
 
 

דין זה הוא מצות לא תעשה שלא להוציא בדי הארון מתוך הטבעות, כמבואר 
פו(ברמב"ם   ל"ת  המצוות  , )ספר 

צו(.  ובחינוך   החינוך )מצוה  וכתב 
לפי   :)שם( המצוה,  "משרשי 

כל  והיא  התורה  משכן  שהארון 
לנהוג  ונתחייבנו  וכבודנו,  עיקרנו 
בו כל כבוד וכל הדר בכל יכלתנו, 
בדי  נסיר  לבל  נצטוינו  כן  על 
צריכים  נהיה  פן  ממנו,  הארון 
מקום  לשום  הארון  עם  לצאת 
הטרדה  מתוך  ואולי  במהירות, 
להיות  יפה  נבדוק  לא  והחפזון 
בדיו חזקים כל הצורך, ושמא חס 
אבל  כבודו.  זה  ואין  יפול  ושלום 
ולא  לעולם  מוכנים  בו  בהיותם 
חזקות  אותן  נעשה  ממנו,  יסורו 
בהן",  תקלה  יארע  ולא  הרבה 

 עכ"ל.

החינוך  שמבאר  מה  ולכאורה 
על  לשמור  הוא  ששורש המצוה 
הארון שלא יפול ח"ו, הוא פלא. 
שהארון  חז"ל  לנו  יסדו  דהלא 

נושאיו"   את  א("נושא  לה,  , )סוטה 
ואיך יתכן שהוא עצמו יפול. וכל 
הטענה על עוזה ש"אחז בארון כי 

הבקר"   ז(-)שמואלשמטו  ו,  , ב 
היתה,  וימת,  בו  ד'  אף  שחרה 
"נושאיו  ק"ו:  לדרוש  לו  שהי' 
כ"ש?",  לא  עצמו  הוא  נשא, 
היאך  וא"כ  שם.  רש"י  כדפירש 
שנעשה  המצוה  גופא  זה  נאמר 
לא  שהארון  בכדי  חזקות  הבדים 

 יפול, וצ"ב.

כוונת  אין  דודאי  לומר,  ונראה 
החינוך שאנו צריכים לחשוש שבאמת הארון יפול ויארע בהן תקלה ח"ו, אלא 
יסוד הדברים הוא, שהיות ואנו צריכים לנהוג בו כל כבוד וכל הדר, א"כ בכלל 

ליפול.  הארון  יוכל  שלא  הנצרכות  הפעולות  כל  הוא שנעשה  הכבוד"  "הנהגת 
ואע"ג שבודאי למעשה אין שום 
הצורך  מה  וא"כ  שיפול,  חשש 
שאין  היא:  התשובה  בזה? 
הצורך להארון, אלא הצורך היא 

שאנו  בשבילנו בו מצידנו  ,  ננהוג 
מצידנו  שגם  שמראה  זה,  כבוד 

נושאיו[ את  נושא  של  הנס  א"א   ]בלי 
 ליפול.

ובהיות והארון מרמז על התורה, 
נושאיו  את  נושא  שהארון  וכמו 
נושא  בעצם  היא  התורה  גם  כן 

נושאיה תומכיה   –  את 
, וא"כ יש לשאול מדוע ומחזיקיה

ולהחזיק  לתמוך  מחוייבים  אנו 
נושא  תורת ה', הלא היא עצמה 
כנ"ל:  התשובה  באה  ע"ז  אותנו. 
אינו  התורה  החזקת  שצורך 
תמיכה,  הצריכה  התורה  למען 
שאנו  עבורינו,  הוא  הצורך  אלא 
בתורה,  כבוד  ננהוג  מצידנו 
מה  כל  עושים  שאנו  וַנראה 
שביכלתנו להחזיק בה, לתומכה 
ולסעדה, בכדי להראות כמה אנו 
 מכבדים ומחשיבים את התורה.  

במעמד "יום הזכרון" שנערכה 
בישיבה הק' בשנת תשס"ד, נשא 
דברים הגאון האדיר ראש ישיבת 
ב  י י ל ם  י י ח י  ב ר ך  ל מ ן  ו ר כ ז
עפשטיין זצ"ל, ומסר בשם רבו 
הגדול מרן ראש הישיבה רבי 
ה  דהו זצוק"ל,  אהרן קוטלר 
מרגלא בפומיה לומר בענין החזקת התורה, דכל התכלית מה שנברא המציאות 

ולפי הוא רק בכדי שיהא אפשרות להחזיק תורה, עכ"ד.    -של "ממון" בעולם  

 VOLUME 1       ISSUE 7  תשע"ז אדר‘ ו פרשת תרומה

 לכבוד ידידי הרב ר' אהרן היינעמאנן שליט"א          

ראיתי לאחרונה כמה גליונות מ"תפארת הפרשה", ושמחתי מאד לקרות 

בהן דברים ערבים ומתוקים, ובפרט שהבאתם מדברי רבני עירנו ליקוואוד, 

כהג"ר משה רבינוביץ זצ"ל, ויבלח"ט הגרי"א פארכהיימער שליט"א, וכן 

הבאתם מחשובי לומדי ישיבתינו הק', כמע"ת ראש המכון שליט"א, ושכיני 

הר"ר שמחה גאלדשטיין שליט"א. תקוותי; שעוד מבני ישיבתינו, ותושבי 

עירנו, ישלחו את פרי מחשבותיהם והערותיהם, וכן ישלחו שאלות אשר 

אחרים ישיבו עליהם; ועי"ז תתרבה פלפולא דאורייתא ומלחמתה של 

 תורה.

בתקופה זו שקוראים הפרשיות של קבלת התורה, נתעוררתי בזה לשלוח 

 מה שהי' קשה לי זה מכבר, ואבקש מהקוראים לשלוח תירוציהם.

והוא, דאיתא בתדב"א )זוטא, פי"ג(: "ויסתכל האדם בעצמו וידע שדברי 

תורה הם משולים במים ובלחם, וכי מה ענין תורה אצל לחם ומים, אלא 

ללמדך שכשם שאי אפשר לו לאדם להיות בלא לחם ומים אפילו יום אחד, 

 כך אי אפשר לו לאדם להיות בלא תורה אפילו שעה אחת".

וצ"ב, מ"ש "שאי אפשר לו לאדם להיות בלא לחם אפילו יום אחד", דהלא 

ודאי אפשר לצום ולא לאכול לחם ולא לשתות מים ליום אחד ואפי' יותר, 

וכן נוהגים כל ישראל ביוה"כ שמתענים יותר ממעת לעת. ובימי מרדכי 

ואסתר צמו כל היהודים, ולא אכלו ולא שתו שלשת ימים לילה ויום, 

 וכדכתיב במגילה.

עוד צ"ב, דמביא ראי' ממה שא"א בלא לחם ומים יום אחד, כך א"א בלא 

ולכאורה, דיו לבא מן הדין להיות כנדון, והול"ל "כך  .תורה שעה אחת

 א"א להיות בלא תורה יום אחד"? 

 

 בברכת התורה, 

 רפאל טוויל, ביהמ"ד בית שלום

 הרב אהרן היינעמאנן שליט"א
 

 למה נחזיק את התורה? –"ויאחז בארון" 
 

 בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו )כה, טו(

 הבאים. בגליונות  ה נפרסם כמה מהתשובות "ובע  ל,"על קושיות הנ תירוציהם לשלוח הנכבדים נבקש מקוראינו 
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 )כה, ב(ויקחו לי תרומה 

" דהול"ל  ידועה,  "  ויתנוהקושיא  כתיב  ולמה  תרומה",  לי   ויקחולי 
ותירץ   הק'תרומה"?  בקידושין  האלשיך  איתא  דהנה  ב(,  שאף )ז,   ,

מקודשת,  אינה  הקידושין  כסף  להבעל  האשה  נתנה  אם  כלל  דבדרך 
יכול  מתנות,  ליקח  רגיל  שאינו  חשוב  אדם  הוא  המקדש  אם  מ"מ 
בתרומות  כאן  א"כ  מינה".  מתנה  מקבל  דקא  הנאה  "בההיא  לקדשה 
הוא  וכביכול  להקב"ה,  ממונם  שנותנים  המשכן,  להקמת  ישראל  בני 

מזה.   גדול  ל"חשוב"  נתינה  לך  אין  דהתורמיםהמקבל,  הם   נמצא 
 לי תרומה".   ויקחו, ולזה כתיב "המקבלים

 

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

בקע  וכו', ואחת תרומת המזבח,  וברש"י: "שלש תרומות אמורות כאן 
המשכן,  תרומת  ואחת  ציבור,  קרבנות  מהן  לקנות  לקופות,  לגלגולת, 

 נדבת כל אחד ואחד". 

": פעם ערכנו גאב"ד לוצק, בעל ה"אזנים לתורה  הגר"ז סורוצקיןסיפר  
שם  ודרשתי  הישיבות,  הצלת  למען  עם  לנדיבי  בווארשא  מסיבה 
אודות מצבם הכלכלי הנורא של בני הישיבות. אחר הדרשה ניגש אלי 

ושאלני:   ,]שהוזמנו לשם בכדי שיפרסמו הענין בעתוניהם[א' מעורכי העתונים  
הגאון רבי מאיר א"כ, שמצב בני הישיבות הוא כ"כ בכי רע, איך הצליח  

זצ"ל לישיבתו   שפירא  מפואר  בנין  לבנות  נכבדות  תרומות כה  לאסוף 
לובלין את “,  "חכמי  להאכיל  אפי'  כסף  אין  אחרות  שבישיבות  בזמן 

 התלמידים? 

והשבתיו: שהנה מצינו אצל תרומת המשכן, שבשביל הוצאות ה"בנין" 
יתן   אחד  שכל  תורה  לבו;  אמרה  ידבנו  לקנות כאשר  עבור  ואילו 
", לתרום סכום קבוע של בקע לגלגולתקרבנות הצבור, נתחייבו ליתן "

 ומאי שנא? –מחצית השקל בכל שנה ושנה, ולא "כאשר ידבנו לבו" 

העם,  נדיבי  של  דעתן  לסוף  ירדה  התורה  משום  הטעם,  אלא 
שכל  נדיבים,  למצוא  קשה  לא  המשכן  בנין  עבור  לאסוף  שכשבאים 
עבור  משא"כ  הבנין,  בהוצאות  חלק  וליטול  להשתתף  רוצה  אחד 

היום הקרבנות  -ההוצאות  של  למצוא   -יומיים  קל  כ"כ  לא  כבר  זה 
]הגם שהקרבנות הם הם עיקר העבודה, והמשכן הוא רק שיהא בית מוכן תורמים.  

את  דוחה  אינו  המשכן  בנין  משא"כ  השבת  את  דוחה  הקרבנות  עבודת  ולכן  לזה, 
 השבת[.

אמצעי  אלא  אינו  הישיבה  שבנין  דאף  הישיבות;  בהחזקת  הדבר  וכן 
ללימוד התורה, ואילו בני הישיבה הם הם גוף הישיבה, אעפ"כ הרבה 
ליה  ניחא  א'  דכל  הבנין",  "קרן  בשביל  תרומות  לאסוף  קל  יותר 
אבל  הבנין,  של  זה  חלק  נדב  שהוא  לתפארה  שמו  שיתנוסס 

זה   –כשמבקשים תרומות להוצאות הצרכים היומיים של התלמידים  
 כבר סיפור אחר....

"אמרתי לו" סיים  הגר"ז, "בטוחני שכאשר יגמור הגאון מלובלין לבנות 
כמו  הישיבה,  של  השוטפות  ההוצאות  בכסוי  הוא  גם  יתקשה  בניינו, 

 שאר ראשי הישיבות"; ואכן כך הוה... 

 

 )כה, כא( ואל הארון תתן את העדות

פירש"י, "שבא ללמד שבעודו ארון לבדו בלא כפרת יתן תחלה העדות 
  לתוכו, ואח"כ יתן את הכפרת עליו".

צ"ב מה הענין שצריך ליתן הלוחות בארון דוקא קודם שנותן הכפורת 
 עליו.

בספר   ירמיהוומבאר  חז"ל  דברי  אמרו  דהנה  נ"ד(,  דף  ששני   )יומא 
הכרובים המעורים זה בזה, מראים על חבתן של ישראל לפני המקום 
שבין  הנשואין  ברית  כמו  שזה  נמצא  ואשתו.  איש  אהבת  כדוגמת 
כתובה  כמו שטר  והנה לוחות העדות הם  ישראל לאביהם שבשמים. 

שכתב   עזראכמו  טז(כאן    האבן  איש )פסוק  שבין  בנשואין  כמו  ולכן:   ,
הכתובה   לכתוב  צריך  הנשואין,  לאשתו  ליתן   קודם  הוצרך  כאן  גם 

קודם שיתן את הכרובים לתוך הארון,    -שהם שטר הכתובה    -הלוחות  
 שזה הנשואין! -

 

 )כו, טו(ועשית את הקרשים למשכן, עצי שטים עומדים 

עמם  שיוליכו  לבניו  וצוה  במצרים  ארזים  נטע  אבינו  שיעקב  פירש"י 
איתא שהעצי  )ב"ר צד, ד(כשיצאו, לעשות מהם משכן במדבר. ובמדרש 

 שטים היו ממה שנטע אברהם אבינו בבאר שבע.

האבות  שנטעו  ממה  הללו,  מעצים  בדוקא  לקחת  שהוצרכו  מה 
קמינצקימבאר    -הקדושים   יעקב  הג"ר  שביאר   מרן  מה  ע"פ  זצ"ל, 

"כמה גדולים מעשי חייא", שהוא בעצמו   )ב"מ פה, ב(דברי הגמ'    הגר"א
ספרים  לכתוב  בשביל  וכו'  צביים  וצד  רשתות  ממנו  וקלע  פשתן  זרע 
בשביל ללמד התינוקות, דהוא משום שרצה שכל הענין מתחילתו ועד 
סופו יהיה בקדושה וטהרה ולא יתערב בזה שום שמץ מחשבת פסול, 

 דבאופן זה הי' בטוח שיהא קיום לתורתם לעד.

א(וזה ביאור דברי הגמ'   עב,  עומדים    )יומא  לעד   -"עצי שטים  עומדים 
שהיה השראת השכינה בהם שלימה וקיים לעד, וכן   ולעולמי עולמים",

מצינו שלא שלטה בהם יד זר, משום שהיה שרשם בקדושה ובטהרה 
 ע"י האבות הק'.

 א"כ מסתברא שהמציאות של ממון הוא בשביל כך. –הנ"ל מובן היטב, דהרי זה כל הענין של החזקת התורה ולומדיה, להראות כבוד התורה וחשיבותה, ואם זהו התכלית 

, אם בגופו אם בממונו, וכן אם מחזקו בדברים של חיזוק. ובזה ולהראות כבודהבכלל החזקת התורה הוא כל סוג מעשה ופעולה שיעשה האדם לרומם קרן התורה ולומדיה  
: "גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר כי חיים הם למוצאיהם ולכל )אבות פ"ו מ"ז(יהיה בכלל "תמכין דאורייתא" אשר עליהם אמר התנא 

 תפארת"!בשרו מרפא וכו', ואומר עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר וכו', ואומר תתן לראשך לוית חן עטרת 


