם בסופו של יום, לאחר שסובבתם בין בתי העיר כולם. ובכן, 
מדוע עשיתם זאת? מדוע לא זיכיתם אותי להיות ראשון לדבר מצוה כשם 

 הקשה העשיר, והכאב ניכר בקולו. -רכך, רבי עקיבא, לעשות תמיד?" שד
החל רבי עקיבא  -"מדוע לא נכנסנו אל ביתך? הבה ואומר לך..." 

מסביר: "למעשה, הגענו אל ביתך בתחילת היום, עם בוקר, והטינו אזנינו 
לשמוע האם הינך ער והאם רשאים אנו כבר להקיש על דלת ביתך בשעה 

 כה מוקדמת.
שמענו את שיחתך עם בינך, שיחה בה הורית לו לקנות  -בשלב זה "

לארוחת הצהריים מן הירקות הזולים ביותר, ושיחה זו הביאה הותנו לכדי 
על פיה יהא זה חסר תועלת  -אשר התבררה בדיעבד כמוטעית  -מסקנה 

לחלוטין לנסות להתרימך לדבר מצוה! לפיכך פסחנו על ביתך, סובבנו 
רק בסיום היום, כאשר ראינו כי עיתותינו בידי וכי עדיין ברחבי העיר, ו

החלטנו לנסות את מזלינו ולדפוק על  -זקוקים אנו לכל פרוטה נוספת 
 סיים רבי עקיבא... -דלתך!" 

יכול אתה  -אלא שהגביר לא קיבל את הטיעון: "רבי, מה שביני לבין בני 
מתוך השיחה  לשמוע. אתה יכול אמנם לעמוד על קמצנותי בענייני שלי



 

ד 

על כך לא  -שניהלתי עם בני. אולם על המידה בה נוהג אני ביני לבין קוני 
יכולת לעמוד מתוך אותה שיחה! אמנם קמצן אני, בכל הנוגע להנהגת 

מקמץ אני ככל שניתן, אולם בעניני שמים, בכל הנוגע לצדקה  -ביתי 
כל עת!" שם אינני מקמץ מאומה, וידי פתוחה לרווחה ב -ומעשים טובים 

 סיים הוא, והדברים מאלפים ביותר. -
שכן לפנינו דוגמא לאדם קמצן בטבעו, אדם אשר אוחז במידת 

עד שהיא מונעת אותו  -הקמצנות בחזקה, וכה כבדה היא קמצנות זו 
זה מכספו ומעושרו הרב! אולם קמצנותו הנוראה, ואף -מלהנות כהוא

נם יכולים לה לנדיבות אי -שליטתה המוחלטת של מידה זו בכל אורחותיו 
לב לכבודו יתברך בלבד, נדיבות לב למילי דשמיא, לכל דבר -ליבו, נדיבות

 טוב וראוי!
גדולה היא לאין שיעור  -נדיב' מעין זה -אין ספק, כי מעלתו של 'קמצן

ממעלתו של זה אשר הנדיבות טבועה באופיו, ורק בעם ישראל ניתן 
המשמשות בערבוביא זו עם זו! למצוא דוגמא מעין זו לקמצנות ונדיבות 

 הפלא ופלא!
 קמצן קדוש

זוהי איפוא הדוגמא הראשונה, העוסקת כאמור ביהודים המשלבים 
את מידת הקמצנות עם מידת הנדיבות באופן בו כל אחת מהן אחראית 

שולטת בכל הנוגע לצרכי עצמם, ואילו  -על תחום אחר: מידת הקמצנות 
 א...משמשת למידי דשמי -מידת הנדיבות 

אולם כאמור, ישנה דרך נוספת בה נכרכות שתי המידות הללו זו בזו, 
והיו לאחדים בידם של נותני בסתר, אלו אשר כלפי חוץ מציגים הם 
קמצנות מופלגת, אומץ יד מוחלט, על אף שבסתר משתמשים הם במידת 

רק לכבודו יתברך, שלא על מנת לקבל פרס או  -הנדיבות שבליבם 
 . הסיפור הבא, עוסק ביהודי שכזה.ידם-להתכבד במתת

יכולים המבקרים  -בבית הקברות של קראקא, עירו של המהרש"א 
טמון יהודי אשר על מצבתו  להבחין כי בסמיכות לקברו של המהרש"א

מחמיא: 'יעקב הקמצן'... "מה פשר ה'שכנות' הזו?" -חקוק התואר הבלתי
מן  -שואלים אתם, ואכן השאלה במקומה... אולם בכדי להשיב עליה  -

 הראוי להקדים ולספר את סיפורו של אותו 'יעקב הקמצן'...
נודעה תופעה  -ובכן בעיר קראקא, בתקופתו של המהרש"א 

 ינת...מעני
כאשר היתה אחד מנשות האביונים, אשר נמצאו בעיר למכביר, מגיעה 
אל הדייג ומבקשת כי מכור לה ראש וזנב של דג, בטענה כי אינה יכולה 

הוא היה שוקל לידידה שני דגים  -להרשות לעצמה את רכישת הדג כולו 
שמנים, ומסביר לה כי 'שמעון הגביר' החליט להעניק דגים חינם על 

 לאלו אשר אין ידם משגת לרכשם... -ו חשבונ
היא מגיעה אל חנותו של הקצב, ומבקשת מעט עצמות  כאשר היתה

הוא היה ממהר לארוז לה שני קילו של בשר שמן, ומשטענה כי אין  -חמין 
הוא היה מניח דעתה כי  -בידה האמצעים לשלם תמורת המעדן היקר 

 'זלמן העשיר' ניאות להעניק בשר חינם לכל תושב נזקק, על חשבונו...
זה גם בחנותו של הירקן... האביונית היתה וכך היה חוזר על עצמו המח

מבקשת מעט שאריות, המוכר ממהר היה להגיש לה פירות וירקות 
הו... אין מה לדאוג... 'יסוף  -ובנוגע לתשלום  -משובחים ביד רחבה 

 הסוחר' כבר ישלם עבור ירקותיהם של אביוני העיירה...
ת ומזינות כך נהנו עניי העיר במשך תקופה ארוכה מארוחות משביעו

חינם אין כסף, אולם עובדה אחת הציקה להם וטרדה את מנוחתם: ידוע 
ידעו הם, כי אף ש'שמעון הגביר', 'זלמן העשיר' ואף 'יוסף הסוחר', הינם 

הרי שבפירוש לא ניתן לומר כי הם עשירי  -אנשים אמידים ובעלי ממון 
בשם 'יעקב',  -העיירה! בעיירה היה עשיר מופלג, גביר אדיר, ממש מליונר 

 או ליתר דיוק: 'יעקב הקמצן'...
ולא בכדי זכה 'יעקב' הלזה לתואר המפוקפק... ניתן לומר כי הוא זכה 

זה, ואיש -לו בדין ולא בחסד... מעולם הוא לא פתח את ידו אפילו כהוא
פרוטה -מאביוני העיירה לא יכול היה לדלות מזכרונו מקרה בו נהנה בשוה

 מממונו של הלזה...
אין זה הוגן! מדוע על 'יוסף' ו'זלמן' ו'שמעון' מוטל לשאת בעול  "הרי

התקוממו הכל, "מדוע לא יתרום גם יעקב את חלקו  -החזקת עניי העיר?" 
היו הם מתלוננים מפעם לפעם, אולם דומה כי לאזניו  -וירים את תרומתו?" 

של יעקב לא הגיעו כלל כל אותם דיבורים... הוא לא שינה את הנהגתו, 
 מי...-נמנע באופן עקרוני מלהעניק דבר מה בעל ערך לאיו

כאשר מכלימים היו את פניו של יעקב ברבים, כאשר גוערים היו בו על 
קמצנותו, כאשר הוכיחוהו וטענו כי נראה שסבור הוא שיוכל ליטול עמו 

לא היה יעקב משיב מאומה, רק פושט את ידיו -את כספו אל קברו 
ר: "צודקים אתם, אולם מה אעשה ואיני יכול? לצדדים כביכול מבקש לומ

 פשוט אינני מסוגל להפרד מכספי וליתנו לאחר זולתי!"...

לא שררה  -אין פלא איפוא, כי כאשר נפטר יעקב הלזה לבית עולמו 
עצבות רבה בעיירה... ידידים לא נמצאו לו מבין שכניו ומכריו, איש לא 

מי, אפילו אחד מבני -י אייכול היה להצביע על מעשה טוב אשר עשה כלפ
העיירה לא חש כי חב הוא לו הכרת הטוב מסיבה כל שהיא, וכך כשמנין 

הובל יעקב אל מנוחתו האחרונה,  -מצומצם של מלוים צועד סביב מיטתו 
למען  -ועל מצבתו נחקק בהבלטה התואר המוזכר לעיל: 'יעקב הקמצן' 

 ישמעו ויראו כל הקמצנים שכמותו...
נראה כי נפל דבר בשגרת  -ו של 'יעקב הקמצן' אלא שלאחר מות

 שלוות חייה של העיירה קראקא.
הוא התנה  -כאשר הגיעה שוב האביונית אל הדייג וביקשה דג לשבת 

את קבלת הסחורה בתשלום מלא, כאשר היא המשיכה אל חנותו של 
 דרש אף הוא מחיר מפולפל, המחזה חזר על עצמו אצל הירקן... -הקצב 

הפסיקו את  -'שמעון הגביר', 'זלמן העשיר' ו'יוסף הסוחר' התברר, כי 
תמיכתם בעניי העיירה, ומעתה הוטל על כל אחד מהם לדאוג לעצמו 

 לפרנסת בני ביתו...
האביונים המודאגים החליטו לשלוח משלחת אל המהרש"א, רב 

זימן הרב את שלשת הגבירים בכדי  -העיירה, ובעקבות המידע שמסרו 
יקו באופן פתאומי את מעשה הנדבה לא היו אחראים לברר מדוע הפס

 שנים כה רבות.
התשובה אשר שמע, היכתה את המהרש"א בתדהמה מוחלטת. שכן 

 כך אמרו לו השלשה:
"רבי, אמנם אנשים אמידים כולנו, אמנם פרנסתנו מצויה לנו ברווח כדי 

לם! צרכנו ויותר, אבל בשום אופן אין באפשרותנו לפרנס את בני העיירה כו
היה זה 'יעקב הקמצן' אשר העניק לנו מידי  -במשך כל השנים שחלפו 

שבוע את הסכום הדרוש לשם פרנסת עניי העיירה, והוא היה אף זה אשר 
 -ביקש כי איש לא ידע על מעורבותו בדבר מצוה זו! עתה, משנפטר יעקב 

אין אנו יכולים שוב לעמוד בהוצאה הכבירה, ובעל כרחנו נאלצנו להורות 
 לבעלי החנויות להפסיק את ההסדר המועיל!".

עוד באותו היום כינס המהרש"א את כל בני קראקא, וסיפר להם על 
-אשר התגלה לו זה עתה. עוד באותו היום צעדו כל בני העיירה אל בית

ביקשו מר' יעקב מחילה על  -החיים, וכשדמעות רותחות תלויות בעיניהם 
אותו היום התכנסו שבעת טובי שחשדוהו לשוא וכפרו בטובתו. עוד ב

העיר והחליטו פה אחד כי יש לשנות את הכיתוב המשפיל החקוק על 
 מצבתו של ר' יעקב, אולם המהרש"א לא הניח להם לעשות זאת...

"לא ולא! קמצן היה יעקב, קמצן בכל הנוגע לכבודו שלו... עבור עצמו 
יוקרה... את  הוא לא ביקש מאומה: לא תהילה ולא כבוד, לא פרסום ולא -

כל מעשיו עשה הקמצן הזה אך ורק לשם שמים, אך ורק לכבוד בוראו 
 -יתברך, כאשר הוא אוחז בידו את מידת ה'קמצנות' עם מידת ה'נדיבות' 

 חייו.-ובשתיהן יחדיו מחולל את מופת הנהגת
כבוד הוא לו! אין למחוק את תוארו -"קמצן היה יעקב, ותואר זה אות

קברוני נא בסמוך לקברו של  -קש: לעת פטירתי ממצבתו, אולם זאת אב
 -'יעקב הקמצן', והלואי ואזכה להיות במחיצתו אף בעולם שכולו טוב!" 

 סיים המהרש"א, וכדבריו נעשה כמובן.
זהו איפוא הסיפור השני, אודות יהודי אשר חיבר בהנהגתו כאמור 

ט', וכל עם הנהגת 'הממעי -עם 'קמצנות', את הנהגת 'המרבה'  -'נדיבות' 
אשר עשה לא עשה אלא לשם שמים. מי כעמך ישראל אשר נמצאים בו 
יהודים שכאלו, יהודים אשר כל כולם מסירות לכבודו יתברך, יהודים נדיבי 

                   לב אשר העפילו בנדיבותם לפסגות כה נוראות! 
 (דרשות המגיד)

 
 (כה, ב) ויקחו לי תרומה

 לעולם שאמרו ל"בחז מצינו הלא המפרשים מקשים לשמי. לי י:"ברש
 בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אפילו ובמצות בתורה אדם יעסוק
 שמצוה י"אעפ כי ל"וי לשמה דוקא התורה ציותה זו במצוה ומדוע, לשמה
 מקפח ה"הקב אין כי שכר עליה ומקבלים מצוה נחשבת כן גם לשמה שלא
 יכולים לא לשמה שלא ממצוה מ"מ אבל, נאה שיחה של אפילו שכר

. בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו כ"כמש, השכינה השראת מקום להתקין
 בכוונה, דוקא לשמה לעשות צריך השכינה להשראת מקום לבנות כדי

 , ורצוייה טהורה
 כל בתוך בתוכם אלא נאמר לא בתוכו בתוכם ושכנתי אומרים ל"וחז
 איש בלב הוא השכינה והשראת המקדש דעיקר פירוש, ואחד אחד

 כמה כ"א, לשכינה מדור הוא צדיק דכל ה"השל שאומר כמו, הישראלי
 טהורה בכוונה לשמה המעשים שיהיו לבו את ולזכך לטהר הארם צריך

 הקדושים ל"חז. לשמה שלא להיות תוכל לא השכינה השראת כי, ורצויה
 לבנו וטהר תפלה וסידרו בזה הסתפקו לא ונפשם לבבם בכל' ד את שעבדו
 פרק ישרים המסלת שאומר כמו, הלב לטהרת שיעור אין כי, באמת לעבדך



 

ה 

 אצלו ואהוב למקום יותר המתקרב הוא יותר לבו לטהר שיודע מי כי: ל"וז ז"ט
 איזו לעשות רצה פעמים כמה כי סיפר ל"זצ מקלם הסבא מרן. ל"עכ ת"י

 קרה לא פעם ואף ל"זצ סלנטר ישראל' ר הגאון רבו בעיני חן שתמצא פעולה
 מעשים לעשות קשה כמה אמר כ"א, מעשיו על לבקורת סיבה ימצא שלא
 כשם ו"ט בפרק ישרים המסלת שאומר כמו, לפניו רצויים שיהיו ה"הקב לפני
 שכבר נפה ג"בי מנופה נקיה סלת אלא שלמטה המזבח גבי על עולה שאין
 להיות העליון מזבחו רצון על לעלות אפשר אי כך, סיג מכל לגמרי טהור

מיני  מכל הטהור שבמעשים המובחר אלא והמובחרת השלמה ל-הא מעבודת
 דרושים השכינה להשראת מוכן יהיה שהלב כדי, שאמרנו מה וזהו, סיג

 חייו ימי בכל אדם של העבודה כל וזוהי, סיג מיני מכל טהורים מעשים
 . שמים לשם רק שיהיו מעשים לעשות להשתדל

 לשבת, משבת צם שהיה איש חי ל"זצוק מוילנא א"הגר בימי כימספרים
 אבן גבי על לנוח יושב היה הדרך ובאמצע למקוה, הולך היה שבת ובכל ערב

כששמע מזה הגאון מוילנא,  לראותו, מתאספים היו מוילנא הילדים וכל אחת,
 לצום! שוב יכול אותו איש היה לא אז ומני יותר, יתאספו לא שהילדים ציווה

 לשם וצם גדול צדיק היה הזה האיש כי ספק שאין מוסר הבעלי ואומרים
 צדקתו בתוך אלא לראותו, מתאספים שהילדים הזה הכבוד בגללולא שמים

 בטל הזה שהכבוד י"לו, ואעפ חלקו שהילדים הזה מהכבוד שמץ התערב
 מכאן, לצום! מסוגל היה לא כבר הזה הכבוד לו שחסר כיון זאת בכל במיעוטו,

  מעשיו. על לדקדקצריך האדם כמה
 יצא למה 'אחר' על הירושלמי, בשם ו"ט דף חגיגה במסכת' בתוס הובא
 גדולי לכל קרא למהלו שבא וביום ירושלים, מגדולי היה אבויה רעה, לתרבות
 ונתעסקו ישבו' וכו אחד במקום יהושע' ולר א"ולר אחד בבית והושיב ירושלים
 של כחה גדול כך אמר' וכו אותן והקיפה השמים מן אש ירדה תורה בדברי
 לשמים כוונתו היתה שלא ולפי לתורה! מקדישו אני הזה הבן יתקיים אם תורה
 הזו הכוונה את המגדיר הזה הרעיון ואיום נורא ל."עכ בו נתקיימו לא לפיכך
 ל"זצ הסבא אמר זה על רעה! לתרבות יצא זה ובשביל השמים לכבוד שאינה
 אם זאת ובכל הספר לבית הביאו אלא תורה אתו למד לא האב הלא מקלם
 כ"א רעה לתרבות הבן יצא כבר שמים לשם שמץ מכל טהורה היתה לא כוונתו

 לשם שלא פניה איזו בו ויש הילד עם תורה שלומד המורה וכמה כמה אחת על
 רעה! לתרבות יצאו שהתלמידים גורם הוא כמה עד שמים

 בידיכם, הופקד האומה עתיד ישראל ילדי גורל ומדריכים מחנכים מורים
 אתם שעלולים ומה שמים לשם טהורה במחשבה לתקן בידכםשיש מה דעו
 טהורה.  שלא וכוונה עצמית פניה של בשמץ ו לפגום"ח

 להגר"י ניימן) –(אמרי יעקב    

 
 הסוד של תחילת פרשת תרומה 

ישנו מדרש פליאה לכאורה, חז"ל במדרש (ילקוט תהילים שמ"ו) כותבים 
 לדוד המלך ע"ה. כי הקב"ה בא, כביכול, בטענה

"אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש שבתי דוד המלך התחנן להקב"ה 
אמר לו הקב"ה לדוד, בתחילה אתה אומר "אחת שאלתי  בית ה' כל ימי חיי"

מאת ה'" דבר אחד "אחת", והנה לפתע אתה מבקש רשימה ארוכה: שבתי 
בסוכה ביום רעה בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם ה', ולבקר בהיכלו כי יצפנני 

יסתירני וכו'" אמר דוד: רבון העולמים, ממך למדתי. אני תלמיד טוב. אתה 
ליראה", ואח"כ התורה פירטה עוד  כי אםאמרת "מה ה' אלוקיך שואל מעמך 

"ליראה את ה' אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את כמה דברים: 
 צוות עשה. מדרש פליאה.רשימה של מה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך", 

 "שאלתי" -"אחת" 
המפרשים שואלים מה הכוונה בלשון הזו "אחת שאלתי" מדוע דוד המלך 

 התבטא בנוסח כזה, והם אומרים כאן גם רמז עמוק מתוק מדבש:
 " זו הנשמה. "שאלתי" נהייתי "שואל".אחת"

נשמתו של אדם נקראת ארבעה שמות: נפש, רוח, נשמה, יחידה. "אחת" 
נו "יחידה": "אחת" שאלתי מאת ה', את ה"אחת" אני שאלתי מאת ה'. היי

 שואל. -כלומר, אינני שומר חינם, אני לא שומר שכר אלא 
תאזינו. ישנם ארבעה שומרים: שומר חינם, חייב כאשר פשע בשמירתו 

חייב בגניבה ואבידה,  -ופטור אם התרחשה גניבה או אבידה. שומר שכר 
חייב גם באונסין ופטור אם מתה מחמת מלאכה. דינים ופטור באונסים, שואל, 

 אלו וודאי אתם יודעים, ולמדתם אותם בבית הספר.
ועתה מורי ורבותי, באותה שעה קשה, כאשר בית דין של מעלה ישאלו 
את האדם, למה פשעת, למה ציערת את בני ביתך, לא באת לבית הכנסת. 

לא פשעתי היה לי אונס  הרי פשעת. הוא יענה: לא. -מדוע לא למדת תורה 
"בית הדין, בבקשה תעזבו אותי ואל תתנו רשות למלאכי חבלה להענישני" 

 יצעק "הייתי אנוס!".
הוא שואל  -אבל מה לעשות, הבעיה שלו תהיה ש"אחת שאלתי מאת ה'" 

על הנשמה שלו, ושואל חייב באונסין: "א"כ אין תירוצים!" יאמרו לו בבית דין 
ס לא מתקבל כאן". אנו חיים בעולם כ"שואל" שחייב של מעלה: "תירוץ אונ

 באונסין.
א"כ, איזו חומת הגנה יש בידינו להינצל מעונשי החטאים, מה בכל זאת 

כי  "בעליו עמו לא ישלם"אפשר לעשות כדי להינצל? ישנו פתח מפלט אחד 
גם השואל פטור, כדברי המשנה  -אם הבעלים בתוך העסק  -כידוע להלכה 

ואל ושאל בעליה עמה או שכר בעליה עמה פטור שנאמר אם "השהידועה: 
א"כ העצה היא, כביכול, להכניס את בורא העולם  בעליו עמו לא ישלם".

 -. ואז כאשר אדם משיג בתוך ליבו של כל אחד" -"ושכנתי בתוכם בשותפות. 
"בעליו עמו לא יכול לפטור את נפשו מאונס. כי  -שהקב"ה ישכון בתוכו 

 ישלם"...
ה"שפת אמת" אומר את הרמז הזה לגבי בלעם הרשע שאמר  בעל

כלומר הקב"ה  "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל"(בפרשת בלק) 
כביכול לא מסתכל על העבירות של עם ישראל. איך ולמה אינו מסתכל? כי 

 "ה' אלוקיו עמו"! כפי שאמרנו "בעליו עמו לא ישלם"... הפלא ופלא.
"אחת שאלתי מאת ה' ת בקשת דוד המלך מהקב"ה ואם כן, נבין גם, א

"שבתי הוא ביקש בקשה אחת גדולה עד מאד  שבתי בבית ה' כל ימי חיי וכו'",
להיות כביכול שותף עם קב"ה ואז, הוא כבר במילא  -ובכך  בבית ה' כל ימי חיי"

למה? כי בעליו  "ביום רעה יסתירנו בסתר אהלו"יקבל את ההגנה מפני הצרות 
"כי יצפנני בסוכה ביום רעה יסתירני ישלם" וימלט מכל המצוקות: עמו לא 

 בסתר אהלו".
"שבתי (שמעתי להסביר בנוסח שונה קצת: דוד המלך ביקש דבר אחד 

אך בתוך בקשה גדולה זו נכללים ממילא פרטים רבים  בעליו עמו" -בבית ה' 
... אמר דוד להקב"ה: ממך נוספים, כי למי שיש את הקב"ה יש לו את הכל

למדתי שביקשת בקשה אחת גדולה ונשגבה הכוללת פרטים אחרים נוספים, 
הכוללת הכל. וזו אכן חכמה של דוד המלך ע"ה  - "יראת שמים"תבעת מאתנו 

שעמו מרויחים  -לדעת לבקש את הבסיס העיקרי שעליו בנויות מעלות רבות 
 עולם ומלואו).

 כהנים -בעליו עמו / כולם 
 להיות קרוב ממש להקב"ה, זה התפקיד שלנו "בעליו עמו".

שמעתי פעם סיפור מרב פלוני, כי רבאי בבית הכנסת בארה"ב קרה לו 
מקרה מוזר. ביום סיפור הצטרף למתפללים, כמידי שנה, יהודי המגיע לבית 
הכנסת פעם אחת בשנה. והנה, לקראת תפילת מוסף פסע האיש אל הרב 

 אני רוצה להיות כהן". -ק של חמש מאות דולר "כבוד הרב, קח נא ש'י
 הרב הביט עליו בתמיהה רבתי: "מה?!".

היהודי שהמושגים שלו היו בכסף, והראש שלו היה רק בכסף, הבין 
ושואל  שחמש מאות דולם הינם מחיר זול לרב כזה חשוב, ולכן הרב תמיה

"מה?!". מיד הציע: "אני אכתוב ש'יק חדש על אלף דולר, פשוט, אני מעוניין 
לפחות ביום כיפור זה. בשנה הבאה כבר נראה". הרב כמובן מיאן.  -להיות כהן 

והוא, במקביל, העלה את המחיר עד שהגיע לאלפיים דולר. הרב כבר לא היה 
חשבה, מה יכול מסוגל לשתוק פתח את פיו שנית: לא עולה בדעתי מ

להסתתר מאחורי בקשת, מדוע אתה מתעקש ורוצה כל כך להיות כהן, אילו 
 היית בא להתפלל מידי יום ביומו ניחא, אבל...?

האיש עם הארץ, השיב: "אגיד לרב את האמת. הסבא שלי היה כהן. גם 
רצוני להיות כמותם. גם אני רוצה להיות כהן". חייך הרב ואמר:  -אבי היה כהן. 

 , אם כן, זה יעלה לך רק חמש מאות דולר ותהיה כהן...".נו
כי אכן כל אחד יכול להיות  -לא באנו להגיד בדיחות, אלא ההיפך, לאמר 

 כהן ללא כסף.
נשאלת  "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"בפרשת יתרו נאמר 

השאלה, איך אפשר שכולם יהיו כהנים, וכי אפשר לרכוש כהונה בכסף או בכל 
 משהו אחר?! התשובה היא: כן.

זו  "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל"
הייתה השיחה השמוע'ס הקצר, שמשה רבנו התבקש לאמר לעם ישראל לפני 
מתן תורה. מה באמת חשוב כל כך בשמוע'ס זה שהתייחד כהקדמה למתן 

"לא ורק את הדברים הללו תורה, עד שה' אמר למשה רבנו שיגיד את הדברים, 
מה טמון בהודעה שה' אמר ליהודים "ואתם תהיו ליו ממלכת  פחות ולא יותר"

 כהנים וגוי קדוש"?
אנו רגילים להבין לגבי קרבנות שהוקרבו בבית המקדש, כי חלק מהבהמה 

מהקרבן עולה למזבח וכביכול נמסר לשמים לשולחן גבוה, והחלק האחר לא  -
לכהנים, ויש קרבנות מסויימים שגם הבעלים מקבלים  נמסר לגבוה אלא נחלק

 בשר מהקרבן, אך זו טעות.
הכהנים אוכלים  "כהנים כי קא זכו משולחן גבוה קא זכו"הגמרא אומרת 

על יד שולחנו של מקום. היינו, שכל הקרבן עולה ונמסר לשולחן גבוה, אלא 
אופן אישי שאח"כ, הקב"ה נותן קצת לכהנים המסובים על יד שולחנו, אבל 

 ופרטי מאום אינו שלהם, אלא הכהנים מקבלים ממנו, מהקב"ה.
רבותי. לקראת מתן תורה, הקב"ה הודיע לנו, תדעו לכם, כי גם אתם 
אמורים להיות כך, ככהנים!! להתקדש "גוי קדוש" ולאכול משולחן גבוה. 
תשמרו על התורה כראוי במדויק ותזכו כולם להיות ממלכת כהנים. ועד כדי 

"פתח הכתוב חז"ל אומרים (במקום אחר) איך נראה שולחן של יהודי כשר  כך
במזבח וסיים בשולחן, לומר לך כל זמן שבית המקדש קיים המזבח מכפר עליו, 

השולחן שלי בבית  אבל אם אין בית המקדש, שולחנו של אדם מכפר עליו",
כת יכול להיות מזבח, הלחם כקרבן והיין כנסכים. היהודים שנהיו "ממל

כהנים" כל אחד מהם אוכל על שולחן גבוה, ישן בביתו של בורא העולם, הולך 
בחדריו, ומטייל בגנו, הוא בסך הכל תייר בבית של מישהו אחר... וזה קורה 

 כאשר מקיימים את ה"בעליו עמו" את ה"ושכנתי בתוכם"



 

 ו 

ואם אתה תייר במלונו של ה', אתה לא תכניס לחדרים בדירתך דברים 
אם הגוי (או כל מי שאינו שומר תורה ומצוות) ירצה לשווק לך האסורים. 

חפצים שאינם לרצון ה', תאמר לו: מה אתה הגוי רוצה ממני, שאכניס לביתי 
כל מיני "מחלות" וכי אני בעל הבית כאן? לי, אין בית, כי מה שבטאבו הדירה 

ן לי רשומה על שמי, זה רק לענין מיסים וארנונה... הבית שייך להקב"ה ואי
                     אישור יותר מאורח בעלמא, שלא מכניס לביתו של הקב"ה מה שאינו חפץ.

 )להגיד(

 
 (כה, ב)דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה 

הגיע פעם לעיר פלונית לשבות את שבתו. לא ידעו מי  הרבי רבי זושא
האיש ובוודאי לא שמעו עדיין את שמעו. חשבו כי הוא אורח שהגיע לעיירה 

ככל עוברי דרך שבאמצע הדרך שובתים בעיר יהודית, ותושבי העירה  –
 מקיימים בהם בשמחה מצוות הכנסת אורחים.

הממונה מסדר לכל מנהג העיר היה, שאחרי מעריב בליל שבת, הגבאי 
מי יכול להתאים למי, ומי יקרא לשולחנו  –אורח את מקומו לפי ראות עיניו 

 של מי.
רבי זושא האריך בתפילה בדבקות רבה בצידי בית הכנסת, ולא שמו לב 
איליו. הגבאי סיים לחלק את האורחים והם התלוו לבעלי הבתים להתארח על 

גש אל הגבאי ושאל היכן יכול שולחנם. אז סיים רבי זושא את תפילתו, ני
 להתארח

אמר לו הגבאי בכאב: "גוט שבת, עכשיו באים?... לא לקחתי אותך 
 בחשבון, עכשיו נזכרת?!"

כיון שמתפקידו של הגבאי לקיים את המצוה בשלימות, התאמץ, חשב 
ואז אמר: "אתה יודע מה, ראש הקהל שלנו, אצלו הבית פתוח. יושבים 

עניים, לשם אפשר ללכת. אבל אגיד לך, יש לי בעיה  אורחים לרוב, שולחן מלא
קטנה. כי יש לו תנאי קודם למעשה. הוא מעוניין שעל שולחנו יסבו רק 

 ".- - -לומדים תלמידי חכמים. מסתמא אתה תלמיד חכם 
 אמר רבי זושא: "לא, אינני תלמיד חכם, אינני יודע ללמוד".

 אנשים". "אם כן, יש כאן בעיה, ראש הקהל לא יקח סתם -
הגבאי הציץ שוב על פניו של רבי זושא ואמר "אתה וודאי אומר כך 

 מענווה. משנה בדבורך..."
 "מה פתאום, וכי אשקר?! אני לא יודע ללמוד, אף פעם לא למדתי כדבעי".

"אם כן יש לנו בעיה, מה אני עושה איתך? טוב, אתה יודע מה? אני אביא 
הקהל, תעשה קידוש בשקט, תאכל בצד, לא ישימו לב אליך,  אותך ךראש

 ותלך".
הוא הוביל את רבי זושא לבית ראש הקהל, הביא לו יין, הושיב אותו בצד, 
שלא ישימו לב, והכין אותו לעשות קידוש. רבי זושא נעמד לעשות קידוש, 
וכי אפשר לא לשים לב? הקירות רעדו בעת שהצדיק קידש על היין בקול רם 

 נשא: מי זה הצדיק הזה?ו
קם לקראתו והושיט יד ל'שלום עליכם':  הסתיים הקידוש, בעל הבית

 "מסתמא אתה תלמיד חכם".
 "אני 'עם הארץ' גדול".

 "לא יכול להיות".
 "לא קריתי ולא שניתי, הנני כלי ריק".

"אם כן למה אתה כאן? האם לא אמרו לך, כי אצלי בבית אוכלים רק 
'לומדים'?!"

 תרר. רבי זושא השפיל את עיניו בדממה.שקט הש
"יש לי הצעה,  –אמר לו בעל הבית  –"שמע, קשה לי להאמין עד כדי כך" 

 גם אם אינך תלמיד חכם, די לי אם תגיד איזה חידוש, ומה שתגיד טוב לי".
 "אני לא יודע, ואיך אתה יכול לבקש דבר שאיני יכול? מה את רוצה ממני?"

 "בכל זאת, תאמר משהו".
 "לא יודע כלום".

 "במשך השנים בוודאי שמעת משהו דבר תורה, תאמר בשם אחרים".
 "איני יודע כלום כלום".
 נהיתה במקום מהומה.

 בעל הבית הציע באדיבות נוספת: "אז תגיד משהו מהחומש".
 והוא השיב: "אבל אני לא יודע כלום!"

ה! אין לי בעל הבית שמע את הדברים והבין כי אינו יודע מאומה: "אם ככ
 לך לחיים ולשלום..." –ברירה. קח את הרגלים ו'גיי געזונטערהייט' 

הבאלעבוסטע שמעה מה קורה ונתקפה בבהלה: "לא אסכים! לזקור 
ניחא,  –מהבית, מהבית שלי לא יזרקו יהודי! אם הגבאי לא היה מביא אותו 

 הכריזה הגברת. –אבל הוא כבר כאן, לא יזרקו אותו בשום אופן 
שה בעל הבית? יש לו גדר שאינו מכניס מי שאינו לומד, מה יע

 נהיה בלאגן. - - -והבאלעבוסטע שלו לא נותנת לסלק אותו 
נגש אחד האורחים אל רבי זושא ואמר לו: אתה עושה כאן עוגמת נפש 

 גדולה. אל תהיה שוטה, תפתח חומש תגיד משהו וגמרנו".
כלום, לא מילה לא  "מה אתם רוצים מהחיים שלי, נעבעך אני לא יודע

 פסוק, כלום, רק להתפלל אני יודע ולומר תהילים.

אתה מקלקל לנו את  –טוב תגיד משהו על תהילים, כי אם אתה לא אומר 
 כל סעודת השבת".

 מכריז רבי זושא: "אתם יודעים מה, אני אגיד משהו על תהילים".
ם נהיה שקט: "הוא הולך להגיד חידוש על תהילים. בא נשמע מה ה'ע

 הארץ' הזה הולך להגיד".
 פתח רבי זושא: "יש לי סתירה מ'הגדה של פסח' על 'תהילים'...".

 דבר כזה עוד לא שמעו מעולם... הטו אזנם כאפרכסת:
"בהגדה של פסח אומרים 'זכר למקדש כהלל', אם כן זו ראיה מפורשת 
שהלל היה צדיק. אני לא יודע מי היה הלל, אבל אם לא היה צדיק לא היו 

 עושים זכר... מסמתמא היה צדיק".
 שאל אחד האורחים. –"בסדר, היה צדיק, אז מה אתה רוצה?" 

ע' (תהילים י). אז בתהילים כתוב מפורש 'כי הלל רש –"יש לי סתירה.  -
 מה באמת הוא היה, צדיק או רשע?"

כולם פתחו בצחוק מתגלגל, כזו שאלה גויית לא שמעו מימיהם. ורבי 
 זושא ישב על מקומו ברצינות, עם השאלה שלו.

 בעל הבית צחק יותר מכולם. דבר כזה עוד לא שמע מעולם.
חכם' לאחר שסיימו לצחוק, שאל אחד הנוכחים בקול: "אולי ל'תלמיד 

 הגדול, יש תירוץ על הקושיא?...
שאלו היושבים את רבי  –"נו, נו, יש לך תירוץ על הקושיא החזקה הזאת?" 

 זושא.
 ""כן". -

 ש ש ש ...משתיקים את כולם, הקשיבו.
והראיה, שאמר קודם לכן 'כל  –"התירוץ: הלל מה'הגדה' הוא ודאי צדיק -

ד, לא רק את אלו שלומדים, אם כן דכפין ייתי וייכול', הוא הכניס לביתו כל אח
 לשמה. –הוא באמת צדיק. כוונתו לשם הכנסת אורחים 

אבל הלל שבתהילים, הוא רשע מרושע. מדוע? 'כי הלל רשע על תאוות 
מה שעושה, נעשהרק בשביל הכבוד, בשביל גאוותו. ואם הוא רואה  –נפשו' 

 הבית.שהאורח לא תלמיד חכם ולא מתאים לכבודו, הוא זורק אותו מ
כל הצחוק התהפך. בעל הבית הבין מה שכולם לא הבינו [ובעיקר, כי לבעל 
הבית, בנוסף לשמו הידוע בפי כל, קראו לו גם 'הלל']. מיד הביא לאורח בשר 

 ודגים וכל מטעמים, סעודת שבת כראוי.
בעל הבית כבר הבין שלא מדובר כאן באיש פשוט. לאחר ברכת המזון הלך 

דרש, והתחיל לבכות לו שיסלח לו על מה שעשה, אחריו בשקט לבית המ
 והתנצל כי לא ידע שהוא איש קדוש.

"אבל יש לי שאלה אליך: איך ידעת שקוראים לי הלל? כולם קוראים לי -
 בשמי האחר. האם יש לך רוח הקודש?"

קרא רבי זושא בתמיהה: "וכי לזושא יש רוח הקודש? זושא, ווי זושא! הרי 
ביום הזה, ואת העבירה הזאת ביום פלוני"... החל עשית את העבירה הזאת 

לפרט כמה עבירות למיניהן, כאילו על עצמו, אך היו אלו עבירות שבעל הבית 
 - - -עשה 

ראה בעל הבית, שהוא יודע בדיוק אלו עברות הוא עבר, הבין שבאמת יש 
 אני רוצה תיקון. –לו רוח הקודש. בבכי גדול שאל אותו: "רבי, מא תקנתא" 

למגיד הגדול ממעזריטש,  –תיקון זה לא אני. בשביל תיקון תסע לרבי "-
 הוא יתן לך תיקון".

למדנו מכך, שיכול להיות שאדם עושה מעשי חסד ומצוות, אבל הם 
 ל'תאוות נפשו', וזה לא לשמה כלל.

כבר אמרנו, כי אם מעוניינים לזכות להשראת השכינה, בתוך האדם, יש 
אם חובה לקיים מצוות אף שלא לשמה, כי מתוך צורך ב"לשם שמים", כי גם 

שלא לשמה בא לשמה, אבל כדי לזכות להשראת השכינה, זה כבר משהו אחר 
 לכך יש צורך בעשיה לשם שמים. –

(יחי ראובן)                    

 
 חצי גרם

) אמרו, בנוהג שבעולם מלך בשר בתלמוד הירושלמי (ראש השנה פ"א ה"ג
ודם גוזר גזרה, רצה מקימה רצה [אינה מקיימה אלא] אחרים מקיימים אותה. 
אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא גוזר גזרה ומקיימה תחילה. מנין, שנאמר: 
"ושמרו את משמרתי, אני ה'" (ויקרא כב, ט), אני הוא ששמרתי מצוותיה של 

ון, כתיב: "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת תורה תחילה. אמר רבי סימ
מאלקיך אני ה'" (יקרא יט, לב), אני הוא שקיימתי עמידת זקן תחילה. ופרש 
ב"מתנות כהונה" (ויקרא רבה לה, ג), שהקדוש ברוך הוא המתין לאברהם 

 אבינו (בראשית רבה מט, ז על פי בראשית יח, כב).
גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר  ובמדרש (שמות רבה ל, ט), מעשה ברבן

בן עזריה ורבי עקיבא שהלכו לרומי ודרשו שם: "מגיד דברו ליעקב, חקיו 
ומשפטיו לישראל" (תהלים קמז, יט), אין דרכיו של הקדוש ברוך הוא כבשר 
ודם, שהוא גוזר גזרה ואומר לאחרים לעשות והוא אינו עושה כלום, והקדוש 

א עושה אומר לישראל לשמור ולעשות. היה ברוך הוא אינו כן, אלא מה שוה
שם מין אחד. אחר שיצאו אמר להם: אין דבריהם אלא כזב. לא אמרתם 
שאלקיכם אומר ועושה, למה אינו משמר את השבת [ומוריד גשמים משמים 



 

 ז 

לארץ בשבת], אמרו לו: רשע שבעולם, וכי אין אדם רשאי לטלטל בחצרו 
 ברוך הוא.בשבת, וכל העולם כולו חצרו של הקדוש 

וכן אמרו (ברכות ו ע"א) שיש בחינת הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, ואמרו 
(שם ז ע"א) שהקדוש ברוך הוא מתפלל. וזהו שכתב "בעל הטורים" (דברים 

 יא, כו): "ראה אנכי", ממני תראו וכן תעשו.
נצטוינו ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום וחנון אף אנו (שבת 

ע"ב), מה הוא גומל חסדים אף אנו (סוטה יד ע"א). אבל הצדקה המעולה  קלג
ביותר הי אמתן בסתר, עד שאמרו (בבא בתרא ט ע"ב) שגדול העושה צדקה 
וחסד יותר ממשה רבינו, שאילו במשה נאמר: "כי יגרתי מפני האף והחמה" 

. (דברים ט, יט), ובמתן בסתר נאמר: "מתן בסתר יכפה אף" (משלי כא, יד)
"כגון גדולי החכמים שהיו הולכים בסתר ומשליכים המעות בפתחי העניים 
(כתובות סז ע"ב), וכזה ראוי לעשות, ומעלה טובה היא" (שלחן ערוך יורה דעה 

 -רמט, ח) 
ואם כן, יש להבין איך מקיים הקדוש ברוך הוא מצות נתינת צדקה ב"מתן 

 ו משל עצמנו כלום!בסתר", הלא הכל יודעים שהכל מידו יתברך, ואין לנ
והתשובה כתובה בתחילת הפרשה: "וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני 
ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"... 

ג). והשאלה הראשונה, מהו "ויקחו לי תרומה", "ויתנו לי" מבעי -(שמות כה, א
 ליה, לקיחה ונתינה הם שני הפכים.

תרומה", פרש רש"י: "הפרשה יפרישו לי ממונם נדבה". פלא והלאה: "
פלאים: אנו, נותנים לקדוש ברוך הוא נדבה?! אלמלא רש"י שכתוב, אי אפשר 

 לאמרו!
והלאה: "מאת כל איש אשר ידבנו לבו", פרש רש"י שוב, "לשון נדבה, והוא 

 ה!לשון רצון טוב". כמה נדיבים אנו, שמואילים לתת לקדוש ברוך הוא תרומ
 מישהו מבין?!

 -ואין מדובר בנו 
המדובר בבני דור דעה (ויקרא רבה ט, א), "שהקטנה שבנשיהם היתה 
כיחזקאל הנביא, כמו שהזכירו חכמים (מכילתא, השירה ג)" (שמונה פרקים 

 -להרמב"ם, פרק ד) 
ואך לפני חצי שנה היו עבדים במצרים, עבדו בחומר ובלבנים ובכל עבודה 

יהם בעבודת פרך. עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים בשדה, מררו את חי
וגאלם ביד חזקה ובזרוע נטויה באותות ובמופתים והנחילם רכוש גדול, עצום 
ורב: "שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים 
טעונים מכספה וזהבה של מצרים" (בכורות ה ע"ב). לא זו בלבד, אלא שאמרו 

ם רבה א, נה. ורש"י שמות טו, כב) על הפסוק: "תורי זהב נעשה (שיר השירי
לך עם נקודות הכסף" (שיר השירים א, יא), כשם שהזהב נחמד ויקר מן הכסף, 

 כך היתה ביזת הים גדולה משל ביזת מצרים.
ועכשיו, נשאל: כמה יהודים יצאו ממצרים? שש מאות אלף, מגיל עשרים 

ים שיש להכפיל את המנין, עבור מספר עד ששים. ארבעים שנות חיים. נסכ
הגברים. ובנדבת המשכן השתתפו גם הנשים: "ויבאו האנשים, על הנשים" 
(שמות לה, כב). כמה יש לנו? כשנים וחצי מיליון איש. יפה. וכמה זהב הביאו? 
"ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלושים שקל, בשקל 

ש"י, משקל הככר כארבעים ושנים וחצי הקדש" (שמות לח, כד). לשיטת ר
קילוגרמים. שלושים ככר, כטון ורבע זהב. לחלק לשנים וחצי מיליון, כל אחד 

 הביא חצי גרם זהב.
 -חצי גרם, ממשא תשעים חמורים לובים טעונים כסף וזהב 

 שכל כולו מתנת שמים.
וכשהקדוש ברוך הוא מבקש. ועבורם, כדי להשרות שכינתו ולכפר על 

 -עגל הוא מבקש. והם נאותים ברוב טובם, ברצון טוב חטא ה
 ומצוינים לשבח: אח, אלו נדיבים!

 מישהו מבין?!
 -אבל, אם נתבונן, נמצא שגם אנו כאלו 

אמנם, אין אנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניו יתברך שצדיקים אנחנו ולא 
דין, שהרי חטאנו. ועם כל זאת, בטוחים אנו שמקומנו בגן העדן מובטח לנו. וב

אפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. אנו, לא כל שכן. אלו מצוות, 
 -למשל? ובכן, בראש ובראשונה, מאה ברכות ליום 

טוב, הבה נתבונן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חיים, ובריאות, ותאבון בריא. 
השנים טוחנות והלוע בולע והאצטומכא מעכלת ומעבדת המזון למרכיביו 

ה את הגוף. והקדוש ברוך הוא נתן פרנסה, וקנינו מצרכים והכנו מאכלים ומחי
 -ערבים, ומכל זה נתנו לו 

 ברכה.
 ועבורה, מגיע לנו גן עדן.

מה היא הברכה מול החיים והבריאות והשפע, אם לא חצי גרם מול 
תשעים חמורים טעונים [שלא לדבר על הברכה עצמה, איך היא נראית. זהב 

 -טהור, אינה] 
 ועליה, מצפים אנו לשכר! "נדבה, ברצון טוב"...

זהו שנאמר: "ויקחו לי תרומה". ושאלנו, שהיה ראוי לומר: "ויתנו". לקיחה 
 -ונתינה הם שני הפכים 

אמת, אבל זאת צריכים אנו להשריש, שאנו כל הזמן לוקחים ולוקחים. 
ים ונותנ -מקבלים כסדר, ובשפע, מידו המלאה, הפתוחה, הקדושה והרחבה 

 כה מעט!
נראה, שתהיה   -נראה, שהמעט יהיה, לכל הפחות, "ברצון טוב", בנכונות 

 לכל הפחות "זהב טהור"!
אבל נשוב לשאלתנו הראשונה, איך מקים הקדוש ברוך הוא מצות "מתן 
הסתר". הנה, כך הוא מקימה. שהוא נותן ונותן, ומניח לנו לחשובה שהפשע 

מכוחנו ועוצם ידינו. שהבריאות, מאליה. בא מאליו, או כתוצאה מפעילותנו, 
והחיים, מאליהם. והפרנסה, מיזמתנו וכשורינו. והאוכל, מכספנו. ואיפה 
הקדוש ברוך הוא בכל אלו? "אכן אתה אל מסתתר" (ישעיה מה, טו). כנדיב 
המשגר ארגזים מלאי כל טוב למעונו של עני ומסתתר מאחורי החלון, לשמוע 

 -מצהלות השמחה 
ו מוטלת החובה לגלותו ולהודות לו. כפי שספרו בגמרא (כתובות אבל עלינ

סז ע"ב) שמר עוקבא היה מניח בכל יום ארבעה זוזים לפני דלתו של אותו עני 
 -כדי לתת לו מתן בסתר, ואותו העני ארב לו כדי לגלות מי הוא מיטיבו 

נגלה, ונודה. ונדע כמה הרבה מקבלים אנו, וכמה מעט מודים אנו. הלא 
ילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו ושפתותינו שבח כמרחבי "א

רקיע, אין אנחנו מספיקים להודות על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות" 
- 

        ונדע כמה מחשיבים במרום כל 'חצי גרם' של הודיה!  
 (והגדת)

 
 לקח התחש

תחשים מלמעלה"  "ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים, ומכסה ערת
(שמות כו, יד). ופרש רש"י (לעיל כה, ה) שהיתה זו חיה שהרבה גונים לה [ולכן 
תרגומה: ססגונא, ששש ומתפאר בגוניו] ולא היתה אלא לשעה. ויש להבין, 
שגם אם נבראה לשעתה עבור המשכן, הלא כבר נאמר שאין כל חדש תחת 

תם הוכנו מראש השמש (קהלת א, ט), וכל הנסים שנעשו לישראל לשע
ונבראו בערב שבת בין השמשות, כמו פי הארץ ופי הבאר ופי האתון, והמן 
והמטה והלוחות (אבות פ"ה מ"ו), וקריעת ים סוף הותנתה מראש (שמות רבה 
כא, ו) [ויעוין במהר"ל ("דרך חיים", שם, וב"גבורות השם" הקדמה שניה) 

ם התחש בערב שבת בין בענין "יש סדר לנסים"]. ואם כך, מדוע לא נברא ג
 השמשות.

וראיתי רעיון נפלא בספר "היכל ישראל". שידועים דברי הרמב"ן זצ"ל 
(דברים יח, ט) שכאשר הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, יש בה עצמה אמצעים 
לבטלה אם יצטרכו, [ועל דרך שאמרו (ראש השנה יז ע"ב) שאם היו ישראל 

והרעו מעשיהם, ירדו בים זכאים בראש השנה ונקצבו להם גשמים רבים 
ובמדבר. ואם נקצבו גשמים מעטים והיטיב מעשיהם, ירדו בזמן ובמינון הנכון, 
וכמו שאמרו (תענית ד ע"א) שרסיסי גשמים הם הטובים ביותר לכל 
הגידולים]. ולדוגמא הביא מה שאמרו ("ספר יצירה" ב, ד): "אין בטובה 

ת הצורך משנה הקדוש ברוך למעלה מ'ענג' ואין ברעה למטה מ'נגע'". שבשע
 הוא צרופי האותיות כרצונו יתברך.

וידוע המעשה ("אור מלא", פרשת לך לך, "שיחות חיים" כז ע"ב) שיהודי 
בא לפני השרף ממוגלניצא זצ"ל וספר שיש לו חולה אנוש בתוך ביתו, וכבר 
אמרו (בבא בתרא קטז ע"ב) שמי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם 

יו רחמים. בנוסף לכך התמרמר שהוא עני מרוד ואין בביתו לחם ויבקש על
 לאכול, ומאיפה יהיה לו להוצאות רופא ותרופות.

אמר לו השרף: מעשה כגון זה מצינו בגמרא (תענית ח ע"ב) שהיה מקום 
בו שרר רעב ופרצה מגפה, ואמרו חכמים: נתפלל שיפסק הרעב, וממילא 

 ים נותנים.תפסק המגפה. כי אם נותנים שבע, לחי
בתוך כך ספר שאצל זקנו המגיד הקדוש מקוזניץ זצ"ל היה מעשה כעין 
 זה, שבאו לפניו על רעב ומגפה, ואמר: "רואה אני שנגזרה עליכם גזרת מות".

נחרדו מאד. הוסיף ואמר: "מה אעשה, אטול את האות עי"ן ואוסיפה, 
 וה'מות' יהפך ל'מעות'. כך תנצלו משתי הגזרות".

וק מפורש הוא (תהלים לג, יח): "הנה עין ה' אל יראיו". ה' נותן ואמר: "ופס
 ליראיו את האות עין. ועל ידה יפעלו "להציל ממות נפשם, ולחיותם ברעב"!"...
ולעניננו, כשחטאו ישראל בעגל אמר הקדוש ברוך הוא למשה: "לך רד כי 
שחת עמך" (שמות לב, ו). התחנן עליהם, ושבו בתשובה, ונצטוו בעשית 
המשכן לכפר על העגל. שינה הקדוש ברוך הוא אותיות "שחת" וברא על ידן 
"תחש". ולפי שעה היה, כלומר נברא מהתשובה שעשו וקנו עולמם בשעה 
אחת. ובמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים (ברכות 

 לד ע"ב), עד שהיתה ששה ומתפארת בגוניה.
 להפוך כל רעה לטובה! -נו וכלפי מה הדברים אומרים, כלפי

לעת זקנותו המופלגת התפלל ה"חפץ חיים" במנין שהתקבץ  -ואספר 
בביתו. כל ימות השבוע הגיעו בחורים מהישיבה, ובשבת התפללו עמו בני 

 המשפחה.
 בליל שבת, לאחר התפילה, עברו על פניו להתברך ולברך.

 עבר נכד עם בנו הקט, כבן ארבע, אמר האב: "לך לסבא, אמור גוט שבת".
 צחקק הילד וטמן פניו במעיל אביו בחיבוק עז.



 

ח 

חייך ה"חפץ חיים" ואמר: "אל תכריחו, בישן הוא. זו מידה טובה 
 שנשתבחו בה ישראל (יבמות עט ע"א)".

של הסב המשיכו ועברו, ונכד נוסף עבר עם בנו, רץ הפעוט וניער את ידו 
 הגדול בצעקת "גוט שבת!" רמה.

 הפטיר ה"חפץ חיים": "עז פנים!"
הלם! מי אינו מכיר את הקביעה הנחרצת: "עז פנים לגיהנם!" (אבות פ"ה 

 ושה"חפץ חיים", השומר פיו ולשונו, יתבטא כך על נינו! -מ"כ) 
הבחין במבוכה שהשתררה, והסביר: "חלילה, אין כאן שמץ ביקורת ולשון 

בל הצלחת החינוך תלויה בדבר אחד: חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין הרע! א
לא יסור ממנה (משלי כב, ו), ובאבחון טבעו של הנער. יש מי שמוטבעת בו 
בישנות, ויש מי שנחון בעזות פנים. ואז, אם יחנכוהו לבישנות יתקומם 

פ"ה לעשות רצון אביך שבשמים (אבות  -ויתמרד. עליו נאמר: הוי עז כנמר 
 מ"ב)! זו מידה חיובית ובונה, אם רותמים אותה לטובה ולעבודת הבורא!"

 -ובענין זה 
בשעתו שכנעתי בחור מתיכון חילוני, שילך לישיבה לשנה אחת. שיכיר 

 את המורשת, שיתחבר לשרשיו. שמע לקולי, ויותר לא היה בינינו קשר.
שמתקשר  כעבור זמן טסתי לחוץ לארץ. כשחזרתי אמרו לי: יש פה אדם

 בכל יום, שואל אם חזרת.
מסרו לי את המספר, וטלפנתי. "אדון גלינסקי? מה עשית מהילד שלי?!" 

 זה אביו של אותו בחור.
 "מה קרה", שאלתי.

"תראה", הוא אומר לי, "אנחנו משפחה מסורתית, אוכלים רק מצות 
דבר בפסח. הבן בא הביתה, ורוצה מצות של רבנים לליל הסדר! תבין, אני לא מ

 על הכסף, רק על השגעון!"
 מה עונים לאדם כזה?!

אמרתי לו: "תבין. בגמרא כתוב, שלפני שהמשיח יבוא בן קם באביו ובת 
 זה, נתון. באמה וכלה בחמותה.

אתם משפחה מסורתית, אז תחליט בעצמך מה עדיף: שהבן יאכל מצות 
 של רבנים, או שיביא גויה הביתה!"

ש שאין עם מי לדבר". אמר וטרק את נו, שוין: "אשתי אמרה לי מרא
      הטלפון...

 (והגדת)

 
 כיצד מברכין

"ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים" (שמות כו, טו), ואמרו 
במדרש (שמות רבה לה, ב): לימד הקדוש ברוך הוא דרך ארץ לדורות. שאם 

לכים יבקש אדם לבנות ביתו מאילן עושה פרות, אומר לו: ומה מלך מלכי המ
שהכל שלו, כשאמר לעשות משכן אמר: לא תביא אלא מאילן שאינו עושה 

 פרות, אתם על אחת כמה וכמה!
וכאן יש הוראה נצחית: גם כשאתה רוצה לבנות משכן לשכינה ולקדושה, 
להתקדש ולהתעלות, עליך לראות ולבחון שלא יהיה זה תוך גרימת נזק 

 חלילה!
להיות גואלם של ישראל ומנחיל  משה רבינו זכה למחזה הסנה. הוצע לו

התורה. איזו התעלות, לרום המעלה. אבל אם יהא זה על ידי פגיעה עקיפה 
במעמדו של אהרן שהתנבא במצרים, אם יאפילו עליו וישימו בצל, אזי: "שלח 
נא ביד תשלח" (שמות ד, יג וברש"י). וסרב, עד שהבטיחו הקדוש ברוך הוא 

 שאהרן ישמח בגדולתו, ונאות!
ה בבני ברק יהודי, איני רוצה להזכיר את שמו. היודע, יודע. נמוך היה, הי

לא הגיע לכתפי. ספרו, איני יודע אם זה נכון, שיהודי ירושלמי ראהו לראשונה, 
שמח כל כך במצוה שנקרתה לידו. הרי זה דור של אוספי מצוות נדירות. את 

עליו בשם  המצוות השכיחות, תלמוד תורה וחסד, כבר שבענו. בקש לברך
 ומלכות ברכת "משנה הבריות", ואף לזכותו בענית אמן. 

ה מפורשת היא בשלח ערוך (אורח חיים רו, ד): כל דבר שמברך כוהרי הל
עליו, צריך לאחזו בימינו כשהוא מברך. וזו שאלה בגמרא (ברכות נא ע"א), 

שמאל מהו שתסיע לימין. על כל פנים, הגביהו מן הקרקע טפח (ברכות נא 
 -, וברך בכונה עצומה ע"ב)

וכבר אמרו (חגיגה טו ע"א) שלכל אחד חלק בגן עדן וחלק בגיהנם. זכה 
צדיק נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, נתחיב רשע נוטל חלקו וחלק חברו 
בגיהנם. אין לי ספק, שאותו מבורך, שכבר אינו חי, נטל חלק וחלק חברו בגן 

 ני חלקים בגיהנם!עדן. ואין לי ספר, שהמברך נטל בברכה זו ש
בשעתו, נשאתי דברים בכינוס תורני בהשתתפות הגאון רבי עובדיה יוסף 

. ספרתי שם, שה"חפץ חיים" זצ"ל נסע לעיר רחוקה, להשתתף בשמחת זצ"ל
הנשואין של אחד מתלמידיו בישיבת ראדין. כמנהג אותם ימים, לא נחוגו 

באולם שמחות, אלא נערכו בבית הורי הכלה. בני המשפחה, החתן  הנשואין
וחבריו, התכנסו לסעודת המצוה. בחדר המבוא עמד קיטון נטילת הידים. לפני 
שנטל ידיו, נכנס ה"חפץ חיים" למטבח. המתינו כולם מפני הכבוד, הבינו 
שמבקש הוא לברר אודות הכשות. למהדרין היתה. יצא, ומילא את הספר כדי 

לישו, נטל עד פרקי אצבעותיו מרביעית מצומצמת. תמהו, אך לא העזו ש
 להדר יותר ממנו.

כשישבו לסעודה, הזכירו כבדרך אגב מימרת רב חסדא (שבת סב ע"ב): 
 אני נוטל במים מלא חפנים, ומשפיעים עלי שפע טובה מלא חפניים...

נענה ה"חפץ חיים" ואמר: "כשנכנסתי קודם למטבח, כסבורים אתם 
נכנסתי לברר אודות הכשרות? טעות בידכם, האוכל כאן בחזקת כשרות ש

הוא! נכנסתי לברר האם יש כאן שואב מים שממלא את החבית, והתברר 
שהעוזרת ממונה על כך, ונעזרת בביתה. המשכתי ובררתי: העוזרת אלמנה 

 -וביתה יתומה 
 ואני, איני חפץ במלא חפנים טובה, על חשבון אלמנה ויתומה!"

 מוסר! זהו
ואמר: ליכא מידי דלא רמיזא באוריתא  זצ"לנענה הגאון רבי עובדיה יוסף 

 -(תענית ט ע"א) 
בגמרא (בבא מציעא פו ע"ב) מוזכרת תביעה על אברהם אבינו עליו 
השלום, מדוע הביא לאורחים מים על ידי שליח, כמו שנאמר: "יקח נא מעט 

ברוך הוא מים על ידי  מים" (בראשית יח, ד), ולכן גם במדבר ספק הקדוש
שליח, משה רבינו עליו השלום [ועל ידי כך נסבב חטא מי מריבה, ולא נכנס 
לארץ. ואילו נכנס עמנו היה מלך המשיח (זוהר ח"א רנג, א) והיה בונה את בית 
המקדש ולא היה חרב (סוטה ט ע"א). נורא, מה עלולות להיות תוצאות מעשה 

 שיש עליו תביעה דקה מן הדקה!]
ש להבין, מדוע לא היתה תביעה רבה יותר. שהרי סוף כל סוף אין הבדל וי

במים אם מביאם בעצמו או על ידי שליח. אבל כשרץ אל הבקר, נתן לכל אחד 
ואחד לשון שלמה בחרדל, בכזו טובת עין. וכשנתן לפניהם לחם היה זה 
משלש סאין קמח סולת. בסאה קמ"ד ביצים, ולשיעור הקטן הוא יותר 

מים". ובמידה כנגד מידה,  מעטקילוגרמים. ורק במים אמר: "יקח נא  משמונה
 -היה ראוי שינתנו לעם ישראל במדבר מים במשורה 

ואנו שנינו (תוספתא סוכה ג, ג) שהבאר סבבה את כל מחנה ישראל עד 
שהיו משיטים בה סירות בשני ערוצים, לימין ולשמאל, הרי שלא היתה על כך 

 כל תביעה.
שאמר "יקח נא", על ידי שליח. וכיון שכך אין לו להטריח  ומדוע, משום

עליו. שאין לעשות חסד על חשבון הזולת. וכמו שאמרו (בבא בתרא פח ע"ב): 
 "צדק משלך, ותן לו"!

וסיפר לי אברך, שבבחרותו ישן בחדרו של הגאון הצדיק רבי יהודה סגל 
וץ לחדר ממנשסטר זצ"ל, ושם לב שמכין ספל מים בקערה, אך מניחו מח

ובבוקר היה יוצא מהחדר ונוטל ידיו. איני יודע האם היה בהליכה יותר מארבע 
אמות, שהחמירו בו בזהר הקדוש כל כך, וסמך על דברי הרשב"א שכל הבית 
כארבע אמות. אבל הרי הזהירו שלא להציג הרגלים על הארץ בלא נטילה 

 -("אגרא דפרקא" אות ט) 
אני קם בעודך ישן, וקול הנטילה עלול שאלו על כך, ותמה לשאלה: "הלא 

   זה מוסר! להעירך! אין שעת דחק גדולה מזו, ובשעת הדחק התירו!"...
      

 (והגדת)

 בדרך הדרוש  
 כה, ב) ויקחו לי תרומה (

] יא עקב תנחומא[ ל"שאחז תרומה לי ויקחו ענין לפרש יש עוד
 קשה, שזנתה כפנויה ישראל לעשות כדי הלוחות את שיבר משה
 כדין בהר שקיבלם בשעה הלוחות י"ע הקידושין היו דאם טובא
 היה ואם, נתקדשו שכבר כיון בשבירה תועלת מאי, קבלה שליח
 קודם הזנות היה הרי ישתברו לא אם אפילו כ"א הולכה כשליח
ביזתי"עהיהשהקידושיןהמפרשיםכדעתמזהונראה:אירוסין
 וכיון התורה את שיקבלו בתנאי שהיה אלא, הים וביזת מצרים

 בנין י"ע י"הש להם שנתרצה עד הקידושין בטלו הלוחות שנשתברו
 זהב למי] כד, לב[ תשא כי' בפ להם אהרן ש"מ בזה ופירשנו, המשכן

 שמצינו כמו, הים מביזת הרבה זהב להם דהיה ותו, מובן הלשון ואין
 לפי הוא הענין אמנם, להביא העם מרבים שאמר המשכן בבנין

 הקידושין הרי שחטאו וכיון, ת"ע כקידושין הים וביזת מצרים שביזת
 בנדבת אבל זהב למי להם דאמר והיינו, שלהם הזהב ואין בטלים
 הרי, להביא הרבו הים ביזת וקנו למקומם הקידושין שחזרו המשכן

 ויקחו דכתיב היינו, ונתקדשו מצרים ביזת את קנו ידה על זו שתרומה
       ,קיחה בלשון תרומה לי

 (פנים יפות)

(כה, ב)ויקחו לי תרומה

 יותר לשמה בעי דבתרומה ביאור וצריך לשמי לי י"פירש
 ונראה כנזכר' כו לשמה שלא אפילו יעסוק ואדרבה מצות מבשאר
 מקנה של בכליו סבר רב סודר בקנין ולוי רב פליגי הזהב דבפרק

 של כליו ל"דס לרב הקשה דקידושין א"ק בפרק ן"והר כרב ל"וקיי
 מסקינן ובקידושין חשוב באדם ואפילו מקנה של ולא דוקא קונה

ש"וע. מינהדקיבלהנאהבהאיחשובלאדםהיאנתנהאםדמקודשת
 מקרי מתנה מקבל כי חשוב דאדם אמרינן דכי ל"וז ליישב שכתב
 להחזיר מ"ע כשהיא אבל גמורה מתנה שמקבל היכא מילי הני הנאה
 הוא להחזיר מ"ע ס"ק דסתם ומשום כך בשביל מתחשב הנותן אין

 מזה שהוציא קץ סימן מ"ח ח"בב ועיין ש"ע קונה של בכליו דוקא

 מ"ע דמתנה ג"אע מהני לא חשוב לאדם להחזיר מ"ע נותן דאם
  ש"ע בכך מתחשב הנותן אין מתנה שמה להחזיר

 ראויכי תרומה לי ויקחו ואלשיך יצחק בתולדות כתבו וכבר
 הלוקח הוא והנותן כנתינה קבלתו חשוב דבאדם וכתבו ויתנו לומר

 בכל והנה ש"ע ממנו לוקחים כאלו לו שנותנים ש"ית בבורא ש"כ
 גמור צדיק זה הרי בני שיחיה מ"ע פרוטה נותן הריני אומר אם המצות
נותןאםאףבתרומהכאןה"והלהחזירמ"עשהיאואףמתנהומתנתו
 ויתנו לומר לו היה לנו יקשה עדיין אבל נתינה הוי פרס איזה בשביל

 המפרשים ש"כמ לתרץ שייך ולא ואלשיך יצחק בתולדות ש"כמ
 ן"הר ש"וכמ להחזיר מ"ע שהוא כיון כקבלה הוי חשוב לאדם דנתינה

 ש"וע ל"כנ ויקחו שייך ואז פרס לקבל מ"ע ושלא לשמי י"פירש לכך
 לא כי בנפשו איש כל ידמה מ"מ. ד"סק קץ סימן ח"קצוה בספר
 כאשר למעלה יגיע כי יצפה אך'. ית בוראו עם במעשיו עוד הצדיק
                  :זה שאחר האות בתחלת נאמר

 (שב שמעתתא בהקדמה)  



 

 

- 

 ַרק ֶאְצְל, ְׁשִכיָנה
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל רֹוִאים ֶאת ָהֵעֶרב , ְנִפיָלהָהָיה ֶזה ֶרַגע ֶׁשל 

ְמַקְּפִצים ַעל ַהָּבָמה ' ַּזָּמִרים'ַה , ַרב ְמחֹוְלִלים ְסִביב ָהֵעֶגל
ְלֶרַגע ָהָיה . ִּבְתנּועֹות ֶׁשל ּגֹוִיים ּוַמְרִקיִדים ֶאת ַהָּקָהל

 -ִרים ְּבַחֵּייֶהם ָּׁש ִנְדֶמה ָלֶהם ִּכי ָהֵעֶרב ַרב ְׂשֵמִחים ּוְמֻא 
ְוֵהם ִנְסֲחפּו ַאֲחֵריֶהם ְוָרְקדּו ְוִהְתהֹוְללּו ׳, ֶלעְּבן ַא ַמאְכן ׳

 .ְּכִׁשּכֹוִרים ִעָּמֶהם
ּוִמַּיד , ַא ְּכֶׁשָּיַרד מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִמן ָהָהר ָחְזרּו ִלְׁשִפּיּוָתם

ַהָאְמָנם ֶאְפָׁשר , ָּתְפׂשּו ַעד ַּכָּמה ֱאִויִלי ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה
ַּבַּפַחז ְוהֹוֵללֹות , ַּתֲענּוג ֲאִמִּתי ֶׁשל ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה ְלַהְחִליף

ָהַרִּבי ְלָהִמיר ִהְסּתֹוְפפּות ְּבִצּלֹו ֶׁשל ֲהַׁשָּי ?! ַחְסַרת ֹּתֶכן
ַּתְבִנית ׁשֹור אֵֹכל ׳ְּבִרּקּוִדים ָסִביב  ,מֶֹׁשה ַרֵּבנּוַהָּגדֹול 

׳?!ֵעֶׂשב
, ּוְרצּוִצים ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְלַאַחר אֹוָתּה ְנִפיָלהָאֵכן ְׁשבּוִרים 

ֵהם ו״, ַוִּיְתַאָּבלּו ְוא ָׁשתּו ִאיׁש ֶעְדיֹו ָעָלי״ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 
 . ִהְתַּבְּיׁשּו ֵמַעְצָמם ִּבְנִפיָלה ְמִביָׁשה זֹו

ּקּון ּוְכֶׁשִהִּגיעּו ַלִּת , ִּבְנַין ַהִּמְׁשָּכן ָהָיה ִּתּקּון ְלֵחְטא ֶזה
 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַרק - ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר״ה ָאַמר ַהָּקּבָ 

 ְוַנֲחָלה ֵחֶלק ׁשּום ָהָיה א ַרב בָלֵעֶר  ַא ְּתרּוָמה, ִלי ְוִיְקחּו
 ִנַּתן ֲעַדִין הָּׁש ַהְּקֻד  ַּתַחת ִנְכָנִעים ֶׁשָהיּו ְזַמן ָּכל ַּבִּמְׁשָּכן, ִּכי

 ֶׁשִהְתָּפֵרץ ָּבֶרַגע ִיְׂשָרֵאל, ֲאָבל ִעם ִלְהיֹות ְרׁשּות ָלֶהם
 ּתֹוָכם ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאלִמְּכַלל  ָהַרע, ִנְּדחּו ְּפִניִמּיּוָתם
 ְוָטהֹור. ָקדֹוׁש ּוְפִניִמּיּוָתם

 ְוָׁשַכְנִּתי ִמְקָּדׁש ִלי ְוָעׂשּו ֶנֱאַמרְוִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
 נֹוֵבַע  ֶזה ח״ו, ֵאין ִנְכְׁשלּו ִאם ַאף ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ִּכי ְּבתֹוָכם,

ָהַרע,  ַהֵּיֶצר ַאַחר ֵהם ְוִנְגָרִרים ִנְסָחִפים ֵמַעְצִמּיּוָתם, ֶאָּלא
ִלְתׁשּוָבה ָּפתֹוַח ֶּפַתח ֶׁשֵּיׁש ְוֵיְדעּו ֶׁשִּיְראּו ִמַּיד ָירּוצּו , ּוָבֶרַגע

ֶׁשהֹוִכיחּו ְּכמֹו , ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשהְּׁש ְּבִהְתַלֲהבּות ַלְחזֹר ְלֵחיק ַה 
 .ְּבַעְצָמם ַּבִהְתַלֲהבּות ַהְּגדֹוָלה ִלְתֹרם ִלְתרּוַמת ַהִּמְׁשָּכן

 (א)ארון הברית 
". נביא מעט על ְוָעִׂשיָת ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטיםבפרשתינו "

 קורותיו וגלגוליו של הארון.

 בגלגל
כשהוקם  ב"א תמט)שנת (בראש חודש ניסן 

המשכן הכניסוהו לקודש הקדשים, והלך עם ישראל 
כשעברו ישראל  (ב"א תפח)בכל מסעותיהם. בי' ניסן 

את הירדן, הקימו את המשכן בגלגל ושיכנו שם את 
 הארון.

 בשילה
, (ב"א תקב)שנות כיבוש וחילוק הארץ  14לאחר 

הטמינו את המשכן שעשו במדבר, ובנו בנין אבנים 
 ריעות ושם שוכן הארון.בשילה וכיסוהו בי

 בשבי הפלשתים
שנה שעמד בשילה, באו הפלשתים  369לאחר 

למלחמה והוציאו את הארון, והפלשתים שבו את 
. את הארון לקחו לאשדוד )1הארון ולקחוהו עמהם

והעמידוהו בבית האליל 'דגון'. למחרת מצאו את 
 האליל נופל על הארץ וראשו וידיו נכרתו.

', וה' ֶעְקרֹוןהארון לעיר 'לאחר מכן העבירו את 
הכה את הפלשתים במגפה של חולי מעיים ומתו 

 .)2שבעים איש מחשוביהם, וחמשים אלף איש

 החזרת הארון
לאחר שבעה חדשים הבינו הפלשתים כי המגפה 
באה להם בגין ארון ה', ויתייעצו עם הכהנים 
והקוסמים והחליטו להחזיר את הארון לישראל. ולא 

ריקם אלא יצרפו להם עכברים וצורות לשלוח אותו 
מעיים עשויים זהב, כדי להראות מה בא אליהם בגלל 

 שלקחו את הארון.
 

באותו יום מת עלי הכהן כששמע שנשבה הארון,  )1
על פי תרגום יונתן. רש"י הביא ) 2ונחרב משכן שילה. 

שבעים איש שכל אחד היה שקול פירוש חז"ל: "
כחמשים אלף או חמשים אלף איש שכל אחד שקול 

 ".כשבעים סנהדרין



 

 

 זה שאני מקבל מהם תרומה, זה עצמוה. ְּתרּוָמ י לִ  ְוִיְקחּו
(כמו בקדושין שאם נתנה כסף לאדם נחשב לכם כמתנה 

 זו  מתנה, חשוב נחשב כאילו היא קבלה)
  (אלשיך הקדוש) שאני מקבל מהם תרומה.

 
מרומז כאן ג' דרגות נותני  .ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש

 עין טובה,  -בגימטריא ארבעים  תרומה: 
ראשי   עין בינונית, -בגימטריא חמשים 

 (בעל הטורים) עין רעה. -תבות בגימטריא ששים 
 

ַאָּמַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו ְוַאָּמה ָוֵחִצי ָרְחּבֹו  םְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטי
כל מדות הארון שבורות לרמז שאי . ְוַאָּמה ָוֵחִצי קָֹמתֹו

  )מהר"ש מבעלזא( אפשר לזכות לתורה אלא בלב נשבר.
 

. םְוָהיּו ַהְּכֻרִבים ּפְֹרֵׂשי ְכָנַפִים ְלַמְעָלה סְֹכִכים ְּבַכְנֵפיֶה 
שפניהם כתינוק רמז לתינוקות של בית רבן,  

ם על כלל ישראל בתורתם.מגינים ה
  )צרור המור( 

 
הבדים מרמזים  .ָהָארֹן ִיְהיּו ַהַּבִּדים א ָיֻסרּו ִמֶּמּנּו ְּבַטְּבעֹת

על המצוות שהם יסוד התורה כולה, והם: אמונה 
ואהבה ויראה, שבהם נישא הארון הכולל את כל 

, כי הם מצוות התורה. ובהם דוקא יש לאו של 
 (קדושת לוי) תמידיות שצריך לקיימן בכל רגע.

 
י לתלמידז רומ ן. ַהֻּׁשְלָח ח נֹכַ ה ַהְּמנָֹר ת ֶא  ְוַׂשְמָּת
 להשפיעם העשירים ה ם יהיו הם חכמי

 יהיה  וי וגשמי, רוחנלהם שפע 
 (אמרי יוסף) לתמוך בו.

 
בפנים נגד היצר יהיה קשה כארז וכלפי אחרים 

 יהיה רך כזהב
ים לֹ ּדִ ֹעת ָהָאֹרן ִיְהיּו ַהּבַ ַטּבְ ּנוּ ּבְ  .א ָיֻסרּו ִמּמֶ

ּלֹא  י ָהָארֹון ִנְצַטּוּו ׁשֶ ַבּדֵ ְוָקא ּבְ ה ּדַ ַעם ָלּמָ ְלָהִבין ַהּטַ
דֹול ַלֲעבֹוַדת , ָיסּורוּ  ֶהם ֶרֶמז ּגָ ים ֵיׁש ּבָ ּדִ י ַהּבַ ה', ּכִ

ְפִנים ֵהם ֵעץ ֶאֶרז ים ִמּבִ ּדִ ַהּבַ ִמְלֶחֶמת , ׁשֶ ּבְ ִלְרֹמז ׁשֶ
תֹוְך ִלּבֹו שֶׁ  ּבְ ה ִיְצרֹו ׁשֶ כארז ל ָאָדם ָצִריְך ִלְהיֹות ָקׁשֶ

ֵחם ַאף ִעם ַחיֹּות  ְוַעז הּוא ָחצּוף ּוֵמִעיז ְלִהּלָ ֵמר ׁשֶ ּנָ ּכַ
ּנוּ  דֹולֹות ַוֲחָזקֹות ִמּמֶ תֹוְך ִלּבוֹ . ּגְ ל ֶזה ַרק ּבְ ֲאָבל , ַאְך ּכָ

ים ֲאֵחִרים ָאְמרוּ ֲחזַ  י ֲאָנׁשִ ַלּפֵ חּוץ ּכְ 'ְלעֹוָלם ְיֵהא "ל ִמּבַ
ֶאֶרז ה ּכְ ָקֶנה ְוַאל ְיֵהא ָקׁשֶ ים , ָאָדם ַרְך ּכְ ּדִ ַהּבַ מֹו ׁשֶ ּכְ

ים ָזָהב ָטהֹור חּוץ ָהיּו ְמֻצּפִ יָּדּוַע הּוא ַרְך , ִמּבַ ּכַ ׁשֶ
יֹוֵתר ים ִמן ָהָארֹון. ּבְ ּדִ י , ְוָלֵכן ִנְצַטּוּו ְלַבל ָיסּורּו ַהּבַ ּכִ

ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה ֵדי ָלֶלֶכת ּבְ תֹוְך ִלּבֹו ָעָליו ִלזְ , ּכְ ּבְ ּכֹר ׁשֶ
ִמְלֶחֶמת ַהיֵֶּצר  ֶאֶרז ּבְ ה ּכְ ח ה', ִיְהֶיה ָקׁשֶ ּכַ ַאְך ַאל ִיׁשְ
ָזָהב י חּוץ ָצִריְך ִלְהיֹות ַרְך ּכְ ַלּפֵ ּכְ  .ׁשֶ

 )להרה"ק רבי אברהם חיים מזלאטשוב (אורח לחיים 

 
ע  ּבַ ¿̃ ּיֻ ∆ ׁ̆ י  ≈„ ל ּכ¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ‰ ל¿ ∆̆ ּבּור מ… ƒ„ּ

ָלם עו… ם ל¿ ּבָ ƒל מּוָנ‰ ּב¿ ¡‡‰ָ 
ר ֶאל בְּ  ּבֵ ָרֵאלּדַ ה ֶלֱאמּונָ  ְלַהִּגיעַ  ַהֶּדֶר .ֵני ִיׂשְ

ם ַהַּצִּדיִקי ַעל ְיֵדיא ִהיא, הּו ָּברּוא ַּבּבֹורֵ ה ְׁשֵלמָ 
ה ה', עֹוׂשֶ ו ְיֵרָאין ֶׁשְרצוֹ ד ֵּכיצַ ם ְּכֶׁשרֹוִאיר, ֶׁשַּבּדוֹ 

ע ְוִנְתקַ ד ִנְצמַ ם, ִיְתַקּיֵ ק ַהַּצִּדיר ְוֹיאמַ ר ֶׁשִּיְגזֹ ה ּומַ 
ה' ּבַ ן ְלַהֲאִמיה ְׁשֵלמָ ה ֱאמּונָ ת ְּבִחינַ  ְּבִלּבוֹ 

 ָלּהן ֶׁשֵאיה, ְרִאּיָ  ַעל ְיֵדיה ֱאמּונָ ה זֶ  ַאו. ּוַבֲעָבָדי
ד ְּכָיתֵ ב ַּבּלֵ ה ָהֱאמּונָ ע ֶׁשּיְֻקּבַ י ְּכדֵ ק. ָחזָ ם ִקּיּו

 ִלְׁשמֹועַ  ָצִרים, ְלעֹולָ ט ִּתּמוֹ א ֶׁשק ְּבֹחזֶ  ַהָּתקּועַ 
ק ַהַּצִּדיב ִמּלֵ ם ַהּיֹוְצִאים ְקדֹוִׁשים ִּדּבּוִריק ִּדיֵמַהּצַ 

ה ָהיָ ן ְוכֵ ם. ּוְבָאְזֵניהֶ ל ִיְׂשָראֵ ל ׁשֶ ם ְּבִלּבָ ם ְוִנְכָנִסי
ת ְּבִחינַ ם ָלהֶ ה ָהיָ ה ֶׁשִּבְתִחּלָ ם, ִמְצַריִ ת ִּביִציַא

ד ְוַהּיָ ם ְוַהּמֹוְפִתית ָהאֹותוֹ ת אֶ  ֶׁשָראּוה, ְרִאּיָ 
 ַאל, ִיְׂשָראֵ ל ּכָ י ְלֵעינֵ ה ֹמׁשֶ ה ָעׂשָ ר ֲאׁשֶ ה ַהֲחָזקָ 

"ה ַהָּקּבָ ר ָאמַ ם ְלעֹולָ ם ְּבִלּבָ ה ֶׁשּיְֻקַּבע ָהֱאמּונָ י ְּכדֵ 
בֵּ ה ְלֹמׁשֶ  נֵ ל אֶ ר ּדַ ָראֵ י ּבְ ם ַהְּקדֹוִׁשיו ֶׁשִּדּבּוָרי לִיׂשְ
ף ֹּתקֶ ל ִיְׂשָראֵ ל ּכָ ב ְּבלֶ  ַיְכִניסּוב, ַהּלֵ ן ִמ ם ַהֹּיְצִאי
 ה.ֱאמּונָ ת ְּבִחינַ 

 
יש לדקדק על לשון "ויקחו לי",  .ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה

היה לו לכתוב 'ויתנו לי'. ויש לתרץ דהנה 
שלו שנאמר  להקב"ה לא שייך נתינה כי הרי הכל

"לי הכסף ולי הזהב נאם ה'". אבל חז"ל הקשו 
סתירה בין הפסוקים, כתוב אחד אומר "לה' 
הארץ ומלואה", וכתוב אחד אומר "והארץ נתן 
לבני אדם", ומתרצים לא קשיא כאן קודם ברכה 

 -נאמר לה' הארץ ומלואה,  וכאן לאחר ברכה  -
נאמר והארץ נתן לבני אדם. נמצאת אומר 

ם שמודים לה' על ממונם ומקיימים שהצדיקי
בהם רצון ה', ממונם ניתן להם. מה שאין כן 



 

 

רשעים אשר חושבים שכוחם ועוצם ידם עשה 
להם את החיל, אין להם משלהם כלום. וזה מה 
שאמר להם הקב"ה, קודם כל "ויקחו" שיהיו 
קונים לעצמם את הכסף והזהב  על ידי מעשיהם 

תרומה"  הטובים, ואחר כך יוכלו לתת "לי
 )לרבנו החתם סופר(תורת משה  משלהם.

איתא בתנא דבי אליהו "בשעה   .ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה
שאמרו ישראל 'נעשה ונשמע' אמר להם הקב"ה 
'ויקחו לי תרומה'". וצריך ביאור מה ענין זה לזה, 
ואפשר לפרש דבגמרא דהמלאכים טענו להקב"ה 

שם שיתן להם את התורה ולא לישראל, והסבירו 
המפרשים שטענתם היתה מדין בר מצרא, דהיינו 
שאם אדם רוצה למכור שדהו צריך למכור לשכנו 
הקרוב אם רוצה לקנותו, ואמרו המלאכים 
דמאחר שהתורה גנוזה בגנזי מרומים ראוי 
להינתן ליושבי מרום שהם מצרינן לה ולא 
להורידה לארץ. אולם קיימא לן שכאשר יש 

דבר מצרא, ובזה היה למוכר הפסד לא שייך דינא 
להשיב לטענתם של המלאכים, כי הם אין להם 
כסף וזהב לתרום עבור משכן ה', מה שאין 
ישראל אם יקבלו התורה יכולים לתרום, לכן 
במקום פסידא לא שייך דינא דבר מצרא. לכן 
כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, והמלאכים טענו 
טענת בר מצרא ענה להם הקב"ה "ויקחו לי 

שישראל יפרישו ממון לשמו ית', תרומה" 
ממילא יהיה פסידא למוכר אם יתן התורה 

  (קדושת ציון) למלאכים. 

כתב רש"י: 'לי לשמי'. אפשר  .ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה
לפרש כוונת רש"י, דהוקשה לו למה לא כתב 
'ויתנו לי תרומה', לכן בא לתרץ דהנה כתוב 

וד בספרי המקובלים דבעת נתינת צדקה נעשה יח
של שם ה', שהמטבע של צדקה הוא כנגד אות י', 

הוא כנגד אות  (שבו חמש אצבעות)כף ידו של הנותן 
ה' ראשונה, זרועו של הנותן שהוא מושיטו אל 
העני הוא כנגד אות ו', וכף ידו של העני המקבל 
הוא כנגד אות ה' אחרונה. והנה בודאי שהיחוד 
ד נעשה על ידי שעושים המעשה לשם שמים, ומצ

הנותן יותר פשוט לעשותו לשם שמים כי בכוונתו 
לקיים המצוה, אבל כדי שיושלם היחוד צריך 
שגם כוונת המקבל יהיה לשם שמים. לכן אמר 
הכתוב "ויקחו לי תרומה", ומבאר רש"י שלכך 
נאמר על הלוקח "ויקחו", כי גם הוא צריך לקבל 

לשם שמים, ואז 'לשמי' יושלם היחוד של שם 
 )מאניפולי בשם הרבי ר' זושאי פנחס (אמר הוי"ה.

 היה פעם אחתהרי"ם דושי החיהגאון בעל 
ושמע ת מדרש אחד לבישם  כנסנ ,לאנדבדייטש

סוק בפרש"י רוש פישהקשה על אחד בעל דרשן 
ַוֲעֵׂשה ְּבַתְבִניָתם ֲאֶׁשר ַאָּתה ָמְרֶאה  ּוְרֵאה

, שנתקשה משה במעשה המנורה, והראה לו ָּבָהר
היה צריך למה הקב"ה מנורה של אש, והקשה 

 .לא הראה לו של מתכתלהראות מנורה של אש, ו
של הנתינה צריכה להיות אמר שענה הבעל דרשן ו

. החידושי הרי"מ נתפעל מאוד בהתלהבות - אש
וסיפר זאת לפני רבו הקדוש  מהווארט הזה,

תורת אמת כזו, מהיכן אותו: ושאל  ,מקאצק זי"ע
, השיבו הרבי בעל דרשן דייטשבא לפיו של 

מקאצק זי"ע מחמת שבמקומם מהדרין ומחשבין 
אורחים, משום זה נפל תורה מאוד מצות הכנסת 

 .זו לפיו

 מ
כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אמרו חז"ל: 

, ולמדו זאת חכםאינו תלמיד [=פנימיותו כחיצוניותו] 
שמבפנים ,  ִמַּבִית ּוִמחּוץ ְּתַצֶּפּנּו ָזָהבמהפסוק: 

פעם אחת היה אחד שהיה צריך להיות כמו מבחוץ. 
נראה כאדם מכובד ותלמיד חכם, שהיה צריך 
לחתן את בתו, הלך לרב העיר לבקש המלצה כדי 
שיתמכו בו אנשים ויתנו לו כסף. הרב שהכירו היטב 

שרק מבחוץ הוא אדם מכובד אבל מתוכו כלי  וידע
בסוף הוסיף את  והוסיף  לו המלצהריק הוא, כתב 

המילים: 'אילו היה בימי אלישע לא היה השמן 
שמח יצא ו נהנה מאד מהמלצה זו, נפסק'. האיש

 מעות.לדרכו לחזר בעיירות ולקבץ וטוב לב 
הראה את כתב ההמלצה אחת והגיע לעיר כש

לשחוק, והסביר לבני הרב ל , התחילמרא דאתרא
כשבא ש ביתו את כוונת אותו רק בעל ההמלצה,

אל בית אלמנתו של עובדיה הנביא, ולא אלישע 
ילא ומהיה לה אלא כלי קטן עם שמן, ועשה לה נס 

אמר לה בנה שנגמרו מנה הרבה כלים, כשמ
נפסק השמן. הרב רצה לרמוז הכלים הריקים 

ישע היה עוד שאדם 'מכובד' זה אילו היה בימי אל
 כלי ריק ולא היה השמן נפסק...

 



 

 

 ְּכֵלי ַהִּמְקָּדׁש
 ֶׁשְּלַיד ְצַפת 'ֵעין ַּכַחל'ַהֵּכִלים ַהְּטמּוִנים ּבְ אֹודֹות 

ִלַּקְטנּו אֹודֹות ְּכֵלי , ַהִּמְׁשָּכן ְוֵכָליוְלֶרֶגל ִהָּכְנֵסינּו ְלַפְרִׁשּיֹות 
ְוֶחְלָקם ִנְטְמנּו , ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשִּנְגְנזּו ִּבְזַמן ֻחְרַּבן ַּבִית ִראׁשֹון

 .ָסמּו ְוִנְרֶאה ִלְצַפת

ֶׁשָהָיה ָּבּה  ָסמּו ִלְצַפת ִנְמֵצאת ָהִעיר ַעְכָּבָרא
הּוא ִנְזָּכר ַעל . ת ֵׁשִניִיּׁשּוב ְיהּוִדי ָקדּום עֹוד ִמיֵמי ַּביִ 

ְּכֶאָחד  ח"ב כ, ו)ֵסֶפר ִמְלֲחמֹות ַהְיהּוִדים (ְיֵדי יֹוֵסף ֶּבן ּגּוְריֹון 
, ַהְּמקֹומֹות ֶׁשִּבְּצרּו ִּביֵמי ִמְלֲחמֹות ָהרֹוָמִאים

 .ִּבְתקּוַפת ֻחְרַּבן ַּבִית ֵׁשִני
(ב"מ ְּכמֹו ֵּכן ִנְזָּכר ַּבְּגָמָרא 

ֶׁשְּבֵני ַעְכְּבַרָיא א 1 פד, ב)
ָנְתנּו ָלַקַחת ֶאת ַרִּבי ֶאְלָעָזר 

 .2ְּבַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְקבּוָרה
ָסמּו ָלִעיר ֶיְׁשנֹו ַמְעָין 

ּוְלָידֹו ', ֵעין ַּכַחל'ַהִּנְקָרא 
ִנְמָצא ָמצֹוק ָּגבֹוַּה ְמאֹד 

. ְּכחֹוָמה ְּבצּוָרהָהעֹוֵמד ָׁשם 
ְּבאֹותֹו ָמקֹום ֶיְׁשָנּה ָמסֶֹרת 
ֶׁשָּׂשם ִנְטְמנּו ֵחֶלק ִמְּכֵלי 

 .ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש
: ְּבִאֶּגֶרת ַמְסעֹוָתיו 3ֵתב ַרִּבי ָּדִוד ְּדֵבית ִהֵּללֹוְוָכ ּכ

יַע " ƒ‚ַּמ ‰ ָּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆ י  נ≈ פ¿ ƒל ˙ עו… ָ ׁ̆ י  ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ַח˜  ר¿ מ∆  )ִמְּטֶבְרָיא-(ּב¿
ים.  ƒנ ּיָ ֻ̂ יָמיו מ¿ ּמ≈ ∆ ׁ̆ ָין  ַחל, ַמע¿ ל ּכַ ין ‡∆ ‡ ע≈ ָ̂ מ¿ ƒַפ˙ נ ¿̂ ƒל
ָליו  ַר‚¿ ָמ‰ מ≈ חו… ‰ּו‡ ָז˜ּוף ּכ¿ ∆ ׁ̆  „…‡ ּ‰ַ מ¿ בו… ָסמּוך¿ לו… ַ‰ר ּ‚ָ

 ˙ ר∆ ַחל. ָמס… ל ּכַ ין ‡∆ „ ע≈ ַ̂ ו… ל¿ ׁ̆ ַע„ ר…‡ ‰ ו¿ ַ‰ר ז∆ ּב¿ ∆ ׁ̆ ָ‰ָעם 
י ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ˙ ƒי ל ַ‰ּבַ ∆ ׁ̆  ׁ̆ ∆„… ּ̃ י ַ‰ ל≈ ּכ¿ ƒמ ˙ ָ̂ ¿̃ ƒים מ ƒנּוז ¿‚ּ4 ." 

ים " :ּומֹוִסיף ְוכֹוֵתב ƒָפר ס¿ ƒּב „ סו… ׁ̆ ָלּ‰ י¿ ˙ זו… י≈ ר∆ ּוָמס…
ים ƒנ מו… ¿„  ְּכִפי ֶׁשָּנִביא ְלַהָּלן., "ַ̃

 'ִחַּבת ְירּוָׁשַלִים'ְּבִסְפרֹו ַחִּיים ַהֵּלִוי הֹורֹוִביץ ַּגם ַרִּבי 
ַפ˙ " :ְמַסֵּפר ַעל ֶזה מט)אֹות  ,ַמֲאַמר ּגֹוַלת ֲעִלּיֹות( ¿̂ ם  רו… ¿„ ƒל

ָי‡ ר¿ ב∆ ט¿ ƒַפ˙ ל ¿ּ̂ ƒים מ ƒכ ל¿ ‰ו… ∆ ׁ̆ ך¿  ר∆ ∆„ּ ָר‡ ּבַ ּבָ ַעכ¿ ׁ̆  ,ָסמּוך¿ ל¿ י≈
ם  ƒָין ַמי ‰ ַמע¿ ַמּטָ ‡…„, ּול¿ ‰ מ¿ ָ̃ ָל‰ ַוֲעמּו „ו… ָע‰ ּ‚¿ ¿̃ ƒּב

                                                      
ָׁשָנה ַּבֲעִלַּית  18ֻמָּנח ְלָפחֹות  ַּכְּמֻסָּפר ָׁשם ַּבְּגָמָרא ֶׁשּגּופֹו ָהָיה 1

ּוְכֶׁשָּבאּו ְלַקְחּתֹו ְּכֵדי ְלָקְברֹו ָסמּו , ֶׁשָהָיה ָסמּו ְלַעְכָּבָרא, ֵּביתֹו
ִּכי ָּכל אֹוָתן ָׁשִנים , א ִהִּניחּו ְּבֵני ַעְכָּבָרא ְלַקְחּתֹו"י, ְלָאִביו ַרְׁשּבִ 

ָרָעה ַחָּיה ִנְכְנָסה ַהִּכּפּוִרים. ְלִעיָרםא יֹום ֶׁשֻּכָּלם ְּבָׁשָעה(ְּבֶעֶרב
 .ְלָקחּוהּו ְּבֵני ִּביִרָּיה ּוְקָברּוהּו ְּבֵמרֹון) ָהיּו ֲעסּוִקים

ָזָרה2 ַּבֲעבֹוָדה ִנְזָּכר ". ַעְכּבּוִריֲהָוה ֵּבי ַרִּבי ַיַּנאי ":(ל, א)עֹוד
ָהָיה ְמקֹומֹו ֶׁשל ֶׁשֶּזה ְׁשַמע ָׁשם ַמ [ (עירובין פ"ח ה"ד)ּוִבירּוַׁשְלִמי 

ִמְדָרׁשֹוַרִּבי ַיַּנאי ֵּבית ָהָיה ].ְוָׁשם

ם  ָ ׁ̆  ׁ̆ י≈ ָעָליו, ו¿ ך¿ ר∆ ים ּ„∆ ƒר ב¿ עו… ַחל ו¿ ין ּכַ ָר‡ ע≈ ¿̃ ƒנ ים ו¿ ƒב טו…
„…‡ ּ‰ַ מ¿ ָ‚בו… ׁ̆ ַ‰ר ָז˜ּוף ו¿ ָרח י≈ ז¿ ƒמ „ ∆‚ ם נ∆ ָ ׁ̆ ים, ו¿ ƒּ̇ ‰ ּבָ ּמָ  ,ּכַ

י  ƒב ע… ַעט ּב¿ ו… ָחˆּוב מ¿ ׁ̆ ר…‡ ָל‰ ּב¿ ַמע¿ מּו˙ ּול¿ ¿„ ƒר ּכ‰ָ‰ָ
ַער ַ י  ,ָס˙ּום )הּוא(ו¿  ,ׁ̆ ƒל זּו ּכ¿ נ¿ ¿‚ ƒר נ‰ָ‰ָ ‰ ז∆ ּבָ ∆ ׁ̆ ים  ƒר מ¿ ‡ו… ו¿

 ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒי˙ ַ‰ּמ  ". ּב≈
ים " :ַאף הּוא ְמַסֵּים ְואֹוֵמר ƒּוב˙ ּכ¿ ‰ ּבַ ּמָ ַוֲ‰ל…‡ ‰≈

ׁ̆ 'ּב¿  ָ„ּ ¿̃ ƒי˙ ַ‰ּמ ל ּב≈ ∆ ׁ̆ ים  ƒל ˙ ּכ≈ כ∆  .'"ַמּס∆
ִהיא ְּבַרְיָתא ' ַמֶּסֶכת ֵּכִלים ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש'

ֶּפֶרק (' ֵעֶמק ַהֶּמֶל'ְּבַהְקָּדַמת ֵסֶפר ְקדּוָמה ֶׁשִּנְדְּפָסה 

בּו " :ְוָכ הּוא ּכֹוֵתב ָׁשם, 5יא) ¿̇ ˙ ּכָ ָניו… ¿ ׁ̆ ƒּלּו ַ‰ּמ ≈‡
 ‰ ָ ּׁ̆ ƒיםֲחמ ƒל „ו… ים ּ‚¿ ƒ̃ י ƒ„ּ ַ̂,  ‰ ּיָ ƒ̃ ז¿ ƒח י ו¿ ƒו ּמּור ַ‰ּל≈ ƒ ׁ̆ ם  ≈‰ ו¿

זּו  נ¿ ם ּ‚ָ ≈‰ י‡, ו¿ ƒב ּ„ו… ַ‰ּנָ ƒן ע ָי‰ ּב∆ ַכר¿ י‡ ּוז¿ ƒב י ַ‰ּנָ ַחּ‚ַ ‰ ו¿ ּיָ ƒ̃ ¿„ ƒ̂ ו¿
 ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒי˙ ַ‰ּמ ל ּב≈ ∆ ׁ̆ ים  ƒל ַ‰ּכ≈
ָ‰יּו  ∆ ׁ̆  ˙ רו… ָ̂ ר ָ‰‡ו… ∆̆ ע… ו¿

ם ƒַלי ָ ׁ̆ ירּו ƒּלּו ַע„  ,ּב ַ‚ּ ¿̇ ƒל…‡ י ו¿
 „ ƒו ן ּ„ָ יַח ּב∆ ƒ ׁ̆ ם ּב…‡ ָמ יו…

 ƒינוּ ּב ָימ≈ ָר‰ ב¿ ≈‰ ן  ,מ¿ כ≈ ן ו¿ ָ‡מ≈
ן י ָרˆו… ƒ‰  . "י¿

ְּבַמֶּסֶכת זֹו ְמָפֵרט ֶאת ָּכל 
אֹוְצרֹות ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 

ְוָכַתב ָׁשם . ּוָמקֹום ְגִניָזָתן
י ": י)ִמְׁשֶנה ( ל≈ ¿̃ ¿ ׁ̆ ƒן מ ּלּו ‰≈ ≈‡ ו¿

ַחל  ין ּכַ ע≈ ים ּב¿ ƒנּוז ף ַ‰ּ‚¿ ס∆ ַ‰ּכ∆
רּוך¿  י ּבָ ≈„ ‰ַעל י¿ ּיָ ƒ̃ ¿„ ƒ̂ ף  ,ו¿ ס∆ י ּכ∆ ר≈ ּכ¿ ƒל ˜"ך ּכ ∆ ׁ̆ ‡, ו¿ ּבו… ƒר

ב  ף טו… ס∆ ל ˜"ס ּכ∆ ∆ ׁ̆ ים  ƒיר ƒס ,˙ ∆̆ ח… ל נ¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒל ‡, ּכ≈ ּבו… ƒר
ל  ז∆ ר¿ ל ּבַ ∆ ׁ̆ ‡, ו¿ ּבו… ƒם ר ƒי ַ̇ ב ָמ‡ ˙ טו… ∆̆ ח… ‡. ˜"י נ¿ ּבו… ƒר

 ,˙ ∆̆ ח… ל נ¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒ̃ ˆּו ים, ּומ¿ ƒ̃ ˆּו מ¿ ם ין ָל‰∆ ≈‡ ∆ ׁ̆ ם  ƒי ַ̇ ָפ ¿ׂ̆ ּו
ַער ַ‰  ַ ׁ̆  ˙ יבו… ƒב ל, ס¿ ָ̃ ¿ ׁ̆ ƒם מ ין ָל‰∆ ≈‡ ∆ ׁ̆ ים  ƒרּוב ˙, כ¿ ∆̆ ח… ּנ¿

ל, ַמֲחַב˙ ָזָ‰ב  ָ̃ ¿ ׁ̆ ƒם מ ין ָל‰∆ ≈‡ ∆ ׁ̆  ˙ ∆̆ ח… ל נ¿ ∆ ׁ̆ ים  ƒר ּיו… ƒּכ
ַח˙  ַּ̇ ƒב מ ל ָזָ‰ב טו… ∆ ׁ̆  ˙ ָחנו… ל¿ ֻ ׁ̆ ים, ו¿ ƒָלפ‡ֲ ˙ ∆̆ ל… ¿ ׁ̆ ב  טו…
ָ‰יּו  ∆ ׁ̆ ים,  ƒע ב¿ ƒ ׁ̆  ׁ̆ ∆„… ּ̃ ַ‚ן ַ‰ „ ּב¿ מ≈ ים ָ‰עו… ƒַחּי‰ַ ı ָ‰ע≈

ם ַ‰ּפָ  ח∆ ם ל∆ י‰∆ ל ֲעל≈ ∆ ׁ̆ ים  ƒמ ¿̃ ƒ ׁ̆ ן,  י‰∆ מ≈ ¿„ ƒך¿ ל ר∆ ין ע≈ ים ‡≈ ƒנ
ָזָ‰ב  ל ∆ ׁ̆ ן  ≈‰ ם ו¿ ∆‰ ים ּבָ ƒלּוי ¿ּ̇ ים  ƒי ַמֲעַ„ּנ ינ≈ ƒל מ ּכָ ∆ ׁ̆ ָזָ‰ב 
ָנָזם  ּלּו ּ‚¿ ל ‡≈ ם, ּכָ לו… ָ ּׁ̆ ך¿ ָעָליו ַ‰ ל∆ „ ַ‰ּמ∆ ƒו ָ„ּ ˜ ≈ּ̃ ƒּז ∆ ׁ̆  ˜ ָּ̃ ֻז מ¿

‰ ּיָ ƒ̃ ¿„ ƒ̂". 

ַעל  'ֵּבית ִהֵּלל'הּוא ִמֶּצֱאָצֵאי ַרִּבי ִהֵּלל ַּדְרָׁשן ְמַחֵּבר ֵסֶפר  3
ָיָצא ִמִּויְלָנא ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל תקע״ה ִּבְׁשַנת  .ַהֻּׁשְלָחן ָערּו ְלֵעֶר

ְצַפת ָׁשם ִהְצָטֵרף ְלכֹוֵלל ַהְּפרּוִׁשים ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ַהָּגאֹון ְוִהְתַיֵּׁשב ּבִ 
.ִמִּויְלָנא

' ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַּמֶּסֶכת ֵּכִלים'מֹות ֶׁשִּנְזְּכרּו ְלַהָּלן ִמ ֵּׁש ְלִפי הַ  4
ְּתקּוַפת ְּבִׁשְלֵהי ֶׁשִּנְגְנזּו ְּבֵכִלים ֶׁשְּמֻדָּבר ַמְׁשָמעּות ַּבִית ִראׁשֹוןֵיׁש

 .  ְוא ֶׁשל ַּבִית ֵׁשִני
ַהְגָרּוִמָּׁשם ֶהֱעִּת 5 ֶּבן ַאְבָרָהם ַרִּבי ְּפָעִלים'ְּבֵסֶפר"א יקֹו '.ַרב

 alyayin.tsfas@gmail.com  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת

שם לפי המסורה נטמנו חלק  הצוקים שליד עכברא
 מאוצרות בית המקדש
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  נפלאיםים ליקוט
 תרומה פרשת

 
"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל 

איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"       
 (כה, ב)

 כותב בעל הטורים: שלוש תרומות נאמרו כאן.
= בגימטריא  אחד מארבעים והיא נרמזת במילה "לי" -עין יפה 

40. 
=  אחד מחמישים והיא נרמזת במילה "כל" -עין בינונית 

 .50א בגימטרי
אחד משישים הנרמזת בראשי תיבות של המילים  - ועין רעה

 .60 = בגימטריאל" 'את כ'"מ
 

 ) ב, כה" (...תרומה לי ויקחו"
 עצמו להרגיש צריך שהנותן לרמז, לקיחה בלשון התורה אמרה
  .הלקיחה בשעת המקבל כמו הנתינה בשעת

 בכוונה מעט טוב" תפילה: שאומרים על המוסר מחכמי יש
 גם הוא בכוונה שלא הרבה, בצדקה אולם", בכוונה שלא מהרבה

 וההצלה העזרה מידת הוא העיקר בצדקה. מאוד חשוב עניין כן
העני  –שהרי בין אם התכוונתי ובין אם לא  .שאני מושיט לעני

  את הצדקה קיבל וממנה התפרנס.
 )התניא בעל(
 

 )ב, כה" (תרומה לי ויקחו"
 לשמי" (רש"י).  –"לי 

בהכנות " דמיא הילולא כבי עלמא האי" צקומק ק"הרה אומר
 מסודר, אורחים, מכינים אוכל והכל לקראת חתונה, מזמינים

" לי"המילה  החתן את החסיר ו"ח אם אבל והתופים... הזמרים
, החתונה כל שווה היתה לא, 'לי מקודשת את הרי' המילים בתוך

 – "לי" כיוונת ולא לעולם באת אם גם והנישואין לא תקפים. כך
 .העולם את כל לשמי, הפסדת

 )מאיר דברי(
 

 )ב, כה" (תרומה לי ויקחו"
 ".תעזובו אל תורתי לכם נתתי טוב לקח כי" ד"הה

 גם, עסקיו את מזניח אינו סוחר, וממכר כמקח היא התורה
 .במסחרו מצליח שאינו בשעה

 לא בלימודו מצליח שאינו בשעה ואף, כמקח היא תורה גם
 .כלל קיום לו יהיה לא אחרת, יעזבנה

 רה.קדשנו במצוותיו וציונו 'לעסוק' בדברי תואשר 
 

"ויקחו לי תרומה" 
 (כה, ב)

, תרומהשלוש פעמים כתוב 
ויקחו לי תרומה, תקחו את 

ת התרומה אשר תרומתי, וזא
ות תרומתקחו מאיתם. לפי ש

בפעם ראשונה, על דבר שבצדקה יוצרך כמה פעמים  תיתנונלא 
 לתבוע. 

 )גן יוסף בשם מלאכת מחשבת(
 

 )ב, כה" (תרומה לי ויקחו"
 ואילו ,עליו עצב הוא, ביתו בתוך חפץ מוכר אדם, שבעולם בנוהג
 . ושמח – לישראל תורה נתן ה"הקב
 אבל, לשמרו עליו דואג והוא חפץ לו קונה אדם, שבעולם בנוהג
 תנחה בהתהלכך: "שנאמר, בעליה את ששומרת היא התורה
 ). כב, ו משלי" (עליך תשמר בשכבך אותך
 גם לקנות יכול שמא – השוק מן חפץ קונה אדם, שבעולם בנוהג
: להם ואמר, לישראל תורה נתן ה"הקב אבל? עמו בעליו את

  ". תרומה לי ויקחו: "זהו. לוקחים אתם ואותי 'לי', כביכול
  )רבה מדרש(
 

 ) ב, כה" (לבו ידבנו אשר איש כל מאת"
 האדם דרך כי, הלב נדיבות את התורה שהדגישה הטעם

 אך, הרבה לתת בלבו נודב הוא צדקה לתת ליבו כשמתעורר
 עיקר התורה אמרה לזה, מנדבתו מצמצם הוא שעת מעשהב

 יודע האדם שאין פי על ואף. (הלב נדיבות לפי היא התרומה
 ).גליא שמיא כלפי מקום מכל, הזולת של לבו מחשבות

 ) יקרה מרגלית(
 

 לבו ידבנו אשר איש כל מאת תרומה לי ויקחו"
 ) ב, כה" (תרומתי את תקחו
 לי ויקחו" למשה אמר ה"הקב ע:"זי אמווילנ הגאון זאת הסביר
 לראות המודד היה ומה ,"לבו ידבנו אשר איש כל מאת תרומה

 הפסוק ממשיך לכן? לבו מנדבת באמת מגיעה הנדבה את
 באמת שרוצה אדם בן אותו - "תרומתי את "תקחו: ואומר
 !"... תרומתי את תקחו: "ויאמר בעצמו ויפנה ירוץ, לתרום

 ) פנינים(
 

 "ועשו ארון עצי שטים" (כה, י)
שואל רבינו האור החיים הקדוש שלכאורה הלשון קשה ששינה 

שבכל הכלים כתיב לשון יחיד, ועשית כאן הכתוב את הלשון, 
שולחן, ועשית מנורת זהב, ואת המשכן תעשה, ועשית את 

 ון אמר הכתוב לשון רבים 'ועשו'?המזבח, ורק בעשיית האר
ומתרץ רבינו הקדוש, שרמז בזה הכתוב, שאין גופה של תורה 
יכול להתקיים אלא בכללות כל ישראל, ואין מציאות בעולם 

ות את כל עיקרי התורה, כגון אם הוא כהן שיוכל אדם אחד לעש
אינו מקיים נתינת כ"ד מתנות 
כהונה ופדיון בכור, ואם הוא 
ישראל הרי אינו יכול לקיים 
מצוות עשה שבהקרבת 
הקרבנות ודיניהם אשר רבו 
מצוות עשה שבהם, אלא 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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  נפלאיםים ליקוט
 תרומה פרשת

 
 שבכללות כל ישראל יתקיימו כללות עיקרי התורה. 

דווקא לשון רבים,  הלוחות שבו היו בארוןולכן אמרה התורה 
אבל בשאר פרטי הארון אמר לשון יחיד, כי לתקן כלי התורה, 

 שהם לומדיה ועמליה והכנותיה יכולים להתקיים מאדם אחד.
 

 ) יא, כה" (תצפנו ומחוץ מבית"
 .כברו תוכו שיהיה צריך חכם תלמיד כל) עב יומא( ל”חז דרשו

 תלמיד כל :הכריז גמליאל שרבן ל”חז סיפרו )כח ברכות( בגמרא
 ג”ר את שהעבירו ביום, ד”לביהמ ייכנס לא כברו תוכו שאין

 את סילקו, לנשיא עזריה בן אלעזר רבי את ומינו מנשיאותו
 בבית ספסלים מאות-שבע נתווספו היום ובאותו הפתח שומר

 .המדרש
 מהבאים מי השומר ידע איך: מסאטמר יואל רבי ק”הרה שואל

 ’ספסלים’ה שהתרבו מסיימת הגמרא ולמה? לא ומי ”כברו תוכו“
 ?התלמידים או הספסלים, העיקר מה ,המדרש בבית
 מבקש לכל הודיע בפתח שעמד השומר: בחריפות מתרץ והוא

 לעמוד חייבים ,כבר תפוסים המקומות שכל, תורה ללמוד שרצה
. נכנס, ללמוד באמת שרצה מי רק ממילא. הרצפה על לשבת או

 מאות ונכנסו המדרש בית מפתח השומר שהוסר לאחר
 ספסלים מאות להזמין נאלצו, כברם תוכם שאין תלמידים
 .נח ישיבה מקום ללא ללמוד הסכימו לא שהללו כיון חדשים

 ) מלכים שולחן(
 

"בטבעות הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו" 
 (כה, טו)

והמזבח  מה הטעם שנשתנה דינם של בדי הארון מבדי השלחן
 ששם היו קבועים רק בעת מסעם, ואילו כאן היו קבועים תמיד?

ך, המשך חכמה והחפץ חיים) "מתרצים המפרשים (האלשי
אומרת שהארון היה נושא את נושאיו, וכל  )סוטה לה(הגמרא ש

מה שנצטוו 'בכתף ישאו' היה רק בכדי להראות שיש מצווה 
מז על כתר לסייע ולהחזיק את הלומדי תורה, שהרי הארון מר

דמה לו שהוא נושא את וכשמסייע ומחזיק את התורה, נ ,תורה
אבל באמת "הארון נושא את תורה. הלומדי את  –הארון 
 .נושאיו"

תלמידי ולכן, היו הבדים קבועים בארון להראות לזכרון עולם ש
 חכמים הם הם המחזיקים את בעלי המשא ומתן. ה

ועו של הנותן, כיוון ועוד, שאף בעת שאין התלמיד חכם נצרך לסי
שנתן לו בעת שנצרך, ממשיך הנותן לקבל בזכותו של התלמיד 

 חכם גם הלאה.
ובזה מבאר ה'חפץ חיים' שם, את לשון הכתוב "עץ חיים היא 

ב "למחזיקים אותה"? אלא, יבואר ולמחזיקים בה", ולמה לא כת
עפ"י משל, שאב ובנו הקט עוברים בדרכם וחוצים נהר שוטף 

הבן לאביו: תחזיק אותי חזק שלא אפול למים! אומר  ,ושוצף
עונה לו אביו: אני מרים אותך, רק תזהר להחזיק בי חזק!. הנסמך 

 תמיד מחזיק בסומך, ואילו הסומך מחזיק את הנסמך.

על זה הדרך נאמר כאן: "עץ חיים היא למחזיקים בה" שהתורה 
 היא היא המחזיקה את בעלי הממון.

 

 ) כ, כה(..." אחיו אל איש ופניהם"
 - מזה מחציתם, אבנים לוחות שני על כתובים הדברות עשרת
 אדם שבין מצוות - מזה ומחציתם , למקום אדם שבין מצוות
 ,לזה זה מכוונים", אחיו אל איש ופניהם" התורה ואמרה ,לחברו

 שבין המצוות עם אלא למקום אדם שבין מצוות לקיים אפשר אי
 . להיפך וכן, לחברו אדם

 )ם"מלבי(
 

 (כה, כ)" אחיו אל איש ופניהם"
. למדו מכך "הבית אל ופניהם" אומר אחר (בספר מלכים) וכתוב
 באין וכאן מקום של רצונו בעושין "כאן בתרא צט:): (בבא חז"ל
 .מקום" של רצונו עושין
 של רצונו זהו - לחבר יםודואג אחיו אל איש כשפונים, היינו
 עושה זה אין, לביתו רק ודואג, הבית אל פניהם אם אך, מקום
 .מקום של רצונו

 

 תיעשה מקשה טהור זהב מנרת ועשית"
 )לא, כה" (המנורה

 לו אמר, בה מתקשה משה שהיה לפי: "הקדוש י"רש אומר
 לא לכך'. מאליה נעשית והיא לאור הככר את השלך: 'ה"הקב

  .'"תעשה' נכתבה
 תמידית עצה מזה ללמוד אפשר: "אומר היה ממודז'יץ ישראל' ר

 אלא לך אין בו מתקשה שאתה דבר שכל - מישראל אדם לכל
 .מאליו ייעשה הדבר -" יכלכלך והוא" - ה"הקב על יהבך להשליך

 

"והקמת את המשכן כמראה אשר הראית 
 בהר" (כו, ל)

הנה על בריח התיכון פירש התרגום יונתן שהבריח היה מתגלגל 
בהר" שהקב"ה  כנחש, ויש לומר שזה נרמז כאן "אשר הראת

 הראה מופת המטה שנהפך לנחש, כן יקימו את המשכן. 
 (ראשי בשמים)

 

 ) לא, כה" (יהיו ממנה ופרחיה כפתוריה"
 מביאים בתורה ענין להסביר שבכדי הגונים שאינם אנשים יש

, יהודיים שאינם והכופרים הגויים בספרי שמסתייעים או ראיות
 בתורה חיםוהפר הציצים אפילו כי תורה אמרה לפיכך

 ממקור ולא גופא מהתורה הם גם יהיו המנורה י"ע המסתמלים
   ". יהיו ממנה" וזהו זר,

 ) משה תורת(

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל
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  נפלאיםסיפורים 
 תרומה פרשת

 
 "ויקחו לי תרומה" (כה, ב)

איתא במדרש (ויקרא רבה ל, יג) ויקחו תרומה אינו אומר אלא 
לי תרומה", אותי אתם לוקחים. וצריך ביאור, מה הכוונה  "ויקחו

שלוקחים את הקב"ה. ויש לבאר, בהקדם פירושו של הרה"ק 
הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג זי"ע עה"פ (ויקרא יט) "ואהבת 
לרעך כמוך אני ד'". וביאר עם עובדא דהוה בשני חברים נאמנים 

הדדי ונקבע מימי נעוריהם, שבהגיעם לפרק נישואיהם נפרדו מ
מקום מגוריהם בעיירות הרחוקות זו מזו. ויהי היום, ואחד מהן 
נחשד על שוא שגנב כלי זהב מבית המלוכה, ונחרץ דינו לתליה 
בפני אנשי העיר. ואתרמי מילתא שעבר אז ידידו מנוער, 
וכראותו שעוד מעט וחבירו איננו, קפץ לפני השופטים 

כי נקי הוא מכל פשע,  והשוטרים, וצעק בכל כוחו, לא תהרגוהו
אנכי הגנב ואותי תתלו. והחלו השוטרים להתיר את הנידון 
מכבליו ולקשור החבל על צואר השני, אך מיד הכיר עמיתו שאין 
זה כי אם חבירו מנוער, וידע כי חף הוא מכל אשמה ורק מוסר 
את נפשו להצילו. ולזה עמד הוא וצעק, לא כן, אלא אנכי הגנב, 

ולם גם חבירו לא הרפה וזעק כי הוא האשם ולי משפט מות. א
בדבר, וכה נתווכחו זה עם זה זמן רב. והשופטים המה ראו כן 
תמהו ולא ידעו מה להכריע בנידון מוזר הלז, והביאו את שניהם 
בפני המלך, למען ירא וישפוט הוא כדת מה לעשות, ושאל להם 

רים המלך מה זה ועל מה זה, ואמרו לו דברים כהווייתן, כי חב
נאמנים הם מאז, ואי אפשר לאחד לראות ברעה אשר ימצא את 
חבירו על לא דבר. נענה ואמר להם המלך, בטוח אני כי שניכם 
נקיים מכל עוון, ומשתומם אני על עוצם האהבה השרויה ביניכם 
אשר לא ראיתי כזאת מעולם. ובקשתי אחת היא, שתואילו נא 

נאמנה, כי גם אנכי בטובכם להכניס גם אותי באהבתכם העזה וה
חפץ בקרבות וריעות כזו. ופירש הרבי ר' שמעלקא שזה שאמר 
הכתוב, "ואהבת לרעך כמוך", שתאהוב את חבירך באהבה עזה 
ממש כמוך, וכאשר יראה הקב"ה את אהבתכם העצומה, יענה 
ויאמר, אני ד', הנה אני פה עמכם, ואנא תכניסו גם אותי כביכול 

  באהבתכם.
 

 "ויקחו לי תרומה" (כה, ב)
זצ"ל בעצמו היה ידוע כאחד ממחלקי  טמראהאדמו"ר מס

הצדקה הגדולים בדורו, וכל הכספים שהגיעו אל שולחנו חולקו 
עוד באותו היום לעניים ולנצרכים. פעם הגיע אליו עני, שהתלונן 
על מצוקותיו הגדולות, ובקש את סיועו של הרבי. הוא ספר בבכי 
על כך שהתאלמן מאשתו ונותר לבדו עם מספר יתומים. עוד 

פר, כי רגלו האחת קטועה ופשט את ידו כדי לקבל צדקה ס
מהרבי. הרבי נתן לו כמו לכולם, סכום כסף גדול. לאחר מספר 
דקות נכנס המשמש בקודש אל הרבי, וכולו סוער ורוגש. מה 

קרה, שאל הרבי. העני שהיה 
זה עתה בחדר והציג את 
עצמו כמי שנקטעה רגלו, 
אינו חגר בכלל... ראיתיו יוצא 

החדר והולך על שתי רגליו מן 
כאחד האדם... ספר הגבאי. 
והרבי רק שמע את הדברים 

קם מכסאו, אף הוא נסער עד מאד, הגבאי חשב, שהרבי יצוה 
עליו לתפוס את העני ולקחת ממנו את כל הכסף שנתן לו, מה 
גדלה פליאתו כאשר שמע שהרבי משמיע אנחת רוחה ואומר: 

לי בדבריך, ברוך השם,  "אה, איזו שמחה! איזו שמחה גרמת
שהעני הזה אינו חגר"... לאחר דקות נוספות נכנס הגבאי בשנית, 
ובפיו הודעה נוספת, העני גם אינו אלמן "ראיתי את אשתו 
בחוץ", ושוב מביע הרבי את שמחתו העצומה על כך! כך נראים 

 גדולי ישראל, החפצים בטובת בניו של הקדוש ברוך הוא.
 

 )"מאת כל איש" (כה, ב
כתב ה'משך חכמה' איש ולא אשה. 'מאת כל איש', ולא מאת כל 
אשה, שהרי בגמרא אמרו כי אסור לגבאי צדקה לקחת מאשה 
נשואה צדקה מרובה, כיון שאין הממון שלה (בבא קמא קיט.) 
נמצא כי הותר לקחת לתרומת המשכן מאת כל איש אך לא 
מאת כל אשה, אלא מאשה גדולה אשר אינה נשואה, עכ"ד. 
כשחלה רבי שלמה ממאהילוב, מוותיקי תלמידי רבינו הגר"א, 
והיה צריך לנסוע לצרכי ריפוי, נסע עמו אחד מתלמידיו לשרתו 
בדרך. בדרכו קיבץ עבורו נדבות לצורך הוצאות רפואתו 

לא שהה מלון דרכים, ובעל הבית לנו ב ונסיעתו. באמצע הדרך
ה פרסאות, באכסניא. בבוקר, לאחר שהרחיקו מן המקום כמ

שאל רבי שלמה את תלמידו, מה זאת שלא ראינו את בעל הבית 
במלון, ולא בא לשאול בשלומנו, השיבו התלמיד, כי בעל הבית 
נסע מן המקום, המשיך רבי שלמה ושאל, שמא קיבלת נדבה 
מבעלת הבית. כשענה לו בחיוב, נחרד מאוד, ומיד ציווה לבעל 

ן, כדי להשיב כסף הנדבה העגלה לעצור ולשוב על עקבותיו למלו
אל האשה. והסביר רבי שלמה מפני שאמרו חז"ל (שלהי בבא 

דבר מועט, אבל לא דבר מרובה',  )מן הנשים(קמא) 'לוקחין מהן 
ומי יודע אם אצל בעל המלון סכום זה נחשב ל'מועט' או 

 )עליות אליהו(ל'מרובה'. וחייבין להחזיר את הכסף. 
 

 "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כה, ח) 
אין לשנות את היעוד המקודש של הבית או של האדם, ובביאור 
דרך משל. בית מגורים גדול נבנה בתכנון מדוייק למען המטרה 
שהועידו לו. בכל קומה של הבנין נבנו כמה דירות ובהן חדרים 
מרווחים המותאמים לצרכי המשפחה שתדור שם, חדרי שינה, 

ח, ארונות קיר, וכן שכלולים נוספים הותקנו בדירות, כדי מטב
ליצור תנאים מושלמים לכל מי שעתיד לגור שם. והנה, ביום מן 
הימים, לאחר שהבנין כבר עמד על תילו, הוחלט לשנות את 
יעודו. במקום לאכלס את הדירות במשפחות למגורי קבע, הפכו 

לערוך שינויים  את המקום לבית חולים. מובן מאליו, שהיה צורך
רבים במבנה כדי שיוכל לשרת את היעד החדש. הדירות שבכל 
קומה אוחדו ונעשו לדירה 
אחת גדולה. חלק מן 
המטבחים בוטל, ובמקומם 
נבנו חדרי חולים, חדרי 
רופאים, חדרי ניתוח ועוד. 
אולם במשך השנים נוכחו 
לדעת כי למרות המאמצים 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחס הרה"צ

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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  נפלאיםסיפורים 
 תרומה פרשת

 
נה, בית החולים רחוק הגדולים שנעשו כדי לשנות את אופי המב

עדיין מלמלא את יעודו החדש בשלמות. העובדה שמלכתחילה 
נבנה הבנין כבית מגורים, עמדה למכשול בדרך להפיכתו לבית 
חולים. הנמשל מסביר באופן זה את דרך חייו של האדם: העולם 
כולו נברא על פי התורה כדי לאפשר לבני האדם לחיות חיי 

ם כל תכונותיו. כל עוד שהאדם חי על תורה. מסיבה זו ניתנו לאד
פי התורה, נפשו, גופו וכל מאוייו ותשוקותיו הפנימיים, שנוצרו 
וניבנו על פי הנחיות התורה, ימצאו את סיפוקם המלא. כשם 
שבנין מגורים נבנה על פי הנתונים שהדיירים דורשים, כך בנינו 
 של האדם נבנה מלכתחילה על פי ההנחיות של התורה הקדושה.
כל מי שיתחכם וימציא תחליפים שונים לחיי תורה על ידי 
תרבויות חדשות ו"תורות" שונות ומשונות, ימצא את עצמו 
מבולבל וחסר שביעות רצון, שהרי הבנין, שהוא האדם, כבר בנוי 
ומאוויי הגוף והנפש כבר הותקנו בו. שינוי אורח החיים דומה 

ם, ההתאמה לא לאיכלוס בית חולים בתוך בנין מגורים. לעול
תהיה מושלמת ומשביעת רצון. לעומת זאת, ככל שנדקדק 
במצוות ונקפיד על קלה כבחמורה, נזכה לחיים טובים 
ומאושרים, שהרי לשם כך נבראנו וכך אנו בנויים בגופנו 

 ובנפשנו. 
 )רבי ירוחם לייבוביץ ממיר זצ"ל(
 

 (כה, ח) "ושכנתי בתוכם"
דרגת "ושכנתי בתוכם", בגלות המרה אנו חוששים שנאבד את מ

ובדרך משל לעני היה בגד נאה. לימים נזקק אותו עני למעות 
והוצרך למשכן את הבגד. שהה הבגד אצל המלוה והעני לא 
הזדרז לפדותו. כאשר ראה המלוה שאין הלווה בא לפדות את 
הלבוש, הוא החליט לשלחו לחייט אומן, כדי שיתקן את הבגד 

הדבר לעני, הוא התאמץ להשיג ויתאימו למידתו. כאשר נודע 
מעות ומיד הוא הגיע למלוה לפדות את הלבוש. שאלו המלוה, 
מדוע כה התאמצת והזדרזת לפדות את המשכון, לאחר שהוא 
מונח אצלי כבר זמן כה רב, מבלי שמיהרת לפדותו, השיב לו 
הלווה, המלבוש שהפקדתי אצלך כמשכון, מתוקן ומדוד הוא 

עדיין מתוקן במידה זו, הייתי סמוך  לפי מידתי. כל זמן שהוא
ובטוח שבבוא היום אוכל לפדותו וללובשו. אולם כעת, לאחר 

לקלקל את מידתו הקודמת, ושעמדת להתאימו למידותיך 
ידעתי שאם לא אפדנו מיד, שוב לא תהיה לי תקוה לפדותו והוא 
לא יחזור אלי לעולמים. הנמשל הוא, ד' יתברך הכין את ישראל 

ראויים למדרגת "ושכנתי בתוכם". אף בהיות ישראל כדי שיהיו 
בגלות, למרות מעשיהם הרעים שגרמו להם לגלות מארצם, הם 
קיבלו הבטחה שהשכינה תשוב ותשכון בתוכם בעת שיבוא 
לציון גואל. אולם בראותנו את אורך גלותנו ויותר מכך, כאשר 
אנו רואים שמפאת הגלות עצמה אנו יורדים ברוחניות, עד 

ם חשש שחלילה לא נהיה ראויים להשראת השכינה, שקיי
בשעה זו מחוייבים אנו לזעוק לד' שישוב במהרה וירחמנו, פן לא 
נהיה ראויים ח"ו לשוב לתפארתנו כבתחילה. והם הם דברי 
הפסוק, "השיבנו ד' אליך" (איכה ה כא) כל עוד אנו ראויים 

 "ונשובה".  –לתשובה 
 (אהל יעקב)

 סביב" (כה, יא)"ועשית עליו זר זהב 
של ארון עדין  שלושה זרים הן, של מזבח ושל ארון ושל שלחן...

 יבוא ויקח (יומא עב ע"ב)  -מונח הוא, כל הרוצה ליקח 
פר הרב שך יבספר "לולי תורתך" מובאת עובדה מאלפת שס

זצ"ל, מה המשמעות של "כל הרוצה ליקח, יבוא ויקח", איך בא 
שוחח -כך אמר-הרצון הזה. וכך היה מעשה: בצעירותי לידי בטוי

עמי זקן אחד אודות אחד מגדולי הרבנים בדור, פוסק נודע 
לתהלה, ואמר: יחדיו למדנו בצעירותנו בישיבתו של הגאון רבי 
הירש שלעז זצ"ל בעיר קראסון שבפלך קיוב. ושם עמנו נער 
אחד שנפשו חשקה בתורה, אבל מוחו אטום היה ותפיסתו 

טית להחריד, והיה מייגע את כל בני הישיבה ומבקש שיבינוהו יא
לם נלאו ופשט בכל סוגיא, בכל שאלה ובכל תשובה, עד שכ

ממנו. רק אני רחמתי עליו, והשבתי לשאלותיו. סבל טרחתו היה 
ללא נשוא, משום שכאשר הבינוהו שורה אחת היה מבקש 

לנותי, להבינו את השורה הבאה, ולא הניח לי ללמד. פקעה סב
 הלך ממני בפחי נפש, וכליותי יסרוני. ובקשתיו שיניחני לנפשי.

הבטתי לראות מה יעשה ואל מי יגש. מסתבר שכלם כבר דחוהו 
נת בית המדרש, כפוף על ספר אחד. לא יראיתיו יושב בפ לפני.

לתי להתאפק, וקרבתי בלאט לראות מה הוא לומד. ראיתיו ויכ
פח יה רבה", ושמעתיו מתירוכן על הסדור הפתוח בברכת "אהב

בבקשת "ותן בלבנו להבין". הבנתי שמבקש הוא רחמים שלא 
יצטרך עוד לבריות, וה' יפקח עיניו במאור תורתו. נכמרו עליו 

"וזה  ם אותו זקן:ירחמי והושבתיו לצדי, שישאל ככל חפצו. וסי
 איפה הוא ואיפה אני..." - הוא אותו רב גאון שפוסק הלכות

 

 רובים זהב" (כה, טז)"ועשית שנים כ
נוראה היתה העניות בפולין, ונערים רבים הוצרכו לסייע 
בפרנסת משפחותיהם ולצאת בגיל צעיר לשוק החיים. ומעשה 
היה בנער צעיר, שקינא בחבריו השולחים ידם במסחר 

. אביו, שהיה סוחר, הניא ומתפארים ברווחיהם, ביקש לחקותם
את בנו ממחשבתו, ודרש שישב וילמד בבית המדרש, מששמע 
שהחפץ חיים זצ"ל הגיע לעירם, לודז', עלה לאכסנייתו עם בנו, 
וביקש שהגאון הקדוש יורהו להתמיד בלמודו, הן השוק מלא 
מדוחים, אווירת הרחוב מורעלת ובחור עלול להתקלקל בנקל. 

החפץ חיים. ענה הבן: "רואה אני את "ומה אומר הבן?" שאל 
קשיי הפרנסה וחפץ לעזור בכלכלת הבית. הן רואה אני שאבי 
לא התקלקל בשוק ובמסחר. מדוע חושש הוא שאני אתקלקל", 
נענה החפץ חיים ואמר: "שמע בני, חז"ל אמרו על בת היענה 
שאכזרית היא, ויש להבין, מה אכזריותה? אלא שקיבתה של בת 

נוקשה, והיא אוכלת ומעכלת אף גרוטאות היענה חזקה ו
וזכוכיות. סבורה היא שגם ילדיה כן, ונותנת להם שברי זכוכית 
ומתכות, והם פוצעים את גרונם ואת קיבתם ומתים. כיוצא בכך, 
דידן, אביך מבוגר ומיושב, ואווירת השוק אינה משפיעה עליו 

 לרעה, אבל אתה, שוב לבית המדרש"...
 (בישישים חכמה)
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 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת      -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה     יהודה אריה בן רחל ברכה 

 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב
משפ' שטרית           רחל ברכה בת פדילה דליה

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הענייניםהצלחה בכל  -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי     

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה

 ן שולמיתשירי ימנה בת שולמית       שמעון ב
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזלאורן בן אסתר              
    נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה      שירה שילת בת אורלי      
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה   

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 אליהו בן רחל        ה רייזל    זהבה בת שושנ
     נעימה בת שרה

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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16:44 

17:01 

17:01 

17:04 

17:57 

17:54 

17:54 

17:57 

18:33 

18:29 

18:29 

18:32 

ֹ  - ְּתרּוָמהָּפָרַׁשת   דַהּיְסֹור ַאחַ  הֹוֵלל ַהּכ

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 תרומהפרשת  פניני עין חמד ה'תשע"ט ד' אדר א'

ישראל הקודש, שבני -כפי שצפה ברוח
  !יעשו משכן במדבר

 

אויב , ברור מדוע לא שלטה יד הובכן מעת
במשכן שנעשה מארזים אלו ומדוע עצי 

שכן טים עומדים לעד ולעולמי עולמים, יהש
בארזים שניטעו בכוונה טהורה, במסירות 

 -במחשבה תחילה לשם קדושת המשכןו
 איש אינו יכול לשלוח את ידו!

 

ק באשר וכמובן, אין הדברים אמורים ר
למלאכת המשכן. עלינו לדעת כי הוא הדין 

  לכל מעשה אשר אנו עושים.
 

 לשם שמים -נעשה בכוונה טהורההמעשה 
הינו בר  -בלבד וללא כל נגיעות אישיות 

 .ולא יתבטל עולמי עולמיםעד ולקיימא ל
סרון יו חב מעשה אשר ישלעומת זאת, 
 עלול להתבטל מן העולם!  - בטהרת כוונתו

 

אם נחנך את ילדינו, אם נבנה את ביתנו, 
על יסודות נאמנים של כוונה טהורה לשם 

מובטח לנו שיהיו מעשה ידינו בר  -שמים
 קיום לעד ולעולמי עולמים.

 

זהו הכול הגדול של כוונה מלכתחילה 
לשם שמים בלבד ללא שום פניות, 

 זכותינו ואף חובתינו להשכיל ולנצל זאת!
 

מובא: "עצי שטים (סוכה מה ע"ב)גמרא ב
שמא תאמר אבד סיברם ובטל  - עומדים

 - סיכויין? תלמוד לומר: "עצי שטים עומדים"
 ".שעומדים לעד ולעולמי עולמים

 

אף על פי שאנו מוצאים בדברי הגמרא, 
הל מועד כבר נגנז ואינו עימנו, מכל מקום ושא

אלא עומד לעד  - הוא לא אבד חלילה
  מי עולמים.ולעול

 

 ,המשכןבמה שונה ולכאורה עלינו להבין: 
-מביתאשר לא אבד ולא יאבד לעולם 

-מדוע בית חרב פעמיים?שהמקדש 
הרי שניהם  המקדש לא נגנז כמו המשכן?

היו מקומות קדושים מאוד שבהם שרתה 
 השכינה!

 

וְָעִׂשיָת ֶאת "על הפסוק  י הקדושרש" שואל
"היה לו לומר ועשית  - (שמות כו, טו) ם"ַהְּקָרִׁשי
אם כן , כמו שנאמר בכל דבר ודבר, םְּקָרִׁשי

(מדוע יש אות 'הא' לפני מהו הקרשים? 
מאותן העומדין רוצה לומר  -המילה קרשים)

  ".ומיוחדין לכך!
 

העומדין ומיוחדין רש"י: "מאותן מסביר 
יעקב אבינו נטע ארזים ". כלומר, "לכך!

ה לבניו להעלותם וציו נפטר,במצרים, וכש
שעתיד ר להם מהם כשיצאו ממצרים, ואמיע

לעשות משכן במדבר  םהקב"ה לצוות אות
 ".ראו שיהיו מזומנים בידםומעצי שטים, 

 

אותם הארזים מהם נעשה אנחנו רואים ש
אלו . כלל וכלל לא היו ארזים פשוטים -המשכן

מלכתחילה ארזים שיעקב אבינו כבר נטע 
, בכוונה טהורה, והכינם למלאכת המשכן

  ם"וְָעִׂשיָת ֶאת ַהְּקָרִׁשים ַלִּמְׁשָּכן ֲעֵצי ִׁשִּטים עְֹמִדי"
 (שמות כו, טו)

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

  ציון בן צ'חלה לרפואה שלימה
 ליאור בן דליה אפרת וב"ביוסף והצלחת

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 

 בן צ'חלה ז"לסאלח ציון העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי 



 

 

 
 קלי הבישול וכן במה צריך להיזהר?מהי ההגדרה של 

 
 

 רבנות מקומית מבשרת ציון: להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי,

 

דברים רכים שידוע שמתבשלים אף בכלי שני, כגון דג מלוח ישן וקולייס האספנין [דג רך ודק], וכן ביצה חיה של תרנגולת 
שהיד סולדת בו. ואפילו להערות עליהם מים חמים מכלי שני שהיד  אסור לתת אותם בשבת אפילו בכלי שני, כל זמן -

משנה שבת (קמה ע"ב), רמב"ם (פ"ט מהל' שבת ה"ב), שו"ע (סימן שיח ס"ד).  מקורות: סולדת בו אסור, שהדחתן זוהי בישולן.
דהיינו: מה שקוראים בזמנינו  –ל ולענין ביצה עינינו הרואות שמתקשה מעט ונעשית ביצה רכה. ושיעור בישול בביצה הוא, עד שתתגלג

 'ביצה רכה'.
 

 -ראה מה שהאריך בזה בספר חזון עובדיה הערה:אולם שאר דברים, שנתנם בכלי שני אינו מבשל כלל, אפילו בדברים הרכים. 
, שנכתבו בהלכה שבת (כרך ד עמוד שעו). וכן פסק בשו"ת אור לציון ח"ב (פ"ל אות ה) שאין תבלינים בכלל קלי הבישול, אלא רק דברים

כגון ביצה ותה. והגרש"ז אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה (פ"א הערה קכד) כתב בימינו שהתבלין טחון דק דק, יש לחשוש בו לקלי 
 הבישול.

 

ואין אנו בקיאים בטבעם, לכן אסור לתת בכלי שני, שהיד  -יש אומרים, שמכיוון שיש דברים רכים, המתבשלים בכלי שני 
דבר, שיש בו משום בישול, זולת דברים המפורשים בתלמוד, שמותר ליתנם בכלי שני כגון תבלין, מים  סולדת בו כל

כדעת היראים (סימן רעד) הובא בטור (סימן שיח). וכן דעת הרמ"א (שם ס"ה) שכתב נוהגים מקורות: ושמן. וכן מנהג בני אשכנז.
בו. וכן פסק הט"ז (שם ס"ק יח), ובשו"ע לגאון רבינו זלמן (שם סי"ב), וכן פסק להיזהר שלא לתת פת אפילו בכלי שני, כל זמן שהיד סולדת 

המשנה ברורה (שם ס"ק לט, מה). וכתב הגרש"ז אוירבך דתבלין המוזכר, אינם אותם תבלינים, המצויים בינינו, שהם באים להטעים את 
 שבת כהלכתה (פ"א אות קעד).התבשיל, כיוון שהם דקים מאוד ומתבשלים אף בכלי שני. הובא בספר שמירת 

 

 פרי מגדים (א"א אות לה), משנה ברורה (ס' שיח ס"ק מז) מקורות: ומכל מקום בכלי שלישי, אף שהיד סולדת בו נוהגים להקל.
חזון אי"ש (סימן נב ס"ק יט) ודווקא בדברים המפורשים בגמרא, שהם  מקורות: ויש מי שהחמיר גם בכלי שלישי כל שהיד סולדת.

בישול, אך דברים, שמחמת חומרא אנו חוששים להם שהם מקלי הבישול, אין להחמיר. וכן העיד הגרש"ז אוירבך לגבי ביצה, שיש מקלי ה
 להחמיר אף בכלי שלישי. הובא בשמירת שבת (שם הערה קסט).

 
 

 

מעשה באחת מתושבות סלוצק, שהתפרנסו היא ובני משפחתה ממכירת דברי מאפה, שהיו אופים, אולם ההצלחה לא 
האירה להם פנים, והם חיו בדוחק גדול, בצר להם פנתה האשה לגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל לבקש את ברכתו 

יחים ולתת ממנו מעשר לצדקה, והבטיח לה, ולשאול בעצתו. הוא יעץ לה לנהל רישום מדוייק של כל סכום, שהם מרוו
  שאם ינהגו כך, תהא הברכה שורה במעשה ידיהם.

 

קיבלה האישה את דבריו. בשבוע הראשון הביאה את המעשר לרבי איסר זלמן על מנת שיתנו לצדקה, אף שהיה זה 
סכום פעוט ביותר. והנה בשבוע השני הביאה סכום גדול יותר, וכך מדי שבוע גדלו כספי המעשר, עד שהגיעו לסכומים 

 (דרך עץ החיים)לוצק. ברבות הימים נמנתה משפחה זו עם המשפחות העשירות שבסנכבדים. 
 

 

מצאנז  (בעל ה'דברי חיים')פעם אחת הגיע אחד מנכדי הרה"ק ר' אלימלך מליז'נסק זצ"ל אל הגה"ק ר' חיים הלברשטאם 
בערב שבת קודש, בזמן שעסק בקציצת ציפורניו, ובכה לפניו, כי בתו הגיעה לפרקה. אבל אינו יכול לשדכה כיוון שאין לו 
מאומה לצורכי הנדוניה והוצאות החתונה. השיב לו ה'דברי חיים': "הרי לפני כשלוש שנים נתתי לך כמה מאות זהובים 

תקד, ומדוע עדיין לא שידכת את בתך?". ענה לו: "אכן נתן לי רבינו בעבור זה, לצורך מטרה זו. וכן לפני שנתיים וכן אש
אבל מכיוון שהכסף שקיבלתי לא הספיק לכל צורכי והוצאות החתונה, ואני מטופל במשפחה גדולה, הוצאתי את כל 

 הכסף לפרנסת בני ביתי".
 

עשה חשבון כי צריך הוא עבור נדוניה, סך שש מאות נענה אליו ה'דברי חיים' ואמר לו: "עשה חשבון, כמה נחוץ לך". מיד 
זהובים. לצורך מתנות ושאר צורכי נישואין שלוש מאות זהובים. ועבור בני ביתו והכנת מזונות לצורך אכילת החתן, 
שיאכל על שולחנו עוד מאה זהובים. שאלו הרבי: "האם ישנם אורחים בבית מלון הסמוך?". כשענה לו בחיוב, גמר ליטול 

ציפורני ידו הימנית, ומיד רץ בעצמו לבית המלון וקיבל בהלוואה סך אלף זהובים, ותיכף נתן לו את הסכום הנ"ל. ורק  את
 (לישישים שמחה).אז גמר את נטילת הציפורניים מידו השניה. 
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(הרובע ב'חארה צגירה'  )1885(נולד בשנת ה'תרמ"ה  -הגאון רבי יוסף בוכריץ זצ"ל
שבג'רבא. משפחתו הייתה ידועה בחכמים, דיינים וסופרים מהעיר פאס  הקטן)

שבמרוקו, כשבצוק העיתים היגרו לג'רבה וללוב. עוד בילדותו נודע בשקידתו העצומה 
בתורה. תשוקתו ללימוד התורה לא ידעה שבעה. עבר לגור בעיר הבירה תוניס 

זוז זצ"ל. בשנת והתמנה לעוזרו של המרא דאתרא רבו הגאון רבי משה זקן מא
לאחר פטירת המרא דאתרא, מונה לכהן כדיין ברובע היהודי 'חארה  )1915(ה'תרע"ה 

מונה לכהן  )1921(צגירה' בג'רבא, והוא בן שלושים שנה בלבד! בשנת ה'תרפ"א 
כראב"ד קהילת זרזיס. היה נערץ על כל בני הקהילה וכן כיתת רגליו מכפר לכפר כדי 

צום היה רבינו בכל חדרי התורה. כוחו גדול היה בנגלה להפיץ תורה. חריף ובקי ע
 )1949(ובנסתר ובחוכמת הדקדוק. סייע לנזקקים ולעניים. ביום ה אדר ה'תש"ט 

, ביום ר"ח כשלושים שנה לאחר פטירתושנים.  64התבקש לבית עולמו. נפטר בגיל 
כדו ר' , הועלה לארץ ונקבר בהר הזיתים בירושלים. העיד נ)1979(אלול ה'תשל"ט 

 אליהו שהיה עד ביום שהעלו את רבינו עצמותיו היו שלמות וזקנו היה שלם לחלוטין!
 

(מנכבדי הקהילה וחבר בחברא קדישא המקומית, ולמחייתו עסק במכירת ר' אברהם  אביו:
 (מח"ס 'שירי דוד'),הגאון ר' דוד הכהן גדישא זצ"ל  מרבותיו:מרת שרה.  אימו:סדקית). 

הגאון ר' משה הכהן  מתלמידיו:מאזוז, הגאון ר' שלמה דאנה. הגאון ר' משה זקן 
(מח"ס 'ידי משה', כיהן כרבה של 'חארה צגירה' בג'רבא, ואחרי עלותו ארצה שימש דריהם זצ"ל 
הגאון ר' סאסי  (מח"ס 'תולדות יצחק' ועוד),, הגאון ר' בנימין מקיקץ דידי זצ"ל כדיין בטבריה)

(רב מושב  , הגאון ר' כמוס סופר זצ"לו'מדרשו של שם ועבר')ל (מח"ס 'פרוכת המסך' הכהן זצ"
זכרון • חלקים) 2(חידושים על התורה ודרושים  -יוסף לקח• מספריו:ועוד רבים.  עלמא)
קונטרס לחוקקי •דרושים  -זכות יוסף•חידושים ושו"ת על ארבעת חלקי שו"ע  -יוסף

ומכתבים לר' משה זקן  מכתבי תורה מאב"ד תונס ר' ישראל זיתון לרבינו -ישראל
 מאזוז ור' דוד בן בארון

הלן דברים נפלאים, שהובאו ע"י ידידי ורעי, ר' עובדיה חן מחבר העלון 'פניני הפרשה' ועוד ספרים ל
חשובים, ששוחח עם נכדו, ר'  חיים בוכריץ שליט"א יו"ר מוסדות 'יוסף לקח': יום אחד בא אביו של 

את בנו יוסף  רבינו לרבו ר' דוד הכהן, והודיעו כי היות והפרנסה בבית דחוקה עד מאוד, נאלץ לקחת
שיסייע בידו בעבודתו. ואכן, יצא הילד וסייע לאביו במסחרו, ובא ללמוד בימי חמישי ושישי. אך 

 למרות שהיה משתתף בלימודים רק בשני ימים בשבוע, היה התלמיד המצטיין ביותר. 
 

ע כששמע הגאון ר' מעתוק עתוגי הכהן זצ"ל (מח"ס 'יקר הערך', שמלבד גדולתו בתורה, היה ידו
כאיש חסד גדול ומרבה להיטיב), כי רבינו נאלץ לסייע בידי אביו למחייתו, ומפסיד את לימודיו, 
התמלא צער רב, כי הכיר את כישוריו של הנער, וראה בעיני רוחו כי עדיו לגדולות. מה עשה? הלך 
לאביו ועשה עימו הסכם: "אם ימשיך בנך ללמוד, אדאג כי עשרה פרנסים מהעיר ידאגו לכל 

חסורך", שמע כך האב ונאות להצעה בשמחה. ואכן כך היה. רבינו המשיך לשקוד על תלמודו, מ
 ועשה חיל בלימודיו, בעוד רבי מעתוק שומר על הבטחתו, ודואג לכל מחסורם של בני ביתו.

 

ר' מעתוק רצה להיות בטוח, כי אכן הוא משקיע ב'יהלום' הנכון, וביקש, אפוא, מהילד לבוא לפניו 
 אשרשבוע בכדי לעמוד על הישגיו. מדי יום שישי היה מגיע אליו רבינו וחוזר לפניו על כל בכל סוף

האמת היא, שלא עשרה למד במשך השבוע, ולאחר הבחינה היה ר' מעתוק נותן בידיו את כל הכסף הדרוש בעבורו ובעבור בני משפחתו. 
ואכן, זכה רבי  בעצמו היה משלם את כל הסכום מכיסו הפרטי! פרנסים מהעיר היו מחזיקים ותומכים במשפחה, אלא ר' מעתוק

 מעתוק והשקיע השקעה בטוחה, ובזכותו עמד לישראל אחד מעמודי התווך של עולם התורה.  
ל אף גדולתו העצומה, היה הוא בעצמו ממונה על חלוקת כספי הצדקה לעניים. ניתן היה לראותו מכתת רגליו ברחובות, ועובר מבית ע

אסוף מצרכים עבור עניי העיר. לאחר מכן היה נושא בידיו שני סלים כבדים עמוסים מכל טוב, וסובב מבית נצרך למשנהו ומעניק לבית ל
במאור פנים מתכולת הסלים. חלק גדול מהמצרכים היו משלו, והשאר תרומת נדיבי העיר. בהיותו מעורה בחיי צאן מרעיתו, ידע להתאים 

 האישיים. למשפחה אחת שלח מזון, לשניה בגדים, לשלישית תכשיטים וכיוצא בזה.  את הנדבה למשפחה לפי צרכיה
 

הקפיד על מתן בסתר, ודאג, שהעניים המקבלים לא יתביישו. פעם דרשו ממנו אנשי ועד הקהילה למסור את שמות האנשים מקבלי 
דרש לנכות ממשכורתו את סכומי הכסף שמות, התרומה, אך רבינו סירב למלא את מבוקשם. מחשש, שמא לא יעמוד בלחץ לגלות את ה

אחד מבני הקהילה, בשם ורגני שועי סיפר כיצד היה רבינו מקיים את מצוות הצדקה בהסתר, מבלי לבייש את  שהיה נותן לעניים.
לשאת אותה המשפחות הנזקקות. נוטל חבילה של בגדים, הולך ונוקש אצל המשפחה ומבקש להשאירה אצלם, בטענה כי אין לו כוח בידו 

 יכולים הם להשתמש בבגדים אלו. כך היה אומר ולא שב אליהם.לביתו, וכי ייתכן, שישלח את בנו לקחת את החבילה, ואם לא יבוא, 
שנת ה'תשט"ז בתקופת 'מבצע סיני', יצאו כנופיות מתפרעים ערביים, וקמו לעשות שפטים ביהודי זרזיס. מאות רבות של המוני ב

דו מהכפר למואנסה הסמוך, כשבידיהם כלי משחית, ופניהם לזרזיס להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים שם, מוסלמים משולהבים צע
לעיניהם הנדהמות נתגלתה דמותו של רבינו הקבור שם, רח"ל. בדרכם, חלפו בסמוך לבית החיים היהודי, כשלפתע קפאו על מקומם. 

ראו הערבים,  כמלאך ה' צבאות, ומתרה בהם לבל יעיזו לבצע את זממם!כשהוא ניצב עומד סמוך לקברו, עטוף בתכריכים לבנים 
 ובהלה ורעד אחזתם, ומיד שבו על עקבותיהם, ויהי לנס. סיפור זה סיפר, השומר הערבי של בית העלמין, שחזה במעשה זה במו עיניו.

 
 
 

 "לזצ יֹוֵסף ּבּוְכִריץב ָהרַ ן ַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים



 

 

  
 

 

 ְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמוֶת

של אלף דולר, המלאך, אשר ימליץ טוב עבורו יוכל לפעול 
 ".כי יבריא לחלוטין ויוכל ללכת על שתי רגליו

 

מספר הרב: כשקיבלתי את התשובה המהירה של הרבי, לא 
התמהמהתי והלכתי מיד לבית הרפואה כדי להעבירה לחולה. 

המשפחה פגשו בי מחוץ לחדרו של החולה, ואשתו שאלה  בני
 כאשר ראתה אותי: "האם הגיעה תשובת הרבי?". 

 

סיפרתי על תוכן התשובה ונתקלתי בתגובה צוננת למדי. אחד 
הגיסים אמר בכעס, כי זהו ניצול חוסר ישע של חולה לסחיטה 

אדם משותק בשתי רגליו מבקש ברכה, ומנצלים כספית. "
(באותן השנים אלף ". כדי להוציא ממנו סכום עתק!את מצבו 

 .דולר היה נחשב לסכום אגדי ממש)
 

"הבנתי לליבו של הגיס", מתאר הרב, "ולא התווכחתי עימו. 
ללא אומר נכנסתי לחדרו של החולה, שם נכח גם בנו. האיש 
שמח לקראתי ושמח שבעתיים כשנודע כי באמתחתי תשובה 

של הרבי כלשונו ותרגמתי לו מהרבי. הקראתי לו את מכתבו 
 אותו לאנגלית".

 

"האיש, שהיה אמיד, לקח את הדברים ברצינות רבה. הוא 
פנה אל בנו וביקשו, כי ייקח את מלוא הסכום, אלף דולר 
במזומן, וייסע למונטריאול, יפגוש במקימי המוסד וימסור להם 

פקד. -את תרומתו. "אנא עשה זאת ללא שהיות", ביקש
 ת!". 'ברצוני לחיו

 

"אעשה זאת", הבטיח הבן. הבטיח וגם קיים. להפתעת כל בני 
חלה בפתאומיות הטבה חדה במצבו של החולה. המשפחה, 

 והצליח. -הוא ניסה לעמוד מעט על רגליו 
 

ימים ספורים לאחר מכן הגיע הפרופסור שטיפל בו והבחין 
בשינוי הפתאומי, ולא האמין למראה עיניו. הוא היה בטוח, כי 

הוא  פחה עירבה רופא נוסף בטיפול ומאוד כעס על כך.המש
גער בהם כיצד העיזו לתת לחולה תרופות אחרות, ללא 

 תיאום עם הצוות המטפל.
 

בני המשפחה נבהלו מזעמו. הם הבטיחו לו נאמנה בהן צדקם 
כי שום רופא נוסף לא היה מעורב בהחלמה הפתאומית של 

י אמת, לא כאשר השתכנע הפרופסור, כי הם דוברהאב. 
 הצליח לכלוא את התפעלותו הרבה. 

 

מעודו, כך אמר, לא נתקל בנס רפואי שכזה. לעבור בתוך 
כמה ימים ממצב של שיתוק קשה בשתי הגפיים 
התחתונות, לעמידה של ממש על הרגליים! הפרופסור 
הביע הערכה כי בקרוב יוכל כבר האיש לעזוב את בית 

 הרפואה... 
 

זמן קצר לביתו. תחילה הלך בעזרת האיש אכן שוחרר בתוך 
קביים עד שהחלים לחלוטין. זמן לא רב לאחר מכן אף חגג 

 בשמחה רבה את נישואי בנו ופיזז ורקד על שתי רגליו.

סיפר החסיד, הרב שלמה קזרנובסקי ז"ל: הרבי הקודם 
יוסף יצחק שניאורסון זצ"ל, הטיל עלי ועל מליובאוויטש, רבי 

חתנו, הרב שמריה גוראריה זצ"ל, שליחות מסוימת אותה 
היה עלינו לבצע בטורונטו שבקנדה. מיד התארגנו שנינו, 

 התכוננו לנסיעה ויצאנו לדרך בהקדם.
 

כאשר הגענו לטורונטו שרר בה מזג אוויר סוער במיוחד. 
להשבתת  השלגים העזים והרוחות החזקות גרמו

התחבורה, ובאין ברירה נשארנו בבית המלון בו שהינו, עד 
 לשוך הסערה. 

 

בקרב הקהילה היהודית עברה חיש השמועה על בואנו, 
ובתוך זמן קצר הגיעו לבית המלון מספר חסידי וידידי חב"ד, 

 אשר שמחו על ההזדמנות לפגוש בחתנו של הרבי. 
בין הבאים היה רב קהילה מכובד, אשר סיפר לנו סיפור לו 

אחד מבני . )1950(היה שותף ועד. היה זה בשנת ה'ת"ש 
קהילתו לקה בשיתוק פתאומי ברגליו ואושפז בבית 

  הרפואה המקומי.
 

מיד כאשר נודע לרב על מחלתו, הלך לבקרו כדי לעודד 
אפילו אותו. אלא שמצבו הרפואי של האיש היה קודר למדי. 

הדיבור היה קשה עליו, וכדי שלא לאמצו יתר על המידה 
התיר הסגל הרפואי למבקרים מעטים מאוד להיכנס 

 לחדרו. 
 

גם מהרב ביקשו לוותר על ביקורו אצל החולה. הוא נותר 
בחדר סמוך עם בני המשפחה ושמע מהם פרטים על המצב 
ועל אבחנות הרופאים. עודם משוחחים, זיהה האיש 

וביקש מאחת האחיות לקרוא ת קולו של הרב, ממיטתו א
 מה לרב.-לו. חשוב היה לו לומר דבר

 

הרב נכנס והחולה אמר לו כי שמע שהרבי מליובאוויטש 
הברית. בקשתו הייתה, כי הרב יכתוב לרבי -הגיע לארצות

מכתב מהיר וישאל בשמו כיצד ניתן להמיר את גזר הדין 
הרב כמובן הקשה שנחת עליו ולזכות בחיים בריאים. 
 הסכים והבטיח לאיש לבצע את בקשתו בהקדם.

 

נאמן להבטחתו, מיד עם הגיע הרב לביתו, התיישב לכתוב 
מכתב ארוך אל הרבי, בו פירט את כול הידוע לו על מצבו 
הקשה של האיש. כלשונו, שאל את הרבי בשמו, מה עליו 
לעשות כדי להמיר את גזר דינו ולזכות בברכה לרפואה 

כתב נשלח בדואר מהיר לכתובתו של הרבי שלימה. המ
 יורק, ותשובת הרבי לא איחרה לבוא. וכך נכתב בה: -בניו

 

"מסור לחולה כי בימים אלה הולכת ונבנית ישיבת 'תומכי 
תמימים' בעיר מונטריאול, והפסוק אומר "ִאם יֵׁש ָעָליו ַמְלָא 

אך מליץ של . אינו דומה מל(איוב לג, כג) ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִי ָאֶלף"
אם יתרום עבור בניית הישיבה סך אלף למלאך של מאה. 

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                               הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"לזצ"ל         עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
     יצחק בן ברקו דב ז"ל     יר מורד בן שושנה ז"ל מא      הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל      הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                 

גאולה בת טובה ע"ה               שרה בת נרקיס ע"ה                          אביבה בת איירין ע"ה                                           שמואל בן רבקה ז"לאסתר בת בלה ע"ה                                
עמירם בן דבורה ז"ל               אביגדור בן ג'ולי ז"ל      אברהם בן יונה ז"ל                                                                                    תון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"לנעמי בת כ

יצחק בן חביבה ז"ל                    ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל   מסעוד בן יקוט ז"ל           ז"ל    אביחי בן אסתר      מרים בת בלה ע"ה                           
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל        מזל בת שמעון                     אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                         נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

ז"ל   יוסף בן מרים נוסרת            דב בן יצחק ז"ל       דוד בר חסיבה ז"ל                                                                 חי זיזי בן קלרה ז"ל                                               ע"ה שני בת אסתר ע"ה   
ע"ה    רחל רפאת בת השמת ע"ה   ז"ל                              סוליקה בת עישה יוסף בן סעדה                                                                מסודי בת חביבה ע"ה                            רפאל בן אסתר ז"ל

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 ן סעדה ז"ל                                  שמעון בן שמחה ז"ל  יונה ב
ז"ל                       מאיר בן נעמי ז"ל     לטיף בן פרחה      יעקב בן סלימה ז"ל     מרדכי ע"ה                            ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                       ברכה בת 

פאל בן חגית ז"ל         זילפה בת רנדה ע"ה  אורה בת נעימה ע"ה                                                               ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל ר             יעקב בן נעמה ז"ל                   
    אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                                                                 שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                  

אברהם בן דינה ז"ל                            עפאת בת השמת ע"ה              כל נשמות עם ישראל              אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                             

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""תרומהתרומה""פרשת פרשת  
  .נדיבות לב .]ב, הכ[ "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו"

 – פתח ואמר –' וניתבמשך כעשרים שנה שמשתי כנהג מ, 'ודמעות על לחיו, מעשה ביהודי שהגיע אל אחד הרבנים
או בהפעלתו לפי תעריף גבוה , בהפעלת המונה לפני זמן; לא היה יום שלא גנבתי את לקוחותי, אך בעוונותי הרבים'

  ...'באופן שירוץ מהר יותר, ולפעמים גם ערכתי שינויים במכשיר המונה, יותר
 –שאיני יודע להשית עצות בנפשי אלא ,  זכיתי לאחרונה לשוב בתשובה– ממשיך האיש לספר –בסיעתא דשמיא '

               , ג עתה להפךושלנה, האיש הוסיף(' !?כיצד אשיב לאלפי האנשים שאיני מכירם את אשר גזלתי מידם
  ).כי כבר אינו נהג מונית, זה לא שיך, דהינו להפחית לכל נוסע מעט מדמי הנסיעה
' צרכי רבים' יעשה בממון –חזיר גזל את הרבים ואינו יודע למי לה: הרב הקריא בפני האיש את ההלכה הידועה

יהנה כפי ערך , ת שכל אחד מהנגזלים או מיורשיהם"יסבב השי, וכשיעשה צרכי רבים'. ב"ו ס"שס' מ סי"ע חו"שו(
, בערך, האם אתה יודע לשער מהו'). ש"ערוה. 'והבא לטהר מסיעין אותו מן השמים, ואז ימחלו לו על גזלתו, גזלתו

                   , ואם הרב יורה לי ליתנם לצרכי רבים '– השיב –' כחמשים אלף שקלים', שאלו הרב', סכום גנבותיך
  '!אעשה זאת בשמחה

תן לעשות צרכי רבים גם על ידי רכישת ספרי לימוד לבית ישכתב כי נ, ה הקדוש"פתח הרב בפניו את דברי השל
, שבבית המדרש החדש שבונים בעירנו, הוסיף הרב', תישמע'. באופן שהרבים ילמדו ויהנו מהספרים שנדב, המדרש

הגבאים סיפרו שעלות הספריות וספרי הקודש מסתכמת , ולמרבה הפלא, מחפשים אחר תורם לאוצר הספרים
  .'!שקליםבכחמשים אלף 

             , והנה). מבלי להודיעם על המניע לנדבתו(, ומסר להם את מלא הסכום, פנה אפוא בעל התשובה אל הגבאים
ונדהם לראות בכניסה שלט גדול , עמד התורם להיכנס לבית המדרש, שלמת בנית הספרייה המפוארתלאחר ה

, אשר נדבה לבו לגשת אל המלאכה...  מעם–מורם , הלב-נדיב, רוח- לאיש יקר... ברכה לראש משביר: "שעליו נחרט
  ...".ולתרום מהונו את כל אוצר הספרים המהודר

         – שחשב שבקשת הנדיב נובעת מענווה –הגבאי . ביקש להסיר את השלטו, האיש ניגש אל גבאי בית המדרש
מותר לו שיכתוב שמו עליו , מי שמקדיש דבר לצדקה: "א"ת הרשב"ומיד ציין בפניו את המבואר בשו, לא התבלבל

ה ומידת התור. כדי ליתן שכר ולפתוח דלת לעושי מצוות, ומידת ותיקין, וזו מידת החכמים היא. שיהא לו לזיכרון
צריכים אנו להלך אחר מידותיה של תורה שהן , ואם התורה עשתה כן. שהיא כותבת ומפרסמת עושי מצווה, היא

  !כך גם אנו נהגנו, ולפיכך סיים הגבאי". דרכי נועם
כי אולי יש בהעמדתו חשש שקר , בא בעל התשובה ושואל האם עליו להתעקש ולתבוע את הסרתו של השלט, כעת

', נדיבות לב'שתרומת אוצר הספרים לא נבעה מכאשר האמת היא , להיכה על ידו לכבוד ולתהשהרי זו. וגנבת דעת
ומה פתאום שיזכה עבור כך . את השייך להם, כביכול, ולמעשה בתרומתו לרבים השיב להם. אלא מהשבת הגזלה

  ...?לשבח וכבוד כנדיב לב גדול
ן להגדירו משום שאכן יש כאן מעשה שנית, ניתן להשאיר את השלט :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מושיב ה
   , הוא החליט לציית בתמימות ובשמחה לדין התורה. שכן רבים לא היו פועלים כפי שפעל האיש', נדיבות לב'כ

                   , וגם על כך ניתן להכתירו בשבחים, ונדבה רוחו לתקן את חטאיו ולמסור לאלתר את הסכום הגדול
  .כמידת התורה' עושי מצווה'ולפרסם 

           ,תקחו את תרומתי" ידבנו לבו"מאת כל איש אשר : ת פרשת תרומהמהנאמר בתחיל, וניתן להביא לכך סמך
 מדוע קוראת התורה לנתינת –י "קשה לרשויתכן שה". והוא לשון רצון טוב,  לשון נדבה–ידבנו לבו : "י"ופירש רש
שגם על הנותן דבר , י" ואומר על כך רש–? והלא זו חובה שמוטלת על כל אחד מבני ישראל', נדיבות לב'התרומה 

           , לעשות צרכי רבים' חייב'אמנם האיש , ובענייננוגם . כאשר נותן ברצון טוב', נדיב לב'שייך לשון , חייב בוש
  .)אחת שאלתי( 'נדיב לב'ניתן להכתירו בתואר , ברצון טוב, כשמתנדב סכום כה רב, אך בכל זאת

  ].ח, כה ["ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
 ). עקב–רבינו בחיי (ולהינצל מן הסכנה ולבטל הנגזר , וצריך אתה לדעת כי כח התפילה גדול אפילו לשנות הטבע

דבר שאפילו אנשי מעלה לא בנקל זוכים , לה והיא האפשרות לגשת אל המלךזכות גדולה ניתנה לנו באמצעות התפי
. קיץ וחורף יום חול ושבת, ה יכולים לדבר עמו בכל עת משך עשרים וארבע שעות ביממה יום ולילה"ואנחנו ב, לו

, והכל ברצוננו. נוכל לפתוח את פינו ולשוח לפניו דאגותינו, די שנתפלל ומיד נכנס אליו, אין שביתות, אין חופשות
, אין מחסומים, אין שערים, ה מאפשר לנו לגשת אליו בכל עת"מלך מלכי המלכים הקב, מה רב החסד לו אנו זוכים

      , הוא חפץ שאנו נבוא אליו, באה מאתנוואין צורך בקשרים מיוחדים ולא עוד אלא שהפניה אף , אין שומרים
  .בוראנו גם אז לא ימנע בעדנו מלהיכנס אליוהכעסנו את , פשענו, עוינו, ולא עוד אלא אף אם חטאנו

  שכוח התפילה ' אף על פי כן אל יחשה מלהתפלל אל ה, ואפילו אם יודע האדם שאין בו לא תורה ולא מעשים טובים

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"טומי רפאל בן אנה הי, ו" יקוט רבקה בת רחמה הי,ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו" הישמואל בן רונית, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



הרי אני מודיעך מקצת דרכי כשאני רואה בני : ה"אמר הקב": "תנא דבי אליהו זוטא"וכדאיתא ב, הוא גדול מאוד
איך שהם עומדים ומברכים , לא במעשה ידיהם ולא במעשי אבותיהם, ומעשים טוביםאדם שאין בהם תורה 

  ".'פנה אל תפילת הערער ולא ביזה את תפילתם') תהלים קב(שנאמר , ומרבים בתחנונים לפני אני נזקק להם
סיפר נוכל ללמוד מן הסיפור ש, שיש לה מעלה מיוחדת, ובמיוחד בבית הכנסת, כדי להיווכח מה כוחה של תפילה

  ":המגיד מדבר"פסח קראהן המובא בספרו ' הרב ר
  .מדי בוקר היה האיש מתייצב לעבודתו בבורסת היהלומים בשעה שמונה בבוקר. היה זה ברוסיה הסובייטית
  .מתוך מגמה להגיע מוקדם למשרדו בבורסה, יום אחד השכים האיש קום

          כשסובב ראשו ראה יהודי עומד בפתחו של ]. עשירי למניין!" [= א צענטער: "בדרכו שמע מישהו קורא לעברו
נעתר לבקשת האיש ונכנס לבית הכנסת כדי להיות , כיוון שהיה לו זמן. ומבקשו להשלים מניין, כנסת זעיר- בית

והאיש שהזמינו יצא , אך כשנכנס נוכח לדעת שבבית הכנסת ישבו באותה שעה שלושה אנשים, העשירי למניין
ורק עוד , הרי אני לא עשירי אלא חמישי", קרא לעבר האיש שהזמינו, "?הטעית אותימדוע " .לחפש יהודים נוספים

  ".יהודים רבים עוברים כאן בשעה זו בכל בוקר", ענה לו האיש, "אל תדאג" ...!"זמן רב יתקבצו כאן עשרה
כונן ומשחלפו עשר דקות ולקבוצה נוסף רק אדם אחד הוא הת, מתוסכל וכועס התיישב האיש לומר פרקי תהילים

  ".אנא הישאר, עלי לומר קדיש, זהו יארצייט של אבי: "אך האיש התחנן .לצאת מן המקום
  ".והנה עכשיו כבר שמונה, אני חייב להיות במשרדי בשעה שמונה", השיב לו מיודענו, "איני יכול להישאר"

ברגע שיהיו לי עשרה , יש לי יארצייט ועלי לומר קדיש, איני נותן לך לצאת, הקשב: "אז אמר לו האיש בתקיפות
  ."אנשים נגמור ותוכל ללכת

  .חלפו עשר דקות נוספות ובקושי הצליח האיש להביא שני בני אדם נוספים. באי רצון הוא חזר לומר תהלים
אילו היה לך יארצייט : "אמר לו האיש, כאשר פנה איש הבורסה פעם נוספת לעבר הפתח על מנת ללכת לעבודתו

  ".עתה רצוני שתעשה אותו דבר עבורי. והייתי נשאר, וצה שאני אשארשל אביך היית בוודאי ר
בסביבות השעה שמונה , הסכים להישאר, הדברים כבשו את לבו ואף על פי שתכניות העבודה שלו נשתבשו

, וכבר יוכל לצאת לדרכו, קדישהנה אומר בעל היארצייט . והאיש נשם לרווחה, ושלושים הושלם סוף סוף המניין
והלה הביט בחוסר סבלנות בשעונו ובפתח בית הכנסת , תעתו הוא החל להתפלל תפילת שחרית כסדרהאולם להפ

. ובלית ברירה נשאר האיש עד סוף התפילה, כזו לא הגיעה" ישועה"אולם . בתקווה שיגיע מתפלל נוסף שיחליפנו
ש ואז "גיש לנוכחים עוגה וייה, משנסתיימה התפילה הודה בעל היארצייט מעומק לבו על נכונותו להשלים לו מנין

  .איפשר לאיש לצאת לדרכו
  .ומאידך על ההפסד שנגרם לו, על אודות המצווה שקיים, מחד, האיש החל את צעדיו כשבלבו מתרוצצות מחשבות

, והנה רץ לקראתו אחד מעובדי משרדו. מצא את עצמו במרחק שני בנינים מבית הבורסה, עוד הוא הולך ומהרהר
         , הבולשביקים השתלטו היום על הממשל! מהר הסתלק מכאן: "דו בבהלה וצווח לעברוכשהוא מנופף בי

הימלט על , עכשיו הם עסוקים באיסוף השלל. וכמה מהם פלשו לבורסת היהלומים והרגו שם כמה יהודים
די זמן רב היה לו כ. עד עבור זעם, וישב במקום סתר במשך ימים אחדים, חיש מהר נמלט האיש מהמקום !!".נפשך

  .הכנסת שנראתה לו כהפסד-בזכות ההמתנה בבית, להתבונן ולהפיק לקח אודות החיים שניתנו לו במתנה
שעיקר התפילה והזכייה לכל מעלותיה היא , א כותב"לרב דניאל פלבני שליט) א"ח" (אמרי דניאל"בספר 

, !"תן לי לחם! אבא: "דברלבקש כל דבר בבכי או לפחות בקול בכי כילד קטן המבקש מאביו , כשנאמרת בתחנונים
תן לי דעת להבין ',ה, אנא"יבקש מאיתו יתברך " אתה חונן"כשאומר : ולמשל, כעני המבקש בפתח, !"תן לי מים"

 הן ברכות –וכן כל הברכות כולן , ועוד, ועוד" זכני להתמיד ולראות במאור התורה, בעמקי סודות תורתך הקדושה
      , כיתי והריני יכול ללבוש בגדים ואין אני חלילה חולה ושוכב במיטהה שז" ב–" מלביש ערומים"השחר בברכו 

          הרבה בקשות על הבנים יש בתפילה הן בברכת התורה . וכן יתר הברכות, זכיתי לראות" פוקח עוורים"וכן 
 יבקש ויתחנן ובקול בכיה וערגה לפניו –" לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה"וכן כשאומר " ונהיה אנחנו וצאצאינו"
  .בעלי מידות ומעשים טובים ובל ידח ממנו נידח ועוד ועוד, וחושבי שמו' יראי ה, ברך למען יזכה לבנים צדיקיםית
ל כי תפילתו הייתה בבכי "ז" ש"חזון אי"ל אמר כי לא יכל לעמוד בתפילה ליד גיסו ה"רבי יעקב קנייבסקי ז" סטייפלער"ה

  .א יכול להמשיך ולהתפלל והיה נימס לבו הטהור כמיםעצום וממש בערגה כילד קטן המשתפך לפני אביו עד של
ץ אזי כל העם היה פורץ "שכל תפילתו הייתה ממש בבכי ותחנונים ואם היה עולה להיות ש, ל"וכן מסופר על הגאון מוילנא ז

  .יחד איתו בבכי
וכל התפילה כולה היו הדמעות נושרות מעיניו וכל השומע קולו , ץ בירושלים"ן וששהיה חז,  מסופר על רבי נתן סליםועוד

  .ורואהו בעת התפילה היה בוכה איתו ושופך לבו לפניו יתברך
  .יש למי לבכות ולמי להתחנן; מתיקות התפילה נובעת מן הידיעה ומן התחושה שיש לנו אבא שבשמים

       , ל עת שציערוהו או היכוהו מיד פונה לאביו ושוטח לפניו בקשתוהאחד יש לו אב ובכ, ונראה להמשיל זאת לשני ילדים
  .עומד בצד בוכה ומצטער, מה שאין כן אותו ילד יתום ואין לו למי לפנות

: פעם ניגש אליו אחד מאנשי הציבור ושאלו. שהיה מאריך בתפילת העמידה כשעה, ל"מספרים על רב חשוב בשם רבי זלמן זצ
מה יש לכבודו להאריך כל כך  ,אני גומר את תפילת העמידה בשלוש דקות. תו נוסח תפילההרי חכמים תיקנו לשנינו או"

לאדם שמוזמן אצל המלך לראיון ? ומשל למה הדבר דומה. שאני עדיין מקצר בתפילתי, דע לך: "ענה לו הרב ..."?הרבה
שיש לו הזדמנות כה גדולה ועד , כשהגיעה סוף סוף הזכות לדבר עם המלך הלא אין לתאר איזו שמחה יש לאדם, בנפרד

זכות גדולה ונפלאה נפלה , כך להבדיל גם אנו .בכדי לשהות יותר במחיצתו של המלך, בוודאי שלא ידבר מהר אלא לאט לאט
   ."וכל זמן שאנו נמצאים במחיצתו השמחה יותר גדולה, הוא-ברוך-בחלקנו להתפלל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש

למשל כאשר אדם הולך לחתונה ככל שהוא מקורב יותר לבעל , ה" במחיצתו של הקבהבחינה היא כמה זמן אדם נמצא
וככל שקירבתו לבעל השמחה אינה קירבה חזקה  ,השמחה הרי שהוא מקדים להגיע לאירוע והוא גם נשאר באירוע עד סופו

                     : ימוד התורהכך צריכה להיות ראייתו של האדם את התפילה ואת ל. יתכן שיגיע לשעה או אף פחות מזה לשמחה
  .)אור דניאל(  כך הוא צריך להקדים בבואו ולאחר ביציאתו–ה " להקב–" בעל השמחה"לככל שהוא מקורב יותר 

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: לימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמותזכות ה
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז תוןשמואל בן ח נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זירון בן אסתרנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע
  .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"סתר זנ יונה בן א"לע, ל" זלדן בת פרוויןנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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רּוָמה ָרֵאל ְוִיְקחוּ ִלי ּתְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ  (כה,ב) ּדַ
הכוונה כאן למתרימים, לגבאי הצדקה. לא משה ולא אהרן יהיו גבאי הצדקה, אלא 

אם ? ולמה לא משה ואהרן בעצמם". אחרים מישראל יהיו אלה ש"יקחו את תרומתי
משה ואהרן עצמם ידפקו על דלתות בתי בני ישראל ויגבו את תרומת המשכן, האם 
יהיה אחד מישראל שיעז לסרב להם? גם מי שבתוך תוכו אינו רוצה לתרום מכספו, 

אין לו ברירה אלא לפתוח את הכיס  –כשמדובר בגבאי צדקה מהסוג של משה ואהרן 
ֵני יִ אומר הקב"ה: " .ולתרום ר ֶאל ּבְ ּבֵ רּוָמהּדַ ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ּתְ  . הם יקחו, לא אתם -" ׂשְ

ל אבל אם יהיה " ֶבּנּו ִלּבוֹ ֵמֵאת ּכָ ר ִיּדְ   .", שנותן מרצון, אתם גם יכולים לקחתִאיׁש ֲאׁשֶ
 

, ולא משה ואהרן. משה רבינו הלא הוא בעל ועוד סיבה מדוע גבאי צדקה יקחו את הכסף
וא רואה בדיוק מה טיבו של הכסף ועד כמה הוא רוח הקודש וכשיהודי נותן לו כסף ה

, הרי כספי התרומות ואם כך יהיהלא ייקח אותו.  -כשר. ואם הוא מוצא בו איזה פגם 
רּוָמהלכן "... יהיו מועטים מאוד ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ּתְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ שהם יהיו גבאי הצדקה.  -" ּדַ

ל ִאיׁש , בלי חקירות ודרישות, ואז "הם ידפקו בדלת ויקחו כל מה שיתנו להם ֵמֵאת ּכָ
רּוָמִתי ְקחּו ֶאת ּתְ ֶבּנּו ִלּבֹו ּתִ ר ִיּדְ  ".ֲאׁשֶ

 
 הסאטמר רב'ה. כידוע, היה בעל צדקה גדול. פעם הגיע אליו אברך נזקק הסאטמר רב'ה,

הוציא מעטפה ובה סכום כסף ונתן לו. לאחר מכן נכנס לרב'ה אדם נוסף, יהודי פשוט, 
ואף הוא ביקש מהרב'ה תמיכה כספית. נתן לו הרב'ה סכום גדול הרבה יותר ממה שנתן 

הדבר נודע לאברך והוא שב ונכנס לרב'ה ותמה בפניו: "הלא אני נזקק הרבה . לאברך
 אמר לו הרב'ה:?" נתן לו סכום גדול יותר ממה שנתן לייותר מהיהודי השני, מדוע הרב'ה 

לך נתתי מכסף מיוחד!  אתה רוצה מהכסף ההוא? אין בעיה. מהכסף ההוא יש לי בשפע.
דע לך כי יש לי כסף מכמה קופות, הכסף שהבאתי לך הוא מקופה מיוחדת ויש בו ברכה 

 ?.מיוחדת. איך אתה משווה בין הכסף שהבאתי לך לכסף שהבאתי לו
ר " וה"בית הלוי" מפרש: אֹמר  ה'ַוְיַדּבֵ ה ּלֵ רּוָמהֶאל ֹמׁשֶ ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ּתְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ זה  -" ּדַ

דהיינו, אפילו אם הם נותנים לא ', מכוון לבני ישראל. אצלם די ב"תרומה", לא 'תרומתי
זה לצדקה אפשר לקחת מהם. וכמו שמובא בגמרא (ב"ב י:) "האומר סלע  –לשם שמים 

ל ִאישׁ ". "הרי זה צדיק גמור -בשביל שיחיו בני  אלו הערב רב (כמובא בזוהר).  –" ֵמֵאת ּכָ
ֶבּנּו ִלּבוֹ ולגביהם צריך דוקא " ר ִיּדְ רוָּמִתי", ורק "ֲאׁשֶ ", דהיינו צריך שהתרומה שלהם ּתְ

 .אין לקבל מהם תרומה למשכן –תהיה לשם שמים, ואם נותנים שלא לשם שמים 
 ראובן) (יחי
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רּוָמה  (כה,ב) ְוִיְקחּו ִלי ּתְ
 '. ", היה לו לומר 'ויתנו לי תרומהְוִיְקחוּ "השאלה הידועה: למה נאמר 

 אלא אדם צריך לדעת שאתה נותן מעצמך עבור מישהו אחר, אתה בעצם תורם לעצמך.. 
 אתה 'לוקח' לך את התרומה, זאת נבין היטב על פי הסיפור הבא:

"כי אין שמחה דעו לכם, יקיריי ואהוביי", פתח המגיד הנודע הרב חיים זאיד שליט"א, "
תארו לעצמכם, כי אתם רואים . לאבא יותר מלראות את בניו חיים באחדות ובשמחה

את אחד מילדיכם הולך ודואג לכל אחד מאחיו ואחיותיו: עוזר לאחותו בטיפול 
 . כמה שמחה וקורת רוח היתה לכם ממנו –דואג לעבודה לאחיו המובטל , בילדיה

דעו לכם, כי כך בדיוק היחס שיש בשמיים לאדם העוזר ונותן מעצמו לשני, שהקב"ה 
אני רוצה לשתף אתכם . והוא משלם לו על כך עוד בעולם הזה, שמח בו ומתפאר בו

 :במעשה מופלא מאין כמוהו, שאירע לי לאחרונה, טרם כניסת חודש אב התשע"ז
לאחרונה, הוזמנתי על ידי ארגון עזרה וחסד, לצאת לנופש חיזוק בחו"ל לילדים עם "

ך אני להתארגן רואה אני בכך שליחות גדולה, אלא שלשם כך צרי. קשיים ומוגבלויות
לקראת הנסיעה הגדולה ולחפש מזוודות גדולות המתאימות לי ולבני ביתי, אשר בהם 

אני מתכוון להכניס הפתעות לילדים המתוקים, ספרים ועוד דברים, מלבד חפציי 
 . האישיים

 
הרמתי טלפון לכמה גמחי"ם בבני ברק ושאלתי , בוקר אחד, מיד אחר חזרתי מהתפילה

דות גדולות למשך כמה שבועות, אך כולם אמרו לי פה אחד כי אין האם יש להם מזוו
בגמ"ח אחד הכל כבר היה תפוס, אצל השני אין הוצאת מזוודות : להם את האפשרות

 . מה עושים? אם אין ברירה, נקנה'. לחו"ל וכו
 

בינתיים, הייתי חייב לצאת מהבית ולהגיש מסמך דחוף לעירייה, אשר המועד האחרון 
אצטרך  –בצהריים בלבד. במידה ולא אגיש אותו היום  13:00יום עד השעה שלו היה ה

 יש לי עוד שעה,  – 12:00הבטתי בשעון וראיתי כי השעה . לחכות חודשיים נוספים
וירדתי  160עליתי על קו . "אין בעיה, ארוץ מהר לאוטובוס ואגיע בזמן", אמרתי לעצמי

מצוין, עוד כמה שניות אהיה אצל , ותדק 5יש לי  – 12:55בתחנה של העירייה בשעה 
 . הפקיד ואגיש לו את המסמך

 
העירייה, אני רואה יהודי זקן היורד לאיטו  יןיאך הנה, לפתע, בעודי רץ אל בנ

מהאוטובוס עם מזוודה בה הוא העמיס את כל הקניות שעשה בסופר. כנראה, לא רצה 
מה לעשות שהכל עולה היום כסף, על כן, העמיס  –הוא לשלם כסף על השקיות בסופר 

ועוד קופסאות שימורים, תפו"א, , הוא את כל הקניות במזוודה: ירקות, בקבוקים, שמן
ומה אומר . אני מביט בו ורואה כי המזוודה צועקת הצילו ועומדת להתפוצץ. דברים

אירע", ממש בעודו יורד מהאוטובוס, קרעה אחת מקופסאות  –לכם: "כאשר יגורתי 
השימורים את המזוודה, ובבת אחת החלו כל עשרות המוצרים להתפזר ארצה ולהתגלגל 

 . במורד הרחוב
 

ירושלים', זהו רחוב ההולך בירידה, ' רחוב –הרחוב של העירייה כל מי שמכיר את 
וממש כמו בסרטון החלו כל המוצרים להתגלגל במורד הרחוב לכל עבר: תירס, שמן, 

הזקן ההמום הביט בבהלה ואמר: "מה ו'. בקבוקי יין... והגיעו 'עד שיכון רסק עגבניות, 
ם ושבים. הבטתי בשעון וראיתי זה הששה שקיות שחסכת", אמרו בליבם העוברי?", "זה

 ?...דקות. לעזור ליהודי הזקן או לרוץ לעירייה למסמך הדחוף 5עוד כי יש לי 
הורדתי את החליפה, וביחד עם ילד מתוק ". ריחמתי עליו, ואמרתי לו: "אני אעזור לך

התחלתי לערוך מרדף אחרי הקופסאות והבקבוקים. תארו לעצמכם: אתה רץ אחרי 
ועד שאתה מגיע אליו הוא נתקע מתחת , י עין הרע רץ יותר מהר ממךתירס, והוא בל

 ואז אתה צריך להתכופף עם כל הגוף ולמשוך אותו... לאיזה רכב,
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שם ברחוב. היה זה  אל תשאלו איזה מרדף וריצה היתה בתקוה שנהג הרכב לא יתניע.

שוב מהר אחרי  פרויקט מתיש: אני תופס מהר את הבקבוק שמן, רץ לזקן, נותן לו ורץ
תים, הם מתגלגלים ונכנסים בתוך חנות של מישהו, ואני צריך להיכנס ולחפש אותם בין יהז

דקות שרצתי אחרי קופסאות  35רגלי האנשים... אוי, אל תשאלו מה היה לי שם. כמעט 
מה קרה לזקן הזה?! החליט לקנות הפעם כל כך הרבה שימורים?", ". בחום הכבדשימורים 

כמה היה קשה לתפוס אותם וואי , ובכלל, הקופסאות הקטנות של הטונה. חשבתי לעצמי
בנוסף, ישנם אנשים נחמדים ברחוב שעומדים ונהנים לראות יהודי עם זקן בשם ... וואי

 . ממש מחזה מהנה –פסאות שימורים חיים זאיד ועוד ילד קטן שרצים אחרי קו
הכי נחמדים היו אלו שכאילו באו לעזור ואומרים: "הנה, יש מאחורי הגדר עוד שניים... 

 .דקות של חום ועמל, כשאני מפסיד את התור בעירייה 35". מתחת לרכב יש עוד בקבוק
 

בסוף, ניגשתי לזקן ואמרתי לו: "אספנו את הכל, כעת תקרא לאיזה נכד שיבוא ויקח אותך 
הזקן הצדיק, מביט בחפצים ואומר לי: "רק רגע, חסר עוד בקבוק ". הביתה עם כל הדברים

שמן". "אני לא מאמין", חשבתי לעמי, "הוא רוצה שאני יחפש בכל בני ברק בקבוק שמן, אני 
מה הוא מאשים אותי עכשיו שלא מצאתי לו  –שיקנה בהם ארגז שמן ₪  50מעדיף לתת לו 

 ?!". את הבקבוק שמן
 

בקבוקי שמן במבצע וחסר לי אחד,  5קניתי : "אך הזקן הצדיק לא נרגע והחל להשתולל
תמצא לי אותו". "אדוני, אני מצטער, הפכתי את כל העיר, אני לא מסוגל יותר, אין לי מושג 

האבוד, העיקר תהיה בריא, שלום ולהתראות", אמרתי לו  איפה למצוא את הבקבוק
 . והתקדמתי לכיוון העירייה כשכל כולי נוטף זיעה

 
יותר מחצי שעה איחור. הגעתי לשם ובישרו אותי שהפקיד  – 13:35הגעתי לעירייה בשעה 

אבל... זכרו רבותיי, "אשרי משכיל . פספסתי את הכל, 13:00  -שמטפל בעניין יצא בדיוק ב
כאשר  -' "אשרי האדם אשר יורד אל הדל והמסכן ועוזר לו, "ביום רעה ימלטהו ה –ל דל" א

 הוא יצטרך לעזרה, ישלחו לו משמיים עזרה וישועה. 
 

מיד אורו עיניו של הפקיד והוא  .לפתע, אני רואה פקיד אחד היושב משועמם ופניתי אליו
באתי לסדר איזה מסמך שהמועד האחרון , "היי, אתה הרב זאיד?!", "כן", השבתי: " אומר לי

בוא תראה לי במה מדובר", הוא קרא לי. ". "שלו זה היום, אך אני רואה שפספסתי את הזמן
הוא עבר מהר על המסמך ואמר לי בתדהמה: "אמור לי בבקשה, האם התכוונת להעביר את 

ודע שהוא אתה י. כן", השבתי?", "13:00  המסמך הזה לפקיד פלוני שנמצא פה עד השעה
באמת?! ב"ה", אמרתי, "אז ". "לא היה מאשר לך את זה בגלל התאריך והיית רק מפסיד מכך

תוך כמה דקות הוא ". מה אוכל לעשות?". "חכה פה רגע אחד ואני אסדר לך את העניינים
 .סידר שם כמה עניינים והמסמך עבר בהצלחה ב"ה

 
ה' שאיחרתי את המועד בזכות  הרמתי עיניים לשמיים והודתי לבורא עולם: "תודה לך

רק הייתי מסתבך, וכעת סידרת  13:00העזרה לזקן, שאם הייתי מגיע לפקיד שלפני השעה 
לי את הכל ברחמיך הרבים. אתה מראה לי ממש איך מעזרה וחסד לא מפסידים". הודתי 

 –רב לפתע נזכרתי, כי מול בניין העירייה יש משרד '. לפקיד ויצאתי מבניין העירייה מאושר
הבת שלי שתהיה בריאה, . קו –קו' בו ניתנת האפשרות להנפיק ולחדש את כרטיס הרב 

היא לוקחת לו את  -איבדת את כרטיס הרב קו שלה, וכל היום היא במריבות עם אח שלה 
החלטתי להיכנס ולהנפיק לה כרטיס רב קו חדש. אך מה עושים? . הכרטיס והוא לוקח לה

הרמתי עיניים לשמיים . ובלעדיה לא יתנו לי להוציא כרטיס בשבילהוהרי הבת לא איתי, 
הרי  –על מעשה טוב שהוא עושה  ואמרתי: "רבונו של עולם, כשאתה משלם שכר ליהודי

עזרתי לזקן, תעזור לי גם עכשיו עם  ,שאתה משלם ללא גבול וללא היגיון, אנא בבקשה
 ".ו את עוגמת הנפש בביתהכרטיס רב קו של בתי שינפיקו לי כרטיס, ותחסוך ל
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קו' וביקשתי רב קו בשביל בתי. "מה פתאום! אי אפשר בלי שהבת  –נכנסתי למרכז ה'רב 
לכיוון היציאה, ואז לפתע קורא לי  הסתובבתי אחרונית. תהיה פה", אמר הפקיד נחרצות

אבל על הפנים שלך רואים , הפקיד ואומר לי במילים הללו: "הרב, בוא רגע, אין לי הסבר לכך
איזה מעשה טוב מיוחד. תחכה פה רגע, אני יסדר לך את זה בדרך מיוחדת  שעשית היום

ו עם כל הפרטים ק -קו לבת שלך". הוא נכנס למחשב ולאחר דקה הוציא לי רב  -ואוציא רב 
תראי מה זה, עזרתי : "יצאתי משם מאושר וצלצלתי לאשתי. של הבת שלי, ממש כמו חדש

ליהודי זקן במסירות נפש לאסוף קופסאות שימורים במשך חצי שעה, וה' סידר לי מעל 
הטבע את המסמך בעירייה ואפילו את הרב קו של הבת, ממש בניסי ניסים. תראי איך ה' 

 ".שה חשבונות ועוזר למסכניםמשלם למי שלא עו
 

הקשיבו היטיב רבותיי, בעודני מדבר עם אשתי בהתלהבות ובשמחה בטלפון, צופר לי נהג 
שלום מנד'י " .משאית אחד: "שלום הרב, מה נשמע?". היה זה מנד'י, תלמיד בוגר מהעבר

עובד?", הרבה זמן לא ראיתי אותך, מה זה הרכב הזה. במה אתה , "היקר", קראתי בשמחה
התחלתי לעבוד במשלוחים של . "בעודי אחוז בשפופרת בשיחה עם אשתי, שאלתי אותו

מזוודות?!", הוכתי בתדהמה, "תעצור בצד מהר, אני חייב . "הוא צועק לי בשמחה", מזוודות
הוא עצר את הרכב בצד. נכנסתי לרכבו בחיוך ואמרתי לו: "בדיוק ". לשאול אותך משהו

וודות גדולות ועשיתי טלפונים לכמה גמ"חים, אך לא מצאתי משהו הבוקר חיפשתי כמה מז
?", מתאים ולא ידעתי מאיפה להשיג. תגיד אולי יש לכם כמה מזוודות שאתם מוכרים בזול

הרב יחכה רגע אני אבדוק לו", הוא אמר והרים ". מה הרב צריך מזוודות?", הוא קפץ ממקומו
מחה ואומר לי: "כבוד הרב, במפעל שלנו יש טלפון. לאחר כמה רגעים הוא פונה אליי בש

 –כמה מזוודות עם פגמים קלים ומצחיקים שאין בהם ממש, ובעל הבית רוצה לזרוק אותם 
 !". הרב, אל תדאג מחר אני אביא לרב כמה מזוודות שכאלו בלי כסף

 
, הסכיתו ושמעו, יקיריי, לאחר יומיים הוא דופק לי בדלת ומביא לי שלוש מזוודות גדולות

אני הולך לעזור בשיא החום ליהודי שנקרעה לו  -מזוודה תחת מזוודה" " .יפות וחדשות
המזוודה ואף מוותר על התור שלי בעירייה, וה' יתברך רואה את עזרתי לדל, ומשיב לי 

 ,קו של בתי –הוא גם סידר לי את המסמך הדחוף בעירייה, וגם את הרב  –בכפליי כפליים 
מה אני  ,וכבר אמר הקב"ה לישראל: "בניי אהוביי .ל כך חיפשתיואפילו את המזוודות שכ

 '). תנדב"א כו(מבקש מכם? אלא שתהיו אוהבים זה את זה, ומכבדים זה את זה" 
דעו לכם רבותיי, כי מי שעושה למען השני ופועל למען השני, גם שזה על חשבונו בחום ובצמא, 

אותו עד למאד ויחזיר לו על כך בכפלי ה' יתברך אוהב  -וגם אם נראה לו שהוא מפסיד מכך
 )543('טוב לחסות בה' גיליון  .כפליים

 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל, עדן בת גילה.
 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי, קורל בת סיגל.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  בן מסעודה,יפה, אילן 

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 

קאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה רחמים בן מורוור ז"ל, יחז
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  דבורה בת מרים ז"ל. ,ז"ל

שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
"ל, ירושה בת רות תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה  ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל.

 
 



 



 



 



 



 

 

 
  

 
   

  
 

 בית המדרש 'בית יוסף' גבעת אולגהבבית הכנסת ו
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

איך עושים  רק השאלה -"משנכנס אדר מרבין בשמחה"  
 את זה?

התשובה תובן על פי משל: ילד קטן הולך ברחוב מקפץ, 
שמח ומפזז. למה הוא שמח?  התשובה: כי אבא שלו לידו 

 ואיך אני יודע?
כי תראו מה יקרה אם אבא שלו פתאום יעלם לו? הוא 

 מיד יתחיל לבכות 'אבא איפה אתה?'...
 .כי אבא היה לידו.. הומכאן שהסיבה שהוא שמח היית

דר. חודש אדר מזכיר לנו –'אדר' הוא נוטריקון 'אלף' 
ביננו.  דרהוא הקב"ה שהוא אלופו של עולם  – 'אלף'ש

 ואם הקב"ה שהוא אבא נמצא איתי יש סיבה לא לשמוח? 
 מתוק מדבש!לכן משנכנס 'אדר' מרבין בשמחה.   

 
 (מהרב מיכאל לסרי שליט"א)ובעניין זה מילתא דבדיחותא 

התחתן, הוא הזמין לחתונה את כל הבן של האריה 
חיות היער בהזמנות כבוד אישיות, ובחתונה עצמה הוא 

 העמיד כשומר את השועל.
לפתע השועל מבחין בלטאה קטנה שנכנסה ללא 

הזמנה... 'סליחה איפה ההזמנה? 'שואל השועל 'אין לי' 
 היא עונה 'אז תצאי החוצה' 'לא רוצה' 

החוצה וחוזר כשהוא השועל תופס אותה, מוציא אותה 
צולע... וכולם מתפלאים איך לטאה קטנה עשתה את 

 השועל צולע?
ניגש אליה הנמר ומוציא אותה החוצה וגם הוא חוזר 

צולע והפליאה גוברת... ואז ניגש האריה בעצמו, מוציא 
 אותה החוצה וחוזר צולע.

יוצאים כמה חיות לראות מה קורה בחוץ? הם רואים 
עליהם במבט מאיים ומפחיד  דינוזאור ענק מסתכל

 ואומר 'נראה מי עוד רוצה להציק לאחותי הקטנה'...
 

אחים יקרים! כאשר יש אח גדול וחזק זה משרה רוגע 
ושמחה וכל שכן כאשר יש לנו אבא גדול בשמים שאנו 

 כים להיות בשמחהיצר
 שמחה כפולה אדר א' ואדר ב'. והשנה זו

***** 
 ויקחו לי תרומה... (כה', ב')

 וע נוספה המילה 'לי' היה יכול לומר 'ויקחו תרומה'...מד
דוד המלך  הקדמה א':מסביר רבנו ה'בן איש חי' זיע"א: 

: 'כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח (תהלים ח', ד')אומר 
וכוכבים אשר כוננת'... כלומר ע"י התבוננות בנפלאות 

 הבריאה האדם מתפעל ומרומם את שמו של הקב"ה.
ההתפעלות מהבריאה היא משני קצוות האחד והנה 

מהדברים הגדולים שבבריאה כמו השמש ומערכת 
הכוכבים, כי הרי השמש היא גדולה בהרבה מכדור הארץ 
 ונמצאת במרחק המדויק ביותר ממנו כדי שתאפשר חיים

 יקת ומופלאה.והקב"ה ברא זאת בצורה כל כך מדו

 

בס"ד

  166.449  –  כניסת השבת
 18.01 –יציאת השבת 

  18.26 )דקות זמניות  72( תם רבנו
 (אופק חדרה)) 

 לקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"י
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

יאה כמו ומצד שני יש התפעלות מהדברים הקטנים בבר
שידוע כי קיימים יצורים חיים שנראים רק בהגדלה 

 ויצורים אילו מורכבים בצורה מושלמת. פבמיקרוסקו
וזה שאומר דוד המלך ע"ה: 'כי אראה שמיך מעשה 
אצבעותיך ירח וכוכבים' אילו הדברים הגדולים 

 שבבריאה שמהם באה התפעלות עצומה. 
ץ' דהיינו ומצד שני 'ה' אדוננו מה אדיר שמך בכל האר

מהדברים הקטנים והמיקרוסקופיים שנבראו על הארץ 
 שמהם מתעוררים גם לשבח ולרומם את ה' יתברך.

מובא בחז"ל כי הקב"ה ברא את העולם  הקדמה ב':
באמצעות אותיות התורה הקדושה, האות ל' היא 

בריאת הדברים על הגדולה באותיות והיא מורה 
ו'... ואילו הגדולים כמו השמש ומערכת הכוכבים וכ

קטנה שבאותיות והיא מורה על בריאת ההאות י' היא 
 היצורים הקטנים בבריאה.

תרומה' 'תרומה' מלשון  ליוזה שאומר הכתוב 'ויקחו 
'רוממות והלל'. הקב"ה אומר לעם ישראל שירוממו 

' דהיינו בפלאי הבריאה מהאות ליאותו ע"י התבוננות ב'
ד האות י' שמורה ל' דהיינו הדברים הגדולים בבריאה וע

 מתוק מדבש!על הדברים הקטנים שבבריאה...   
***** 

 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (כה', ח')
בית המקדש הראשון היה קיים על מכונו במשך תי' שנה 

 ).420) ובית המקדש השני היה קיים תכ' שנה (410(
ומביא בעל הטורים רמז נפלא מהמילה 'ושכנתי' שהיא 

תי' רמז לבית ראשון, וגם צירוף של  -צירוף של 'שכן 
 מתוק מדבש!   תכ' רמז לבית שני. -'שני 

***** 
הרוצה 'אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ברבי שמעון 

שיתקיימו נכסיו ייטע בהן אדר שנאמר אדיר במרום 
 (ביצה טו ע"ב)  ה'...'

 מאמר זה תמוה כי לכאורה מה הקשר? 
  ואביא בס"ד שני ביאורים: 

אשון של בעל 'ערוגת הבושם': 'אדר' במילוי = הסבר ר
. כלומר הרוצה שיתקיימו נכסיו ש-י-ת, ר-ל-ף. ד-ל-א

 שיאלףצריך שתשרה השכינה במעשה ידיו ואיך? ע"י 
 את עצמו להיות דל ורש כלפי הקב"ה.

 
בשני  הקדמה:הובא בגיליון המאיר תשע"ח:  הסבר נוסףף

בפסוק 'כי  מקומות בספר תורה הוגדלו האותיות ד' ור':

-' ובפסוק 'שמע ישראל ה' ארל אח-לא הלא תשתחוו

'. וכתב ה'מגלה עמוקות' שהסיבה דלוקינו ה' אח
שהוגדלו שתי אותיות אילו היא כדי שלא נטעה חלילה 

' דביניהם. ומקור הדברים במדרש: 'שמע ישראל... ה' אח
אם אתה עושה ד' לר' אתה מחריב את כל העולם כולו 

 לד' אתה  אם אתה עושה ר' ראח'לא תשתחוה לאל 
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 פרשת תרומה תשע"ט



 ר
 
 
 
 
 
 

  ברכה והצלחה  –יעקב ואורי ישראל  / להצלחה בכל  –דקל מלכה   להצלחת:
   רפואה שלימה –/ ברוך בן גיטה רפואה שלימה   –אהרון בן מסעודה 

 רפואה שלימה –תהילה בת רבקה 

,במעברה במתחם 'אגרובנק' בחדרה. 'נתנו לנו אוהל
לי  ה, הייתקטן קיבלתי ארגז עץ קטן, עשיתי מממנו ארון

 פתילייה לבשל שעד היום קיימת...'
'לא היה כמעט כלום לאכול, אבל שמחנו על מה שיש, 
בבוקר קיבלנו חתיכת דג מלוח, קצת ריבה, מרגרינה, 

כיוון שהייתי נמוכה החשיבו  ,ופרוסת לחם החצי עגבניי
 אותי בסיווג עם הילדים, ופעם בשבוע קיבלתי רבע עוף.

הייתי בהריון הראשון שלי  תפוח, פעם אחת חלמתי על
  לה הלכתי לשכנה שלי ואמרתי ,והרגשתי כאבים

היא הלכה  ''מסעודה, יש לי כאבים וחלמתי על תפוח
 חזרה והביאה לי תפוח ,אוהל המטבח לידלרחוץ כלים 

 ...וברוך ה' הכאבים פסקו בירכתי ואכלתי שלם
 17הייתי בת  ,ואז בחודש אב נולד בני הבכור יהודה

לקיים את מנהג מאוד לקראת יום הכיפורים רציתי ו
 הכפרות על תרנגול כפי שנהגנו בחוץ לארץ.

 ע"ה מאיאציין כי לאורך כל השנים אכהערת ביניים 
 , תרנגולקפידה על מנהג הכפרות בתרנגולים דווקאה

היא הייתה  ,לכל בן במשפחה ותרנגולת לכל בנות הבית
מורטת בעצמה לאחר מכן  ,ניגשת לשוחט ,קונה אותם

 ,מכשירה את הבשר בבית כדין וכהלכה ,הנוצות תא
כאשר  ומכינה ממנו את סעודות ערב יום כיפור והחגים.

 ..הכפרות לעניים. אבא היה נותן את מעות פדיון
באותם  ' מספרת אימא,תרנגול במעברה? אשיגמאיפה '

ימים היה איסור למכור תרנגולים כי היו מגדלים אותם 
ושאלתי אותה מה ושוב ניגשתי לחברה  לרביה בלבד.
 ...'מאוד רוצה לעשות לתינוק שלי כפרותאעשה? 'אני 
שיש  אישהיש (בדרום חדרה) שבכפר ברנדס  החברה אמרה

בלי קבלות שלא  תרנגולים לה לול והיא מוכרת בסתר
 ותעשי כפרות לתינוק.תקני ממנה  ,יפלילו אותה

מוקדם  קמתי ,החלטתי שאני לא מפסידה את המצווה'
קניתי (מהלך של כשעה הליכה לערך) הלכתי אליה  ,בבוקר

כיסיתי את הסל עם הסוודר  ,תרנגול, הכנסתי אותו לסל
 .'השוחטאל  יומיהרתשלי. 

עוצר אותי  ,כנס לשוחטילה תאיך שאני עומד ,והנה'
... 'מה יש לך ביד? תפתחי את הסל'שוטר וצועק עלי 

  'ית את זה?מאיפה קנ'הוא ראה את התרנגול וצעק 
כי לא רציתי לגלות את  ,עניתי 'מערבי אחד שעבר כאן'

 .כדי לא להפליל אותהשל האישה זהותה 
ואני חזרתי הביתה בוכה...  השוטר לקח לי את התרנגול

שלקחו לי... ועל זה שאיני  נגולבכיתי המון על התר
 יכולה לקיים את מנהג הכפרות...

 
אין לי ספק כי בשמים הדמעות של אימא  !אחים יקרים

מושלמת הרבה יותר  'כפרה'זה נחשב לה כלרצון ועלו 
מאת כל איש אשר ? כי 'מכל השנים האחרות ולמה

 'תקחו את תרומתי ידבנו ליבו
כאשר  ,ץ ברצון שלנו לקיים את מצוותיופה ח"הקב

ולא  ום מצווה אז גם אם הוא נאנסייהודי מוסר נפש לק
שהוא קיים מעלה עליו הכתוב כאילו  ה,הצליח לקיימ

 !!!באופן היותר מושלם לפני ה' יתברך אותה
 

 שבת שלום ומבורך!
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  אמי מורתי גיטה בת מנטה ז"ל "נ:לעדברי התורה 
 צ'חלה ז"ליונה עזרא בן  -בת נעימה ז"ל  (רשל) רחל 

 

מחריב את כל העולם כולו...
והסביר את העניין ה'אגרא דכלה': היצר הרע מסמא את 

לחשוב על עבירות קשות ביותר לו עיני האדם וגורם 
מצוות לאל אחר' כאילו שהן  השהן בכלל 'לא תשתחוו

דבר שהוא בגדר מצווה הוא מראה לאדם  ,או להיפך
 אותו כעבירה חלילה...

שרבי (סוטה כ') מובא בגמרא  :לפי זה מבואר דבר פלא
מאיר שהיה סופר סת"ם היה מקפיד להטיל 'קנקנתום' 
בתוך הדיו כדי שהכתב יתקיים ולא ימחק, כי חשש שמא 

לר'. יבוא זבוב וימחק את הקוץ של הד' ויהפוך אותה 
ומדוע? כי רבו של רבי מאיר היה התנא אלישע בן אבויה 
המכונה 'אחר' ולמה נקרא כך? כיוון שכאשר הוא הגיע 
ל'פרדס' למעלה הוא ראה את המלאך מט' יושב וטעה 

 ל אחר ולכן מקרא 'אחר'.-לחשוב שיש חלילה א
 זו הסיבה שרבי מאיר נזהר מאוד בעניין כתיבת הד' והר'.

הוא עמלק שזה תפקידו לקרר את עם  ומי שמטעה אותנו
 באמונה ולהחליף את הד' בר'. לישרא

ולכן  .לכן בפורים אנו מצווים למחות את זרע עמלק
נקרא שם החודש 'אדר' והוא אותיות אלף דלת ריש, כי 
בחודש הזה אנו צריכים למחות את זרע עמלק ואיך 

נלמד את עצמנו את ההבדל  –נמחה אותו? ע"י שנאלף 
 מתוק מדבש!   לר'.  שבין ד'

***** 
וכן ... אדם המתפלל היום מפני שהתפלל אתמול

  רשע גמור טוב מהם... -החוטא ומוחל לעצמו 
 (הרבי מקוצק זיע"א)

 
  

  מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי (כה', ב')
מסביר ה'דברי יחזקאל' זיע"א: 'תרומה' היא לשון 
הפרשה, ואמר הכתוב 'מאת כל איש אשר ידבנו ליבו' 

ויחשוק לאיזה דבר  הכלומר מכל איש אשר לבו יתאוו
'תקחו את תרומתי' כי כאשר אדם מתאווה להצליח 
בעסק מסוים הוא לא ינוח ולעתים גם במחיר של 

 ומה. מסירות נפש כדי להשיג את תאוותו המד
ומאנשים אילו 'תקחו את תרומתי' תלמדו ותעשו את 
עבודתי בחשק גדול שלא יבטל אתכם שום מניעה בעולם 

 מתוק מדבש!  מעבודתי במסירות נפש ממש...
 

 ובעניין זה סיפור נפלא על אימי מורתי ע"ה::
גילינו אודותיה דברים  ע"ה לאחר פטירתה של אימא

האחיין שלי ר' עמית מדהימים רבים... בין היתר שלח לי 
בתל אביב)  'קריית שלום'(שמזכה את הרבים בשכונת ברלב הי"ו 

 –הקלטה של ריאיון נדיר שהוא קיים עם אימא שלי 
סבתא שלו ע"ה. השיחה התקיימה לפני כאחת עשרה 

 שנה בסמוך לפטירתו של אבא ע"ה.
בשיחה היא סיפרה בין היתר על חבלי הקליטה שהם 
עברו. הם הגיעו לארץ ישראל באניית מעפילים בשנת 

מטריפולי שבלוב, הם התחתנו ועלו לארץ, (למניינם)  1,949
 בלבד. 16אימא הייתה לדבריה בת 

 במשך כארבעה חודשים הם שהו בבית העולים 'שער
 ם עליה' בחיפה, לאחר מכן העבירו אותם לאוהלי



 

 

 

  

רּוָמה ִלי ְוִיְקחוּ   שלמה זלמן זאב מוילנא, בעת  רביביאר . )"י(רש״לי לשמי. : ּתְ
ביקור שערך בישיבת וולוז׳ין: אמרו במסכת ברכות (סג, א) ״למה נסמכה 
פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות (פרשת נשא), לומר לך, כל שיש לו 
תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן, סוף נצרך לכהן על ידי אשתו״. וכידוע 

ישקה את האשה הסוטה.לזאת צריך הכהן למחוק את שם השם במים אשר 
פירש רש״י, ויקחו לי, לשמי, היינו, כי למען שמי מוטב שיתנו תרומה עכשיו, 

 (פנינים משולחן גבוה)ולא יאלצו אחר־כך למחוק שמי.

                                                       
יתָ  ִית ָטהֹור ָזָהב ֹאתוֹ  ְוִצּפִ ּנוּ  ּוִמחּוץ ִמּבַ ַצּפֶ יתָ  ּתְ  ראוי: ָסִביב ָזָהב ֵזר ָעָליו ְוָעׂשִ
 יכביד שלא כדי, הכתף על נישא שהיה לפי אלא, זהב כולו להיות הארון היה
 את נושא שהיה גב על ואף, זהב מצופה ומבחוץ מעץ תוכו היה, מדי יותר

 מדוע השאלה ונשאלת).התוס׳ מבעלי זקנים דעת( היה שעה לפי נושא נושאיו
 הלא, מזהב הברית לוחות בו אשר הארון את לצפות נצטוו ישראל עם, בעצם
 ברם? הגשמיות שיא סמל הואהזהב ואילו הרוחניות לשיא מסמל הארון

 ביותר הגשמי הדבר שאת ללמדנו רצה, יתברך עולם בורא כי הוא הביאור
 היה כן שלפני למרות הזהב ולכן, הרוחניות לשיא להפוך אפשר הזה בעולם
 נכתב תורה ספר כן כמו. קדוש לדבר להיות נהפך כעת מקום מכל חולין דבר
 לדבר נהפך קצר ובזמן, בהמה של עור הכל בסך היה שאמש בעוד קלף על

 )יוסף לבוש– חי יוסף עוד(  .ביותר הקדוש

 
יתָ  ה ָטהֹור ָזָהב ְמֹנַרת ְוָעׂשִ ה ִמְקׁשָ יָעׂשֶ נֹוָרה ּתֵ  למשה הקב״ה אמר לו': וגו  ַהּמְ
 אף על פי כןו' וכו אותה נעשה כיצד, משה אמר לו, טהור זהב מנורת ועשית
ואף על פי כן , עשייתה לו והראה אש של מטבע שנטל עד' וכו משה נתקשה
 לבצלאל ואמר, אותה יעשה והוא בצלאל אצל לך הקב״ה א״ל.משה נתקשה

 בעשיית התקשה, הנביאים אדון, רבינו משה זה הכיצד).ר"ב( עשאה מיד
, עצמו על העיד מגור הזקן האדמו״ר.מיד ועשאה בצלאל שבא עד, המנורה

, פתרון להם מצא ולא הללו המדרש בדברי התקשה שנה ארבעים במשך כי
 בבית ואושפז ניתוח לעבור נאלץ האדמו״ר של חתנו. לידיו מעשה שהגיע עד

 החולים לבית האדמו״ר סר בניתוח הסתבכות שחלה לאחר. בורשא חולים
: הרופא השיב.המנתח הרופא אצל לשלומו האדמו״ר התעניין. חתנו את לבקר
 שערכה, טובה אבן באוצרותיו גנוזה שהיתה, גדול למלך, דומה הדבר למה
 את להסיר שהתבקשו המומחיםכל. קטן כתם בה היה אך, בפז יסולא לא

 האבן שמא חששו כי, האחריות את עצמם על מליטול נמנעו האבן מן הכתם
 אשר, פשוט מלאכה לבעל האבן את מסרו, עשו מה. ידם על ותינזק תפגע

, ומורא חשש כל בלי מלאכתו את ועשה, האבן של בעליה הם מי ידע לא
: הרופא המשיך.המלך רצון לשביעות האבן מן הכתם את להסיר בידו ועלה
 המיילדות וכל ללדת הקשתה נפוליאון המלך אשת. מעולם דברים היו כבר

 קראו, עשו מה. בתפקידן יצליחו לא פן חששו כי, בלידתה לה מלסייע נמנעו
 יילדה ואכן, ללדת הכורעת האשה מיהי כלל ידעה לא אשר כפרית למיילדת

 בדרך, האדמו״ר אל תשובתו את הרופא סיים, הזה במקרה אף.בנקל אותה
 כי לי שנודע כיון אך. ימימה מימים בו מורגל אני אשר קל ניתוח זהו כלל

 שהתקשיתי עד, גדולה התרגשות אותי אחזה, האדמו״ר של בחתנו מדובר
, האדמו״ר סיפר לימים, הסתבכות חלה מכך וכתוצאה, כראוי הניתוח בביצוע

 מכל יותר, רבינו משה. התמוהים המדרש דברי לו נתבהרו שעה באותה כי
, וקנה ירכה, המנורה של קדושתה וגודל סודותיה עמקי את ידע, אחר אדם

 כן לא. בעשייתה נתקשה, כך משום דווקא, לכן. ופרחיה וכפתוריה גביעיה
  .מיד ועשאה בה נתקשה לא כן על, משה של לדרגתו הגיע לא אשר, בצלאל

 )יהודה ליקוטי בשם אורות טללי-( 
 

בליטא נערכה פעם אסיפה למען הקמת בית חולים יהודי,  באחת הערים
ובראש האסיפה עמד החפץ חיים, בין המשתתפים היו כמה וכמה גבירים, 
שכל אחד מהם התחייב בתרומה, אחד תרם מיטה והיו כאלה שתרמו כמה 
מיטות. מרן החפץ חיים כיבד מאוד את הגבירים, חייך אליהם והעריך את 

חסד גדול בתרומתם.בין הבאים היו גם כמה  תרומותיהם כמי שעושים
תלמידי ישיבות, שאותם קיבל מרן החפץ חיים בכבוד גדול מאוד, ודבר זה 
היטב חרה לגבירים: היתכן? אנחנו נותנים כסף, והרבה כסף, וגם אותם 
מכבדים? היו, איפוא, ביניהם שעמדו ושאלו את החפץ חיים בעקיצה: כמה 

לו?השיב להם מיד מרן החפץ חיים: מה אתם מיטות תרמו בני הישיבות הל
מדברים? כל אחד מהם נתן חמישים מיטות! תמהו הללו ושאלו: מה פירוש 
שנתנו חמישים מיטות, הלא זה סכום עצום! והלא אנחנו, עם כל כספנו, לא 
נתנו אלא, עשר מיטות, לכל היותר, והם נתנו חמישים?חזר החפץ חיים על 

שלא יהיו... כל  אחד מהם נתן חמישים מיטותתשובתו ואמר: כן, כן, כל 
אחד מהם נותן כך שיימנעו חמישים חולאים! הם תורמים את המיטות שלא 
יהיו בבית החולים! התורה היא מגנא ומצלא, תורתם תציל אנשים ממחלות 

 )ויגדך שאל אביך (ומצרות!...
 

אצל עשיר יהודי פלוני, אשר בלשון יום אחד נכנס רבי יהודה צדקה זצ"ל 
המעטה לא הצטיין ביותר בשמירת המצוות. הוא ניסה להסביר לו את מטרת 
ביקורו: הימים ימי צנע בארץ ישראל אחרי המלחמה. הישיבה הספרדית 
המרכזית שרויה במצוקה, התלמידים עמלי התורה סובלים מחסור, ויש 

בודו נדבה הגונה, סכום כסף להחיש להם עזרה. נענה האיש ואמר: "אתן לכ
אין אני מאמין כלל בחשיבות לימוד התורה,  -גדול, אבל, לא אכחד מפניך 

שהיא מטרת הישיבה, אך מוכן אני לתרום כדי לעזור לתלמידים המסכנים 
שלא יסבלו כל כך, שלא ירעבו... לבי נכמר מרוב רחמנות עליהם..."לשמע 

מנו את התרומה, למרות לקחת מרבי יהודה צדקה דברי העשיר סרב 
שהפיתוי והניסיון היה גדול, כי מדובר היה בסכום רציני מאד. השתומם 

השיבו  האיש והתפלא: "מדוע יסרב כבודו לקחת? וכי אינו זקוק לתמיכה?"
רבי יהודה צדקה: "אני מסרב עקרונית, ולא אקח ממך אף פרוטה, מפני 

אתה שאנו זקוקים  שהנך לקוי וחולני בהשקפתך. פשוטו כמשמעו. סבור
ולא היא.  –לכספך בגלל שאנו עניים, מסכנים ואומללים, רעבים ללחם 

התלמידים יכולים בנקל למצוא מקורות מחיה, הם יכולים להשתלם ולהיות 
מדענים, רופאים, מהנדסים, וכיוצא. אבל, הם מוותרים ביודעין על כל 

ש, הכל למען הקריירה  הצפויה להם, הם מקריבים את חייהם בגבורת נפ
המפעל הקדוש של קיום העולם, ככתוב "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות 

ואתה אם אינך מאמין בסגולת לימוד התורה, אם  –שמים וארץ לא שמתי" 
אינך משוכנע שבכסף לאחזקת לומדי תורה הנך שותף בקיום העולם, מה 

את  לנו ולתרומתך? לא בנדבה כזאת אנו חפצים, לא בממון כזה נקיים
העשיר נשאר בשלו, ורבי יהודה צדקה עמד על דעתו ולא לקח  הישיבה!

 .(וזאת ליהודה)ממנו אף פרוטה, כי אם פנה והלך לו
 

נפרד מהחפץ־חיים (רבה של פ״ת, שבבחרותו למד בראדין) כאשר רבי ראובן כץ זצ״ל
זצ״ל כדי לנסוע לאמריקה לגייס אמצעים לטובת הישיבה בראדין, סיפר לו 
החפץ־חיים, כי בחורף האחרון בא אליו יהודי בלבוש דל, מדוכא וקדור 

קרא תוך דמעות, הלא אני הגביר הידוע לשעבר  -פנים. רבי, האינך מכירני? 
רוזנבויים ממוסקבה שדרשת ממני פעם לתמוך בישיבתך בסכום של אלפיים 
ד רובל לשנה, ואני סרבתי לתת יותר ממאתים. אז, לא חוננתי בשכל, בעו

שעתה לאחר שהשכלתי, שוב אין בידי היכולת, כי הבולשביקים גזלו ממני 
״אמור להם שם,  -רבי ראובן סיים החפץ־חיים, בפנותו אל  את כל אשר לי.

שבימי הנעורים כשיישנם הכוחות, חסר השכל ללמוד ולעסוק בתורה, ואילו 
  ח"ו') החפץ־חיים (.ט שכל, שוב חסרים הכוחות לכךלעת זקנה, משניחונים במע

ת  תרומהפרשת  תפר
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הקמתשלמה זלמן זרביביאר . )"י(רש״לי לשמי.  בליטא נערכה פעם אסיפה למען



 

 
נסת להתפלל כסוחר יהודי מבודפשט בא לכפר מאדע בהונגריה ונכנס לבית־ה

 "לזצרבי מרדכי לייב ווינקלער תפלת שחרית. כאשר ראה אותו רב המקום 
שהוא עוטף רק את צוארו, פנה אליו ואמר  שהוא מתפלל בטלית כמו צעיף צר

כתוב במשנה ראשונה של מסכת בבא מציעא ״שנים אוחזין בטלית״,  —לו 
נשמע מזה שהטלית צריך שיהיה גדול כל כך שיוכלו לאחזו לכל הפחות שני 
אנשים, אבל הטלית שלך כל כך קטן הוא שאפילו איש אחד יכול בקושי 

 )אוצר מרגליות.(לאחוז בו...

 
 

שלושה פעמים "מחיה מתים", לפי  "ראתה גבו"טעם שמזכירין בברכת 
שבשלשה ענינים הקב״ה מחיה מתים, הראשון כשאדם ישן על מיטתו ונחשב 
כמת, והשני כשהקב״ה מעלה עננים ומוריד טללים וגשמים כדי לפרנסו 

 .(אבודרהם)לבוא שזה העיקר ,והשלישי תחיית המתים לעתיד 
 
 

במכתבי החפץ חיים, שנדפס ע״י בנו של הח״ח, ר׳ ליב זצ״ל, כתב ר׳ ליב 
ת שלמים בבית הדפוס עומד שבועו השבשעה שהדפיס הח״ח את ספריו, הי

בווארשא להשגיח על כל הפרטי פרטים של ההדפסה, בהשתדלו למנוע כל 
עלול לקרות בעת המלאכה, כי חשש מאד שאם אחד  המין טעות ואונס שהי

העתיק  לה של גזל ח״ו. בערך בשנת תרס״ו,שא היקנה ספר שאינו מתוקן, תהי
ר על ההדפסה. ר׳ ליב ר׳ ליב זצ״ל דירתו לווארשא. אביו הפקיד אותו לשמו

כותב שאירע עובדא, ואחד קנה ״משנה ברורה״ ומצא שקונטרס אחד של 
הפוך. האיש הזה שלח מכתב להח׳׳ח להתרעם על מה שמצא. מיד  ההספר הי

הריץ הח״ח מכתב לבנו, וכתב לו, וז״ל: מה עשית לי בני, כל ימי דאגתי איכה 
י שאכשל, ועל ידך נפלתי אינצל מאבק גזל, אבל מגזל גמור לא עלה על דעת

בפח של גזל גמור, עכ״ל. מיד צוה לר׳ ליב להדפיס קונטרסים חדשים, כי 
חשש שמא גם לאחרים אירע כזה, ולהודיע בעיתונים: כל מי שקנה ״משנה 
ברורה״ שיש בו קונטרוס הפוך, נא לכתוב לנו, ונשלח לכם קונטרסים מתוקנים. 

שמעתי מעדים נאמנים על הצדיק, יו.וכן עשה ר׳ ליב, ככל אשר צוה עליו אב
ר׳ אברהם הורביץ זצ״ל שהיתה לו חנות קטנה באיסט ניו יארק שמכר שם 

נכנס לתוך חנותו, ושאל אותו:  המזרנים (מאטרעס בלע״ז) ושמיכות. כשאחד הי
אינני יודע.  —ר׳ אברהם זצ״ל משיב לו: ״יפה? ה ״האם יש לך מזרן יפה?״ הי

שובח. יכולני להראות לך רק מה שיש לי״. אפשר שלאחרים יש יותר מ
עסוק בחדר הפנימי אחורי חנותו, ושמע שאשתו היתה מראה  הולפעמים כשהי
קורא אליה: ״האם הראית לו את ההיזק והפגם שנמצא  המזרן לקונה, הי

נזהר מאד מאיסור אונאה ומאיסור  הבמזרן? הראי לו!״ כך הנהיג מסחרו, שהי
עובר באיסור דאורייתא של  הרי זהשאינה הוגנת,  ״לפני עור״ כי הנותן עצה

״לפני עור לא תתן מכשול״ (ויקרא יט: יד). בוודאי אם בא לוקח לקנות סוג 
חפץ מיוחד, או צבע מיוחד וכדומה, ואין למוכר אוחו החפץ כמו שדורש 
הלוקח, אסור למוכר לומר: כבר הפסיקו לעשות החפץ הזה כמו שאתה מבקש, 

 ח כיותר, בא ואראה לך... אבל יש לי סוג משוב
 רבי אברהם יעקב פאם זצ"ל ראש ישיבה תורה ודעת ארה"ב)-(עטרה למלך 

 
  איך יתכן דבר הבא מן הטמא שמותר?:  שאלה:
דבר היוצא מן הדבורים אף על פי שהדבורים טמאים מכל מקום  תשובה:

הדבש מותר, שהדבש אינו מגופם רק מפרח של האילנות ומן התבואות 
 החידות)(ספר שהדבורים אוכלים 

ֶהם ַוֲהִקֹמִתי  ל ִמְצֹוַתי ָלֶלֶכת ּבָ ַמְרּתָ ֶאת ּכָ ה ְוׁשָ ֲעׂשֶ ַטי ּתַ ּפָ ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמׁשְ ֵלְך ּבְ ִאם ּתֵ
ךְ  ָבִרי ִאּתָ . אחד מאירגוני החסדשל  דינר""לפני מספר שנים נערך  .ֶאת ּדְ

אב"ד אנטוורפן. רבי חיים קרייזווירט זצ"ל, הנואם הראשי באותו ערב היה 
באותו תיאר בפני הנוכחים את חשיבותם של מעשי החסד הנעשים  רבי חיים

ותוך כדי הדברים סיפר מעשה שהיה אתו עצמו, בעת שלמד כבן  ארגון חסד
זצ"ל, רבי חיים תי, סיפר ישיבה בתקופה שלפני המלחמה. הישיבה בה למד

לא הייתה מצויידת באביזרי התפנוקים הקיימים כיום בישיבות. בהעדר 
מיטות ותנאי פנימייה סבירים, לא אחד ולא שניים מן הבחורים ישנו על 

,  17הרצפה. פשוטו כמשמעו. אני, שזכיתי לומר שיעור בישיבה כבר בגיל 
שם " ישעיה'לה משנה",  קיבלתי מיטה.יום אחד הגיע לישיבה בחור עיור, ב

שהחל אף הוא ללמוד עם הבחורים. הבחור הגיע לוורשה לטיפול בעיניו, 
קרייזווירט על ידי האדמו"ר מגרודז'נסק כדי שיסדר לו רבי חיים ונישלח אל 

אכסניה בעת שהותו בעיר הבירה הפולנית. העיוור הוכתר בשם הנ"ל משום 
לחפש בעיר, ולא מצא, ניסה רבי חיים שהיה משנן תמיד משניות בעל פה. 

'ומכיוון שגם בישיבה לא היה, כאמור, כל סיכוי לקבל מיטה עבורו, נתתי לו 
למשתתפי הדינר. הבחורים שבאו רבי חיים את מיטתי שלי שיישן בה', סיפר 

בלילה אל החדר, ראו שהנער העיוור ישן שנת ישרים במיטה, ומי שעתיד 
 ת אירופה בשנותיה הקשות,לצמוח לאחד מגדולי הדור ולהנהיג את כל יהדו

ברבות הימים, רבי חיים קרייזווירט ישן על הרצפה.והיה זה, סיפר רבי חיים 
לא לילה אחד ולא שניים. הבחור שהה בוורשה זמן רב, וכל אותם לילות 
הקרבתי מעצמי, ונתתי לו לישון במיטתי, כשאני מתייסר בשינה על הרצפה. 

 -עו לישיבה, היינו עדים כאשר הגיעה תקופת המלחמה, והנאצים ימ"ש הגי
זצ"ל למחזות איומים.הגרמנים נכנסו להיכל התורה כשהם רבי חיים סיפר 

מצויידים בשמותיהם של כל הבחורים. הם בחרו לעצמם קיר מוות מחוץ 
לישיבה, והביאו לשם את הבחורים, כל אחד בנפרד, ירו בו והרגוהו. אוי, 

ֶפך דם עמו, לעינינו. והנה, הגיע  תורי. הגרמנים הכריזו את יקום השם ׁשֶ
שמי, ודרשו שאצא החוצה. שם כבר המתין לי 'התליין' שלקח את כל 
הבחורים אל קיר המוות, והרגם. מרגע זה, שבו הייתי בידיו של הגרמני, היו 

דקות כדי להתייחד עם בוראי. גם כאשר היתה חרב חדה מונחת על  2לי 
החילותי לבכות לפני הקב"ה,  , לא התייאש מן הרחמים.רבי חייםצווארו של 

והתפללתי שאזכה להינצל, ואם אין בכוחה של התורה שלמדתי  ' חייםרסיפר 
להגן עליי, אזי אני מפיל תחינה שאנצל מן המוות בזכות החסד שעשיתי 
במשך תקופה ארוכה עם הבחור העיור.והנה, אנחנו מגיעים אל קיר המוות, 

נו מסיר את מבטו. לפתע, הוא פונה והגרמני שולח בי את עיניו הטמאות, ואי
אלי ואומר 'חיים, אתה בחור כל כך יפה, חבל לי עליך, שתמות כאן ליד 
הקיר. בוא נעשה עסק, אני אירה לכיוון שלך, אבל אזיז את קנה הרובה 
כמה סנטימטרים ואחטיא את המטרה במכוון, כדי שהכדורים לא יפגעו בך. 

מקום כל עוד רוחך בך, וכך אוכל באותו רגע, שא את רגליך וְברח מן ה
להצטדק בפני מפקדיי, ולומר שברחת... ועד שמישהו מבין המפקדים יקלוט 
מה קרה, אתה כבר תהיה הרחק מכאן'. ה'הסכם' הלא יאומן הזה בוצע, 
ובתוך מחצית הדקה היה כבר הבחור חיים קרייזווירט מחוץ למקום, בהימלטו 

בניגוד לכל הנורמות המקובלות.  למקום מבטחים. מעשהו של הגרמני היה
סיפר  ר"חאי אפשר היה להעלות על הדעת באופן טבעי התרחשות שכזו. 

והשומעים הזדעזעו למשמע  דינרבאותו כאמור את המעשה המדהים 
את המשפט הבא: "ראו נא גם ראו מה אפשר  ר' חייםאוזניהם. ואז הוסיף 

  ........דתי מאז ועד היום,לזכות על ידי חסד! הרי כל התורה שלמ
  ח)(עלינו לשב

פרפראות "פרפראות" "  

ן של טעם "ענין של טעם" "  ןענ

כתבם "מפי כתבם" "  מפ

אלהמקום לש "אלהמקום לש""  ק

  )חסידים ר(ספ .רצונו של אדם זהו כבודו                             
 (מבחר הפנינים).מי שאינו מושל בכעסו, אין שיכלו שלםם

 (דרך ארץ זוטא)....ואם שאלוך דבר קטן ואי אתה יודע בו אל תבוש לומר איני יודע



 

 יוסף הגיע הרה"צ רבי יום אחדד
זי"ע (שהיה אחד מל"ו צדיקים)  וולטוך

עם ת"ח וכל הדרך התווכחו ביניהם האם 
זי"ע,  יעקב אבוחצירא מרן רבינו

 היה נוהג מנהג מסוים. 
 ד כאשר הגיעו לבית רבי מאיר, עוד 

 אמר להם רבי מאיר:  
 רבי יעקב היה נוהג במנהג כך וכך, 

כחו כל הדרך אמר להם... והמה ומה שהתוו
 ראו כן תמהו

 

 הוצאותיה חותך את הענף שהוא יושב עליו. הוא הרי רוצה המתווכח עם אשתו עלשבעל , נמצאא
מאבד אלפי שקלים. כי אם מצטמצם אור נפשה של אשתו הוא  ולמעשה הוא, 

? אם יש לך בעיות של פרנסה, החיסכון הזה . זה.  מפסיד את כל הפרנסה הבאה מאור
את י אפילו כשמדובר באלפי שקלים, זה בודאי ,שבא על ידי הצמצום של אשתך

 .אותה הבעיה. אדרבה, זה רק יחמיר

 . דרך כלל הוא או כועס או לא מרוצהתמיד קפוצות, ב , , אלברט הוא נהג משאית בטון בשנות החמישים לחייו                              
 הכי הוא כועס, כשהוא מגיע הביתה בשש בערב אחרי יום עבודה מפרך,שעשו אותו כזה.. הוא כועס על כל העולם. החיים, הם                                              

שכונה יודעת נכנס לרחוב הצר שבו הוא גר עם משאית הבטון הענקית שלו, והמכוניות החונות לאורך הכביש מפריעות לו לתמרן לכיוון החניה שלו. ואז כל ה 
ופר במלוא העוצמה, וכשמישהו שבמקרה הגיע לשכונה ועדיין לא מכיר את אלברט מתמהמה ולא מזיז את הרכב כדי לאפשר לאלברט לעבור שאלברט הגיע. הוא צ

כולם  פחדים. בקלות, הוא מרים את קולו ומאיים על נפשו של בעל הרכב השכנים כבר מכירים אותו, הם נזהרים להצמיד את המכוניות היטב למדרכה, הם ממש מ
 .יברו איתו, האישה, הילדים, ההורים, החברים. אבל שום דבר לא עוזר, אלברט כועסד

 ביותר שהיו לאלברט בתור נהג משאית, הוא נגרר כל היום בפקקים מעייפים, וכשכבר הגיע לאתר הבניה  
ין איננו, אלברט איים לשפוך את תכולת הבטון בחזית האתר ולתקוע את העבודות מוכן לפרוק את מטען הבטון מהמערבל, התברר שהקבלן שאמור לפקח על העני

לימים ארוכים. רק התזכורת שהמשכורת שלו בידיים של הקבלן מנעה ממנו מלעשות שטויות. 
 תר מאי פעם. וכמובן, שוב כולם ידעו שאלברט הגיע הביתה. הצעקות הקבועות, האיומים, הקללות, כל אלו היו הפעם בעוצמה גבוהה יו

החניה שלו תפוסה.... חוצפה שכזאת... מכונית  .ה אבל הכי גרוע קרה כשאלברט כבר עמד להיכנס לתוך החניה וגילה
שלו למרצדס, מאז גיל שש הוא מרצדס מפוארת חדשה נוצצת ומבריקה, חונה בחניה שלו... אלברט ראה בכך עלבון אישי, כאילו שבעל הרכב ידע על החלום האישי 

אלברט איבד שליטה. הוא סובב את המשאית לאחור, הרים את מערבל הבטון, ובשמחה לאיד שפך את  חולם על זה, והחנה אותה שם כמו להכעיס, 'לי יש, לך אין!'.
 כמות הבטון שנשארה במשאית היישר על המכונית המבריקה. הוא עלה הביתה עייף כועס רוטן ועצבני. 

ים. חמיו התקרב פתח את הדלת בתנועה חדה ו... הפתעה! אבא, אמא, הילדים, החברים. כולם היו שם, מאירים לו פנים ומאחלים לו מזל טוב ליום הולדתו החמיש
  ה???''אתה רוצה להגיד לי שלא ראית את המרצדס שלך בחני -'מה, איזה מתנה?!'  -?!' , , אליו: 'נו, מה דעתך אלברט

 , ת מיותר להוסיף מלים על מוסר השכל. ובכל זאת, אי אפשר שלא לשקוע במחשבות
 (העורך) .וכמה אפשר לאבד ברגע אחד של אבדן שליטה. לפעמים נזק גשמי, אבל ברוב המקרים נזק רוחני שפוגע בנו ובנשמתנו

 
 

 

המהפכה הבולשביסטית(תרעח)  וםםביי
אסרו על הלימודים בישיבת וואלוז'ין. 

זצ''ל  רפאל שפיראואולם הגאון רבי 
(אב''ד ור''מ בוואלז'ין) החליט שהוא יבוא 

  ם בכל זאת באותו יום 
מתוך השערה שיהיה דרך ארץ מפניו ולא 
יפריעוהו בלימודו. ואכן הוא ישב בישיבה 

 .א כל היום ההוא 

 תרב בית כנסת מנתיבות על קבוצת  סיפרר
מעשה שהיה לפני שנים רבות במוצאי שבת והיה זה הזמן לקיים 

גשמים עזים ובאותה שבת ולאחריה היו ת את מצוות
החסידים החליטו לנסוע עד  ,ועננים רבים והלבנה הייתה מכוסה

אילת כדי שיוכלו לקיים את מצווה ולא יפסידו את זמנה בדרכם 
 עצרו החסידים בנתיבות והלכו לבקש ברכה 

הרב הזמינם לסעודת מלווה מלכה זצ"ל  מהבאבא סאלי
את והתעניין לסיבת נסיעתן עד אילת הרחוקה כשהסבירו לו 

על הקפידה שלהם למצווה  ה מטרת הנסיעה
זו ולאחר מכן יצא איתם הרב מחוץ לבית הרים את ידיו כלפי 
מעלה והנה התחיל להתבהר הלבנה יצאה ובירכו ברכת הלבנה 

 בלי לטרוח עד אילת. בנתיבות

ועד  השמדבר רבות על מידת הגאוו זה
  להתרחק ממנה,כמה יש 

זהר שהוא בעצמו לא ילכד בה ייש לו לה
תוך הסברו בהרחבה בטוב טעם את 

 הדבר...

משה  שנפטר המקובל הגדול רבי בעתת
 האר"י הקדוש ז"ל, פירשקורדברו 

ז"ל את הפסוק: "וכי יהיה באיש חטא משפט 
 מות": וכי יהיה איש צדיק גדול, 

מות ("חטא -אשר יחסר בו היסוד של משפט
תי אני הוא מלשון 'חסרון', כמו: "והיי

- -ושלמה בני חטאים")
, אשר בעטיה יהא עליו למות, ובכל 

  -הוא נפטר מן העולם -זאת "והומת"
 

תלה תתלה זאת  -"ותלית אותו על עץ"
, שבעטיו נגזרה מיתה לבחטא של 

אפילו על צדיקים כאלו, כמו שאמרו 
 חכמינו: ארבעה מתו בעטיו של נחש"

לאחד:מדוע אינך שוחר  שאלו
עין במכתב כבוד? ענה:העפתי 

ששלח אחד לרעהו ומבקשו 
אז קצתי -שיכבדהו כי הדבר חסר לו

 בכבוד...

 כל מידה רעה שבאדם 
 אם אינו עמל עליה 

 הרי הוא מתלווה אליו עד הקבר.

 
 

ע״טתשה אדר א ׳דשבת 
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  הפטרה
 " וה׳ נתן"

 תכל הברכות והישועו                 העלון לברכת והצלחת 



 

לפנות בוקר צלצל הטלפון בביתו של  בשלושש
קול של שיכור נשמע מהצד השני  .מכולתבעל 

 ?"המכולתשל הקו, "מתי אתה פותח את 
 המכולת"בעשר בבוקר", השיב בכעס בעל 

כעבור שעה שוב מצלצל  וטרק את הטלפון.
ולי הטלפון, הפעם שואל קולו של השיכור, "א

 המכולת" ?"המכולתניתן להקדים את פתיחת 
, המכולתבעשר בבוקר", שאג בעל  תנפתח

"אבל אל תדאג, אני כבר אכיר את קולך, אתה 
שלי, בזה אתה יכול להיות  למכולתלא תכנס 

"איזה להיכנס?", השיב לו השיכור,  בטוח!"

שהתורה והמצוות  אע"פ
ם עצמם 

לפני ה' מאוד כפי מה 
שאמרו (בפסחים נ,ע"ב) 

 םלעולם יעסוק אדם 
שלא לשמה שמתוך שלא 

 לשמה בא לשמה, 
 

מכל מקום שלימות 
העבודה בדרכי ה' הוא 

 בדחילו ורחימו. 

חבר המושבעים מחליט לזכות 
"אני  בפה אחד. על שוד נאשם

סקרן", אומר השופט, "מדוע 
החלטתם לזכות את הנאשם 

בר נציג ח במקרה כל כך ברור?"
המושבעים משיב לו, "בגלל 

 חוסר שפיות זמנית!"
 השופט שואל, 

 "אתה מתכוון לחוסר שפיות
"!? 

ְקחּו ֵמאִ  ר ּתִ רּוָמה ֲאׁשֶ ת" (שמות כה, ג)"ְוזֹאת ַהּתְ ם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֹׁשֶ  ּתָ
 

בנותני התרומה ללימוד התורה, לחסד ועזרה לזולת, סוג  ם ישנם 
אחד הנודבים מיד את ליבם לתרום ולעשות צדקות ומעשים טובים אע"פ שלא 

ֶבּנּו ִלּבֹו". ר ִיּדְ יד סוג שני שלא נותנים מ מבקשים מהם. הם נרמזים במילים " ֲאׁשֶ
מעצמם, אלא כשבאים אליהם ומבקשים צדקה הם פותחים את ידם וליבם ונותנים. 
רּוָמִתי". וסוג שלישי שגם כשבאים אליהם הם לא  ְקחּו ֶאת ּתְ הם נרמזים במילים "ּתִ
רּוָמה  מיד נותנים, קשה להם, וצריך לקחת מהם בכח. הם נרמזים במילים "ְוזֹאת ַהּתְ

ם" ְקחּו ֵמִאּתָ ר ּתִ תקחו מאיתם בכח, וכפי שאמרו רבותינו (קידושין עו ע"ב)  -ֲאׁשֶ
 ונפסק בשו"ע (יו"ד סימן רמ"ח ס"ב) ממשכנים על הצדקה.

ז'ה ה'נותן ב'ריא, אדם שבריא ומרגיש טוב, ובכל זאת נותן את  -, וסימן לדבר, 
כ'שרואה ס'כנה פ'ודה, כשרואה שיש סכנה פודה את עצמו, נותן  -.תרומתו. 

 נ'תינת ח'ולה ש'אומר ְת'נּו, לא נותן בחיים חיותו -. נפש ותרומות.. פדיון 
 אלא אומר שיתנו רק לאחר פטירתו מהעולם, אמנם זו תרומה, אך זו תרומת נחושת..
התרומה הטובה והרצויה ביותר זה כשנותן האדם כשהוא שלם ובריא ומחפש שיהיה 

 לו חלק במצוות ה'.
***

זצ"ל, הגיעו שני בני אדם עשירים, אחד היה זקן  ילפני הגאון רבי 
בגיל שמונים, והצעיר בגיל שלושים וחמש. הזקן טען: "כבוד הרב, אני באמת רוצה 

 לתרום, אך אני מפחד שמא אאריך ימים רבים ולא יהיה לי כסף כדי להתקיים.."
דם לא חי ואילו הצעיר נתן לרב סכום כסף גדול ואמר: "כבוד הרב, אני מפחד, א

לעולם, הנה, פלוני נפטר בגיל צעיר, לכן אני רוצה לתרום, שיהיה לי מצוה גדולה 
 לעולם הבא.."

ה לפני שיצאו בירכם הרב ואמר: "יהי רצון שהקב"ה 
..", את הזקן שמפחד להאריך ימים ולכן לא תורם יהי רצון שהקב"ה יציל 

אילו את הצעיר שתורם ומפחד שמא לא יאריך ימים אותו מזה וימיתהו מוקדם.. ו
 יסיר לו הקב"ה את הפחד ויאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים.

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
 

החתם  כיהן בעל כאשרר
זצ"ל כרבה של  סופר

מטרסדורף, נשלחה אליו שאלה 
המורה בענין היתר עגונה. גאוני 
 הדור נכנסו בעובי הקורה ופעלו

וביקשו , 
ף את שהחתם סופר יצר

הסכמתו. עיין החתם סופר 
בתשובתם על הנידון ואמר ברוח 

קודשו:"על פי הדין איני יכול 
לפרוך דבריהם והסכמתם 
להתירה, אבל לבי אומר לי 

 שבעלה חי!"
חששה העגונה לדברי החתם 

 סופר, ולא נישאה. 
לא רב הופיע  הוהנה 

 בעלה!

אליהו  של רבי הקפדתוו
זצ"ל על האמת  מאיר רלוך
 א רק בדיבור התבטאה ל

 אלה גם במעשה:
 

פעם אחת נסע בשליחות 
הישיבה, ובמהלך עבודתו נקרעו 

ערדליו ונזקק לקנות חדשים. 
ת בשובו לישיבה העלה זאת

וביקש  
להחליט כיצד יש לחלק את 
 ההוצאה לערדלים חדשים.

 

מצד אחד הוא ניזוק כאשר נסע 
בשליחות הישיבה, ומאידך 

הוא משתמש הלא -גיסא
בערדלים גם לצרכיו האישיים. 
 לכן ביקש עזרה במציאת דרך

,  
 כדי לחלק את ההוצאה.

 שליט''א:פעם נכנסה אשה לחדרו של  טוביה פריינדרבי  סיפרר
זצ''ל ומסרה קוויטל ובכתה בכי תמרורים וסיפרה שהיא  מבעלז אהרוןכ''ק האדמו"ר 

ה הרגיש בעלה חולשה בידו מתגוררת בחיפה ובעלה עובד בנמל. והנה יום אחד באמצע העבוד
היא סיפרה כי , ושלחו אותו לביתו.טיפלו בו אבל ללא הועילהרופאים  והובהל לבית החולים.

מאז שחרורו מבית החולים הוא שוכב במיטה מבלי יכולת לזוז בכוחות עצמו, והיא צריכה לטפל 
לביתך ותגידי  בבעלה יומם ולילה בלי הפסק, וכבר כשל כח סבלה. אמר לה האדמו"ר :"חזרי

א בשמי לבעלך שיקום בבוקר ויקח את המקל בידו וילך לעבודה". היא 
וחשבה שהרבי לא הבין אותה כראוי, ואת חומרת מצבו של בעלה.היא שבה ואמרה "רבי, בעלי 

 אינו יכול אפילו להניע את איבריו בשכבו במיטה בלי עזרה, וכיצד יקום וילך לעבודה"? 
 ר:"הרי את שומעת מהרבי ברכה כזאתד הגבאים ואמהתערב אח

כשחזרה הביתה שאל , סעי לביתך בעה''זי ילך בכוחות עצמו לעבודה".
 "מה אמר לך הרבי מבעלז''? וסיפרה לו את כל דברי הרבי וההסבר של הגבאי.אותה בעלה:

 ת ידיו ורגליו. והנה באמצע הלילה הרגיש החולה הקלה וכי ביכולתו להזיז א
. בבוקר קם על רגליו כאחד האדם. הוא ה הוא ניסה להזיז את ידיו ורגליו וראה 

אמר לאשתו שהוא ינסה לשמוע בקול הרבי מבעלז ויעשה כמו שאמר שילך לעבודה. הוא 
 התלבש והלך לעבודה כימים ימימה.

ארבעה סוגי גלות: אצל הגויים, אצל  ישנםם
 החילוניים, אצל יהודיים משלנו, אצל עצמנו...

 

הילד. על זה אמר רבי  בהשקעה והעידוד של ה'עשה טוב' של הוא עיקר החינוךך
להילחם  ייפול... במקום זצ"ל: אתם תעשו טוב, והרע ממילא נחמן מברסלב

עם הרע, כי אז הוא מתגבר ונלחם חזרה, עושים הרבה טוב והרע נופל מעצמו. 
של דבר, חינוך זה נתינה והכוונה לאורחות חיים. לא 'רגשות'. כי רגש זה דבר  כללו
וחינוך זה דבר אחר. ואדרבה, רגש בדרך כלל מפריע לחינוך מכיוון שהוא  ,אחד

. םואז ההורה לא מצליח לטפל בדברים ,  ש מתלבש
הילד על מקומו כשצריך, והכל כמובן מתוך  הוא גם לא מצליח 'להעמיד' את

 נכון, גם רגשות שליליים מהווים 'אהבה' יתירה. וההיפך הוא גם –רגשנות יתר 
חלק מרשימת הרגשות  ,בחינוך הילדים, כגון שנאה, כעס, זעם 

פרופורציה.שגורמים להורה להגיב באופן קשה מאוד למעשיו של הילד, אפילו בלי
 

בחינוך  לכן, גם אם רגש הוא דבר טוב, וכמובן שהוא צריך להיות, אסור שיתערב
 .זה בודאי לא חינוך –לשני צידי הסקאלה  –הילדים. כל שכן כאשר הרגש משתלט 

רה עושה 'ברוגז' עם הילד לזמן ממושך ולא הגיוני. זה למשל, יש פעמים בהן ההו
שמבין רק דבר אחד: שאבא או אמא שונאים אותו.  ד שיכול מאוד דבר

מבין על מה הקצף? מה עשה כל כך נורא שלא ידברו איתו כל כך  הוא בכלל לא
הרע . בקיצור, היצר ןמופקר בלי השגחה בכל זמן הרבה זמן? הוא גם נשאר

 .מזה הוא היחיד שמרוויח

היא תוצאה של אמונה, שהקב"ה מנהל את חיי, ועושה  קרבת ה''
בצורה הכי טובה, והכי מתאימה לתכלית האמיתית שלי. בין אם  זאת

ב שנחוץ לי, ובין אם יתנהל הכל בדרך חוש יתמלאו מאווי כפי שאני
העסק בשבילי.  כי יש מי שמנהל את – י שונה, יש לי 

"צריך האדם להתרצות לדרך שבה הקב"ה מנהל את חייו", וזאת 
 הישועה הכי גדולה, כי כבר אינה תלויה בדבר. 

 

אין זה כך. "כשאדם  –השלמה מתוך ייאוש  ואם נדמה שיש כאן איזו
היא מעין עולם  זאת הבחינה –אורעותיו הם לטובתו יודע שכל מ

הטבעית,  מעל לתפיסה א הבא", התרצות הזאת היא 
 .ובאמצעותה קונים אושר אמיתי, לא טבעי ובלתי מוגבל

כשפורקי עול מתיחים 
גידופים בשומרי התורה, 
על האחרונים לבדוק את 

 עצמם ואת מעשיהם.
 

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן  שמת:נלעילוי 
חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, יאילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

ומרים סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד  שולמית חיה בת אסתר, 
יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב אלבז, 

, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, יעקב יוסף בן מרגליתהרב רפאל בן קלרה, 
ישראל בן שמחה סבג, אואסינה  שמעון בן רינה, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה       

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com 

 שהולך מי וכל
, ישרה ובדרך בתמימות
 ניזוק אינו 
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