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 תרומה -וטהר ליבנו
 ויקחו לי תרומה

 

 ויקחו" נסתרהקשו למה פתח הפסוק בלשון  המפרשים
 "??? תקחובסיום נכתב בלשון נוכח " ואילולי תרומה", 

 

לבאר, שיש אנשים שאם היו רואים את משה רבינו  ונראה
הם היו נותנים תרומה  ואהרון הכהן מבקשים תרומה, אזי

תת, ואין כאן נדבת לב גדולה יותר ממה שבאמת רצו ל
שגבאים אחרים  ,נסתר" לשון ויקחוכתוב " לכןמושלמת, 

 .יגבו את התרומות
 

 מנדבת לבלתת למשה ואהרן אזי זה  שבא מעצמומי  אבל
", מותר למשה ואהרן לקחת את תקחו" לכן ,ונפש חפצה

 הללו שניתנו מכל הלב. התרומות

תנים מדבר על אלו שבאים מרצונם ונו רוב הפסוק ובעצם
שלם ושמח, כי זה התרומה המושלמת,  נדבה מעצמם בלב

 שתורמים עוד לפני שניגשים לבקש את התרומה. 
 

החידושי " בשם סבו הגדול "שפת אמתשאמר ה" וכמו
אפילו ", עד כדי כך לשמי –לי " שחייבים שיהיה "הרי"ם

 .אחוז לשם שמים 100אלא ", ושכנתי בתוכם" לא לשם
 

ושכנתי יזכו ל" אזחוז לשם שמים, א 100יזכו לתרום  ואם
  ".בתוכם

 

 זהב כסף ונחושת עורות וכו' אבני שהם
 

זהב וכסף ונחושת שואלים שמסדר הדברים " המפרשים
 .שהתורה כותבת מהיקר לזול" זה נראה ועורות ושמן

 

הדברים הכי יקרים,  יםבסוף הרשימה, מופיעש פלא והנה
 ?"??אבני שוהם ואבני מילואים"יהלומים 

 

ועשו לי מקדש "מיד אחרי זה כתוב היות וש לתרץ ונראה
 הזוהרבשם  ש"א פ"דנפש החיים כתוב בו, "ושכנתי בתוכם

שכל יהודי יעשה בתוכו מקדש, שבפנימיותו  תרומה קס"ב ב'
 בתוך כל אחד ואחד. "ושכנתי בתוכם"יהיה קדוש, 

 

 לומר לנו ,הוצמד היהלומים בכוונה לסוף הרשימה לכן
יותר מזה לאין ערוך זה  אבל ,זה יהלומיםשהכי חשוב 

, היהלום אפילו לא בפנימיותושכל יהודי עושה  "מקדש"ה
צל לעומתו, שהיהודי מאיר את כל העולמות לנצח נצחים 

 .בקדושתו
 

זה לא קל, אבל ריבונו של עולם מבקש  "ויקחו לי תרומה" בבקשה נכון הכי חשוב להיות יראי שמים באמת, ש ללמדנו
ליבנו לעובדו את ברחמיו יטהר  וזה בשבילכם ועבורכם ולטובתכם, והקב"הלי, בבקשה תעשו מקדש בתוככם, תתרמו 

 .באמת
 

 ונחשת וכסף זהב מאתם תקחו אשר התרומה וזאת
 

 ויקחו"שואל הרי כבר היה כתוב  אייגרעקיבא רבי הגאון 
" תרומתי את תקחו לבו ידבנו אשר איש כל מאת תרומה לי

" מאתם תקחו אשר התרומה וזאתתוב "שוב כ אז למה
 את תקחו לבו ידבנו אשר איש כל מאתשיהיה כתוב "

 "?? תרומתי זהב כסף ונחשת
 

את  ירע"א, שהקב"ה אומר נכון שאני רוצה בשביל ועונה
תרומת הלב, אבל כרגע לצורך בנית המשכן אני רוצה 

 תרומה מעשית של זהב כסף ונחושת.
 

למה אכן הקב"ה ביקש , שואל אוהל יעקבבספר  והנה
תרומה של זהב וכסף?? הרי כאן בונים משכן זה כביכול 
בית להקב"ה, אז למה צריך תרומה גשמית במקום תרומה 

דפים גמרא  1000כמו  ,תרומה רוחנית ותרימישרוחנית, 
תפילה בכוונה או , שלימה שמירת העיניים שנה או בעל פה,

וחנית למה במקום תרומה ראו הכל ביחד!!! מושלמת, 
 לבית ה', נצרך תרומה גשמית???

 

רצה הקב"ה שהיות בן אדם אוהב זהב וכסף וכו', , ותירץ
שאת אהבתו של האדם יקדיש לבורא עולם והמשכן יהיה 

 רצוף אהבה, שאהבת האדם תהיה תרומה לבורא עולם.
 

למה נמנה כאן רש"י הקשה שזה מתורץ לענ"ד,  ולפי
ן המשכן ובכלי לא מצאנו בו שימוש בבנייהרי  ,כסף

המשכן, ורק האדנים היו מכסף אבל לצורך האדנים 
 ורש"י מתרץ הייתה תרומה נפרדת של מחצית השקל??

 .כלי שרת שנעשו מכסףגם שהיו 
 

שכתבו שכאן נמנו  בעלי התוספותזה קשה לדעת  אומנם
רק מה שנצרך לעבודת המשכן ולא לקורבנות, והרי כלי 

לכך  והתשובהת?? השרת נעשו לצורך עבודת הקורבנו
שכאן הזכירה התורה בכללי גם תרומת כאמור לעיל, 
שהייתה לצורך המשכן, ולמרות שהיה לה הכסף לאדנים 

לתאר שהמשכן נבנה התרמה נפרדת, כי כאן מטרת התורה 
והרי כסף זה אהבת בני מכל מה שבני אוהבים ומחבבים, 

 אדם!!!
 

 להוסיף קצת, על פי מעשה שקרה לי דווקא ונראה
וזאת של שחרית,  שמע פסוק ראשון של קריאת לקראת
 לי חולפת פתאוםשהתלהבות בברכות ק"ש, הלאחר 
 חופשי חודשי קו רב ויהיה שהלוואי, במוח זרה מחשבה

 ובכל התחבורה בכל חופשי לנסוע אפשר יהיה שבו בזול
 רק ולא!!!!! הגבלה שום בלי העולם בכל ואולי הארץ

 .'וכו אזורים
 

 של איכות בזמן במחשבתי שקופץ מה זהוכי  ,בהלם ואני
!!! נוחות!!! כסף???? שמים מלכות עול קבלתבעת  קדושה

 מה"??? שמע ישראלוכי זה ההכנה לפני " ,נורא הזדעזעתי
 !! נזעקתי ???לי קורה

  

 המחשה זההרי  רגע חשבתי, להישבר במקום מיד אבל
 ",אחד' ה אלוקינו' ה ישראל שמע" כוונת הפסוקלמצוינת 

 ,ומושלמת אמתית בנוחות חיים אנחנו", שאחדעם דגש ל"
 ללאיחיד ומיוחד  א' עולם בוראש מאמינים כי אנחנו

 שזה העולם למטה וז' רקיעים ח'בושולט  אנמצה ,הגבלות
 .הארץפינות  ד' בכללמעלה, ו
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לנו ואשרינו שבכל מקום בורא עולם נמצא אתנו,  טובו
!!! ונצחי עולמיוהוא והוא עוצמתי שאין לו הגבלות כלל, 

גם בעוצמתו  והוא ,גואלנו הואו ,אבינו והוא ,אלוקינו והוא
 . ברחמיו יגאלנו

 

 פסול מחשבת להיות יכלה זו שמחשבה, הבנתי אזו
 אותה להפוך כניסיון נשלחה היא אבל, העיקרית בתפילה

 לשמע מוחשית משמעות לתת, וקדושה עצומה למחשבה
 .הגבלות בלי העולמות ובכל הכיוונים בכל אחד' ה ישראל

 

קדוש קדוש קדוש קדושה התענגתי כשאמרתי " ובאמצע
", שקדושת ה' יתברך ה' צבקות מלוא כל הארץ כבודו

ובכל מקום שנהיה נוכל להתבשם נמצאת בכל מקום, 
גם במקומות ולהתעלות בקדושת ה' שנמצאת בכל מקום 

  .הנידחים ביותר
 

בכל מקום , כי עולםאין יהודי גלמוד בש הבעש"ט כדבריו
 .ה' איתו –שהוא מצוי 

 

לי יהודי שהתחזק מאוד בשמירת העיניים ודווקא  וסיפר
ערי בימי הקיץ הלוהטים הוא לבדו הסתובב ברחובות 

מצווה, והוא שמר על עיניו כל רגע עניין של הונגריה לצורך 
 .ולא ניכשל לרגע

 

 הוא פחד אוליהרבה גויים נישקו את חליפתו,  ולהפתעתו
זה סוג של כייסות, אבל הארנק שכן לו בבטחה בכיסו, 

לנסיעה אסף אותו קרא לו ונהג מונית הנוספת  ולהפתעתו
דע לך אנשים כאן בחיים לא ראו  :ואמר לובחינם, וארוכה 

שככה שומר על העיניים ברחוב כה  ,אדם קדוש אמתי
ולכן אני בשמחה לוקח  ,ולכן נשקו אותך ברחובפרוץ, 

 י זכות היא לי. אותך בחינם כ
 

אני בורא עולם : אומר לנועולם שבורא כוונת התורה,  וזה
כי בוחר לשים משכני בתוככם, בתוך הגשמיות שלכם, 

להשתמש בגשמיות בצורה טהורה תפקידנו בעולם 
, וזו מעלה עצומה יותר מאשר ולהפוך אותה לרוחנית

 .רוחנית שיהיה רוחנית
 

וזה , היפך הטבע להפוך גשמיות לרוחני זה כביכול כי
 .שנהפוך את הטבע עבור בורא עולם !!הגדלות

 

מלא הארץ "הקב"ה הופך את הטבע עבורנו, ש וגם
!!לד' אמות כביכוללמעננו למקום קטן, מצטמצם  "כבודו

 

ואל , כלל בחיים שלהתעלות אפשר בכל מקום, גם בישיבה גרועה וחלשה מאוד, וגם מתוך עבודה פשוטה ובזויה, ללמדנו
תאמר היות ואני חי במקום מגושם הרחוק מאוד מרוחניות ולהיפך אין לי תקווה להתעלות, זה שקר!!! קדושת השם בכל 

מקום וכבודו מלא עולם, אז בכל מצב ובכל מקום אפשר להתעלות ולאחוז בקדושת בורא עולם, אפילו בהסתרה שבתוך 
 ההסתרה בורא עולם איתנו, רק חזק ואמץ.

 

 ש ושכנתי בתוכםועשו לי מקד
 

 לי עשה למשה ה"הקב שאמר בשעה רבה לד'במדרש  כתוב
 והוא עולם, מלא ה"הקב של כבודו הרי תמה משה ,משכן
  ??משכן לי עשה אומר

 

 המקדש בית ובונה עומד ששלמה וראה מסתכל היה ועוד
 (ח א מלכים) ה"הקב לפני ואמר המשכן מן גדול שהוא

 ק"בהמ ומה ,משה רמא ",הארץ על אלקים ישב האמנם"
על  משכן כן אומר שלמה המשכן מן ויותר יותר שהוא

 כך סבור שאתה כשם לא ה"הקב אמר?? אחת כמה וכמה
 .אמה על אמה בתוך אפי' שכינתי אצמצם אלא ,סבור אני

 

שלכאורה טענת  בה שליט"אימרן ראש היש ומקשה
משה רבינו לא מובנת, וכי מה ההבדל לבורא עולם בין 

אם בורא עולם מצטמצם כביכול  הריאו קטן??  מבנה גדול
למקום מסוים למרות שמלוא כל הארץ כבודו, אם כן אין 

  וכמו שמשה ראה בסנה?? משמעות לגודל מקום  עולם??
 

מרן שליט"א שהכוונה, שאם בורא עולם מסכים  ותירץ
להצטמצם ולהשכין את שכינתו למטה בין בני האדם, זה 

ונתכונן במסירות  בכל כוחנולה בשביל שאנחנו נשקיע ונתע
  .נפש להשכנת השכינה בתוכנו

 

טען משה רבינו שאם שלמה המלך שהשקיע בבניין  ולכן
גדול ועצום בהשקעה מרבית, ובכל זאת שלמה טען שעדיין 
לא מיצנו את כל ההשקעה שלנו בני האדם כראוי למשכן 
ה', אז כל שכן המשכן בוודאי זה לא מספיק השקעה מצד 

 .אדםבני ה
 

שמבחינתו יתברך המאמץ לא ענה לו בורא עולם  זה ועל
רחמנא ליבא נמדד בשטח ובגודל פיזי אלא במאמץ הלב, כי 

 בעי!!!
 

במדבר קשה  יש לי לתמוה בטענת משה רבינו, הרי ועדיין
אין קל יותר מאשר במקום ישוב, ואם כן להשקיע ולבנות 

 למשכן שעשה משה במדבר?? בעיר בין בנין שלמה וחומר

כי מטרת נדבת המשכן זה , מתורץקודם זה  וכאמור
 ולבורא עולם ,להראות את חיבתנו ואהבתנו לבורא עולם

לצורך  כסף זהב וחומרים היה מניעה לתת להם שפע שללא 
כפי שהעננים הביאו ו כפי שנתן להם את ביזת הים, המשכן

 ,להם אבני חושן ואבני מילואים ושמן למאור ובשמים
  .תןכדברי התרגום יונו
 

היות ואת שפע הזהב והכסף קיבלו טען משה רבינו  ולכן
לכן אין כאן כמעט הקרבה, בדרכים שונות, מבורא עולם 

כמו בית המקדש או אפילו יותר מזה,  גדולשיהיה  אדרבא
להראות את אהבתנו גדולה יותר  אפשרותלנו יהיה  וככה

 .אנשים אוהבים גדול ועוצמתילבורא עולם, כי 
 

שיותר אנשים יעבדו קיעו מאמץ בעבודה, ככה יש וגם
יותר אנשים ישקיעו בנשיאת , וגם במלאכת המשכן

 בכל מסע, וזה קיפולובכל תחנה, ו המשכן ובנייתו מחדש
 יהיה עליהם להשקיע לבורא עולם.שהאהבה 

 

שווה לי יותר להראות לכם את  זה ענה לו בורא עולם, ועל
י שמלא עולם , ולכן אני שמח לצמצם את כבודאהבתי לכם

כי כך תראו כמה אני במקום קטן יותר אפילו באמה, 
 .את עם ישראל ואוהב מעריך

 

כוונת בורא עולם, שבורא עולם מסכים להצטמצם  ואולי
לכבודנו, אפילו על קצת מאמץ של יהודים, אפילו על מאמץ 

  כביכול. "אמה על אמהשל הכנה של "
 

שאפילו שאמר למשה: ככוונת בורא עולם עוד ש וייתכן
 לגוף האדם :כוונתו, על אמה אשמח להצטמצם בו באמה

ועשו , שאדם יקדש את עצמו כמאמר הזוהר: "בחלקו העליון
 ", בתוך כל יהודי ויהודי.לי מקדש ושכנתי בתוכם

 
 

, שיותר ממה שבורא עולם דורש מאתנו שנשקיע באהבתנו אליו, הוא מעדיף להשקיע באהבתו אלינו אפילו על ללמדנו
וברגע שנצעד  תדל לעשות  את הצעדים הראשונים  בהקרבה למען שמו הגדול ולמען אהבתנו לו, ולכן נש חשבון השקעתנו,

 קצת כבר נראה את התקרבות הגדולה פי כמה של הבורא אלינו באהבתו הגדולה אותנו תמיד, רק חזקו ואמצו!!!
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 שמן  למֹאר  בשמים  לשמן  המשחה  ולקטרת  הסמים:
 

 ??שמן למאור ולמשחהכתוב , מדוע לא ותקשיש לה
בשמים לשמן המשחה ולקטורת "האם בגלל שכתוב 

נדע ונבין בעקיפין שצריך להביא כבר  ממילא "הסמים
 .אבן עזראו עי' רמב"ן?? שמן עבור שמן המשחה

 

שמן למאור היה ושהיות , יש לתרץ קצת בדוחק אומנם
משמן זית זך שונה ומיוחד משאר השמנים, שמהזיתים 

ת הכי קרובים לשמש לקחו את הטיפה שבראש הזי
, לכן לא צירפה התורה הראשונה בלבד והיא הייתה למאור

את השמן למאור יחד עם השמן לשמן המשחה הפחות 
  .ממנו באיכות

 

 עדיין קשה שלפחות ייכתב שמן למשחה בנפרד?? אבל
פריטים, ממילא אי  13שהתורה מנתה  סיכם שרש"י בפרט

להביא שמן  ון שכאן נצטווינאפשר לטעון שנבין בעקיפי
 פריטים?? 14המשחה שא"כ יש 

 

, ולמה לקורבנות ולא רק למאורגם שמן היו צריכים  והנה
 כתוב אלא "??שמן לקורבנות ולמנחותלא נמנה כאן "

רק מה שנצרך  נמנה , שכאןבדעת זקנים של בעלי התוספות
שמן בשמים לנכתב " ולכןלבנייה ולא לקורבנות, 

שחו והתקדשו כל כלי המשכן, " שבו נמהמשחה
" כי כן דרך המלכים שמבשמים להם את הבית קטורתו"

" שכך הדרך להדליק נר בבית שמן למאורלפני שיכנסו, ו"
המלכים לפני שיכנסו לבית, וכל זה לכבוד בורא עולם 

, ולכן שמן שנכבדו כדרך שמכבדים מלכים בשר ודם
 .לקורבנות שלא קשור לבנייה לא מפורט כאן

 

היה היה נצרך לקדש את הבית ששמן למשחה  זה פיול
בשמים לשמן כפי שהוזכר  צריך להימנות כאן,לכאורה 
 ?לא נכתב שמן למשחה?אכן למה והמשחה, 

 

לכן ו נדירהיה  למאורשהשמן  "העמק דבר" ומפרש
, אבל מאמץ וייחודיות ומושלמות, כי יש בו הודגש בתורה

האבן עזרא  כןאו ,שאר השמנים הרגילים לא הזכיר כאן
מסביר שהנשיאים הוציאו ממצרים שמן למאור,  בויקהל

ולפי זה אכן מובן שהיה מאמץ מיוחד לנשיאים להכין 
   .ולהוציא שמן כזה ממצרים

 

על דורשת  עה' א' יומאהגמרא כי  קשה,עדיין הדבר  אומנם
" והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקרהפסוק "

המן שבא בבוקר,  שהאבנים הטובות ירדו יחד עם
ליקטו את האבנים הנשיאים שכשהלכו ללקט את המן אז ו

שחוץ מהיהלומים הם  יונתן התרגום ומוסיף, הטובות
אין כאן מאמץ הרי  מצאו גם שמן למאור ובשמים, ואם כן

  ??כלל?
 

אלא שיש לדייק בשינוי בין משמעות הגמרא לדברי 
צדיקים ל מונחגמרא כתבה שהמן היה הכי התרגום יונתן, 

שהיו צריכים לטרוח  ולרשעים במרחק תםיבפתח ב

מסביב למחנה למצוא את המן, ואחרי זה כתבה הגמרא 
 ולכאורהשהנשיאים מצאו את האבני חן יחד עם המן, 

צדיקים מצאו את המן בפתח ביתם ושם שהיו  הנשיאים
 .גם מצאו את אבני החן

 

, ז'לה' כבויקהל  " תרגום  יהונתןבביאורו של ה" אומנם
ב שהעננים  הביאו  את  השמן  והבשמים  ואבני  וכת

בקצה  סמוך למחנה ישראלמילואים, והשליכו אותם 
, ולכאורה למה על , והנשיאים הלכו ולקטו אותםהמדבר

מדוע  וגם הנשיאים לטרוח למצוא את אבני החושן??
 יטריח את הנשיאים שיחפשו את האבניםשבורא עולם 

   צה ומחוץ למחנה??כרשעי הדור שחיפשו מן בק
 

יצא נשיא אם כל כלפי האבנים הטובות יש לשאול  וגם
מצא רק שכל נשיא איך יצא בדיוק וליקט מחוץ למחנה 

 ? ??אבן אחת מאבני החושן ולא יותר
 

המן היה מתפזר כל אחד לפי מעלתו,  כאמור בגמרא אלא
ומי שהיה רשע  ,בפתח ביתומוצא אותו צדיק היה ממש 
כי כולם היו  והביזיון היה גדול ,במרחקים היה צריך לחפש

, וכל אחד בחוץ ורואים אותו מחפש ויודעים שהוא רשע
 .ידע מה שלו ולא נגע במוכן לחברו

 

אבל היו צדיקים, הם כי נשיאים המן ירד ליד ביתם ל וכאן
יתכן שהמן חיכה גם הוא  ואהיהלומים היו מחוץ למחנה, 
שלהם הייתה הבושה  ולכןלהם שם יחד עם האבנים, 

, אבל גדולה שהם מלקטים הרחק מפתח ביתם כרשעים
הנשיאים לא חסו על כבודם והלכו לחפש את האבן שהגיע 

 .חפצו לייקר שם שמים, וכל זה כי גם הם םמיוחד לשבט
 

לכל אחד שהייתה מיועדת חוץ מכל אבן בחושן  אבל
אבני מילואים לכתפות האפוד, וזה לא  2השבטים, היה גם 

נשיאים, וגם השמן למאור והבשמים לא היה  12מתחלק ל
לחפש יחד עם הרשעים  בושהזה היה  ואם, 12מחולק ל

מחוץ למחנה אז הנשיאים היו מעדיפים להסתפק באבן 
  .ולהתבזות יותר זמן המיוחדת לשבטם ולא לחפש עוד

 

המשיכו  אלאהם לא התעצלו ולא חסו על כבודם,  אבל
להביא מחוץ  קריםאם יש עוד דברים ילהתבזות ולחפש 

הפילו זאת על נשיא אחר אלא כל הנשיאים  ולאלמחנה, 
כפי גודל המאמץ כך גודל  ואולי, יחד המשיכו לחפש

המציאה ודברים אלו שלא היו כמספר השבטים כגודל 
 המאמץ כך זכה הנשיא למצוא .

 
המעלה והמאמץ המיוחד שהיה בהבאת השמן למאור  וזה

מת התכוונו להשיג בכל באמת הנשיאים בא כי, והבשמים
זה היה בא  ואםדרך את מה שיחסר למלאכת המשכן, 

 ולכןבקלות אין בזה שום מעלה שהנשיאים הביאו את זה, 
וכך בורא עולם ניסה אותם בכדי שיהיה כאן מסירות נפש, 

 באמת עשו.
 

בי עבור כבוד שמים, עלינו עצמנו, ואפילו אם נצטרך להתבזות בפומ כבודמזה שבעבור כבוד שמים, לא נחוס על  נלמד
 להתאמץ ולעשות זאת במסירות נפש, ולא נבוש מהמלעיגים עלינו.

 

 המשך
 

הנשיאים היו צריכים לצאת מחוץ יונתן ראינו ש בתרגום
למחנה לחפש את אבני החושן, ובמאמר הקודם ביארנו 
שהם התבזו לחפש מחוץ למחנה כמו רשעי הדור שחיפשו 

 .את המן הרחק מביתם
 

רצה יתכן וטמון בזה עניין נוסף, שבורא עולם י אבל
ובלי שהנשיא של השבט ימצא את הרשעים שבשבטו 

, הרע הוא יכיר את הרשעים שבשבט שלו שיספרו לו לשון
ושאר  החושןוכך תוך כדי שהוא יצא לחפש את המן ואבני 

הוא הבחין ברשעי שבטו שהיו מחפשים  ,נות הנשיאיםתמ
 .מביתםמן הרחק 

 

מחפש את  עד שאתה ,ברמז נאמר לו נשיא יקר וכביכול
שים לב ליהלומים החיים  או תוך כדי ,היהלום של השבט
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ולך שתאיר את היופי זקוקים לטיפ שהם !!שבשבט שלך
תוך כדי שאתה תחייך אליהם ו, שבהם ושתלטש אותם

  .ביחד נתחזקותגיד להם  מסתיר את היהלום שמצאת
 

הנשיא  ובידך ,רק קליפה מעליהם היא שמכערת אותם כי
כוון אותם כך שהם יחזרו וללטף ובכוחך ל "גדול השבט"

 בתשובה שלימה.
 

, שנכון חשוב מאוד לתרום ולהשפיע, אבל קודם שים לב על המשפחה ועל הסביבה הקרובה האם סיימת לנקות ללמדנו
שם עד שאתה מתפרץ קדימה?? אז קדימה נחזק דבר ראשון את עצמנו ואת הסביבה הקרובה וככה נתפרץ קדימה  ולתקן

 לחזק כל יהודי שזז, בהצלחה אמן ואמן.
 

 וֹעֹרת  אילים  מאדמים  וֹעֹרת  תחשים  ועצי  שיטים:
 

שהיה בימי משה בריה בפני  תחש )שבת כח(חז"ל  דרשו
זדמן למשה החו, ולפי שעה עצמה, וקרן אחת היה לו במצ

 ועשה ממנו משכן ונגנז. 
 

ואנעלך " טז' י' שהרי כתוב ביחזקאל, מזרחיה הוהקש
", שכל הארבעים שנה היהודים במדבר עשו ממנה תחש

 ??נעלים?
 

 ,היה שני מיני תחש אחד טמא ואחד טהורשץ ותיר
ולשניהם יש הרבה גוונים וצבעים, והטמא היה מצוי ועשו 

הטהור היה  אבלמעניין נעלים צבעוניות???( ממנו נעלים )
לא הוכשר למלאכת כי , לצורך המשכן בלבדורק זמני 

למען תהיה תורת "בהמה טהורה בלבד שנאמר  רקשמים 
 , ודורשים מן המותר לפיך. "ה' בפיך

 

היה ממין טמא, שהוא  "התכלתאם כן "לי מדוע  וקשה
מין  הייתה הקפדה שיהיה "תחש"דם של חילזון, ואילו 

כותב שתכלת זה לא מגוף התולעת  והרבינו בחיי ??טהור?
בגמרא  אומנם רק מגרגירים שהתולעת נמצאת בתוכם,

: חלזון זהו גופו דומה תנו רבנןמפורש כתוב  מנחות מד' א'
 ובדמו לים, וברייתו דומה לדג, ועולה אחד לשבעים שנה,

, ואם כן הצבע זה מדם החילזון ומגוף טמא תכלת צובעים
 ואיך השתמשו בו למלאכת שמים??

 

נראה לי, במחשבה קצת מעניינת, תארו לעצמכם  אלא
נס והיה חד פעמי תכלת שהקדוש ברוך הוא היה עושה 

כל פעם שהיינו לוקחים תכלת לציצית , אז ממין טהור
לא  כביכולמצוה כי זה  לזון טמא, היה לנו צביטה בלבימח

בורא עולם כש -וטהור  , כי פעם היה תכלת כשרמושלמת
  .והכין סוג טהורטמא למשכן לא רצה 

 

בורא עולם העדיף כביכול לוותר ולא לעשות תכלת  כן על
עשינו מצווה מושלמת שנרגיש שלעולם בכדי , וטהור כשר

 .ללא תחושת פגם חלילה
 

מץ קודם וגם גם שיתאונכונים הדברים, זה מלמד אותנו עד כמה חשוב שבן אדם ירגיש שעשה מצווה בשלימות,  ואם
 ואכןבשעת עשייתה באופן המושלם ביותר, והתחושה העילאית שיש אחרי המצווה המושלמת היא נפלאה ומרוממת, 

חשוב להקפיד אפילו על הפרטים הקטנים  לכןפרט קטן יכול לתת לנו תחושת חסר ותסכול וחוסר נחת וייאוש חלילה, 
 שלא יפגמו בשלימות המצווה.

 

 !!!ת רגיש לתחושת השני שיחוש שעשה דבר מושלם עד כדי וויתור על הרצונות שלנונלמד עד כמה להיו וכן
 

הרע מומחה גדול למצוא תמיד איזה פרצה ולהצביע עליה הנה עבודתך פגומה, ולייאש אותנו, לכן כמה חשוב  והיצר
 הרגשה של מצווה מושלמת.

 

 "ועורות תחשים"
 

ה להם בזמן שישראל היו במדבר הי ,קודם שהבאנו כפי
 ותחש טמא לנעלים, והמכנה המשותף ,תחש טהור למשכן

 .לשניהם שהעור היה צבעוני ויפיפה
 

מדוע היו צריכים עורות לנעלים, הרי כתוב  ומפליא
 40ה  כל שהנעלים לא התבלו במשך דברים כט' ד'מפורש 

הבגדים שלהם  וכן כלשנה, אלא גדל עימם ונשאר שלם, 
 .סהיו שלמים נקיים ומגוהצים בנ

 

 וגם ??למנעלים במדבר?עורות היה צורך במדוע  כן ואם
 ???נעליים צבעוניותלבשו  וכימדוע עורות צבעוניים, 

 

, שהנעלים היו לצורך הילדים שנולדו במדבר, ונראה
, ובורא עולם רצה לדאוג יםצבעונינעלים ולילדים מתאים 

לילדים באופן מושלם גם במדבר, ולא רק נעלים חדשות, 
 ששמעתי כמוו, חן ובצבע שישעשע את הילדיםאלא גם ב

 .מדרשים על הממתקים שהיו לילדים בקריעת ים סוףמה

הזן "מזון שאנחנו אוכלים, גם בדרכו של בורא עולם  כך כי
חוץ , שהאוכל "בחן בחסד וברחמיםבטובו את העולם 

לא בצבע וצורה אחידה גם הוא מהטעם השונה בכל מאכל, 
מאכל צבע שונה צורה , כל "בחן" אלאלכל המאכלים, 

 .להמגרה ונעים יותר לאכיבכדי שיהיה  שונה
 

האם הנעלים  ??מה קרה לילדים שגדלו יש להתבונן רק
 ??בגדלותם היה להם נעלים צבעוניות?האם  ??גדלו איתם

 ??או שהתחלף להם הצבע?
 

, שכמו שבוגר לא הסתובב עם בגדי תינוקות שגדלו ונראה
ציור שהיה לו בגד עם  שתינוק מתקבל על הדעתלא ש)אתו, 

  !!!לדובי גדול(הפך  וגם ציור הדובי ,הבגדגדל  ,דובישל 
 

צבעו השתנה כפי שהיה נס והבגד גדל עם הילד כך גם  אלא
כנראה גם צבע הנעליים ולכן למלבוש של בוגר, וסגנונו 
, שכשם שבורא עולם דאג לתינוקות הוא גם דאג השתנה

 .למבוגרים
 

, הן במזונות והן בכל וברחמים, עד כמה אהבת הבורא אלינו עזה, שדואג לנו בכל פרט ומטיב לנו בחן בחסד ללמדנו
 .צרכינו בחיים

  

נכיר בטובתו הרבה ונחזיר לו אהבה, שגם אנחנו נשתל לתת צבע וטעם חדש בתורה ובמצוות שלנו שלא כל יום ידמה  ולכן
שבעצם זה לטובתנו  שכפי שהוא דואג לשמח אותנו גם אנחנו נדאג לשמח אותו בהתחדשות הרוחנית שלנו,  לקודמו,

 .י כך אנחנו מרגישים חיות וסיפוק והתלהבות בעבודת הקודשולהנאתנו כ
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 זהב כסף ונחושת עורות שמן אבני מילואים
 

על  ועמדוגם באור החיים הקדוש,נחל קדומים  בספר
ולכאורה כי התורה , זהב כסף ונחושת השאלה למה כתוב

אבני שהם  אז למה בסוף כתובהיקר קודם,  כותבת את
, והרי נכתבו בסוףוומים יקרים , שהם יהלואבני מילואים

  ???מבחינת יקרתם הם היו אמורים להיכתב לפני הזהב
 

אבני השוהם  שאת, עה' א'על פי הגמרא יומא  צוותיר
ענני  ע"יבדרך ניסית  מתנהב ואבני החושן הנשיאים קיבלו

ולא , כי לא עבדו נחשב שנתנו למשכן לאזה  ולכןהכבוד, 
בענני הכבוד  בנס כל מה שהנשיאים קיבלו ועל כןעל זה, טרחו 

של החיבור לרשימה  ו'בלי והרשימה  סוףנכתב ב
 .התרומות, כי זה לא נחשב לתרומה

 

קשה, שאם כן מדוע יש ביקורת על הנשיאים עד  עדייןו
להדגיש שזה בא  ,בלי יודחסר  "והנשאם"כדי כך שכתוב 

הרי ושהם לא היו הוגנים בכך שהתעכבו לתת תרומתם, 
ם מתגאים אם הם היו נותנים את מראש זה היה נראה שה

בנוצות לא להם, כי בעצם זה רק פיקדון שניתן להם, והם 
כאילו החזירו את הפיקדון, ולא מגיע להם כבוד על החזרת 

הפיקדון, לעומת התרומה ונדבת הלב של היהודים שתרמו 
 ??מרכושם?

 

הרי כל הזהב והכסף שהיה ליהודים גם כן  בעצם אומנם
ה בביזת הים או הם לא עבדו על זה, שהרי הם קיבלו את ז

 ???לפני יציאת מצרים ששאלו מהמצרים כלי כסף וזהב
 

כסף והזהב התחבר ליהודים כרכושם בכל זאת הש ויתכן
פירור של ככי זה היה תמורת עבודתם במצרים,  ,הפרטי

 הנשיאים כשקיבלו את היהלומיםאם כן אולי ופיצוים, 
ור אולי גם הם חשבו שזה פיצוים ולכן חיכו, כי לא היה בר

 או פיקדון תמתנה פרטילהם מה זה שהם קיבלו האם זה 
אם יראו שיהודים תורמים אבנים יקרות אז  ולכןבלבד, 

 אם אף אחד לא יביאזה מתנה וכפיצוים עבורם, אבל 
 אצלם. שזה רק פיקדון סימןוכנראה שלאף אחד אין, 

 

הטענה נגדם הייתה, שכשכולם רצים להביא לדבר  אבל
תביא מה שתביא העיקר תהיה שותף  מצוה תרוץ גם אתה,

 ., ואל תפרוש מהציבורבלהט של הקדושה והמצווה
 

שכאשר יש התעוררות של מצוה אל תשב בצד ובשקט, זה כמו להבדיל שצריכים להיות עדינים ומנומסים אבל , ללמדנו
חש לו "לא מתאים ולא אם אחד סתם יכה את אביך הצדיק באמצע הרחוב, לא תיגש למכה בעדינות ובשקט ובנימוס ותל

יפה" אלא אתה תתייצב מולו כאריה להילחם בכל כוחך ויכולתך בצעקות ובכוח פיזי שיעזוב את אביך, ולא תתייחס לסבלנות 
 והתעוררות של מצוה מיד תפעל יחד עם הציבור בהתלהבות.גם כשיש התחזקות המונית ולעדינות ולנימוס, כך גם תתנהג 

 

 המשך בדרך אחרת
 

 תכלת זה דבר נדירגם , שהרי לעיין עודמחשבה יש  לאחרו
חלזון גופו דומה לים, וברייתו  מנחות מד' א' וכמאמר הגמרא

 יותר מזהבושווה  ,אחד לשבעים שנהדומה לדג, ועולה 
  ??לפחות במדבר?

 

, שהזדמן להם רק אחד כשר חיה נדירה, הרי זה תחש וגם
הרבה  , אז גם הוא יקרובכלל בכל העולם בבמדברכזה 

 ??לה לפני זהב וכסף?חבהת יותר מזהב, אז למה לא נכתב

ומה  ,באמת הסדר הפוך, מה שהיה נדיר נכתב בסוף ליווא
 שהיה מצוי וזול להם במדבר נכתב תחילה.

 

במצרים וכן בביזת הים העדיפו לקחת זהב יותר משאר  כי
הדברים  ולכן, בעיני אדם שווהיקר ודברים, כי זה הכי 

יותר מזהב שהפך  ,בר הפכו ליקרי ערךהפשוטים בבמד
 .יחסיתזול זמין וללהם במדבר 

 

שערך משתנה לפי המקום והזמן, והיום שיראת שמים נדירה, אז זה הכי יקר, קדימה חטוף ממנה, קנה יראת , ללמדנו
 , הם פשוט לא מבינים בערך.ךבוש מהמלעיגים עליתשמים העומדת לעד, ואל 

 

 ועצי שטים
 

עצי שטים במדבר  במדבר להם היו איןומרש"י:  כתב
  ???שהיא ארץ לא זרועה

 

 ברוח צפה אבינו יעקבש תנחומא רבי ממדרש ותירץ
 והביא ,במדבר משכן לבנות ישראל שעתידים הקודש
 כשיצאו עמהם ליטלם לבניו הוצוו ,ונטעם למצרים ארזים

 :ממצרים
 

להקשות שהרי עצי ארז אלו היו עצים ארוכים עבים  ויש
 70והבריח התיכון היה ארוך  אמות 10ים בגובה וגבוה

היו יהודים שהתעסקו ביציאת מצרים  כן ואםאמה, 
 .להעמיס את העצי ארז הגדולים

  

 ואםזה היה בזמן שאחרים לקחו כסף וזהב,  ולכאורה
משה שהתעסק בעצמות רק על  מדועהדברים נכונים, 

" הרי חכם לב יקח מצוותבמקום לקחת כסף נאמר " יוסף
 "???חכמי לבגם הם בכלל " נושאי הקרשים םג
 

מוכנים ליציאה עם שנושאי הקרשים כבר היו  וייתכן
לאכול את הפסח  וכי נצטוו הקרשים עוד לפני ליל פסח,

חגורים ונעולים מוכנים ליציאה ממש עד כדי כך שיהיו 
 ולכן, אז כמובן גם החבילות שלהם היו מוכנים, כראוי

בשעת היציאה היה להם זמן כמו אחרים לקחת כסף וזהב, 
לקחת את עצמות  משה רבינו היה עסוק בזמן היציאה ורק

 יוסף.
 

הטעם שמשה לא התכונן מראש ולא לקח את עצמות  ומה
  יוסף עוד קודם ליל פסח???

 

שמשה רבינו דקדק בלשונו של יוסף הצדיק,  וייתכן
" עצמותי מזה תא והעליתם אתכם םיקאל יפקוד פקוד"

 ."גאולה -פקוד יפקוד"יהיה שקודם 
 

משה רבינו חיכה לזמן שכבר תהיה הגאולה ממש,  ולכן
והיה צורך , שארונו של יוסף היה טמון בנילוס ובפרט

לא  ומשה רבינולהוציאו על ידי שם קדוש שנשלח לנילוס, 
רצה להשתמש ולכתוב שם קדוש על צד שעדיין לא הגיע 

 זו.הזמן לבצע פעולה 
 

די בכך  שלכאורה", מזהלזה כיוון יוסף שאמר " ואולי
" מזההוסיף " למה, עצמותיו אתכםשיבקש שיעלו את 
 ??שזה מילה מיותרת

למרות שלשון זה " ולא ולקחתם, והעליתםהלשון " וגם

, וייתכן שיוסף ידע מתאים כי ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות



6 

להקשות שהמצרים יטמנו אותו בנילוס להסתיר ארונו ו
 ". מהנילוס –והעליתם מזה את יציאת מצרים, לכן רימז "

 

", הרי ידע שיצאו חכם לב יקח מצוותרבינו " ומשה
ברכוש גדול כי ישאלו מהמצרים כלי כסף וכלי זהב, ולא 
רימה את עצמו להכין עוד לפני אכילת הפסח את ארונו של 
 יוסף כי כך יהיה מוכן זריז לצאת בחיפזון בלי עיקובים,

אלא הקפיד על קוצו של יוד להבין את רצונו של יוסף גם 
ממצוות  תליהנואם דקדוק לשון זה יגרום שלא יוכל 

 ",ושאלה כלי כסף וכלי זהב"

 

רימה את עצמו שזה בבחינת אפשר לקיים שניהם  לא וגם
כשיקדים, אלא דייק במצווה לעשותה כראוי גם על חשבון 

 ".בושאלה כלי כסף וכלי זההפסד מצוות "
 

חכם לב אמתי, שיודע להגיע לשורש המצוות ולסלק  וזה
ולא לתת  ,כל נגיעה פסולה ואסורה, ולהגיע לשורש האמת

ליצר לבוא בטיעוני מצוות ולרמות אותנו כאילו דאגתו 
 לשם שמים בלבד.

 

 

וגם מעצת היצר,  באה משורש טהור או ההמצוושעלינו להיות אנשי אמת, וגם במצוות עלינו לבדוק היטב האם , ללמדנו
כאן נזהר שלא מדת העצלות תשתלט עלינו וכאילו אנחנו אנשי אמת שלא מתפתים למצוות הבאות מעצת היצר, אלא נהיה 

 אנשי אמת זריזים וששים לדבר מצוה אבל החכם עינו בראשו, וחכם לב יקח מצות.
 

וק טוב ולדעת על פועלי אוון ומעשי רשע העניין אני יביא דוגמא, שלפעמים היצר מפתה אותנו שזה מצוה לבד להמחיש
שעשו אנשים בכדי להתרחק מהם ולא ללמוד ממעשיהם הרעים, אבל היצר יושב בצד וצוחק, הנה יהודי זה מתענג על כל 

סיפור ששמע, זה ממש עונג שבת בשבילו, המוח של השומע כבר מתפרץ ורואה בחוש את כל מעללי אותו אדם רשע 
 !!!ה' ירחם !!!נורא נוראות !!געוואלד !!צועק אויגם שפשע וחטא, והשומע 

  

, ועוד יחלום על זה ויטמא מזה, וזה יהיה באשמתו כי ששמע יבהנאה ובסיפוק מהסיפור הטוב והעסיס םהוא יירד אבל
 .בידו מן שמיא מסייעים רלהיטה, לכן ניזהר ונבדוק ונדקדק היטב והבא רבה היא

 

 ועשית מנרת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה
 

", ובסוף ועשיתמקשים למה בהתחלה כתוב " המפרשים
 ??שנעשתה מעצמה? שמשמעותה" תיעשהכתוב "
הראה לו שהקב"ה ראה שמשה התקשה בה  ומתרצים

עד שאמר  ,וגם זה לא עזר ועדיין התקשה בה ,מנורת אש
השפתי  ואומר ,השלך את הכיכר לאשהקב"ה למשה לו 

 .והיא נעשית מאליה בפועל בצלאל זרקהש חכמים
  

למה משה רבינו התקשה וכי , לי הדבר מאוד והוקשה
וכי  ,המנורה למרות שבורא עולם הראה לו בהר במעשה

בגלל שזה מקשה בלי חיתוכים והדבקות רק בנקישות 
שגם  מה הקושי כאן יותר מאשר הכפורת בכל זאתבפטיש, 

לא בהדבקה שני לזהב ומחוברים בה  הייתה מקשההיא 
 10כרובים עם כנפים פרוסות ופניהם איש אל אחיו, בגודל 

 ??בנקישת פטיש?היא ימה גם טפחים, וכל היצירה המדה
 

לעשות מככר זהב  ,רש"יהקושי היה כפי שכתב  ואולי
בכיכר והמחתות(  םהמלקחייטהור מנורה עם כל כליה )

זה רק מקל את  אדרבא אולם, לא פחות ולא יותרשלם 
 ראלא מה שיישאהעבודה כי אין דרישה למשקל המנורה, 

מהשארית יעשה את  מהככר אחרי שעשה את המנורה
 ??מלקחיים והמחתות שהם כלים נפרדים ממנה?ה
  

שבצלאל זרקה  השפתי חכמיםיש לתמוה על הוספת  גםו
 במלאכת אומן אלאלא יצרו את המנורה אם לאש, הרי 

שבצלאל הוא זה צריך  מדוע, והיא נוצרת בנס זורקים לאש
 ???שיזרוק ולא משה

 

ליצור במלאכת  לא הצליח אף אדםבסופו של דבר  הרי וגם
אמר לו זרוק כיכר זהב  הקב"הלכן ו, מן את המנורהאו

בשביל מה כל  אזבנס,  להשוהכלים לאש ויצא המנורה 
להראות לצוות בפירוט וגם קודם  ,המאמץהתהליך ו

שזה  ידעהרי בורא עולם , בהר את מעשה המנורה למשה
כל עושי מעל השגת ויכולת של ו מעל השגתו של משה

 או בצלאל משה שבסופו של דברידע הקב"ה המלאכה, ו
היו למה  ???הפירוטכל ככר זהב לאש, אז למה את ה יזרקו

 ??כל השלבים?
 

ב"ב חז"ל  כמאמרוידוע שמנורה היא כנגד החוכמה, כ אלא
, וריבנו הרוצה להחכים ידרים וסימנך מנורה בדרום כה'

 וכל היכולותשנשתמש בכל שכלנו של עולם רוצה 
הב לא פחות , כיכר זבשלימותמריבונו של עולם  שקיבלנו

 ולא יותר.
 

שבן אדם משתמש באחוזים בודדים משכלו, ואם  כידועו
כן מדוע באמת הוא קיבל שכל הרבה יותר ממה שהוא 

דע שיש לו יכולת הרבה יותר ותמיד שתמיד י ??משתמש?
 .לא יגיד עד כאן גבול יכולתי ושכלישלעולם ליותר, ו ישאף

 

ושלם משה התקשה כי להשתמש באופן מייתכן ו ולכן
ריבונו של עולם רוצה להראות  אבלבחוכמה זה לא שייך, 

לכן  כמה הוא חפץ שנשתדל להתאמץ בכל כוחנולנו עד 
הוא עושה שלבים למשה, וכל שלב זה עוד כוחות ועוד 
מאמץ מצד משה להבין ולנצל את חוכמתו, עד שאמר אני 

 עדיין מתקשה.
 

למרות הקושי לא התייאש וממשיך  ,רבינו משה אבל
שתדל ולהתאמץ, ולכן גם כשנצטווה לזרוק לאש, לא לה

בצלאל זרק בעצמו אלא נתן לבצלאל החכם בכדי שכש
בדיוק מה הוא מצפה שיצא, ויכוון ויכוון ידע הוא יזרוק 

עם כל הבנתו וחכמתו למה שרוצה ושואף שיצא ביצירה זו 
 .למרות שנעשית בנס

 

בו בכל זאת , שהמנורה נעשתה בנסלמרות ש דהיינו
, יכולים שהםאת המקסימום  עשו שהנס נעשה הם ניתזמ

בכל זאת , זה נעשה בנסשהרי למרות שכביכול זה מיותר ו
הספיק לבורא עולם כאילו משה  וזהרחמנא ליבא בעי, 

הפירוט שמופיע במעשה  עם כל, את המנורהעשה בעצמו 
 .המנורה

 

נמשיך ראה כבלתי אפשרי, וגם כשיהיו ניסים, גם אנחנו לעשות את המקסימום, ונשאף לשלימות למרות שזה נ נלמד
, וגם חשוב מאוד לדעת את , כי רחמנא ליבא בעיתוך כדי הניסים והסייעתא דשמיאבתפקידנו הכל להצליח לעשות מצדנו 

שלפעמים למרות  ,בכוחם של אחרים הטובים ממני בתחומםלדעת להשתמש לטובה בענווה ערך עצמי ואת ערך אחרים, ו
ככה מצליחים שיודעים את האמת ופועלים על פיה, אבל  ???שכביכול אני זקוק לעזרת אחרים אי נעימותלזה ממש גורם 

  .נעיםכ "כגם כשלא 
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 ונתת  אל  הארן  את  העדת  אשר  אתן  אליך:
 

 ה"הקב תרצהה ום כיפורביש ,שמות לג' יא' רש"י כתב
 סלחתי" למשה לו ואמר שלם ובלב בשמחה לישראל
רק ומשה מההר,  וירד ,האחרונות לוחות לו ומסר "כדבריך

 .המשכן מלאכת עלאת משה  לצוותהקב"ה  התחילאז 
 

ונתת אל הארון את העדות כתוב " אם כן מדוע וקשה
הרי כבר קיבל את הלוחות  ??בלשון עתיד? "אשר אתן

 לפני הציווי על מלאכת המשכן??? השניים
 

נו כפי , דהיילתורהכאן כתב שהכוונה  רש"יאומנם ו
שהכוונת רש"י לספר תורה,  השפתי חכמיםהסברו של 

את ספר התורה כתב משה כי לכן מתאים לשון עתיד, ש
בסיפור הקמת המשכן בפרשת פקודי  אומנםביום מותו, 

רש"י " ושם פירש ויתן את העדות אל הארוןכתוב "
בוודאי אין הכוונה  אך שם ???הלוחותהכוונה  "העדות"

 .לא נכתב הוא ייןעדהרי ש ,לספר תורה
  

", עדותרש"י משנה את פירוש המילה "עדיין פלא ש אבל
אם אכן הכוונה בפרשת תרומה פעמים  שהרי ויותר קשה

איפה הצטווה משה רבינו בעצם  אם כן ,רק לספר תורה
למשה רבינו  ומהיכן??? להכניס את לוחות הברית בארון

ן??? בפרשת פיקודי להכניס את לוחות הברית לארוכמופיע 
 וזה כעין המושג העיקר חסר מהספר!!!

 

ציווי אחרי יש כפילות, שמתפלא למה בפרשה רש"י  והנה
 את תתן הארן ואל" שובהכפורת והכרובים כתוב עשיית 
 ארון שבעודורש"י ללמדך  עונה ??"אליך אתן אשר העדת
 את יתן כ"ואח לתוכו העדות תחלה יתן כפרת בלא לבדו

 שמות) נאמר המשכן את כשהקים מצינו וכן ,עליו הכפרת
 על הכפורת את ויתן כ"ואח הארון אל העדות את ויתן( מ

 .עכ"ל הארון
 

כי הכפורת  הדברברור  הריש ,כוונתולא מובן  ולכאורה
הסדר שמניחים בפנים וודאי ואם כן  ,המכסה הסוגר זה

  ורק אחרי זה סוגרים עם המכסה???
 

 –ו את המכסה לפני שיצרו ובנשעוד שכוונתו נראה  אלא
, חובה להניח את הלוחות בארוןואת הכרובים יש  כפורת

 .ורק אחרי זה ליצור ולבנות את הכפורת והכרובים
 

דברי רש"י אלו עולה בבירור שגם בפרשת תרומה  ומתוך
כי את הכפורת יצרו ובנו עוד לפני ניסן,  לוחות,ל הכוונה" עדות"

אם כן דברי רש"י ו, שנה לפני כתיבת ספר התורה 40כ  היה וזה
שעל  שעדות הכוונה לתורהאת דבריו תחילה  כאן סותרים

  כן נכתב לשון עתיד???
 

, בפסוקים את הכפילות מתרץ החיים הקדוש והאור
שברי שפסוק אחד על הלוחות השלמים ופסוק שני על 

שלמרות  האדמו"ר הרא"ם מגור ומוסיף על זההלוחות, 
פרשת תרומה נאמרה ש תנא דבי אליהו רבא פיז'שיש דעות 

למה בורא עולם כבר  ואם כןלמשה עוד לפני חטא העגל, 
מגלה למשה רבינו את הצרה של שבירת הלוחות, הרי דיה 

 לצרה בשעתה??? 
 

שהיות ואסור להוריד מקדושה חמורה לקדושה  ותירץ
הקב"ה היה חייב לצוות את משה רבינו  לכן ,שבת עט'קלה 

הלוחות שהם  הלקדושה חמורלהכין את הארון גם 
, וגם לפי שברי הלוחותשזה  ממנהלקלה וגם  השלימות

, מקדושת הלוחותהקלה  – לספר תורה יד'ב"ב בגמרא דעה 
הכינו גם לקדושה קלה לכן היה והיות ובשעת עשיית 

 מותר להכניס בארון כל הנזכר קודם.
 

, שעדות זה תורהזה נראה לענ"ד שזה כוונת רש"י,  ולפי
מקדושה  כל התורה כולהל אלא ,תורה ואין כוונתו לספר

חמורה עד קדושה קלה של התורה, ולכן זה כולל את כל 
הלוחות שכבר ניתנו למשה, אבל גם את ספר התורה 

שנה, וגם כל מה שתלמיד  40שעתיד משה לכתוב בסוף 
ותיק עתיד לחדש, שכל התורה העתידית נכנס לארון 

 .הברית
 

טמון בלוחות, מה שמתחדש בעתיד, הכל כביכול  כלש
 לשורש התורה הכתוב וחקוק על הלוחות והכל מתחבר

 .שבארון
 

 והתורה האבן לחת את" 'יב 'כד שמותשכתב רש"י  וכפי
 ושלש מאות שש כלש - "להורותם כתבתי אשר והמצוה

ירושלמי  הגמרא וכדברי ,הדברות עשרת בכלל מצות עשרה
 נילפ להורות עתיד ותיק שתלמיד מה אפילוש פאה יג' א'

 נאמר למשה בסיני. כבר רבו,

כנס על יתחבר וכביכול יהכל  כך ,חובה עלינו ללמוד תורה בקדושה ובטהרה, ולחדש חידושים מתוך קדושה וטהרה, ולכן
הן בקדושה והן בישרות  ולכן נשקיעהכרובים,  יושבהקודש פנימה אל קודש הקודשים אל ארון ברית ה' צבקות 

אשר אתן אליך", ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים, שאכן נזכה העדות, אלא " נומחשבת שזה לא פרי ושנזכורהמחשבה, 
 .ואמן במתנת השם עלינו אמןבישרות המחשבה לחדש דברי תורה בקדושה 

 

 "עצי שיטים עומדים"

 להם היו מאין נשאלת השאלה – "שטים עצי"רש"י  כתב
 ?? עצי שיטים במדבר

 ברוח צפה אבינו יעקבש תנחומא רבי מדרשבשם  ותירץ
לכן יעקב ו במדבר משכן לבנות ישראל שעתידים הקודש
 ליטלם לבניו וצוה ,ונטעם למצרים ארזים הביאאבינו 
 .ממצרים כשיצאו עמהם

דווקא עצי הכין למשכן ליעקב אבינו  ראה לתמוה מה ויש
גם ואבני שהם ומילואים ושמן למאור תכלת  הרי ,שיטים

  ??במדברוכל שכן  ,במקום ישוב קשה להשיגם

נעשו  שמהםמיוחד בהם י שיטים ומה זכו עצמה  גםו
 ?כלים רבים ואף קרשי המשכן?הארון והשולחן ועוד 

 הגמראוהנה  ??"עומדים - עצי שיטיםהמשמעות " ומה
 תלמוד, סכוין בטל סברן אבד תאמר שלאאומרת  יומא עב'

 ם!!ולעולמי לעולם םשעומדי "עומדים שטים עצי" :לומר

 ??כי מה יש בהם לאחר גניזת המשכן?כאן יש לתמוה ו גםו
שהם בכל זאת קיימים  תועלת יש בהם כשנגנזו יזהא

 לעולם???

במדרש  -בהתבוננות נוספת במדרש שהביא רש"י  אכןו
כנגד החטא שחטאו  זהשעצי שיטים  :כתוב תנחומא
מישראל,  אלף 24מתו ו בנות מואבב שנטמאו בשיטים

 עומדים שטים עציש בבעל הטורים כתובשוכפי 
בעניין כתוב , וגם שטים מעשה על לכפר גימטרייהב

וזה  ,אלף מישראל 24כנגד , "שיטים"  פעמים 24 הקרשים
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 ה,קדושה מול טומאההכנה שיעקב אבינו עשה קודם, 
 תיקון לחטא.

שהרי  הטומאה ניצחה???שרח"ל אם כן יוצא  לכאורהו
?? שנה בערך אחרי בניית המשכן? 40החטא בשיטים היה 

ההכנה של יעקב אבינו בעצי שטים לא הצליחה  וכביכול
 למנוע את החטא???

בנו את המשכן מקום השראת השכינה , מדוע קשה ועוד
מזכיר את " שיטיםמעץ שיטים, הרי השם "ואת כליו 

 ?? ואין קטגור נעשה סניגור???מעשה החטא?

מדקדוק לשון המדרש יש תשובה לשאלות, וזה  אבל
כדי לרפאות " ???למה קורא אותם עצי שיטיםהלשון, "

הקדים רפואה , דהיינו "מה שעתידים לעשות בשטים
חטא לתקן , שעוד לפני החטא השתמשו בשיטים, למכה

  דווקא לעצי שיטים. , ולכן יעקב דאגשעדיין לא נעשה

, ה לא טובה, שהחטא קרה בסוףעדיין יש הרגש אומנם
וגם נראה  והתרופה כביכול לא פעלה ומנעה את הנפילה!!!

  המנצח!!!לכאורה , והוא המילה האחרונההוא כאילו 

שגם הגמרא אומרת כאמור  שהרי !!!זה לא נכון אבל
, אלא לאחר גניזת המשכן העצי שיטים לא התבטלו

והיא  בסוףהקדושה היא וממילא ים לעולם, עומד
 .המנצחת

בהם לאחר התועלת ה יתומה הי בכל זאת מה עניינם, אלא
בר יוחאי " המזמור לבאר על פי נראה  כאן גניזת המשכן??

 - גם חבריו של רבי שמעוןהנה ש ,"עצי שיטים עומדים
 24מתחבר ל, וזה שמתו אלף 24תלמידי רבי עקיבא היו 

גלגולי " הרמ"ע מפאנווכפי שכתב  ,אלף שמתו בשיטים

 .פ' וישב מגלה עמוקותבספר ו ,'אות כ "נשמות

 24ה , כי הנה"בר יוחאימזמור "ה זה יתבאר המשך ולפי
 נהגו היה זה כי לאכעונש, שמתו תלמידי רבי עקיבא אלף 
 , כי היהתורתם פגומה לכאורהאם כן גם ו, בחבריהםכבוד 
 :רבם ר רבי עקיבאשאמ הכלל גדול בתורהאת  בהם חסר

זה לא  ", ולפיזה כלל גדול בתורה -ואהבת לרעך כמותך"
 היה צריך שתורתם תתקיים. 

לימודי השם הם " אלא ,לא בטל תלמודםזאת  בכלו
עצי שיטים ההכוח של כאן פעל תכן שי, שי"לומדים

 אלף 24תיקן את תלמודם של ו - ולנצח שמתקן לעולם
 .תלמידי רבי עקיבא

כוח ואמר שיש לו  רבי שמעון בר יוחאיכן בא לש וייתכן
לא  ולכאורה, סוכה מה' ב' מאז קיומו לפטור את כל העולם

 ?? וכי להתפאר הוא בא? ??מובן בשביל מה הוא אומר זאת

לרבי שמעון בר יוחאי כאב מאוד, על תורתם של  אלא
אלף תלמידי חכמים, והרי רבו רבי עקיבא לימדו  24חבריו, 

אולי  וזה", כמוך זה כלל גדול בתורהואהבת לרעך ש"
וכאב לו ", הלא המה יורך מוריך"הכוונה במזמור במילים 

אלף חבריו מתו  24איך יוכל לגדול בתורה כאשר מאוד 
  ??ואין כוח לתורתם?

אור הוא השתמש בכוח של העצי שיטים של יעקב, " ולכן
שזכותם יוקדת  הם "אור היקוד הם יוקדיםמופלא 

הרי יש לי כוח לפטור את  :ואמר קל וחומרועומדת לעד, 
 .לפחות אני יעזור לתורת החברים שמתו כל העולם

אלף  24העצי שיטים עוזרים לכפר על חטא של  ואם
אלף  24כל שכן שיכפרו על תורתם של  ,שחטאו בזנות

 ., שהרי הם עומדים לעדתלמידי רבי עקיבא

אליו לא הייתה וכל העמל היה שלעולם לא להתייאש מהתחזקות, וגם אם נראה שכל ההתחזקות קרסה והלכה כ ,ללמדנו
זה חלק ממהלך גדול יותר ולמרות הנפילה הגדולה החיזוק היה שווה, כי , כי לפעמים לחינם, דע לך שזה ממש לא מחייב

הנפילות הקודמות, וגם בסך הכללי הנפילה בכוח החיזוק אתה תתגבר ותצליח שוב לתקן גם את הנפילה האחרונה מלבד 
חשבון, עד כדי כך דיין יש בה צד של התקדמות מול הנפילות שלפני החיזוק כי אז חיית בלי חשבון ונפלת בלי האחרונה ע

 !!ום והתגבר כארי על חייך ממששאפילו לא הרגשת בעבר את גודל הנפילות כפי שאתה חש אחרי החיזוק, לכן נפלת ק

 המשך -ציפוי הקרשים 

א, שהקרשים היו מצופים דבר פל מצאנובקרשים  והנה
זהב אבל לא כמו כל ציפוי הכלים במשכן שצבעו את העץ 

על ידי הזהב על הקרשים את הצמידו  בקרשיםאלא בזהב,  
מסמרים, כאן זה היה שכבה נפרדת, והשאלה למה?? למה 

 השינוי?? 

כביכול רבי שמעון בר יוחאי הלביש זהב כמו שכי  וייתכן
שעל ידי דהיינו חיצוני,  על תורתם של חבריו, שזה דבר

עצי תיקן את תורתם, וזה "הלביש והכוח של עצי שיטים, 
צריך  אבלבכוחם לכפר ולתקן לעולם, ש, "שיטים עומדים

הזו, כפי שרבי  לנצל ולהשתמש בזכותשידע  כוח של צדיק
 שמעון בר יוחאי ידע וניצל את הזכות הזו.

רים עלינו, אבל צריך כוח גדול לדעת איך לנצל ולהשתמש בזכויות הללו, עלינו ומכפ שמגניםשיש כוחות וזכויות , ללמדנו
 יש בו עוצמה כבירה, אבל צריך כוח בכדי להשתמש בזה, לא כל הרוצה יבוא ויטול.שזכות אבות יש כוח של לדוגמא 

 המשך - עצי שיטיםשל קרשים   

כתוב על הנכתב קודם, על פי העוד להוסיף  ויתכן
ששמעון  ,"'אות כ -גלגולי נשמות לרמ"ע מפאנו " רבספ

אלף שמתו משבט  24הם ה ,אלף 24ולוי הרגו בשכם 
  .ע"ראלף תלמידי  24הם ה וכאמור ,שמעון על דבר פעור

 

מה הקשר בין אנשי שכם הגויים קשים להבנה  והדברים
 ??לתלמידי רבי עקיבא הקדושים

 

אנשי שכם עשו ש מבארש וישב מגלה עמוקותב וראיתי
 כם עם בני יעקב שאם ימולו כל זכר הם יהיו כמותםהס

ועם ישראל לא  ,אנשי שכם נימולו ואכן, ויחיו עמם בשלום
אנשי שכם לא נימולו לשם היות וו, והרגם עמד בהסכם

שמעון היה בעיקר ש ובגלל אלף, 24לכן נהרגו מהם  שמים
 24ב אנשי שכם כעונש על זה התגלגלו לכן  ,העצה להורגם
 .בדבר פעורשמתו  מעוןאלף משבט ש

 

 ",עכרתם אותי"יעקב כוונת דברי זה יש להוסיף ש ואולי
שעד עכשיו עם ישראל היה צלול עכשיו הוא עכור, שגויים 

 חדרו לעם ישראל בגלל ההסכם.משכם 
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זה , נותזעוון בגלל  אלף שמתו משבט שמעון 24ש  ונראה
הם כן  לע, והגיעו מגלגול טמא של אנשי שכםכי הם היה 

צדיקי  – אלף תלמידי רבי עקיבא 24והתגלגלו בו שוב ירד
כמובן זה  אבל, ושוב מתו כי לא נהגו כבוד זה בזהעולם, 

, הם ל"היה להם עליה גדולה שממיתה על עניין זנות רח
 .על שלא נהגו כבוד כחוט השערה בצדיקים דקדוקבמתו 

בדעתי בעזרת השם, להמתיק את העניין עוד, שהרי  ועלה
 פשעם רקלא פשעו, עצמם למרות שהם  נהרגואנשי שכם 

 נזהריםבזמנם היו  כי, שנתנו כבוד לאדם שסרח ופשע היה
בנו של המושל שסרח מכל  והיה עליהם לזרוק אתמזנות, 

 .המדרגות
 

, זה הם כיבדו אותו והסכימו לשנות את חייהם ובמקום
 .כבוד מוטעה ולכן כשלובשביל כבוד בן ראש העיר, זה 

זמרי הנשיא שלהם אז בא ובשבט שמעון, הם חטאו  וכן
 , שאמר זמרי:, כפי שכתוב ברש"יונתן להם כבוד מוטעה

ן לקח את המדיינית , לכ"וכי השבט שלי מת ואני שותק"
 וחטא, ולכן נהרג גם הוא.

מושרש אצלם בתודעה תלמידי רבי עקיבא היה  ולכן
הם רעדו כי  ולכן לא נהגו כבוד זה בזה,, זהירות מכבוד

ואהבת לרעך ", שהרי שוב נכשלובזה הם  אבלמכבוד, 
כך לימדם רבם רבי עקיבא ש, "כמוך זה כלל גדול בתורה

פושעים תורה, אבל לא לשחייבים לתת כבוד ללומדי 
 רשעים.ו

העצי שיטים "כוח וניצל את  רבי שמעון בר יוחאישבא  עד
אלף  24שיעקב אבינו דאג לעתיד עם ישראל, ל "עומדים

ותיקן את  ,והכשיר את תורתםתלמידי רבי עקיבא, 
 . לנצח נשמתם

 

שאין לנו אפילו קצה חוט להבין מה  נסתרים שנשגבים מבינתנו, זה חשבונות שמים של כמה דורות, שיש דברים ללמדנו
הקשר בין הדברים, וכי היינו חושבים שיש קשר בין אנשי שכם לתלמידי רבי עקיבא??? ואם נדע זאת ונזכור את זאת 

ממילא לא נשאל שאלות מיותרות למה?? ואיך ייתכן?? כי יש תיקונים בתהליכים שאולי אנחנו רק מרגישים קצת בעניין 
מענייני כבוד, אבל הם לא ידעו לנווט את התחושה ואת  להיזהרתלמידי רבי עקיבא שהרגישו רגישות  בתכונות שלנו, כמו

 הזהירות הנדרשת לחיזוק נכון, אלא הם הלכו בקיצוניות לא נכונה וטעו.

בר ומה שנרגיש שזה אצלנו עקרוני וחלק בלתי נפרד מהאופי זה ייתכן קשור לע , אנחנו בכל מה שביכולתנו להתחזק,ולכן
הרחוק מאוד שלנו, אבל עלינו לדעת להתייעץ עם גדול בתורה שידע לנווט אותנו בצורה נכונה ולא בקיצוניות מוטעית, 

 ובעזרת ה' נצליח לתקן את יעודנו בעולמינו, לבד ניגע לריק ולא נלד לבהלה אמן ואמן.

 המשך - ההקצ אל הקצה מן מברח הקרשים בתוך התיכן והבריח

פעמים  24קודם בשם בעל הטורים, שמוזכר  אמורכ
, 48אצל הקרשים, והנה סך כל הקרשים הין  "שיטים"

ברוחב המשכן, ואם  8משמאל ועוד  20מימין ו  20שהם 
 לכל צד. 24נחלקם למין ושמאל עולה לנו 

 

 3לי בשבת זו בתפילה, שיש לנו כאן בעצם  והתחדש
ים והמגלה בעל הטורולפי הנכתב בשם  ,24פעמים עניין 

 שכתוב שיטים פעמים 24ש ייתכן, ע פאנו"הרמעמוקות ו
שנהרגו על ידי  אנשי שכםאלף  24כנגד בעניין הקרשים זה 

כתובים רק  לכן הם גוייםוהיות והם היו  ,שמעון ולוי
 24מתו, ו שחטאו זה כנגד היהודיםהקרשים אילו ו ,ברמז

שמתו כי לא  אלף תלמידי רבי עקיבא 24מצד ימין זה כנגד 

 24קרשים מצד שמאל זה כנגד  24, וה נהגו כבוד זה לזה
 שמתו בעוון הזנות בשיטים. לף משבט שמעוןא

 

לתיקון אחד, בגלגולים וכולם בעצם מתחברים  והיות
רבה  במדרשן עניין הבריח התיכון, שכתוב מובן אם כ

, והוא בנס היה זה מקלו של יעקב אבינושהבריח התיכון 
מתקפל ומאחד מבפנים את כל הקרשים מימין ומשמאל 

לתקן היה  "עצי שיטים עומדים"של יעקב ב שכוחולאחד, 
י ואלף שיגיעו לתיקונם הרא 24 ולרפאות את כל ה

לעצי  שיעקב אבינו דאג דווקא וכאמור לעילולשלימות, 
אלף מאנשי  24ויתגלגל בהריגת כי ראה מה יקרה  יםשט

  ., עד שיתגלגלו לתלמידי רבי עקיבאשכם

ולחזק, לאחד  !!!ול לנצחשאין לנו אפילו קצה הבנה מה זה כוח של צדיק, הנה מקל של יעקב אבינו מה כוחו גד ,ללמדנו
, ורוח הקרירות שנושבת מחמת המחלוקת ומחמת ענינו בדורנואז לא נשגיח בכל גלי הכפירה והזלזול הקיימים 

 .יניםיהמגושמות לראות הכל בפשטות ובגישום הענ

 שרבותינו מאוריכשמש ברור וולא חסר דוגמאות, נזכור את מקלו של יעקב ונזכור את מטה אליהו שהחיה מתים,  אלא
ולגדל ייה רוחנית אמונת חכמים נזכה לעלזכות, ובמחשבתםגדולים הם מאתנו לפחות בכמה מידות, ולא מחשבותינו  דורנו

 ולגאולה קרובה במהרה בימנו אמן.משפחתנו ליראת שמים טהורה כל את 

 ועשית את המזבח עצי שטים וצפית אתו נחשת

שבו הקריבו קורבנות(  רש"י, שציפוי המזבח )המזבח כתב
, כמו בכדי לכפר על עזות מצח וחוצפהזה  –בנחושת 
 ."ומצחך נחושהשנאמר "

הגורם , שזה נחושזה מהמושג  נחושתהמילה  ולכאורה
המתכת מה ל והשאלהעזות מצח וחוצפה, ומביא גם ל

מדוע דווקא  וגם  ??לחוצפה ועזות מצח?הפך לסמל נחושת 
ות, ריבים את כל הקרבנהמזבח החיצון שבחצר שעליו מק

 ???הוא נבחר לתקן את העזות מצח

שכל  ב' ג'במידות פי המשנה לכך נראה על  והתשובה
השערים בבית המקדש היו דלתותיו מצופות זהב חוץ 

וזה דומה לזהב, שמשער המזרחי שהיה מצופה נחשת 
הנחושת אינו זהב ומראה את שהוא  העזות מצח והחוצפה
ה חוצפה להתגאות במה שאין לך, , וזעצמו כאילו הוא זהב

 ולהציג את עצמך כאילו אתה אחר החשוב ממך.

לכפרה, רבים במזבח החיצון הקריבו קורבנות  הנהו
פניו בחוצפה כנגד בורא עולם,  העזואדם שחטא בעצם 
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כאילו יש לו כוח ללכת נגד בורא עולם, ואם לא היה לו 
  .חוצפה היה רועד להרים ראשו ולחטוא

בכל רבנות החטאים זה בשוגג ובלי כוונה, קוש ואפילו
, ולא הייתה יוצאת אדם זכאי לא היה נכשל בשוגג זאת

באופן אם לא היה סומך על עצמו  וגם, תקלה תחת ידו
נבחר  לכן, זהיר הרבה יותר מטעויותהיה  מופרז הוא

המזבח שעליו מקריבים קורבנות, שיהיה מצופה בנחושת 
 לכפר על העזות מצח. 

ילמד מהעזות , שיהודי האלשיך הקדושמה כתב דו ובדרך
ולא יתבייש וימנע מעצמו להקריב קורבנות , שיש במזבח

מחשש מה יגידו חבריו עליו, אלא יתגבר בעזות  כפרה
 דקדושה ויכפר על עצמו כראוי.

 

א זה נחושת, אבל זה לא, דהיינו כמו זהב אבל זה לא זהב אל - גם מלמד אותנו המזבח שיש דברים הנראים כמו ואולי
ולכן כל אדם ילמד להיזהר ולא ללכת אחר מראה עיניו ומה שנראה לו, אלא ידייק ויבדוק שלא יטעה ויכשל, ומי שלא 

בודק אלא סומך על מראה עיניו הוא רגיל להיכשל בשגגה בחטאים, לכן גם אנחנו ניזהר ולא נתפתה בקלות, ולא נסמוך על 
 א ניכשל חלילה וזה יהיה חלילה באשמתנו.יותר מידי, בכדי של ועל אחרים עצמנו

 

מבהיל מאוד קרה לי בעת כתיבת מאמר זה, שבדיוק ראיתי הודעה על זיוף כשרות מהודרת במוצר בשר, ומוצר זה  ודבר
ועד " ,"ולא הייתה יוצאת תקלה תחת ידו ,אדם זכאי לא היה נכשל בשוגג" –קניתי לפני כחודשים, ואני בדיוק בשורות אלו 

 ., וזה מחייב אותי דבר ראשון להתחזק במה שלקיתי"נו להיות זהירים ולא לסמוך על עצמנו ועל אחרים יותר מידיכמה עלי
 

לבורא עולם שרב תלמיד חכם עצום בדק עבורי ביסודיות את העניין, ושעה לאחר מכן הודיע לי ברוך ה' שזה שקר  ותודה
אבל את ההמחשה לחיזוק שרות שהוא אמר לי שזה שקר, וגם פניתי אח"כ לגאון שהוא עומד בראש הכולא נכשלתי, 

 אמן ואמן.יותר ומעתה אתחזק בזהירות רבה קיבלתי בעוצמה, 

 לא  יסרו  ממנו -והבאת  את  הבדים  לשאת  את  הארון  בהם
 

לשאול, כיון  שהיה  הארון  נושא  את  נושאיו  בדרך   יש
?  ?בדים  נס,  בשביל  מה  היה  להם  לשאתו, ולמה  צריכים

למה  בדי  הארון  קבועים תמיד ואילו בדי  השולחן   וגם
 ??והמזבח  לא היו  קבועים  ורק חיברו אותם בזמן  מסע?

 

מסביר  שחייבים שהבדים יהיו קבועים צו'  מצוה והחינוך
לצאת  עם  הארון  במהירות  לעולם בארון  כי אולי יצטרכו  

דוק  טוב  שיהיו  ויתכן מתוך  הטרדה  והחיפזון  לא  נב
 יפול חס ושלוםחשש שמא ויש   ,בדיו  תפוסים כראוי

ולא  היהיו מונחים בחוזק הם קבועים  כשהם , אבלהארון
 .תקלה תהיה

 

מחמת סיבה זו מדוע בשאר הכלים לא נצטווינו  ולכאורה
שהרי  הארון  נושא    קשה ועוד?? גם כן  לקבוע את הבדים?

שהרי אדרבה  ,הארון יפולאת  נושאיו ואם כן אין חשש ש
 ,בעת חציית הירדןראינו וכמו ש?? נס את נושאיובהוא הנושא 

, הלכו הכוהנים בתוך הירדן היבש ישראל כולו עברשעם לאחר  ש
אחורנית והמים חזרו לזרום, ואז הרים הארון את הכוהנים,  שכביכול 

 נשאו אותם והעביר אותם מעל לנהר.
  

שלא " כגון ,ו בהכנהשאם פשענ, לכךתשובה  ושמעתי
הארון שזה יכול להכשיל ולגרום  "קבענו כראוי את הבדים

הכנה ו, אבל אם עשינו הכל כראוי שכתב החינוך וכפייפול, 
, ואכן לא ישא את נושאיו אז יחול הנס שהארוןכראוי, 

  .מצב שהארון יפול יהיה
 

שהרי דוד  ,ו ב שמואל קשה המעשה של עוזאלפי זה  אבל
ושמטו הבקר והכהן עוזא  ,ת הארון בעגלההמלך הביא א

 סוטה לה'הגמרא  ואומרתאחז בארון האלוקים שלא יפול, 
שאמר לו הקדוש ברוך הוא, עוזא: הרי הארון את נושאיו 

  .נושא, את עצמו לא כל שכן
 

לפי  הריקשה שוויחר אף ה' בעוזא ויכהו שם,  לכן
ן דברי החינוך, אם אכן הכינו כראוי את הארוהמתבאר ב

לא לכאורה כאן ובבדים באופן קבוע, הרי אין חשש שיפול, 
 ???הייתה סיבה שהארון יפול

זאת הבהמות נשמטו והיה נראה שהארון יפול,  בכלו
בדבר שאפילו  שדוד טעה שם הוסיפה,שהגמרא  ומהטעם

סור לקחת את יאיש שילדים בתלמוד תורה יודעים אותו, 
ההכנה כן א, ואם כן בכתף ישאו, אלא הארון בעגלה

שהארון  היה שייך ולכןלנשיאת הארון לא הייתה כראוי 
 וכאמור. יפול

 

עוזא ששלח ידו לעצור את הארון ש יוצא לפי זה אומנם
תביעת הקב"ה  ומה ??, אז אם כן למה נענש?צדק מנפילה

עליו שיש נס שהארון נושא את נושאיו, הרי במצב כזה אין 
  נס??

 

על עצם עוזא הכהן גם על באמת התביעה הייתה  אלא
מה טענת הקב"ה  אם כןוהטעות שלקחו את הארון בעגלה, 

הייתה עליו לכאורה  הטענה, ארון נושא את נושאיושנגדו 
 ????ולא בעגלה" תף ישאובכ" רק אמורה להיות

 

איך עליו גם כידוע כוהנים זריזים הם והטענה  אלא
גם הוא טעה ש אלא ??הסכים שיעלו את הארון על העגלה

אז היה צריך להיות לו ביטחון  וסבר שזה מותר ד המלךכדו
עצמי ושליטה עצמית מוחלטת שגם אם יראה שהארון 

יתחזק באמונה שהארון  אלא ,נוטה ליפול שלא ישלח יד
 .נושא את נושאיו שהרי הארוןלא יפול 

  

זה מוכיח שהוא סבר שטעה ואין נס שהארון  יד שלחשוכ
על כל צד טענה ותביעה  ממה נפשך יש עליו ולכןלא יפול, 

 .שיטען
 

שהתביעה על בן אדם היא עד כדי כך שיהיה לו שליטה מליאה על מעשיו, אפילו על פעולה אוטומטית הנעשית , ללמדנו
 כביכול בטבעיות, ובדחף טבעי, כן אתה יכול לשלוט על עצמך עד כדי שינוי הטבע והפעולות הטבעיות שלך, שליטה מלאה.

 

 הארן יהיו הבדים לא יסרובטבעת 
 

ת הבדים כתוב בתורה שזה בכדי שישאו בו א מטרת
הארון אומרת שסוטה לה' הגמרא אבל , שמות כה' יד' הארון

, רבי נתן אדלר, וראיתי הסבר נפלא בשם נושא את נושאיו
שזה רמז לתומכים בלומדי התורה, שנראה שהם נושאים 

ון את הארון דהיינו את לומדי התורה, אבל האמת האר
תלמידי חכמים הם דווקא נושאים ועוזרים שזה לעניין זה 

 תענית כד'ל "לתומכים להצליח להתפרנס, כמו מאמר חז
בזכות חנינא בני, ורבי חנינא  מתפרנסכל העולם כולו "

 ."עצמו ניזון מקב חרובים בשבוע

היה הבדים קבועות בטבעות, גם זה מובן שכל הזמן  ולפי
שמחמת קדושת הארון  וכדברי בעלי התוס'בעת חניה, 

 .ארוןעם ה ויתעסקו שכמה שפחות יתקרבו ה"רצה הקב
 

זה גם רמז לתומכי תורה, שלא יהיה ליבם גס  ואולי
, התורה הם תומכים בלומדיש שלמרות, התורה בלומדי

לא יחליטו מאומה ללומדי ו לא יגעו בארון ממש,בכל זאת 
נושאי "זכות להם להיות ק ר !!!!התורה, שום נגיעה

 !!!"הארון
    



 

 

 בס"ד

 

 טהר ליבנוועלוני 
 

 הדפסת עלוני השבוע נתרמו:
  

  התורם הצלחתלו תלרפואנתרמו 
 חתו משפ ובני

 
 

 עלונים בוזה המקום לברך את ידידי בלב ונפש שותפי 

 הי"ו שמשון בן שרההרב 

 להצלחה בשלום בית ובכל העניינים אמן

 

 לעילוי נשמות הצדיקים והצדקניות ע"ה
 

 דודי הגאון רבי יונתן בן הגאון רבי יצחק זצ"ל    ר' שלום בן יצחק ריינר  א"מ
    הינדא בת שלמה היינמן   יצחק בן יעקב היינמן   חדוה בת ישעיהו היינמן   

  רחל פריידא בת אביגדור בן ציון   ומרדכי חיים בן רג'ינה 

  הצדיק רבי יהודה )יודל( בן הרב צבי אריה זצ"ל אקרמןש"ב 
 

 :לשידוך הגון בקרוב
 

  ישראל בן מרים אוריידהראובן בן פרידה   אליהו בן עלייה   בראנהישכר שלמה בן  
 רייזל   פייגא בת נעמי   משה חיים בן לאה עקאמשה בן נלי 

 פייגא רייזל בת נחמה הדסהו  ברכה רייזל   בתיה פייגא בן ישראל יוסף 
 לזיווג הגון ולפרנסה טובה"   "בת אל בת רחל"   יקים בן רחליהושע אל"

 ולרפואת והצלחת
 

       שושנה בן לייב משה     עקה בן יעקב אליעזר הרב הרב שלמה שמריהו בן חנה   
 גאולה בת שושנה   מיכל בת רינה  דינה יעל בת שיינדל רייזל   שילה בן ציפורה 

    אסתר בת אריאלה      אורלי בן אורי  אלי בן זרי )רבקה(    סילין       בת אורלי 
       ראובן בן לואיסה        משה בן לאהנעמי          בן אליהו רפאל     

 חיים מאיר בן מלכה רויזא     צפורה שרה בת רייזל מניה בת צביה    פייגא        
 

 להצלחת:
 עדן בן מיכל   מרגלית בת אסתר אסתר בת חנה   

 

 

  והערות להארותקבוע באימייל  עלוניםקבלת  

106855@gmail.com  
 יוחנן ריינר + 972527120333 

 מבקש עזרה,
 להדפסת ספר החיזוקים "וטהר ליבנו"  

 על כל הפרשיות
 תזכה למצוות 

mailto:106855@gmail.com



