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 וסיפורים ליקוטים 
 תרומה - נפלאים

 
 "ויקחו לי תרומה" )כה, ב(

פעם בא אחד מגבאי הצדקה לעשיר וביקש ממנו סכום 
להחיות לבבות העניים שבעיר, והשתמט עצמו העשיר באמרו: 

את הזן ומפרנס  -והרי אמרו חז״ל ״עושה צדקה בכל עת זה 
אשתו ואת בניו״, וא״כ סגי לי בצדקה זו שאני עושה אותו בכל 
עת, ואין עלי לפרנס את אחרים גם כן. הגבאי לא נשאר ללא 
מענה: על כגון דא אמר הכתוב: ״ואל יבוא בכ״ל ע״ת אל 
הקודש״, היינו שבתירוץ זו שרוצים לקיים את הסוג צדקה של 

 ״בכל עת״ אין מגיעים אל הקדושה ...
 

 (ב, כה" )תרומה לי ויקחו"
 כבי עלמא האי" מקאצק ק"הרה לשמי" )רש"י(. אומר –"לי 

אורחים,  בהכנות לקראת חתונה, מזמינים" דמיא הילולא
 ו"ח אם אבל והתופים... הזמרים מסודר, מכינים אוכל והכל

 מקודשת את הרי המילים בתוך" לי"המילה  החתן את החסיר
 אם גם והנישואין לא תקפים. כך, החתונה כל שווה היתה לא, לי

 .העולם את כל לשמי, הפסדת – "לי" כיוונת ולא לעולם באת
 (מאיר דברי)

 

 חו לי תרומה" )כה, ב("ויק
המדרש בילקוט שמעוני מביא על הפסוק הפותח את הפרשה: 
"וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" 

זה שאמר הכתוב: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו".  -
 התורה נקראת "לקח טוב" יותר מכל סחורה שבעולם.

ז"ל משל למה הדבר דומה: על מנת לעמוד על ההבדל הביאו ח
לשניים שנסעו ליריד בעיר הגדולה לצורך מסחר. האחד קנה 
בדי משי יקרים והשני השקיע את כספו בבדי צמר משובחים. 
בדרך חזרה נפגשו שני הסוחרים ושוחחו על עסקי הבדים 
כשכל אחד מתפאר בסחורה שקנה, בטיבה ובמחיר הזול 

להחליף את  שהשיג בעבורה. לפתע עלה במוחם רעיון
הסחורות ביניהם. בעל בדי המשי ייתן את סחורתו לחברו, 

 והלה בתמורה ייתן לו את בדי הצמר היוקרתיים. אמרו ועשו.
יוצא אם כן, שבעל המשי נשאר עם צמר וללא משי, ואילו חברו 

 נשאר ללא הצמר אבל עם משי יקר...
איננה כן, אלא  -אומר המדרש הנמשל הוא: התורה הקדושה 

ם אחד לומד משנה מ"סדר נזיקין" ואדם אחר, לומד משנה אד
מ"סדר מועד", כאשר נפגשים שניהם אומר האחד לחברו: למד 
אותי את מה שלמדת ואני אלמד אותך את מה שאני יודע. 
נמצא שלכל אחד מהם יש לבסוף גם את המשנה מ"סדר 

 נזיקין" וגם את המשנה מ"סדר מועד".
הכתוב: "כי לקח טוב נתתי  היש מקח גדול מזה?! זה שאמר

 לכם תורתי אל תעזובו".
 

 (ב, כה) תרומה" לי "ויקחו
 הוא למה, ל"זצ חיים דברי בעל הקדוש לגאון ששאלו שמעתי

.( נ כתובות) אמרו ל"ז חכמינו הלא, לצדקה כך כל מפזר

 נאמר לא השיעור שזה והשיב. מחומש יותר יבזבז אל המבזבז
 בממונו עצמו לפדות ורוצה שחטא מי אבל, חטא שלא למי רק
 לזה אין, פרוק בצדקה וחטאך( כד, ד דניאל) הכתוב דרך על

 נפשו בעד יתן אשר כל מסוכן חולה אדם אם שהרי, שיעור
 . הנפש בחולי שכן מכל הגוף בחולי הוא כן ואם(, ד, ב איוב)

 שאול( )גבעת
 

 "ויקחו לי תרומה" )כה, ב( 
פירש רש"י 'לי, לשמי'. צריכים לתת תרומה לשם ד' באמת, 
ומהי תרומה אמיתית, ונבאר בדרך משל לאחר אחת המלחמות 
ברוסיה נסע גנרל רוסי לנהל תעמולה כדי שהעם יתרום כסף 

נה התרוששה. פעם אחת למען הצבא, מאחר שקופת המדי
הוא ביקר בכפר והאיכרים תרמו כל אחד לפי יכולתו. איכר עני 
אחד קפץ ואמר, אני נודב מאה רובל. השתוממו הכל מנין 
לאביון כמוהו מאה רובל. הסביר להם האיכר, שלא היה חכם 
במיוחד, לפני זמן מה היה עלי לשלם לשלטונות קנס רובל 

פו לי את העונש בשבוע מאסר. אחד, ולא היה לי לשלם, והחלי
כעת שהמולדת בסכנה הריני מוכן לנדב מאה רובל, אך מכיון 
שאין לי כסף הריני מוכן לקבל עלי מאסר של מאה שבועות 
במקום מאה הרובל, למען הצלת המדינה... את הנמשל אומר 
רבי יצחק אלחנן, רבה של קובנה, שהגיע פעם לביתו של גביר 

היה קמצן גדול, ומטרתו היתה לבקש  שהיה בר אוריין, אולם
ממנו נדבה עבור דבר נחוץ. סירב הלה בטענה שהוא פטור 
מצדקה שכן את חלקו לשמים הוא נותן על ידי לימוד התורה 
שהוא לומד. צדקה, הוסיף הגביר ואמר, היא בשביל החוטאים 
שנאמר "וחטאך בצדקה פרוק" )דניאל ד, כד(. סיפר לו רבי 

של אודות "תרומתו" של האיכר הרוסי יצחק אלחנן את המ
והוסיף, באופן דומה נוהג גם אתה. חוב של הצלת נפשות רוצה 
אתה לפטור בתלמוד תורה, העניים "ייהנו" מתורתך, כמו 

 שהצבא הרוסי "ייהנה" ממאסרו של האיכר.
 

 (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

 

 "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" )כה, ב( 
רה ולצדקה, כי כל אל לו לאדם להתעצל להקדיש את חייו לתו

מה שמקדיש ונותן מזמנו כביכול, ידע שזה עצמו יהיה לו 
בעולם הבא, עולם הנצח והשכר. וכאותו המעשה בעשיר אחד, 
שכרוב עשירותו כן גודל קמצנותו, הוא לא נתן אף פרוטה 
לצדקה, לא הכניס עני לביתו ולא נתן דריסת רגל לגבאי צדקה, 

כושו, לכן לא ייתן לאחרים הוא טען כי בזיעת אפו עמל על ר
חילו. יום אחד ישב בבוסתנו, ומשרתו הגיש לפניו את סעודתו, 
מיטב המאכלים והמעדנים הביא. הביא המשרת מגש גדוש 
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אורז ובשר צלי, אך נתח מכובד של בשר נפל על הארץ 
והתלכלך באדמת הגן. נתכרכמו פני העשיר, ולפתע ראה עני 

ות אל השולחן העמוס ופיו עומד מאחורי הגדר, עיניו לטוש
מגיר ריר בתאוות בולמוס, הורה העשיר להביא לו את הנתח 
שנפל, והעני חטפו בחמדה ובלעו בעודו בכפו. השתבח העשיר 

 בלבו בנדיבותו, ומאכלו ערב לו בכפליים.
בערב ראה בחלומו, כיצד נמצא במקום זר, בוסתן נאה רחב 

אנשים רבים,  ידיים, ושולחנות ערוכים בו, ובהם מסובים
מלצרים חופזים עוברים בין השולחנות וידיהם עמוסים מגשי 
מאכלים. נעור בו תאבונו, וישב לשולחן, קרא לאחד המלצרים 
החולפים על פניו, וביקש שיביא גם לו ארוחה, סעודת מלכים, 
מוכן הוא לשלם במיטב כספו. המלצר נענה לבקשתו, וכעבור 

לבד צלחת זעירה ובה נתח רגע הגיש לפניו מגש ענק ריק, מ
בשר מלוכלך בעפר וחול. ברוב טקס הניח המלצר את הצלחת 
לפני העשיר. חוורו פני העשיר ואמר: מה זאת, הלא הזמנתי 
סעודה כיד המלך, אשר בידי לשלמה בטבין ותקילין... אמר 
המלצר: כאן הוא עולם השכר, אמצעי התשלום היחיד הוא 

אתה מקבל  –שם לאחרים המצוות שנעשו בחיים, מה שנתת 
כאן לעצמך. הקיץ העשיר משנתו, ורוחו התפעמה, למן אותו 

 יום פיזר נתן לאביונים וצדקתו עמדה לעד.
 ל, הג"ר יחזקאל מאיר מבגדד(-)לקוטי אמרי א

 

 (ב, כה" )תרומה לי ויקחו"
. עליו עצב הוא, ביתו בתוך חפץ מוכר אדם, שבעולם בנוהג
 אדם, שבעולם בנוהג. ושמח – לישראל תורה נתן ה"הקב ואילו
 היא התורה אבל, לשמרו עליו דואג והוא חפץ לו קונה

 בשכבך אותך תנחה בהתהלכך: "שנאמר, בעליה את ששומרת
 מן חפץ קונה אדם, שבעולם בנוהג(. כב, ו משלי" )עליך תשמר
 נתן ה"הקב אבל? עמו בעליו את גם לקנות יכול שמא – השוק
: זהו. לוקחים אתם ואותי לי, כביכול: להם ואמר, לישראל תורה

 (רבה מדרש)   ". תרומה לי ויקחו"
 

"ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו 
לבו תקחו את תרומתי וזאת התרומה אשר 

 ג(-ה, בתקחו מאתם זהב וכסף ונחושת" )כ
שמספרים מהרה"ק ר' אלימלך  -יש לפרש הפסוקים על דרך 

זצוק"ל, שהלך בגלות עם אחיו הרה"ק ר' זושא זצוק"ל, והיו 
מקבצים נדבות עבור פדיון שבויים, והיו בלתי מוכרים, ויחשבו 
אותם לעניים פשוטים. וכאשר עברו לפני בית אחד, והמורה 

ם. שאל הרה"ק הר"ר דרך רצה לדלג על הבית, מבלי להיכנס ש
אלימלך, למה לא נכנס לבית הזה, הלא יש מזוזה בפתחו. 
והמורה דרך השיבם, מפני שזה האיש קמצן גדול, ואינו נותן רק 
קופיק )פרוטה( אחד. וחוץ מזה הוא מבזה את העניים, בבזיונות 
גדולים רחמנא ליצלן. על כן אין כדאי החרפה בשביל קופיק 

"ל נכנס עם אחיו ר' זושא זי"ע לתוך אחד. אבל הרב הקדוש הנ
הבית, ובעל הבית כאשר ראה אותם שאלם מפני מה באתם 

אלי, הלא בוודאי שמעתם שאיני נותן אלא רק קופיק אחד לכל 
אחד ואחד. וחוץ מזה אני מבזה כל עני, בחרפות גדולות, ואכן 
כך עשה, ונתן להם שני קופיק, קופיק לכל אחד. והם בירכו 

היה נותן להם סכום גדול. וכאשר פנו משם ללכת  אותו, כאילו
לדרכם, והגיעו אל הפתח, קרא להם בעל הבית בחזרה ונתן 
להם נדבה הגונה, ושוב ברכו אותו, וכך קראו להם כמה פעמים 
בחזרה, עד שנתן לכל אחד ואחד מאה רובל, וכאשר יצאו שאלו 

בו אחיו ר' זושא לבעל נועם אלימלך, מה פשר מעשה הלז, והשי
הנועם אלימלך יען כי לא הורגלו לבוא אצלו עניים לקבץ נדבות 
לצדקה, על כן נפל ממדרגתו כמעט עד שאול תחתית, ואנו 
כאשר קיבלנו ממנו קופיק אחד, כבר נתעלה קצת ממדרגתו. 
וכאשר קרא לנו בחזרה, ונתן יותר, עלה עוד מדרגה. וכך יותר 

ומעתה ואילך  ויותר, עד שבא למדרגה שהוא נתן מאה רובל,
הוא יהיה נדיב הגון. וזה כוונת הכתוב, 'מאת כל איש אשר ידבנו 
לבו, תקחו את תרומתי' דייקא. אף שהוא במדרגה שפלה, עם 
כל זה תקחו מאתו, ומדוע, כי הדבר יגרום ש'זאת התרומה 
אשר תקחו מאתם'. פירוש, אותה תרומה תגרום להם 

המה בבחינת להתרומם, ולהתעלות ממדרגתם. ואפילו אם 
 כסף או נחושת, גם כן יתעלו ויהיו בבחינת זהב. 

 )ברכת שמואל טשאבא(
 

 ( ב, כה" )תרומה לי ויקחו"
: ללמדך, תרומה לפרשת משפטים פרשת התורה הקדימה

 לפני רצויה ובמשפט בצדק שנקנה מממון שבאה תרומה
: כגון טובים לא ממקורות ו"ח שבאה תרומה כן לא אך, ה"הקב

 (ברוך מקור)   . ועושק גזל מנכסי
 

 ( ב, כה" )תרומה לי ויקחו"
 למשה ה"הקב אמר מיד, ונשמע נעשה ישראל שאמרו כיון

 צדקה מצות: הדבר פירוש(. אליהו דבי תנא) תרומה לי ויקחו
 אלא, שיקולים בלי, יתירה התחשבות בלי לעשות צריכים

 לא לעולם, קודם וישקול יחשוב אם כי. נשמע כך ואחר נעשה
 ". נעשה"ל יגיע

 

 ( ב, כה" )תרומה לי ויקחו"
 מה י"עפ מפרש" הגרשוני ילקוט" בספר .(י"רש) לשמי" – "לי

 שכל', י דרוש( ביהודה הנודע לבעל" )ציון אהבת" בספר שכתב
 אבל. כלום בזה אין, שמים לשם עושה אינו אם' ה מצוות

 בזה יש שמים לשם עושה אינו אם אפילו הצדקה בנתינת
 העני מבחינת הבדל ואין נהנה העני סוף כל סוף שהרי תועלת,

 סלע הנותן ולכן. לא או לשמה צדקה אותה את מקבל אם
 כמובן זה וכל. גמור צדיק זה הרי, בני שיחיה מנת על לצדקה

 לא ולכן הנזקק שהוא, לעני שנותנים תרומה לגבי לומר שייך
 לא כמובן, ה"הקב אצל אבל. נתן שהנותן הסיבה מה לו אכפת

, למשכן, למקדש שנותנים תרומה ולכן נזקק שהוא לומר שייך
 ".לשמי - לי. "שמים לשם דווקא להיות צריכה בוודאי
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 ידבנו אשר איש כל מאת תרומה לי ויקחו"

 (ב, כה" )לבו
 מתוך 651 =בגימטריה  שהיא" תרומה" המילה את תיקח אם

 111= בידך  יוותרו, 762 =בגימטריה  שהן" איש כל את" המילים
 ".לבו ידבנו: "בגימטריה שהם

 

 ידבנו אשר איש כל מאת תרומה לי ויקחו"
 (ב, כה" )לבו
 לשם מצוות לקיים הלב ונדיבות רצון ישראל לבני שיש בזמן

 לידי כך י"ע בא אני" תרומה לי: "יתברך' ה אומר, שמים
 כח מוסיפים מקום של רצונו עושין כשישראל. "התרוממות

 (לוי קדושת)   ."מעלה של בפמליא
 

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

" ד' נאום הזהב ולי הכסף לי, "הם ת"השי של והזהב הכסף הרי
 זה הרי, נותן הוא שבאמת ומה. משלו כלל נותן האדם ואין

. עצמו של שהם, הממון נתינת בשעת לבו ונדיבות הטוב רצונו
 ממילא נותן איננו, נדיבות ובלא שלם שאינו בלב הנותן ואילו

 אמר אשר הוא. לו אין גם ורצון שלו אינו שהממון לפי, מאומה
 מתוך שנותן מזה רק" לבו ידבנו אשר איש כל מאת: "הפסוק

 לוקחים אתם ממנו" תרומתי את תקחו" הלב ונדיבות טוב רצון
 ... מאומה לוקחים אינכם נודבם לבם שאין מאלה ואילו, משהו

 ( משה תורת)
 

 "ושכנתי בתוכם" )כה, ח( 
בני ישראל בנו במדבר את המשכן, מעצי שיטים, מכסף ומזהב. 
אולם העיקר הוא, 'ושכנתי בתוכם'. יש לעשות הכל כדי 
שתשרה השכינה בתוכו. ויש להבין זאת על פי משל שהיה: 
עשיר שקנה לבנו במתנה ארנק חדש, ראה חברו, בן עניים, את 
הארנק המלא והנאה, התחיל הילד העני לאסוף פרוטה לפרוטה 
כדי לרכוש לעצמו ארנק כדוגמת ארנקו של חברו. אמר לו אחד 

לא יהיה מחבריו, מהי התועלת שתהיה לך מארנק החדש, והרי 
לך כסף להכניס לתוכו. הארנק אינה מטרה בפני עצמה, הוא 
אמצעי להחזקת הכסף, והוא מועיל רק למי שיש לו כסף. כן 
הוא גם בבית הכנסת דעיקרו של בית הכנסת אינם קירותיו 
אלא קדושתו. הקדושה באה לבית הכנסת כאשר מתפללים בו 

לא מדברים בכוונה, לומדים בו תורה בחבורות או ביחידות, 
דברים בטלים אז ניתן לומר על בית כנסת זה 'ושכנתי בתוכם', 

 הקב"ה ישכון בו ויקדשהו, והוא יהיה בית מקדש מעט. 
 )משלי משלים(

 

 (ח, כה" )בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו"
  .(י"רש) קדושה" בית לשמי "ועשו

 ביתו לתוך קדושה להכניס להשתדל צריך מישראל אדם
  ."מקדש" נקרא וזה, בקדושה משפחתו חיי שיהיו, הפרטי

 (ל"זצ מאמשינוב מ"מהר ק"הה)
 

 "וכן תעשו" )כה, ט(
אומר היה רבי מאיר שפירא מלובלין: חז"ל אמרו שחשדו 
במשה רבינו שלא הוציא את כל הכסף שניתן לו על מלאכת 

הוצרך לתת דין וחשבון. וראה זה פלא כשעשו ישראל המשכן, ו
את העגל נתנו את כל הכסף והזהב שהוציאו ממצרים, ומכל 
הכסף הזה יצא רק עגל אחד, ולא דרשו חשבון ולא היה פוצה 
פה ומצפצף להגיד היכן כספנו וזהבנו. וכאן, במלאכת המשכן, 
 שכל אחד נתן רק חצי שקל ובזה בנו משכן לתפארת, רהיטים
וכלים נפלאים, דווקא כאן דרשו חשבון. משמע כשנותנים 
בשביל "עגל" הכל מרוצים ואין שום שאלות של דין וחשבון, 

 ורק כשנותנים לדברים שבקדושה לצערנו, שואלים שאלות. 
באותו ענין, פעם נשא הרבה דרשה לטובת ישיבת חכמי לובלין. 

ש בין במקום נכחו הרבה גדולי תורה ועשירים, פתאום הרגי
הקהל גם בילד קטן. ניגש אליו ושאלו אם הבין את תוכן 
הדרשה? "לא", השיב הילד, "שמעתי רק שהרב מדבר על 
כסף". "כך?" תמה הרב, "אם כן למה הנך אומר שלא הבנת את 

 הדרשה, הרי הבינות את דרשתי טוב יותר מכל בעלי הבתים". 
 )מהר"ם שפירא זצ"ל(

 

 וחצי ואמה ארכו וחצי אמתיים ארון ועשו"
 (י, כה" )קומתו וחצי ואמה רחבו

 מן בטבע דבר כל. המדה מן אינו ארון מקום, ל"ז חכמינו אמרו
 חכמים תלמידי של קיומם, אלא. מקום לו שיהיה ההכרח
 להבין אפשר אי הטבע בדרך. כלל טבעי אינו התורה ולומדי

, הם מתקיימים ואם', ניזונים הם וממה מתפרנסים הם במה'
   '. המדה מן אינו' זה הרי, זאת בכל

 אזל( )אבני
 

 (יא, כה)"ומחוץ מבית טהור זהב אותו וצפית"
 יומא" )חכם תלמיד אינו – כברו תוכו שאין חכם תלמיד כל"

 (.עב:
 טהור זהב" להיות התורה נושא שעל, תורה לימדה: ל"חז אמרו
 אדם בין שלם –" מחוץ"ו, למקום אדם בין שלם –" מבית

 –" ומחוץ מבית: "מוסיף מקוצק מנדל מנחם ורבי. לחברו
 של מהפנימיות, מהבית נובע הוא אם ערך לו יש מבחוץ הציפוי
 .בלבד חיצוני זוהר ואינו, התורה

 

 א("מבית ומחוץ תצפנו" )כה, י
הגמרא במסכת יומא )עב:( מביאה את דרשתו של רבא על 

"אמר רבא כל תלמיד חכם  -הפסוק: "מבית ומחוץ תצפנו" 
 אינו תלמיד חכם". -שאין תוכו כברו 
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מסופר שתלמיד אחד מתלמידי האדמו"ר מקוצק שהיה ידוע 
בלמדנותו, אולם דעותיו והשקפותיו לא תמיד תאמו את רוח 

הרבי מקוצק והתפאר לפניו כי אין הוא  התורה... ניגש פעם אל
 אמות ללא תלמוד תורה... 4הולך 

 ענהו הרבי: "וכמה אמות אתה הולך ללא יראת שמים?!"...
 

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

 קדושת רוב מחמת, הבדים יסורו שלא הטעם ן"הרמב כתב
 אומרים ויש, לצורך שלא הבדים את יטלטלו שלא, הארון

 מחזיקי על מרמזים והבדים, התורה לומדי על מרמז שהארון
 להמשיך שצריכים, ממנו' 'לא יסורו של הכוונה וזו, התורה

 ...הפסק ללא התורה בהחזקת
 

 "ונתתי אל הארון את העדות" )כה, טז( 
פירש רש"י "התורה, שהיא לעדות ביני וביניכם שצויתי אתכם 

תורה, מצוות הכתובות בה". הסחורה הכי טובה הוא העדות, ה
"כי טוב סחרה מכל סחורה", ונבאר על פי משל לאדם אחד 
נסע בספינה בים עם קבוצת סוחרים. שאלו אותו הסוחרים, 
איזו סחורה הוא מוביל לכרכי הים. והוא ענה להם כי סחורתו 
היא סחורה בטוחה שלא תטבע בים. נפלה רוח סערה וגלי הים 

ו בעירום שטפו את כל הסחורה של הסוחרים, עד שהם נשאר
ובחוסר כל. הם באו לעיר אחת ולא היה להם אפשרות לקנות 
אף פת לחם, והאיש הזה, כשבא לעיר, התחיל מקהיל קהילות 
ודורש בפניהם, נתנו לו את שכרו בעין יפה וכיבדוהו בכל מיני 
כיבודים. אמר אותו האיש לסוחרים שנסעו עמו, ראיתם כי 

הוא, כך אמר שלמה סחורתי אינה יכולה לטבוע בים. הנמשל 
המלך בחכמתו, "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה" )שיר 
השירים ח, ז(, הכוונה היא לתורה, לאהבת התורה. "ונהרות לא 
ישטפוה", מי שלומד תורה, מובטח לו שבכל מקום שהוא 
נמצא התורה תחיה אותו. התורה הינה הסחורה הטובה ביותר 

 לוז'יץ זצ"ל(והיא קיימת לעד. )רבי בנימין מז
 

 פני יהיו הכפורת אל אחיו אל איש ופניהם"
 ( כ, כה" )הכרובים

 הארון של קצותיו שני על הכרובים את להניח מצווה התורה
 הכרובים שני בין נוכחת השכינה. הקדשים בקודש המונח
 של למצוקתו מודע אחד בו במקום אחיו, אל איש פניהם כאשר
 .ורעות האחווה והרגישות האמפתיה מצויה שבו מקום השני,

 

 )כה, כ(" אחיו אל איש ופניהם"
. למדו "הבית אל ופניהם" אומר אחר )בספר מלכים( וכתוב

 וכאן מקום של רצונו בעושין "כאן בתרא צט:(: )בבא מכך חז"ל
 .מקום" של רצונו עושין באין

 של רצונו זהו - לחברו ודואג אחיו אל איש כשפונים, היינו
 .מקום

 רצונו עושה זה אין, לביתו רק ודואג, הבית אל פניהם אם אך
 .מקום של

 

 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
 עצה מזה ללמוד אפשר: "אומר היה ממודז'יץ ישראל' ר

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

 .מאליו ייעשה
 

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

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

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

 ( משה תורת)
 

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

 אמר, בה מתקשה משה שהיה לפי מאליה – המנורה תיעשה"
 נעשית והיא לאור הכיכר את השלך: הוא ברוך הקדוש לו

  .(י"רש) מאליה"
 לשם, ומאליה מעצמה המנורה נעשתה אמנם אם, לשאול יש
 ובין כך בין והרי, למשה הוא ברוך הקדוש לו הראה, אפוא, מה
", אמת שפת" בעל אומר, אלא? בעצמו הדבר את יעשה לא כך

 ככל ועושה מתאמץ אדם כאשר. גדול יסוד מכאן אנו למדים
 בכוחו שאין חלק אותו את אף אזי, המצוה מעשה את יכולתו

 ייעשה הדבר כי לו מובטח". מעצמה נעשית"ש יזכה, לעשות
 כך". מאליה נעשית והיא לאור הכיכר את השלך. "שמים בידי
, התורה ממצוות מצוה ובכל מישראל ואדם אדם בכל הוא

 בתכליתה מצוה כל לקיים האדם בכוח אין בוודאי שהרי
 כפי ורק אך אלא, האדם ונדרש נתבע לא, ואדרבה, ובשלמותה

 ויתאמץ ישתדל האדם אם, מקום מכל אך. יכולתו שיעור
 –" דשמיא סייעתא"ל יזכה, כוחו שיעור כפי המצוה את ויקיים

 והבא המעשה כל את ולהשלים לסיים, דלעילא איתערותא
 . אותו מסייעין לטהר

 (אורות טללי)
 

 א גוט שבת 
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