
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו" )כה, ב("                                                                                               
אני     –בזמן שיש לבני ישראל רצון ונדיבות הלב לקיים מצוות לשם שמים, אומר השי"ת: "לי תרומה"                            

 בא על ידי כך לידי התרוממות, כי "כשישראל עושין רצונו של מקום מוסיפים כח בפמליא של מעלה"...                          .
 (קדושת לוי)

 "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם... וכן תעשו" )כה, ח(                       
דהיינו בתוך המקדש ? ברם "בתוכם" מכוון לבני ישראל, שיעשו לי כל אחד מהם  –לכאורה צריך היה הכתוב לומר "בתוכו"  •

לפיכך נאמר "וכן תעשו" ו, (אלשיך)בתוך לבו של כל אחד מהם...  –מקדש בלבו, מקום להשראת השכינה, כי אז "ושכנתי בתוכם" 
 (מלבי"ם)       ...אף לאחר החורבן, התקופותובכל הדורות  ש"י: "לדורות", לפי שמקדש בלבו של כל אדם, אפשר לעשותואומר ר –

 

שבת: "אך את שבתותי תשמורו", הבפרשתינו, ורק אחר כך בפרשת כי תשא, ציוה על על מלאכת המשכן  , ציוה ה'תחילהב• 
 מסר להם תחילה מצוות שבת ואח"כ מצוות מלאכת המשכן ?הוא ואילו כשחזר משה על כך לפני בני ישראל בפרשת ויקהל, 

שניתנה כדי לחוג את יום מנוחתו של השי"ת בתור יום מנוחה וקדושה,  –ואפשר לתרץ ששבת היא בבחינת 'כבוד המקום' 
שבא להעיד על  - , המשכן הוא בבחינת 'כבוד ישראל'ת, שהוא ברא את השמים והארץ. לעומת זהולהעיד על מעשה בראשי

ולפיכך הקדים השי"ת את מלאכת המשכן  ת ממרומיו והשרה את שכינתו עליהם.ישראל שהם 'גוי אחד בארץ', כי ירד השי"
ה רבינו הקדים את השבת למלאכת המשכן, לפני השבת, כדי להוכיח בכך שהוא מקדים את כבוד ישראל לכבודו שלו, אבל מש

 ()כלי יקר                                                                      ..נו צריך להיות כבוד המקום קודם לכבוד ישראל.ילפי שאצל.....

 )כה, ח("ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"  
 ייסד, פלך קובנא שבליטא -את ישיבת 'כנסת ישראל' שבסלבודקא 

 עתה מלאו)שזה  זצוק"ל, 'הסבא מסלבודקא', נתן צבי פינקלהג"ר 

 ישראלהג"ר   רבו, על שם  שבט התרפ"ז(, בכט'  לפטירתו  שנה  90
 זצוק"ל, אבי תנועת המוסר. סלנטר

הישיבה הפכה אבן שואבת לצעירים מכל רחבי אירופא והתמלאה בתלמידים רבים, תחילה הם למדו 
בבית הכנסת 'הקצבים', אך המקום היה צר מהכיל ולא התאים כלל לשימוש הישיבה, וגם הגבאים 

 שנזקקו למקום לתפילת בעלי הבתים, לחצו על הנהלת הישיבה שיעזבו למקום אחר.
זצוק"ל, החליט להקים בנין לישיבה. ואכן החלו בגיוס  משה מרדכי אפשטייןראש הישיבה, הג"ר 

 למרבה ההתרגשות. חודשים עמד הבניין על תילור כמה כספים, וכעבו
עוד טרם ריהטו את בית המדרש, נכנסו התלמידים כשגמרות בידיהם והחלו ללמוד. הנגרים עוד עבדו 
בחצר בהתקנת ספסלים, ומיד ברגע שסיימו להתקין ספסל, היו התלמידים מכניסים אותו להיכל 

עצמו שוב ושוב, עד שהנגרים הגויים תמהו ורגזו  ומתיישבים ללמוד עליו בלי להפסיק, המחזה חזר על
 למה הצעירים ממהרים ולא נותנים להם לעבוד בשקט ובמנוחה...

 כך נחנך בניין הישיבה בחו"ל.
והקימו  ,והגרמ"מ אפשטיין לארץ ישראל ובהם 'הסבא'בהמשך עברו חלק מהתלמידים והרבנים, 

את הישיבה בעיר חברון, עד שבעקבות הטבח בבני הישיבה על ידי ערבים ארורים במאורעות 
בחו"ל,  בני הישיבה שנותרואת שם נמצאת 'ישיבת חברון' עד היום. תרפ"ט, הם עזבו לעיר ירושלים, 

, ר השואהאחשזצוק"ל, יצחק אייזיק שר חתנו של 'הסבא', הג"ר ובהם  ,הרבנים שנשארו והנהיג
 מחדש בבני ברק, שם היא קיימת עד היום.הקים את 'ישיבת סלבודקא'  ,בחורף של שנת התש"ז

זצוק"ל,  מרדכי שולמןהג"ר  ,ביום חנוכת ההיכל החדש של הישיבה בבני ברק, פנה ראש הישיבה
 קח את הגמראיחתנו של הגרי"א שר, לתלמידים ששקדו על תלמודם באולם הישן, וביקש שכל אחד י

והסטנדר שלו ויעלה להיכל החדש, גם הוא עצמו גרר את הסטנדר שלו כשהגמרא תחת בית שחיו, 
 אני רוצה לשאת אותו בעצמי" אמר.וכשרצה אחד התלמידים לעזור לו סירב, "
שהיה מוסר  ,זצוק"ליחזקאל אברהמסקי רק הג"ר כשההיכל נחנך ללא נאומים וסעודות, 

לנדוד ורגליו  בה צריך לכתתתשאלו למה ראש הישי"מילים: אמר כמה , בישיבהכסידרן שיעורים 
 ?" לא מספיק הישן ,בזיונות בשביל היכל חדש מתוךולחזר על פתחי נדיבים  ,בעולם
ן טוב יותר את הגמרא, או יחדש בחור אחד יביאפילו אם , כל היגיעה העצומה כדאית היא"וענה: 

 זה"..., בגלל הרחבת הדעת במקום חדש טובה יותר סברא..

 "מילה 

 בסלע"... 
 ,האחרוןבחורף 

הצדיק רבי  און הגדול,הג עבר

זצוק"ל, שזה  יעקב אדלשטיין

 ,ניתוח גרון מסובךעתה נפטר, 
כשהוא בן למעלה מתשעים שנה, 

עם סובביו רק קשר יומאז הוא ת
 .באמצעות כתיבה

שיקום בבית בתהליך החל הרב 
צריך  בו היה, 'שיבא'חולים ה
 להתבטאאיך תרגל ול עבודל

 .ללא מיתרי הקולולנסות לדבר 
על הרב המטפל שאל את כש

 שתי מילים ראשונות ירצה יזהא
הרב כתב מיד:  ? להתאמן תחילה

 ...' "אמן'ו 'תודה'ים המיל על"
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17:19        18:18        18:51                 

17:08        18:17        18:49                 

17:20                 18:18                18:51 

 

 ז."התשע ו' אדר ,185ן גליו ,בס"ד
 ברכת הלבנה בליל א./  וה' נתן חכמה"" 'מפ

 ע"הרבקה בת חיה לע"נ 

 

 

נולד משה  ז אדר בשס"טביום  //, נפטר הגאון האדיר רבי דוד ב"ר שלום פוברסקי זצ"ל, ראש ישיבת פוניבז' ובעל ישועת דוד. ו אדר התשנ"טביום 
 במג"א הביא שי"א שנפטר בז' שבט(.לכך נקבע לתענית צדיקים, )ש"ע תק"פ ס"ב, אך הוא נפטר, ו בשנת בתפ"טרבנו בן עמרם ויוכבד, ובו ביום 

 תרומהפרשת 
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 ם העליון )א(עולהמשכן, האדם, וה                     
משכן,           נו מתחיל העיסוק ביבפרשת                                 

                  ובניין  עשייתוהכסף לבניינו, צורת  וף סיבא                                   .

                            ,כים גם בפרשה הבאהכליו. והדברים נמש                                   .

 .ועוד בבגדי הכהנים ,תצוה                                   .
אלוז'ין וחיים מורבינו נראה שזה המקום להביא מדבריו הנפלאים של 

ע"ש  ,ושער ב' פ''ה, פ''וו ,פ"דא ער שע"פ בספרו 'נפש החיים' ) זי"ע
על משמעות המשכן בעולם, ומשמעות וכח האדם  באורך ובמקורות(,

 היהודי במעשיו ופעולותיו, והרמז שיש במשכן אל האדם:
 ותקדושההעולמות וסדרי  ,את כל הכוחות וכלל המשכן והמקדש

של המשכן והגנזכים העליות  ,כל כלי הקודש וכל הבתים -העליונים 
דמות ותבנית  ,צלםב ,ו כולם בדוגמא עליונהוהמקדש שלמטה, נבנ

וסדרי פרקי המרכבה, וזו הייתה חכמתו ותבונתו של  העולמות העליונים
ידע ה.( ש, עד שחז"ל אמרו בברכות )נבצלאל בן אורי בעשיית המשכן

, וכן בניין המקדש שייסדו דוד לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ
 .אה, היה בהשכלה מיוחדת מה'המלך ושמואל הרו

כי  - כן הוא האדם דומים לעולמות שלמעלה, המשכן והמקדשמו שכו
כל בתבניתו את ל כלו, ותוברא אהוא  ,כל העולמותאת ברא ה' אחר ש

העליונים  םצחצחות אורות הנפלאות והעולמות והיכלי", סדרי בראשית
 הכלל הבריאו וכל תבנית הכבוד העליון בסדר פרקי המרכבה ",שקדמו לו

כולם  ,תחתוניםהעליונים וההעולמות  נמצאים בכלשחות ווכל הכ, כולה
, ושב חותוכהבמספר פרטי  יחדנכללו ו ,נתנו כח וחלק מעצמותם בבניינו

בסידור  ,כתבנית קומת אדם פרטיהםלמסודרים כביכול והעולמות למעלה 
 .רובחב חדוהתאחדותם א ,ונייוכל עני ווגידי ואברי כל פרקי

אדם הראשון חטא כש ךא ,הקדושה תחווכמל רק לנכהאדם ומתחילה 
זה  ,עם הטובחות הטומאה והרע יחד ותערבו בו גם כהאכל מעץ הדעת, ו

כלול ומשותף  דםאהעליונים שהבעולמות גם  בוערהתוממילא , בתוך זה
מעשה הגם . כשפעם טוב ופעם רע - םרביועמעשי האדם אז ממו .מכולם

ומחשבה קלה  הילגמרי בלי שום נטי ינקאינו  פעםאף כמעט  ועצמ טוב
לפעמים מחשבה  תלא טוב מעורבה במעשגם  ,ולהיפך טובת עצמו,ל

 ריאפש בלתיכמעט  ב,צדיק גמור שלא עשה שום מעשה לא טוואף  .לטוב
 .שום פגם בלילגמרי  יםכל חייו יהיו שלמשב םשמעשיו הטובי

יק ָבָאֶרץ " :ווזה  - (כ )קהלת ז "ֲאֶשר יֲַעֶשה ּטֹוב וְֹלא יֱֶחָטאכִּי ָאָדם ֵאין ַצדִּ
 .שגם בצדיק גמור תמיד יהיה חיסרוןהיא והכוונה  ,סרוןיח רושופי 'חטא'

 .פריד את הרע מהטוברק היא ת, כי בעץ הדעת נגזרה מיתהגם ולכן 
 ניםמכוו ,הקדש והמקדש העליוןם חות והעולמות שהוכל הכוכיון ש

הוא כנגד בית קודש הקדשים, וכמותו כולל  וביול, בתבנית וכוחות האדם
ודאי עיקר ענין הקדש כי לזאת הרי "את כל שרשי מקור הקדושות, 

קדש עצמו כראוי תהוא האדם, שאם י יתברך ווהמקדש ושריית שכינת
תברך אז הוא עצמו המקדש ממש ובתוכו ה' יבקיום המצות כולן... 

י ְבתֹוָכם"  וככתוב )בפרשתינו כה, ח( ,שכוןשמו" י ְקָדש וְָשַכנְתִּ י מִּ "וְָעשּו לִּ
 'בתוכו' לא נאמר, אלא "בתוכם", שה' שוכן בתוך כל יהודי ויהודי. -

בפסוק שאחרי: "ְככֹל ֲאֶשר ֲאנִּי ַמְרֶאה אֹוְתָך ֵאת וכך אפשר להסביר 
ְשָכן וְֵאת ַתְבנִּית ָכל ֵכָליו סנהדרין חז"ל ברשו דו וְֵכן ַתֲעשּו", ,ַתְבנִּית ַהמִּ

תחשבו  לא"ומר אה' לדורות הבאין". והיינו ש -ו טז:( "וכן תעש)
חיצוני, אלא תדעו שכל תכלית ה מקדשהעשיית שתכלית כוונתי הוא 

רק לרמז לכם שממנו תראו וכן הייתה  ,רצוני בתבנית המשכן וכל כליו
תעשו אתם את עצמיכם, שתהיו אתם במעשיכם הרצויים כתבנית 

מוכנים להשרות שכינתי בתוככם כולם קדושים ראויים ו ,וכליוהמשכן 
י ְבתֹוָכם"זהו  ."ממש ְקָדש וְָשַכנְתִּ י מִּ "ְככֹל ֲאֶשר ֲאנִּי ש ,קאווד "וְָעשּו לִּ

ְשָכן וְֵאת ַתְבנִּית ָכל ֵכָליו היא תכלית כוונתי , "ַמְרֶאה אֹוְתָך ֵאת ַתְבנִּית ַהמִּ
 ! את עצמיכם - וְֵכן ַתֲעשּו""ש

תקופה לפני אירוסיו של הג"ר יעקב אדלשטיין זצ"ל, הסתלק 
 בפתע אביו הג"ר צבי יהודה זצוק"ל, רב העיר רמת השרון.

מרן החזון איש זצ"ל הורה לצעיר השקדן למלא את מקום אביו 
מגודל המשימה, ברבנות, וכשאמר לו רבי יעקב שהוא מפחד 

 מי שאינו מפחד" ?!... -אתה רוצה שיהיה רב ומי " :ענהו
בלבד,  26ואכן מיד לאחר נישואיו, בשנת התשי"א, כשהוא בן 

 מונה רבי יעקב לרב העיר...

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                                     
 

 האם יוצאים לשדה בעת קבלת שבת )ב( ? ?                                    
    שטוב לצאת כמה פוסקיםכבר הבאנו דברי  !                                                

אל   ולכל הפחות עת קבלת השבת אל השדה, ב                                          . 
 לבית הכנסת, ויש שנהגו כך .מחוץ                                              .

 -)דף ס"ד ע"ג(  ונותשער הכובשם )סי' רס"ב סעיף לב( כף החיים וכ"כ ה
ענין  שער הכוונותראה  -שבקבלת שבת יש לצאת לשדה )הראוי לזריעה 

תפילת ערבית ליל שבת דרוש ב(, והר גבוה זה יותר טוב, ויעמוד במקום 
 מלפניו מלוא עיניו ומאחוריו ד' אמות. -אחד, ויהיה המקום נקי כראוי 

בשדה לקבל שבת ש האר"י)ש"ב פרשת וירא ס"ב( ע"פ בן איש חי וכ"כ ה
 .במקום פנוי ומגולה ,טוב לצאת לחצר הוא מצווה מן המובחר, וכשא"א

ש"בקצת מקומות  הכנסת הגדולההביא את אמנם )סק"י( משנה ברורה הו
נוהגין לצאת מבית הכנסת לעזרה ואומרים 'בואו ונצא' וכו' ". והוסיף עוד 

 לעמוד אז ולעשות דוגמא כמו שמקבל פני אדם גדול". בשמו: "ונוהגין
)א"א סק"ג(: "ואנו נוהגין שמהפכין פניהם פרי מגדים אך הביא בשם ה

 ד מערב כשאומרים 'בואי בשלום' וכו' ", ולא יוצאים לבחוץ.לצ
)ח"ג סי"ט( שכך המנהג, והוסיף שאף  יחוה דעת שו"תב הגרע"יוכתב 

שמחזירים אחוריהם כלפי ספר התורה שבארון הקודש, אין בזה לא 
תורה ועוד שספר ה ,איסור ולא גנאי, כיון שעושים כן לצורך קבלת שבת

 טפחים, ע"ש.גבוה מהארץ עשרה 

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:  

 יעקב פראנק -פרק קלב  
 

 וכך כתב רבינו משה סופר זצוק"ל בשו"ת
 ד"ה 'אלא'(: ,חתם סופר )יו"ד סי' שכב

"נראה לי דהכת הארורה המאמינים בש"ץ, ימח שמו הידוע, תפח רוחם 
יורדפו עם בניהם  –אם לא יהפך לבבם לטוב אותם  -וישחקו עצמותם 

ובנותיהם, כי כולם ארורים הם לה' והמינות תקועה בלבם, ואין עבודות 
זרות שלא נכללו באמונתם המזוייפת, וטוב יותר אם יפרדו מקהל 
הגולה ויתערבו בעובדי כוכבים ומזלות הם ובניהם, ולמצוה רבה יחשב. 

וכל דבריהם  וגם בהיותם עדיין בין היהודים פתם פת כותי ויינם יין נסך,
ומחשבותם ועלילותם לעבודה זרה, וכהאי גוונא אמרינן בנדה, לג ע"ב, 
דבנות צדוקים סתמן ככותים לכל דבריהם, והלכה כתנא קמא שם, והני 

 והם דומים להם וגרועים מהם[". -נמי להני דמיא וגריעי מיניהו טובא ] 
על גם בערוב ימיו, בשבתו בעיר פרסבורג, עוד הייתה מוטבעת בב

ה'חתם סופר' החשדנות כלפי השבתאים שהתפתחה אצלו בצעירותו 
במוראביה, ופעם בליל שישי ערך אדם אחד תיקון חצות לפניו בלי 
התעוררות של בכי ויללה, וכשנגמר הסדר, הביע החתם סופר פליאה על 
קרירותו ואמר: "דומני שהוא מכת שבתי צבי ימח שמו, כי איך אפשר 

 י תאניה ואניה"...לעשות תיקון חצות בל
ביה בעת ההיא, הג"ר יששכר בער בלוך זצ"ל הגדיר אאחד מרבני מור

 את השבתאים כך:
ירים ומשמרים עצמם מלעבור על קל שבקלות, "יש שמעשיהם נאים, זה

ובקרבם ישימו אורבם, טומאה ישנה תחוב בבית בליעתם, רק 
ל מעשיו שמתיראים מן הפרושים לגלות דעתם... איש אשר אלה לו... כ

הטובים לא יועילו לו ביום עברה, אחר שמאמין בשוא נתעה טמא טמא 
יקרא מבפנים ומבחוץ, ורמז לזה במתניתין דשבת )קו:( : "הא למה זה 
דומה, לנועל את ביתו לשמרו ונמצא צבי שמור בתוכו", והרי זה משל 
לרישא דמתניתין. ונשמע מניה מליצה נאה: מה הועיל איש הנועל את 

רצה לומר, משמר עצמו מסייג חלאת עון, ונמצא אחר כך שם צבי  ביתו,
 שבור טמון בתוכו... שבתי צבי"....

 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

 "רהקשר של רבינו עם הג 
 מרדכי אליהו זצוק"ל )א( 

 ,זצוק"ל נתן בוקובזה ירב מו"רבין 
 הראשון לציון רבי ,לבין הגאון המקובל

זצוק"ל, שררו יחסי קירבה, חיבה והערצה  מרדכי אליהו
הדדית בלתי רגילה, למרות הבדלי המעמד ופער הגילאים של 

הרב אליהו אף הפנה אנשים שונים  .עשרות השנים ביניהם
 .אל רבנו וץ,עברכה וייבענייני שמות, 

 בשבועות הבאים נביא מספר סיפורים על הקשר הזה:

 שליט"א, רב העיר מעלה אדומים: מרדכי נגארימספר הג"ר 
במשך חייו הוא נסע למקומות  "צ.לוב לראשרזכיתי להיות ק

האחרונות  , אולם בשנותיוכדי לזכות את הרביםקים ברחו
 ו מחוץ לעיר ירושלים.את נסיעותי השתדלו להפחית

בחודש חשון התשס"ד, הגענו לאולמי 'אחוזת דניאל' בנתיבות, 

נתן ברית לבנו הקטן של ידידנו הצדיק הרב שמחת הל

זצוק"ל, עמרם אלדד נ"י, ושם נדהמנו לראות  בוקובזה
ד עליסוע זמן רב  לציון שינה מדרכו, וטרח והתאמץ אשוןשהר

 ולהיות סנדק. הגיע, בכדי לנתיבות
 ' וכך היא אמרה:שאלנו על כך את רעייתו הרבנית שתחי

מזכה את הרבים "מי שעושה כל כך הרבה למען עם ישראל, 
 ראוי, הוא מגיע לו שיעשה מאמץ כזה לכבודווהינו איש חסד, 

 ..".לבנו כסנדק לשמש לנתיבות עד אליו סעיי אליהו שהרב
 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 


