
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" "איר| גליון  תרומה שתפר

 

 "תצריכנו אל" בקשת בעת יוסף האמרי ק"הרה של התלהבותו

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

 לרגל גדולה בעיר פעם שהיה, זצ"ל מספינקא יוסף האמרי ק"הרה
 ברכת רבינו בירך וכאשר. איש מאות כמה לכבודו שם והתאספו, סנדקאות

 אל ונא" לפסקא והגיע, ל"האריז סידור מתוך לאומרו רגיל שהיה המזון
 עלה, כסאו מאחורי שעמד החסידים ואחד - מאוד התלהב', וכו" תצריכנו

 א"ה תצריכנו אל ונא" להתפלל יוסף האמרי לרבינו אפשר איך במחשבתו
 אחרי שמיד יודע שהוא בשעה" הלוואתם לידי ולא ודם בשר מתנת לידי לא

, וברכתו לעצתו המחכה הרב מהקהל ופדיונות פתקאות יקבל הסעודה
 .השכינה אחרי כמהרהר רבו אחר המהרהר הלא, הרהורו את שדחה אלא

 שהרהר האברך אל פנה, המזון ברכת מספינקא ק"הרה כשגמר אולם
 שאומרים מה להבין יש באמת לו ואמר, ברכה של מכוס לו ונתן אחריו

 לכל לאמרו ל"חז תיקנו זה נוסח הלא', וכו תצריכנו אל ונא ז"בברהמ
 אותם ואפילו, מאחרים שנהנה מי והן, כפו מיגיע שנהנה מי הן, ישראל

 ממה שמתפרנסים', וגו' בעדו ויתפלל שבא מזהב לו ויתן' בהם שנאמר
 הוא זה של פרנסתו שכל נמצא, בעדם שיתפללו כדי להם נותנים שאחרים

 '. וכו' תצריכנו אל ונא' יתפלל איך כ"וא, ודם בשר מתנת שמקבל באופן

 נענה והלה בעדו שיתפלל כדי מאחרים שמקבל מי באמת ברם
, מתנה קיבל לא שהמתפלל נמצא, לטובה נתמלאה ובקשתו בתפילתו

 משא כשאר אלא זה ואין תפילתו י"ע שפעל הישועה את תמורתו נתן שהרי
 העני, העני עם עושה הבית שבעל ממה יותר ל"חז אמרו ואדרבה, ומתן

 האינ שהנתינה נמצא, ו"ח נענה ולא התפלל אם אבל, הבית בעל עם עושה
 נמצא, זמן לאחר באה שהיא אלא ישועה פעל אם אף, בעלמא מתנה אלא
 .המתפלל ביד כהלוואה זו נתינה היתה נענה שהלה שעד

 -" ודם בשר מתנת לידי לא א"ה תצריכנו אל ונא" מתפללין שאנו וזהו
 כי, אותנו המפרנסים לאלה ישועות לפעול ונזכה תפלתינו יקבל ה"שהקב

 -" הלוואתם לידי ולא" מזו יתירה ועוד, מתנה נתינתם תהיה לא אז
 אפילו יהיה שלא כדי, ומיד תיכף ותיענה בפינו שגורה תהיה שתפלתנו

 .הישועה שתבוא עד הלוואה בבחינת

  מועדים - יוסף אמרי ליקוטי לספר הקדמה

 

 ר לקחת עשרים דולר מהרה"ק מסאטמארנדעס 'מדוע לא רצה ר

  .(ו ,אכ) ויקחו לי תרומה וגו'

 רבי פתח, זה פסוק על( א"קכ דף) פרשתנו בריש' הק בזוהר מבואר
 בעובדא דקיימא במצוות לאישתדלא דבעי מאן האי -' לי ויקחו' 'וכו שמעון

 לא מעשיות במצות שהעוסק היינו-) ובמגנא ברוקניא ביה ישתדל דלא' וכו
 לאמשכא כלל עובדא בההוא זכי דלא בגין(, כסף אין בחינם אותם יעשה
 הקדושה רוח להמשיך לזכות א"שא-) שלים באגר אלא דקודשא רוחא עליה

 .ש"עיי(, עבורו כשמשלם רק המצוות על

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 ל מגדולי צדיקי הדור זצ" פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

 י"ע זה בענין חידוש דבר אמרצ"ל ז מסאטמארהמהר"י ט"ב  ק"הרה
 . שהיה מעשה

 התחילו)מלחמת העולם השניה(  המלחמה אחרי שנים עשרים בערך
 שנשארו ממה - לאלפים ספרים ב"בארה" ודעת תורה ישיבת" להיכל להגיע
 . גואל מאין הקודש ספרי ונשארו וסופרים חכמים מלאים שהיו בערים, בפולין

 ויזניץ חסידי מחשובי ל"ז ניימאן סענדיר חיים רבי ח"הגה את מינו הם
 '.וכו ונושאים ענינים לפי הספרים את שיסדר ב"בארה

" העבודה עמוד" ספר מצא הספרים בסידור כשעסק הימים באחד
 מסאטמאר ק"הרה של חותמו מופיע ובו( צ"לז מקאסוב ברוך רבי ק"להרה)

 אפשר הלא זה ספר כי, בצד הספר והניח(, קראלי ד"אב מהיותו עוד) ע"זי
 וחיכה, ב"בארה אז גר שכבר מסאטמאר ק"הרה - לבעליה להחזיר

 .להזדמנות

 ואמר, צ"לז מסקולען ק"הרה לבית סענדיר חיים רבי נזדמן תקופה אחרי
 מרבי וביקש מסאטמאר ק"הרה אצל לבקר לעלות שברצונו מסקולען ק"הרה
 . הספר עמו ולקח ההזדמנות ניצל ואז, עמו שיצטרף סענדיר חיים

 ספר על מאוד ששמח מסאטמאר ק"הרה לידי הספר מסר, בהגיעם ואכן
 חתם הספר שבתוך שזוכר אמר כרונויומז, קדמוניות משנים אליו שהוחזר

 כל שעם מאוד ושמח, החתימה ומצא, הספר דפי בין עלעל ואכן, פעם עוד
 ...זכרונו פג לא עדיין שתקפוהו הצרות

 לשלם דולר עשרים סענדר חיים לרבי מסאטמאר ק"הרה נתן, לתשלום
 לקיים שזכה ואמר, מלקחת סירב סענדיר חיים רבי אמנם, הספר בעבור לו

 ק"הרה נענה. כך עבור כסף ליקח בדעתו ואין", אבידה השבת" מצות בזה
 של מזוטו כמציל דהוה זה ספר על אבידה בהשבת מחוייב שאינו, מסאטמאר

 . סענדיר חיים' ר רצה לא זאת בכל -, יאוש אחרי והוא, ים

 כיון, צודק סענדיר חיים שרבי שאפשר וטען, מסקולען ר"האדמו והתערב
 פ"שלכה, לקחת רוצה אינו ולכן, בחינם מצוה לעשות שאין ק"בזוה' דאי

, אליו שייך שהיה הספר מהחזרת רוח קורת לו שגרם בזה, דמצוה הטירחא
 .כהוצאה לו יהיה

 דווקא הוא ק"זוה בדברי שהכוונה, זצ"ל מסאטמאר ק"הרה השיבו
 מלשלם האדם יתחמק לבל ,עבורו ממון להוציא צריכים כלל שבדרך במצוה
 להוציא צריכים אין, כלל בדרך ממון עולה עשייתו שאין מצוה אבל, הבעבור

 !עבורו ממון

 שאינו מצוה שהוא 'תפילה' מצות כמו שהוא מסאטמאר ק"הרה והוסיף
 חיים רבי נענה, ק"הזוה לדברי אף עבורה לשלם צריכים ואין, כסף עולה

 בבית יום בכל מתפלל אני הלא?! כסף עולה התפילה אין וכי: בצחות סענדיר
 לטובת ואוספים ההולכים כל עבור הגון סכום לי ועולה, רבינו של מדרשו
 ... צדקה

 דירבן הוא שכידוע-, )מתשובתו למאוד עד נהנה מסאטמאר ק"הרה -
 ובערב'( געלט נאך גיין, 'צדקה עבור לקבץ שילכו שלומו אנשי בקרב מאוד

 סענדיר חיים רבי שאמר מה על אשכנזי יוסף רבי למשמשו חזר אף
 .כסף עולה נואצל שהתפילה

 גרוס שליט"א( נפתלירבי  ה"ח)להג באר הגן

 

 

 

 

 מבית היוצר של 'במשנת הפרשה'(-) במהדורה שניהבמשנת רש"י הופיע הספר בשורה טובה לשוחרי תורה: 

   0100510250: מיוחד במחיר כמויות להזמנתכעת בחנויות הספרים המובחרות; 

 חופה ולמעש"ט אכי"ר ,תורהבעל ל יה"ר שיזכה לגדלה
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 צדקה וחסדנתינת אמונה וביטחון לא בזמן 

  וברש"י לי לשמי. .(ו ,אכ) ויקחו לי תרומה וגו'

 שכל הידוע עפ״י, צחות בדרך רש״י בכוונת לומריש 
 ששאלו וידוע. לטוב גם לנצלה יכולים רעה הדימ

 איזה על זצ"ל שיסחאמפ בונם ׳ר הרבי האלקי להקדוש
 קורסותישאפ ואמר ,קורסותיאפ לנצל יכולים טוב דבר

 ומסית היצר בא אז כי ,צדקה נתינת בשעת לנצל יכולים
 או, העני יחיה ג״כ ךשל הנתינה שבלי לו ואומר להאדם

 בורא יש כי לדעת אתה ךצרי כי ו'.וכ לחופה תכנס הכלה
 ובטח, כינים ביצי עד ראמים מקרני זן והוא, ומנהיגו עולם

 ילדיו השבע עם ברעב שימות הזה העני את יעזוב לא
 מתקבל זה אין, שאנת לא הזאת היתומה שהכלה או, ח״ו
 את לנצל יש שע״ז זצ״ל בונם ר׳ הרבי ואומר, הדעת על

 באמת אני אם, לא: לו ואמור, כביכול קורסותיהאפ מדת
 לא כלה להכנסה אתן לא ואם, ימות הוא להעני אתן לא

  .ה'ב אמונה על שאסמוך אלי תאמר ואל, תנשא
 — בפסוק הכוונה שזהו צחות בדרך לומר יש בזהו

 צדקה בענין דיון בשעת "תרומה - לשמי - לי ויקחו"
, דהיהצ שמי את אז קחו "לשמי לי ויקחו" אז ,ותרומה

 תהיו אל אז, אעזור כבר שאני לומר אותי אז תערבו ואל
 .ודו״ק היצה״ר מעצת היא, אז האמונה כי מאמינים

 מנחת ישראל
 

 'תורה'ל םקוד 'קמח'בזמננו 

  .)כה, ח( לי מקדש ושכנתי בתוכם ועשו
 י"ל שרומז לויכוח בין קוב"ה לבנ"י )עיין מדרש איכה

ה' כ"א( שרצונו יתב' שתהיה קודם אתערותא דלתתא 
כדכתיב )מלאכי ג' ז'( שובו אלי שאנו נעשה תשובה 
מקודם שהוא אתערותא דלתתא, ואח"כ ואשובה אליכם, 
וזשה"כ ועשו לי מקדש שבנ"י יעשו מקודם, ואח"כ 

ותא דלעילא מקודם רעושכנתי בתוכם, ובקשתנו על את
ונשובה, בבחי' ויעבור בבחינת השיבנו ה' אליך ואח"כ 

 מלכם לפניהם וה' בראשם )מיכה ב' ג'(.
פר' ויצא על  אמרי נועםקדם מה שאיתא בהבוי"ל 

ז"ל באבות )פ"ג מכ"א( אם אין קמח אין תורה אמרם מ
כיון דאי  אלשיך הק'ואם אין תורה אין קמח, ודקדק ב

אפשר זה בלי זה איזה מהם יתחיל תחילה, וכ' שם שזה 
כנסת ישראל, שהקב"ה אומר שבאם  ויכוח קוב"ה עם

יעסקו בתורה מבטיח להם לפרנסתם, וישראל אומרים 
אשר אין בכוחם לעסוק בתורה עד שיהיה להם השפעות 
טובות מקודם, אבל באמת בענין זה יש חילוק זמנים 
ועתה בעקבתא דמשיחא אשר ישראל הם נתונים תחת 
פגעי הזמן וקשה כח הסבל מרוב הצרות ואין בנו כח 
לעסוק בעבודתו ותורתו זולת זה אם יהיה לנו מקודם כל 

מן הראוי שהקב"ה יתן לנו כל טוב  טוב בגשמיות, באמת
בהקפה ובבטחון שנעסוק אח"כ בתורתו כי זולת זה אי 
אפשר לעסק בתורה עיי"ש באמרי נועם, ופירש בזה הפ' 
בטח בה לב בעלה שהקב"ה שהוא הבעל יבטח בישראל 

לל לא יחסר יתן לנו מתחילה כל שהם אשת נעורים, וש
 טוב בבטחון וכנ"ל.

עשו לי מקדש ושכנתי 'והנה הר"ת של הני תלתא ו
נגלה 'יעבור מלכם לפניהם וה' בראשם, ו'בתוכם, ו

להעלותם מעומק בור ודות מכוונים המה זה לזה, ור"ל 
שכנסת ישראל צועקת שאף שרצון העליון הוא ועשו לי 

תא מקודם. שובו מקדש ושכנתי בתוכם אתערותא דלת
אלי ואשובה, בקשתינו ויעבור מלכם לפניהם וה' בראשם, 
היינו אתערותא לעילא מקודם, שובו אלי ואשובה, 
בקשתינו ויעבור מלכם לפניהם וד' בראשם, היינו 
אתערותא דלעילא מקודם, והוא משום ונגלה להעלותם 
מעומק בור ודות, ובעומק הבור הגלות אי אפשר לעשות 

ערותא דלתתא. וע"כ הר"ת של נגלה תשובה באת
להעלותם מעומק בור ודות הוא ג"כ הר"ת של להציל 

 ממות נפשם ולחיותם ברעב )תהלים ל"ג י"ט( וכנ"ל.

 (ל"זצ )להרה"ק הרמ"מ מוישווא שארית מנחם
 

 רחהלדברים יקרים שבאו בלא טעמל וחיסרון כיס קודמים 

  (.כד, כב) 'וגו שהם אבני 
 לואיםימ ואבני שוהם אבני כתב למה לדעת צריךרבינו האור החיים הק' הקשה 

 מעולים הם כי וכסף זהב קודם לסדרם לו היה הראוי ומן ,מינים א"הי כל אחר ,בסדר
  ...מהם

עצמית, אלא לפי ומתרץ האוה"ח: אין התרומות נמנות כאן לפי סדר חשיבותם ה
רחה והחיסרון כיס שהיו לישראל בהבאתם. והנה כל הדברים הסדר של העמל והט

המנויים שם, הגיעו להם לישראל על ידי עמל, אולם אבני השוהם לא טרחו ישראל 
הם האבנים היקרות, העננים בהבאתם, וכדאיתא בגמ' )יומא עה.( שבדרך נס באו אלי

הביאום אליהם שנאמר )להלן לה, כז( "והנשיאים הביאו את אבני השוהם", ונשיאים 
מפרשים חז"ל עננים, "נמצא שמשולחן גבוה זכו בלי יגיעה וחסרון כיס", על כן נזכרת 

 נדבה זו בסוף כל הנדבות שלפי סדר זה דרגתה אחרונה עכתו"ד.
 

  ?ביופיים מרהיבים עץ מפתוחי או מזהב קודש ארון לבנות

האמורים בתרא ד.( למדים מדברי האוהחה"ק  בבא - חמד האחרונים )ראה חשוקי
 :דלהלןבנידון , הלכה למעשה -לדינא  תשובה

 לשם קודש ארון לבנות הרוצה יכולת בעל אדם בבית המדרש: שאלהנשאלה 
, מאוד רב ומחירו בזהב מחופה לעשותו יכול הוא, אפשרויות' ב ולפניו, ת"השי ולתפארת

 ?לבחור במה. מהזהב יותר זול הוא אך, עין מרהיבי עץ מפתוחי לעשותו או
 בנין ראה שלא מי: "נאמר א"ע ד דף ב"ב במסכתהנה  והשיבו )חשוקי חמד שם(:

 דהכי שבקיה רבנן ליה אמרו בדהבא למחפייה סבר. מימיו נאה בנין ראה לא, הורדוס
 והעין, ונדים נעים שהם הים גלי: "י"ופרש". דימא אידוותא כי דמיחזי טפי שפיר

 לבחור יש לכאורה, ננויבעני זה לפי. מזהב יותר חשוב דיופי הרי". בראייתן משתעשעת
 .היקר מהזהב, היפים עץ הפתוחי את להעדיף ויש, ממנו יקר שיש למרות היפה את

 דאפשר ,דימא כאדוותא דמחזי הגמרא דברי את שפירש א"במהרששם  יעוין אולם
 כתב חיים ובתורת. לרקיע והים, לים דומה תכלת גבי הדם כיסוי בפרק כ"למש בזה שכוונו

 לגלי שנמשלו אבות בזכות יזכר המקדש בבית יסתכל ה"כשהקב, הכחול השיש ידי שעל
 מצוות שעשו, ויעקב יצחק אברהם של בתו גלים בת קולך צהלי בסנהדרין כמבואר, הים
 ראיית מצד במקדש הזה ההידור שיהיה בזה כיוונו ל"נ: כתב יהוידע ובבן. הים כגלי

 הכחול השיש את העדיפו שלא הרי. ש"יעו, עולם של עינו את שסימא מה לתקן, העיניים
, ל"הנ השיקולים את שאין ננויבעני ולכן, הכחול בצבע ענין בזה שהיה אלא, יופיו מפני

 . יפה יותר שהוא למרות עץ מפתוחי ולא, יותר יקר שהוא מזהב לעשות עדיף לכאורה
 כתבה למה שתמה( שהם אבני ה"ד, ז כה שמות) 'הק החיים אור מדברי משמע וכן
 קודם לסדרם היה ומהראוי, מינים א"הי כל אחר מילואים ואבני שהם אבני את התורה

 אבני את הביאו שהעננים ל"חז שאמרו מה פ"ע והשיב? מהם מעולים הם כי וכסף זהב
 אחר נדיבותם סדר כן על אשר, כיס חסרון וללא ויגיעה טורח בלא גיעוה כן ואם. השהם

 בדבר גדולה מעלה שיש הרי. ש"יעו, טורח ידי ועל מכיסם ישראל שמביאים, הנדבות כל
 עיי"ש. .כיס חסרון ידי על שהגיע יותר יקר

 
 לו שזיכו מכספים או, מכספו צדקה ליתן היעדיף עני

האמורים מדברי האוה"ח קי חמד יומא עה.( באחרונים )חשושאלה נוספת פשטו 
  :לעיל

 לו שיזכו לו והציעו, כך על שמעו הוריו והנה, צדקה ליתן נפשו שחשקה עני .שאלה
 הצעת יקבל האם העני שואל, לצדקה אלו מעות ויתן לתרום שרוצה המעות סכום את

 כדי, ומכיס ויחסר מפיו שיחסוך עדיף שמא או, מהם שיקבל הכסף את ויתרום הוריו
 ?צער מתוך באה כי מהודרת יותר תהיה שהמצוה

 לאפוד מלואים ואבני שהם אבני' הפסוק על הקדוש החיים האור הקשה .תשובה
, מינים א"הי כל אחר בסוף מלואים ואבני שוהם אבני כתב למה(, ז כה שמות' )ולחשן

( השלישי וץבתיר) ותירץ, מהם מעולים הם כי וכסף זהב קודם לסדרם לו היה הראוי שמן
 כן אם', וכו השהם אבני את מביאים היו שהעננים א"ע עה דף ביומא הגמרא פי על

 נידבתם סידר כן על אשר, כיס חסרון ובלא ויגיעה טורח בלא, מביאים היו גבוה משלחן
 חסרון מתוך שמקיים דמצוה הרי. ד"עכ, טורח י"וע מכיסם שמביאים הנדבות כל אחר
 .לו שזכו אלא לו נתנו כשלא מאשר, מרובה חשיבות לה יש ,ויגיעה טורח ומתוך, כיס

' ה ירא גבר לכל שראוי אפרים מטהה דברי שהביא( ח"סק תקפד סימן) ב"במשנ ויעוין
 אותה יקנה מצוות שמוכרין במקומות ואף, נוראים בימים עליה לו שיהיה להשתדל

 לו שבאה ממצוה םבדמי אליו שבאה במצוה יותר עילוי יש ואדרבה, יכולתו כפי בדמים
 יקנה אלא, חנם מצוה יעשה שלא( טז סעיף סח כלל) אדם החיי כתב וכך. כסף אין בחנם
 ובזוהר', חנם' לה עולות אעלה ולא... ארוונה אל דוד ויאמר' שכתוב כמו שלם בשכר אותה

 .בזה מאד מחמירתרומה( -)בפרשתנו
, הצדקה לצורך רק סףכ לבנם ליתן רוצים שההורים כיון יננויבענ נראה זאת לאור

 ובלי הוצאות בלא צדקה שנותן כמו יהו כן אם, לו ליתן רוצים אינם הרי זה בלי אבל
 את יתן ומהם, מעות קצת חודש כל שיחסוך עדיף ולכן, בחינם כמצוה לו ונחשב, טירחא

 .הצדקה
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יָת ְמנַֹרת"(: לט-לא כהשמות כתיב ) ָזָהב  ְוָעשִׂ
יָה  יעֶׂ ָכּה ְוָקָנּה ְגבִׂ ה ַהְםנֹוָרה ְירֵּ ָעשֶׂ ְקָשה תֵּ ָטהֹור מִׂ

ָמה יְִׂהיּו םֶׂ יָה מִׂ יָה ּוְפָרחֶׂ יָה ... ַכְפתֹרֶׂ יָה ּוַמְחתֹתֶׂ ּוַמְלָקחֶׂ
ת ָכל . ָזָהב ָטהֹור ה אָֹתּה אֵּ ָכר ָזָהב ָטהֹור ַיֲעשֶׂ כִׂ

ה לֶׂ ים ָהאֵּ לִׂ  ".ַהכֵּ

 באופן להיות צריכה שהמנורה כאן ומפורש
 עשויה שתהא( א: תנאים שני בה שמתקיימים

 שלא, אחת' מקשה' שתהא( ב' טהור זהב ככר'מ
 אלא, הצורפים כדרך וידביקם חוליות יעשנה

 .אחת מחתיכה באה כולה

אלא שבעוד שלשון הפסוק ברור ששני 
תנאים אלו חייבים להתקיים בירך המנורה וקניה 
 וכו', אולם כלפי שאר החלקים הקשורים למנורה

'נרות' המנורה שהם כלפי  , כךאין הדבר ברור
הכלים בהם מניחים את השמן והפתילות, וכך 
כלפי המלקחיים והמחתות, האם אף בהם 
צריכים להתקיים תנאים אלו, או שכשרים הם 
גם אם לא היו עשויים מאותו 'ככר' ולא היו 

 'מקשה' עם המנורה.

נחות מעל עניין זה דנה הגמרא במסכת 
  (:פח ב)

יהודה אמר רב  אמר רב הונא בריה דרב"
קסבר: כי  .ששת: נר שבמקדש של פרקים הוה

אמנורה ונרותיה כתיב, כיון  - 'מקשה'ו 'ככר'כתיב 
דמיבעיא הטבה, אי לאו דפרקים הוי לא הוה 

מסלקן ומניחן  ,כיצד עושה ,מטייבא ליה. מיתיבי
 .באוהל, ומקנחן בספוג, ונותן בהן שמן ומדליקן

 ,מים אומריםדתניא, חכ ,הוא דאמר כי האי תנא
לא היו מזיזין אותה ממקומה. מכלל דאיבעיא ליה 

לא היתה זזה  ,אלא אימא ,לאוזוזה מצי מזיז לה
דתניא,  ,אלעזר הוא ביר ,ממקומה, ומאן חכמים

כמין טס של זהב  ,רבי אלעזר ברבי צדוק אומר
היה לה על גבה, כשהוא מטיבה דוחקו כלפי פיה, 

 שה. כשהוא נותן בה שמן דוחקו כלפי רא

מנורה ונרותיה  ,ובפלוגתא דהני תנאי, דתניא
באות מן הככר, ואין מלקחיה ומחתותיה מן 

מנורה היתה באה מן  ,ר' נחמיה אומר ,הככר
הככר, ולא נרותיה ומלקחיה ומחתותיה באות מן 

ככר ' ,בהאי קרא, דתניא ,הככר. במאי קא מיפלגי
למדנו למנורה שבאה  - 'זהב טהור יעשה אותה

את 'תלמוד לומר  ,, מנין לרבות נרותיהמן הככר
ול שאני מרבה אף מלקחיה , יכ'כל הכלים האלה

, דברי רבי 'אותה' תלמוד לומר ,ומחתותיה
 . "נחמיה

  : רש"יופירש 

נרות הקבועים במנורה  -נר של מקדש "
של חליות לא  -של פרקים היה  ...שמדליק בהן

אלא מן המנורה עצמה היו  שהיה יכול ליטלן
הנרות כדכתיב מקשה אלא היינו של פרקים שהיו 
קנים שבהם הנרות קבועים דקים הרבה והיה יכול 

ליך לכופפן ולהטותן למטה בשעת הטבה ולהש
קסבר כי  ...הדשן חוץ ולזוקפה בשעת הדלקה

 -כתיב ככר ומקשה אמנורה ונרותיה כתיב 
ון דבעי שהמנורה והנרות היו מחתיכה אחת וכי

הטבה אי לאו דשל פרקים היתה שהיה יכול 
לכופפה ולנטות ולזוקפה ולפנות את הדשן לא 

הנרות בשעת הטבה מן  -מסלקן  הוות מתייטב.
המנורה ומניחן באהל אלמא דלא היתה מקשה 

רב הונא דאמר כי  אלא של פרקים ממש היתה.

האי תנא חכמים אומרים לא היו מזיזין אותה 
מצי  דמחוברים היו במנורה. -לנר מן המנורה 

לא היתה  א"כ לא הוה ליה מקשה. -לאוזוזה 
טס של זהב  דמקשה היתה. -הנר זזה ממקומה 

על כל נר ונר כעין כסוי כאותן  -היתה על גבה 
שעשויין מלבנים ובהאי טס לא עביד כלום אלא 
כמין כסוי הוא שמכסה את הנר מקום שפתילה 

נר כלפי פיה לטס שעל גבי ה -דוחקו  דולקת.
ודולפת השמן לחוץ וכשהוא נותן בה השמן 
ורוצה לזוקפה דוחק לטס שעל גבי הנר כלפי 
 ראשה וזוקפה אבל לא היה מזיזה ממקומה.

שאף הן מקשה והיינו  -נרותיה באות מן הככר 
כרב ששת דאמר ככר ומקשה אמנורה 

ר' נחמיה אומר אין נרותיה  .ואנרותיה כתיב
ו מחוברין במנורה באות מן הככר אלא שהי

תלמוד  והיינו כי האי תנא דאמר מסלקן ומניחן.
דמנורה ונרותיה דכולה חדא היא  -לומר אותה 

באות מן הככר ולא מלקחיה ותנא קמא דפליג 
עליה דרבי נחמיה דריש לקרא הכי ככר זהב 
טהור יעשה אותה למדנו למנורה וכו' יכול שאני 

ומר מרבה אף נרותיה ומלקחיה וכו' תלמוד ל
אותה ולא נרותיה כדדריש ליה רבי יהושע בן 

 ."קרחה לקמן

ומבואר מדברי הגמרא שנחלקו תנאים 
 הסרבמנורה היו ניתנים להש 'נרות'האם ה

: יש אומרים שהנרות היו מהמנורה מוחלטת
מקשה אחת עם המנורה אלא שהיו של 
פרקים, דהיינו שהיו דקים וגמישים והיו יכולים 
לכופפם ולהשליך מהם את הדשן ושוב 
לזוקפם כבראשונה. ויש אומרים שהנרות כלל 
לא היו מחוברים למנורה ולא היו עמהם 

 במקשה אחת.

מצוי  מחלוקת זושורש ש והגמרא מסבירה
ה " בו נדרש הפסוק:באופן  ָכר ָזָהב ָטהֹור ַיֲעשֶׂ כִׂ

ה לֶׂ ים ָהאֵּ לִׂ ת ָכל ַהכֵּ ", האם בכלל דין אָֹתּה אֵּ
הנרות, ואם בכלל 'ככר' הם ה'ככר' מצויים גם 

 נרותאו שמא אין ה .אף בכלל 'מקשה' הם –
בכלל 'ככר' ו'מקשה'. אולם הכל מודים 
שהמלקחיים והמחתות אינם בכלל 'ככר' 

 ו'מקשה'.

 קושיית השפת אמת

שפת והקשה רבינו כ"ק מרן אדמו"ר ה
 בחידושיו על אתר: אמת 

כי  ,נר של מקדש של פרקים כו' רא,בגמ"
משמע  ה.כתיב ככר ומקשה אמנורה ונרותי

דאי בא מן הככר בא נמי  ראלהגמ הדפשיטא לי
א וקצת קשה מנ .מקשה דמסיק עלה כתנאי

 הומחתותי ההא הלא הוי ס"ד דגם מלקחי יה,ל
והנה ודאי  ,לולי המיעוט דאותה ,באין מן הככר

עתה דממעטין  ןכם א ,לא שייך בהו מקשה
אותם ונרות מרבינן מדכתיב כל הכלים האלה 

 ."וצ"ע ,מ"מ מנלן דצריך מקשה

וכוונת קושייתו היא, דהנה סוגיית הגמרא 
מוכיחה שיש קשר ישיר בין דין 'ככר' לבין דין 

שעליו להיות 'מקשה', כך שכל פרט מהמנורה 
בעשיית  וזהב עליו נצטוו 'ככר'חלק מתוך אותו 

אחת עם כל  'מקשהלהיות 'המנורה גם עליו 
שהרי הגמרא תולה את  ,. ראיה לדברהמנורה

דין זה 'של פרקים הוה' במחלוקת תנאים, 

'מקשה' היות הנרות בעוד שדין זה אמור כלפי 
 המחלוקת אינה כי אם לעניין עשיית הנרותאילו ו

. אלא ודאי שהא בהא תליא, וכל כחלק מה'ככר'
מה שנעשה מה'ככר' גם נעשה 'מקשה' עם 

 המנורה.

ועל כך טוען השפת אמת שיש עמדו להוכיח 
קשר בין דין 'ככר' לדין להכריח את ה לא ייתכןכי 

בדיונה כלפי  אברייתא גופ, שהלוא ה'מקשה'
אף המלקחיים תוהה האם  הכלול בדין 'ככר'

יכול שאני : "ל ה'ככר' הם, וכלשונהבכל והמחתות
א משיבה, בריית. וה"מרבה אף מלקחיה ומחתותיה

שהמלקחיים והמחתות מתמעטים מדין 'ככר' 
 . מכוח מה שנאמר 'אותה'

שדין 'ככר'  , מקשה השפת אמת,ואילו נאמר
תלוי בדין 'מקשה', כיצד עלה על דעת הגמרא 
לומר שהמלקחיים והמחתות יהא בהם דין ככר, 

 'ודאי לא שייך בהו מקשה'. אלאבמציאות בעוד ש
, מוכח מדברי הגמרא שאין דין 'ככר' תלוי בדין ודאי

שהמלקחיים והמחתות יהיו  ייתכן'מקשה' ולכן 
 .בדין 'ככר' הגם שלא יהיו 'מקשה' עם המנורה

ואם כן קשה על הגמרא: מנין לה לומר שהנרות 
צריכות להיות 'מקשה' עם המנורה, ושמא אכן דין 
'ככר' יש בהם אולם דין 'מקשה' אין בהם. והשפת 

 אמת מניח את קושייתו בצריך עיון.
 

ת המלקחיים והמחתות יכולות להיו
 מחוברים למנורה

בעניי לא עלה בידי לעמוד על כוונת  ואני
אותה הוא מבסס על הנחת  השפת אמת בקושייתו

היסוד שהמלקחיים והמחתות אינם יכולות 
עד כדי כך , להיות 'מקשה' עם המנורהמציאותית 

היה שלדבריו אפילו כ'הוה אמינא' גרידא אי אפשר 
 'מקשה' עםלומר שהמלקחיים והמחתות היו 

זאת בעוד שאליבא דאמת יש שסוברים  .המנורה
שאפילו למסקנא דמילתא היו המלקחיים 
והמחתות 'מקשה' עם המנורה, ועל אחת כמה 
וכמה שניתן לומר שלפי ההוה אמינא אפשר 
למצוא אופן בו המלקחיים והמחתות יהיו 'מקשה' 

 עם המנורה.

כי הנה נחלקו הראשונים במהות אותם 
 רש"י ודעתמנורה, מלקחיים ומחתות של ה

 :יןיעשהכוונה לצבתים ו היאבפירושו על התורה 

הם הצבתים העשויין ליקח בהם  -ומלקחיה "
הפתילה מתוך השמן לישבן ולמושכן בפי הנרות, 
ועל שם שלוקחים בהם קרויים מלקחים. וצביתהא 

הם כמין  -ומחתתיה ... שתרגם אונקלוס, לשון צבת
קטנים, שחותה בהן את האפר שבנר בבקר  בזיכין

בבקר, כשהוא מטיב את הנרות מאפר הפתילות, 
שדלקו הלילה וכבו, ולשון מחתה פוישידויר"א בלעז 

 ".]יעה[, כמו )ישעיה ל יד( לחתות אש מיקוד

הביא  , בפירושו על התורה,אולם רבינו הרמב"ן
 צאנו חידוששבדברי 'ברייתא דמלאכת המשכן' מ

ים והמחתות היו 'מקשה' עם המלקחישאף 
, ומחמת כן הוא מבאר את טיבם של כלים המנורה

 :טסין וספלים הםש ,אלו

אבל בברייתא של מלאכת המשכן שנויה בענין "
באה של  מנורה שעשה משה במדבר היתה :אחר

זהב, וטעונה מקשה, וטעונה גביעים כפתורים 
ופרחים, שנאמר )לעיל פסוק לא( ועשית מנורת 
זהב טהור, שומע אני יעשה אברים אברים וידביקם, 
ת"ל ממנה יהיו )פסוק לו(. מנין לרבות את נרותיה 
שיהיו ממנה, ת"ל יעשה. יכול שאני מרבה גביעיה 

ית לרבות את כפתוריה ופרחיה, ת"ל אותה. ומה רא
נרותיה ולהוציא גביעיה כפתוריה ופרחיה, אחר 
שריבה הכתוב ומיעט, מרבה אני את נרותיה שהן 

 ָטהֹור ָזָהב ּוַמְחתֶֹּתיָה  ּוַמְלָקֶחיָה 

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב

 ?עצמה המנורה עם אחת' מקשה' יהיו, והמחתות המלקחיים, המנורה שכלי ייתכן האם
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נעשין עמה, ומוציא אני גביעיה כפתוריה ופרחיה שאין נעשין עמה. 
ומנין לרבות מלקחיה ומחתותיה, ת"ל יעשה. יכול שאני מרבה את 

ות מלקחיה הצבתים ואת המלקטאות, ת"ל אותה. ומה ראית לרב
ומחתותיה ולהוציא את הצבתים ואת המלקטאות, אחר שריבה 
הכתוב ומיעט, מרבה אני מלקחיה ומחתותיה שהן משתמשין עמה, 
ומוציא אני את הצבתים ואת המלקטאות שאין משתמשין עמה. רבי 
יהושע בן קרחה אומר, אותה מככר ואין כליה מככר, שנאמר ככר 

מקיים ואת כל כליה )להלן לז כד(, זהב טהור יעשה אותה. ומה אני 
 .שיהיו זהב טהור. עד כאן הברייתא

ונראה ממנה שהיו הנרות והמלקחים והמחתות כלן עמה 
מקשה, ואין המלקחים צבתים, אבל עשה על פי הנרות טס של זהב 
פותח וסוגר ושוכב עליו שלא יפול בשמן דבר, כאשר עושים היום 

וני מודבק מלקוחי )תהלים כב במנורות של מלכים, והוא מלשון ולש
טז(, שיקרא מה שעל הלשון ומתחתיו "מלקוחים", שהם לוקחים 
הלשון באמצעם. והמחתות הם ספלים שתחת כל נר ונר לחתות 
ניצוצי אש שיפלו ממנה, והכל מקשה ובאין מן הככר. אבל הצבתים 
והמלקטים שאין תשמישן בעצמה, אבל הם כלים נפרדים ממנה 

 ."אין באין מן הככר כלל ואינן חבור בה

שאף הבבלי סובר שהמלקחיים אילו נאמר לדעת הרמב"ן, והנה 
, בוודאי שלא קשיא מידי, שכן שפיר טסין וספלים םה והמחתות

יכולים המלקחיים והמחתות להיות מחוברים למנורה. אולם גם אם 
ם טסין וספלים ה סובר שהמלקחיים והמחתותאינו נאמר שהבבלי 
אין וכפירוש רש"י, הרי שאין כל מניעה לומר ש יןיעוכי אם צבתים 

שאכן אין המלקחיים  ומסקנתלי סבור כך אלא מחמת בהב
בבבלי והמחתות מחוברים למנורה, אולם לפי ההוה אמינא שסברו 

סברו שאף המלקחיים והמחתות הם 'מקשה' עם המנורה אכן 
ים להיות מחובר היינו טסין וספלים שיכוליםמלקחיים ומחתות שה

 .למנורה

כלומר: ההוה אמינא בבבלי שהייתה סבורה שהמלקחיים 
והמחתות היו 'מקשה' עם המנורה אכן סברה שהכוונה היא לטסין 
וספלים שיכולים להיות מחוברים עם המנורה, בדיוק כפי 
שה'ברייתא דמלאכת המשכן' אכן סוברת לפי המסקנא. וכל 

אינם יכולים , שיעיןהמסקנא שהמלקחיים והמחתות הם צבתים ו
הוא דווקא לפי שאכן מסקנת הבבלי היא להיות מחוברים למנורה, 

 שהמלקחיים והמחתות אינם מחוברים למנורה.

אשר מדבריו נראה שהוא סובר  ,וכל זה הוא לדעת הרמב"ן
אי אפשר הרי ששאילו המלקחיים והמחתות היו מחוברים למנורה 

  כי אם בטסין וספלים. יעיןלפרש מהותם בצבתים ו

שהרי באותה שאין הכרח לומר כן לדעת רש"י, אולם כמדומה 
היו מחוברים שהגם ששהנרות היו 'של פרקים', רש"י פירש מידה ש

'מקשה' למנורה עדיין היו רכים וגמישים וניתנים לכיפוף ולהזזה, כך 
גם ניתן לומר שהמלקחיים והמחתות היו מחוברים למנורה אלא 

  .םלעשיית מלאכתם כהרגלשהיו רכים וגמישים וניתנים 

אי אפשר לומר שהמלקחיים  מפני מהלא ידעתי סוף דבר ש
והמחתות היו עשויים מאותו 'ככר' של המנורה, ואף היו מחוברים 

לפי  ועל אחת כמה וכמה אם כל זה אינו כי אם 'מקשה' עם המנורה.
 ההוה אמינא שבגמרא.

הפשוטה לפיה כל חלק מחלקי המנורה  הסבראשומשכך ברור 
 השהיה עשוי מאותו 'ככר זהב' היה גם 'מקשה' עם המנורה, אין ל

כל פירכא מהוה אמינא זו ששאלה הגמרא על המלקחיים והמחתות 
מר שהמלקחיים שיהיו אף הם מאותו 'ככר', כי אכן אין כל מניעה לו

 והמחתות היו גם היו 'מקשה' עם המנורה.

 

 

 

 

 

 תוה, אלא צריך לקיים גם שאר מצוצדק רקאין טוב 

הדא הוא דכתיב  )שמו"ר פר' לג, א(:ובמדרש  .(ב ,הכ) ויקחו לי תרומה וגו'
ונלאו המפרשים לפרש  ".כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו )משלי ד, ב(

 הקשר ביניהם.

זצ"ל לפרש בדרך  ה'אמרי חיים' מויזניץובדרך הפשט כתב הרה"ק בעל 
כי  חושביםהשבאו חז"ל בדברי המדרש להוציא מלבן של אנשים  ,צחות

בנתינת צדקה יכול אדם לפטור את עצמו מלקיים שאר מצוות התורה, לכך 
לי תרומה" בנדבת הלב, עדיין אין זה  מזהיר המדרש שאע"פ שקיים "ויקחו

 דהיינו מלקיים שאר משפטי התורה. "ופוטרו מ"תורתי אל תעזוב

 )עמ' קה הע' צג( פהגש" –מפי ספרים וסופרים 

 

 ממנו כמה שיותרקח  –הנותן צדקה בקול רעש גדול 

  .לשמי ליוברש"י . )כה, ב( וגו' תרומה לי ויקחו

 שנותן ומי. בסתר, בצנעה, בחשאי שנותן מי, צדקה נותני מיני ינש יש
 . קולות בקולי, ברעש

 איש אצל — לבו״ ״ידבנו אשר איש כל מאת: התורה אומרת הראשון אצל
, לשמי״ — ״לי נדבתו כי, לבו בכל שנותן העיקר כי, נדבתו גודל תדקדק אל כזה

 . השי״ת לכבוד

 תקחו, שנותן כזה איש הוא אם מאתם״ תקחו ״אשר: השני אצל אבל
 ,היותר ככל מאתו קח ״תקחו״ אצלו, נומנתי דעי אחד שכל, רבים לשון — מאתם

  .וכסף זהב

 ויקהל משה

 רוילא על חשבון חבדביקות לה' 

 ופניהם רתוהכפ על בכנפיהם סככים למעלה כנפים רשיופ ביםוהכר והיו
  )כה, כ(. אחיו אל איש

ם העלייה בין אדשהוא  –י"ל בדרך צחות, תוך כדי ה'פורשי כנפיים למעלה' 
'ופניהם איש אל אחיו' דהיינו שלא יהיה  יהיהזה , יש להשגיח על כך שלמקום

מתוך בהתלהבות המתעטף בטליתו ולמשל  – רויעל חשבון בין אדם לחב
   עיניו...ציצית לתוך את ה דביקות לה', וחבירו מקבל

 

  פולין חסידי של תמימותם אודות

 פעם שהה ל"זצ מראדזין יוסף מרדכי רבי ק"הרה)כז, ג(.  תיווומזלג
 ק"הרה אמר שיחתם ובתוך, ל"זצ מאמשינאוו יוסף רבי ק"הרה עם באטוואצק

 .פולין חסידי אודות להפליא מראדזין

 בעיר להיות שנזדמן אחד חסיד לו שסיפר מחמת היתה התפעלותו סיבת
, פטרבורג מתושבי אחד אצלו שנתארח, טרבורגפ יהודי לפניו והפליא, פטרבורג

 מעולם מפולין שהחסיד אלא, מזלג זה היה', קראצער' לפניו מוכן והנה וראה
 שאם, לשריטה מיוחד כלי שזה חשב ולתומו, מזלג עם לאכול כזאת ראה לא

 יגע שלא כדי, הקראצער לפניו מוכן יהיה, אכילתו באמצע בעצמו לשרוט יצטרך
 .ידיו את ליטול ויצטרך מכוסה במקום בידיו

 ק"הרה סיים, פולין חסידי של בתמימותו מגיעים הדברים היכן עד
 השריטה שכלי בעיניו פשוט שהיה ושנית, מזלג שזה ידע שלא ראשית ,מראדזין

 ...מכוסה במקום ליגע שלא כדי הוא

 ('ב אות ערך הרה"ק מראדזין) עולם ימות

 

 בדרך צחות
 לפרשת השבועדברי חידוד וצחות הקשורים 

 

 לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגובות והערות: 

mol448@gmail.com  

  700-007-92-18או למספר פקס: 

 

 

 ישראל דנדרוביץ מעמוד ג המשך מאמרו של הרב

 אלעד -א "שליט' שמואל דוד פלברבוים הרה"ג ר ע"ינודב 

  בנו תלרגל הולד

 ולמעש"טיה"ר שיזכה לגדלו לתורה לחופה 
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