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ויקהל משה את כל עדת בני ישראל 
וגו', ויאמר משה אל כל עדת בני 
ישראל לאמר וגו', קחו מאתכם 

 ה(-)לה, אתרומה לה' 

צריך  היה  למה  א[  דקדוקים:  כמה  יש 
להקהיל? ב[ למה כתב שני פעמים "אל כל 
שינוי  פשר  מה  ג[  ישראל"?  בני  עדת 

כל הלשון, שבפרשת תרומה נאמר "מאת  
לבו ידבנו  תרומתי",   איש אשר  תקחו את 

 וכאן נאמר "קחו מאתכם"?

הק' הקהיל   ובזוהר  רבינו  דמשה  מבאר, 
להפרישם  בכדי  מיוחד,  למקום  בנ"י  את 
גרמו  רב  והערב  דהיות  רב".  ה"ערב  מן 
להם  וגרמו  העגל,  בחטא  לחטוא  להם 
בכלל  שיהיו  הקב"ה  רצה  לא  לכן  מיתה, 

 מלאכת המשכן.

ידבנו  אשר  איש  כל  "מאת  כתיב  לא  ולכן 
חטא לבו"   קודם  הי'  דזה  תרומה,  בפ'  ]כמו 

אלא "מאתכם", דדוקא מ"עדת בני [,  העגל
 ישראל" יקחו, ולא מן ה"ערב רב".

 

 

 

 

 איך נעשית התורה קנין בנפשו, עד שנחשבת "תורתו"?

 

פירש רש"י, "לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, )לז, א(.  ויעש בצלאל את הארן  

 נקראת על שמו".

 יותרויש להבין, דהלא סוף כל סוף גם שאר החכמים השתתפו בעשיית הארון, אלא שבצלאל עשה  
על  נפשו  "שנתן  הכוונה  מה  צ"ב  ובכלל  הארון"?  את  "עשה  שהוא  ִיָקֵרא  זה  בגלל  וכי  מהם, 

 המלאכה"?

עם בחור שבא מבית שהיה רחוק מאד מתורה ומצוות, שזכה להתקרב ויש לבאר ע"פ מעשה שהיה  
ולחזור בתשובה, והיה יושב ולומד תורה ועוסק במצוות. אביו של הבחור, איש זקן, שעד עתה לא 
היה לו מושג כלל מיהדות, התרשם מאד מבנו ומאורח חייו, וביקש ממנו שילמדנו "גמרא". השיב 
הבן לאביו: "הדבר קשה מאד; בכדי להבין גמרא קודם צריך להתחיל הכל מאלף בית וכו' וכו', ובגיל 

 שלך איך תתחיל הכל מהתחלה"?

הכל  התחילו  כך  גמרא.  ללמוד  הוא  רוצה  הקשיים  כל  שלמרות  לבן  והסביר  ויתר,  לא  האב  אך 
מהתחלה ולמדו יחד. לבסוף, אחר חדשים רבים של לימוד, לאט לאט השיגו, וגמרו דף שלם! אז 
פנה האב על הבן ואמר לו: "ברצוני לעשות 'סיום' על הדף הזה"! ענה הבן: "אמנם נוהגים לעשות 

 'סיום מסכת' כשגומרים המסכתא, אבל על דף אחד"?! אבל האב התעקש...

הבודד  הדף  על  סיום  סעודת  לערוך  האם  ושאלו  זצוק"ל,  פיינשטיין  משה  הג"ר  למרן  פנה  הבן 
שאדם שנותן כל כוחותיו, ועמל ומתיגע, בכדי שלמדו. ר' משה הורה לו שיעשה "סיום", והסביר:  

אבל הלא הוא נתן כל   -אף אם אינו מסכתא שלמה, ואף לא פרק שלם    -להבין ולהשיג דף גמרא,  
  כוחותיו על זה, ומכח זה נעשית התורה קנין בנפשו, וע"ז ראוי לחגוג סעודת סיום!

בסיום.  השתתף  משה  ר'  וגם  בנו,  עם  ללמוד  האיש  שזכה  ויחיד  אחד  דף  על  סיום  עשו  היה,  וכך 
למחרת הסיום לא התעורר משנתו, והלך לעולמו. בהספד שנשא עליו ר' משה, קרא עליו: "יש קונה 

 עולמו בדף אחד"!

הגמ'   דברי  ע"פ  מבוארים  א(דברים אלו  יט,  ")ע"ז  נקראת  ,  רבא, בתחילה  של ]התורה[  אמר  על שמו 
שמו   על  נקראת  ולבסוף  הלומד[הקב"ה,  יומם ]של  יהגה  ובתורתו  חפצו,  ה'  בתורת  אם  כי  שנאמר   ,

 נקראת תורתו". - ומשעמל בה" מפרש רש"י:)תהלים א, ב( ". ועל הפסוק הנ"ל ולילה

מבואר דרק ע"י העמלות, ומסירת נפשו וכוחותיו אל התורה, ורק אז, הוא דנחשבת התורה "דיליה", 
 "תורתו"! -שזה קנוי לו, ונקראת 

אף דבודאי גם שאר עושי המלאכה השתתפו את הארון";    בצלאל"ויעש  זה מה שאמרה התוה"ק:  
רצה לומר דנחשב כאילו הוא   "נקראת על שמו",בעשיית הארון, אבל בצלאל "נתן נפשו עליו", לכן:  

  "דיליה"!עשהו, דהוי 

 

אלו  ימים  כח;  והחלפת  התחדשות  של  הזמן  הוא  לכם"  הזה  "החדש  פרשת  שקוראים  זו  בשבת 
מסוגלים לעורר בנפשנו ענין נשגב זה, ליתן כל כוחינו ועמלינו בעסק התורה והמצוות, באופן שעי"ז 

   !יהיו "קנויים" לנו, ונקיים דברי הפייטן: קדשוהו רוממוהו, רון שיר ושבח תוקף תהלות  

 

 

ראש  לכם  הּזה  החדש 
 )שמות יב, ב(חדשים 

ניסן  חדש  הק':  החיים  האור  מפרש 
המובחר  כלומר  ה"ראש",  הוא 
לכלל  דהיינו  "לכם"  שבחדשים, 
לגאולתן  המסוגל  החדש  הוא  ישראל. 

בניסן נגאלו של ישראל, כמו שאחז"ל "
ליגאל עתידין  הוא בניסן  ולכן   ,"

 ה"טוב" שבחדשים! –ה"ראש" 



 

 לכבוד חברי המערכת שליט"א 
 

 בשבילי לקרוא אותו. עונג שבתרציתי להודות לכם מאד על הגליון שלכם שאני מקבל כל שבוע, שהוא ממש 

בשבוע הבא מתחילים ללמוד פרשת ויקרא, ורציתי להביא בפניכם קושיא על הפרשה, שאולי אחד מקוראיכם יודע 

 התירוץ.

 בפרשה של מנחת חוטא )ויקרא ד, יא( כתיב: לא ישים עליה שמן ולא יתן עליה לבונה כי  חטאת היא. ומפרש רש"י:

ואין בדין שיהא קרבנה מהודר. וקשה לי, שהלא כשהאדם מביא קרבן חטאת אז עושה תשובה על החטא, ורוצה להתקרב  

 אל ה', אם כן למה לא יהא קרבנו מהודר?

עוד רציתי לדעת, שבגליון פרשת כי תשא כתבתם דבר נפלא מבעל העקרים, שבחטא העגל, בנ"י כפרו בג' עקרי הדת,  

מציאות ה', תורה מן השמים, ושכר ועונש. ובאמת הוא יסוד נפלא, ומרומז היטב בפסוקים, ואמנם חזרתי על הווארט 

 הזה לידידי, אלא שאחד העיר לי שחיפש בספר העקרים ולא מצא דבר זה?
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המלאים  אבני  ואת  השהם  אבני  את  הביאו  והנשאם 
 )לה, כז(לאפוד ולחשן 

ואמרו  שהתעצלו,  משום  מהנשיאים  י'  אות  שחסר  פירש"י, 
 "יתנדבו צבור מה שיתנדבו, ומה שחסר אנו משלימין" וכו'.

מרא דאתרא קהל אנשי   הרה"ג ר' שמואל בלעך שליט"אוהקשה  
לעצמנו, ספרד ונתאר  זה;  היא  עצלות  איזה  תמוה  דלכאורה   ,

מגבית   עושים  היו  אם  של   ]אפיע"ל[למשל  הבנין"  "קרן  בשביל 
עליו שכל  אחד שהוא מוכן לקבל  גביר  והי' מכריז  ישיבה,  איזה 

הבנין   לצורך  שחסר  האחרים    -מה  כל  שתרמו  הוא   -אחר  הרי 
ישלים הכל מכיסו, הלא לדבר גדול מאד יחשב; וא"כ מה הטענה 

 אדרבה, לכאורה הוא שבח גדול?! -על הנשיאים, 

בן סתם  אצל  הוא  כן  ה"ז -אלא, דאמנם  כן  אומר  היה  אם  אדם, 
דבר גדול; אבל אצל הנשיאים, שהם מנהיגי העדה, תפקידם הוא 
גדולה  תרומה  לנדב  להם  והיה  האחרים.  בפני  הדרך  להראות 

יראו   וכן יעשו"; והיות ולא עשו כן, לכן   –מראש, בכדי ש"מהם 
 ל"עצלות"... ]לפי מדרגתם[נחשב להם 

 )לח, כא(אלה פקודי המשכן 

 –: "הכעסתם לפני ב"אלה"  )שמות רבה פרשה נא(איתא במדרש  
לכם   מתרצה  אני  ב"אלה"  ישראל";  אלהיך  פקודי   –"אלה  "אלה 

 המשכן".

 צריך ביאור, באיזה דרך מרצה מעשה המשכן על מעשה העגל?

עזריה  וכתב   תרומה"[  פיגורבי  ה"גידולי  "בינה בספרו    ]בעל 
סט(  לעתים" דבחטא )דרוש  תשא,  כי  בפ'  שהבאנו  דבריו  ע"פ   ,

הדת,   עקרי  בג'  כפרו  השמים", העגל  מן  "תורה  ה'",  "מציאות 
 ]ש"בעל העקרים" מבאר שהם ג' עקרי הדת[. והשגחת "שכר ועונש"

כלים:  שלשה  במשכן  לעשות  הקב"ה  ציוה  אלו  דברים  ג'  וכנגד 
מן  "תורה  בלבם  לחקוק  העדות,  לוחות  מונחים  שבה  ה"ארון", 
ית',  השגחתו  על  מרמז  הפנים  לחם  עם  ה"שלחן"  השמים"; 
ית',  מציאותו  על  מרמז  וה"מנורה"  בשר;  לכל  לחם  נותן  שהוא 

ולדרים.   לארץ  ומאיר  עולם,  של  אורו  יחוקקו שהוא  ובכך 
 הדברים האלו בלבם!

  בכבוד רב,

 ראובן דוד פערלמאן

עצם היסוד שג' דברים אלו הם ה"אבות" של עקרי הדת מבואר בס' העקרים בתחילת הערת העורך: 
מאמר א' )פ"ד(, וע"פ דבריו מבאר הבינה לעתים )דרוש סט( הכתובים שבפרשת העגל. והמשך 

 דבריו שם בביאור המדרש דפרשתינו, הבאנו ב'פניני הפרשה' בגליון זה.  
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mailto:nw@bpprintgroup.com

