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 וסיפורים ליקוטים
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 "ויקחו לי תרומה" )כה, ב( 

זי״ע הרבה לעסוק בגביית צדקה,  הרה״ק רבי מרדכי מטשרנוביל
סכומים רבים עברו תחת ידו. אחד העשירים בזמנו היה קמצן 
גדול, ואף שהיה תלמיד חכם, לא נתן פרוטה לצדקה. אירע פעם 
שפגשו רבי מרדכי והצליח להוציא ממנו סך של אלף רובל 
לצדקה, היה זה בגדר מופת. בשעת פטירתו, הרים רבי מרדכי 

א עברתי עבירה מעודי, אולי עבירה אחת, את ידיו ואמר: ל
 שהוצאתי מאותו עשיר קמצן רק אלף רובל במקום אלפיים. 

 )אור יקרות(
 

 "ויקחו לי תרומה" )כה, ב(
בתנא דבי אליהו )פרק יז( כתב בשעה שאמרו ישראל נעשה 
ונשמע מיד אמר הקב״ה ויקחו לי תרומה, פירש מהרי״ץ 

אנשים  אריבוששישים דושינסקיא זצ״ל בדרך הלצה, דבשעה 
דחקו את עצמם לומר למשה נעשה ונשמע, היה ממש סכנות 
נפשות, מיד אמר הקב״ה ויקחו לי תרומה, כלומר על ידי קבלת 

 התורה תצטרכו ליתן ממון, ובוודאי לא יהיה כל כך דוחק עוד. 
 )ארז בלבנון(

 

 "ויקחו לי תרומה" )כה, ב(
מה שנאמר בירושלמי ופירש רש"י לי לשמי, אפשר לומר על פי 

)מכות ב, ו( שאלו לחכמה נפש החוטאת מהו, א"ל "חטאים 
תרדף רעה" )משלי יג, כא(, שאלו לנבואה וכו' א"ל "נפש 
החוטאת היא תמות" )יחזקאל יח, כ(, שאלו להקב"ה א"ל יעשה 
תשובה ויתכפר. וענין המשכן עיקרו היה לכפר עוונות, ראשית 

ל, וגם הקרבנות שמביאין בה דעצם הבניה היה לכפר עוון העג
עיקרו לכפר בא. לז"א הקב"ה: ויקחו לי לשמי, היינו לשיטתי, 

 שאמרתי נפש החוטאת יעשה תשובה ויתכפר.
 )כנפי אלישע( 

 

 "ויקחו לי תרומה" )כה, ב(
התורה נקטה בלשון "ויקחו" ולא "ויתנו" על מנת ללמדנו, 
שמלבד מצות נתינת התרומה, ישנה גם מצוה בלקיחתה על ידי 
התרמת אנשים עבור הצדקה, שנאמר בחז"ל )ב"ב ט.( "גדולה 

 מעשה יותר מן העושה". 
בעניין זה מספר בספר "שערי אהרן" כי אחד ממקורביו של רבי 

, ושאלו מדוע הוא משפיל את עצמו יעקב מנדרדזין פנה אליו
לצורך איסוף צדקה. נענה רבי יעקב ואמר: "אינני מבין, אני עומד 
ותוהה איך שפל שכמותי זוכה לעסק במצווה כה גדולה 
ומרוממת, ואלו אתה בא ומנסה להפך את פני הדברים, ולומר כי 

 המצוה הזו היא שפלה, וכי אני הוא הגדול?!" 
אחד מן הרבנים הגדולים אשר לא  -ענין  ומעניין לעניין באותו

חסו על כבודם ועסקו רבות בענייני צדקה וחסד היה רבי שלום 
לופס זצ"ל. בספר "עבד נאמן" מספר כי באחד הימים קבל 
 מכתב, ובו זימון לבירור אצל יו"ר המועצה הדתית. העילה לכך 

הייתה תלונה שהגיע אודותיו, לפיה בכל פעם שבאו נרשמים 

ואין אצלו, הוא מברר כמה הזמנות נשלחו ולפי תשובת בני לניש
הזוג הוא קובע כמה כסף יתנו לצדקה. אגרת הצדקה הזו אינה 
מקובלת על אי מי, ובשל כך הוזמן הרב לבירור הנושא במועצה... 
התלמידים שהשתאו אל מול שלוות הנפש שבה הוא מקבל את 

השיב  -ם כל הדברים, תהו מה מתכונן הרב לומר להגנתו. קוד
הזמנתי אותם לביתי, הלא הם הפקידים שלי, ואני איני  -הרב 

עובד אצלם... כשיבואו, אסביר להם דברים כהווייתם: בפרשת 
וירא נאמר )בראשית כב, א(: "אחר הדברים האלה...", ומבארים 
חז"ל )ראה ברש"י שם( שלאחר שערך אברהם אבינו מסיבה 

מה עשה לכבוד שמים?  -וג לבנו לרגל היגמלו, עלה עליו קטר
קטרוג זה עלול לעלות, חלילה, על כל אחד ואחד שעורך אירוע, 
ומן השמים יתכן שיבואו אל בעלי השמחה, העסוקים בסעודה 
ובקבלת הקהל, בתביעה וישאלו: מה עשו לכבוד שמים?! כרב 
מקומי, אני חש אחריות לכל אחד שמגיע אלי, ומאחר שאני 

ני דואג להתרים אותם לצדקה ועל ידי רוצה להצילם מתביעה, א
כך להסיר מהם כל מכשול וקטרוג ולדאוג שיברכו לאלתר 

 במיטב ברכות שמים...
 

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

דרש פעם הגה"ק רבי יושע בער מבריסק זי"ע באסיפה של 
צדקה ואמר: בצדקה צריך להיות "בכל", "מכל", "כל"! כמובן 

 שאף אחד מהנאספים לא הבין מה משמעותה של דרוש זה.
אמר להם רבי יושע בער בואו ואסביר לכם: לילך ולאסוף כספים 

לו לאדם לצדקה צריך "בכל", עם כל אחד ואחד שמוכן לכך, ואין 
 להקפיד אם לכבודו היא ההליכה ביחד עם פלוני או לא.

 לקחת נדבה צריך "מכל", מכל אחד ואחד, מכל מי שרק אפשר.

 ולקחת צריך "כל", כל סכום שהוא, ולא להיות ברוגז על הנותן...
וזהו גם מה שהתורה אומרת: "ויקחו לי תרומה" באיזה אופן: 

כל הדרשות שדורשים עם  עם -"מאת 'כל' איש אשר ידבנו לבו" 
 המילה 'כל' "בכל" "מכל" "כל"...

 

 "ויקחו לי תרומה" )כה, ב( 
מדוע כתוב: ״ויקחו לי תרומה״ ולא כתוב: ״ויתנו לי תרומה״. 
אלא משום שבנתינת הצדקה אנו מקיימים מצווה גדולה, יוצא 
אם כן, שכנתינה זו אנו לוקחים לעצמנו מצווה. וכך נאמר 

ר ממה שבעל הבית עושה עם עני, עושה העני במדרש רבה: ״יות
עם בעל הבית.״ ־ נכון שבעל הבית נותן פרוטה לעני, אולם העני 
גורם לבעל הבית שיקיים מצווה השווה יותר מאלפי זהב וכסף. 
רבי ישראל מאיר הכהן בעל ״החפץ חיים״ המשיל את האדם 
שקופץ את ידו ואינו נותן צדקה: לאיכר פשוט אשר העמיס את 
עגלתו בתבואה משדהו ונסע למכור אותה בעיר הגדולה. כאשר 
הגיע האיכר לעיר מיד נמצאו רבים שרצו לקנות את התבואה 
המשובחת, אולם האיכר פחד שמא ירמו אותו הקונים וייקחו 
שקי תבואה ללא תשלום. משום כך אמר לקונים: מלאו לכם 
 שקי תבואה בשקיכם, ועל כל שק מלא, תטילו מטבע נחושת
לתוך כובעי, וכך נדע על כמה שקים עליכם לשלם לי. הסכימו 
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הקונים והתחילו למלא מתוך העגלה. וכאמת, כנגד כל שק הטילו 
לתוך כובעו של האיכר מטבע. ראה האיכר מטבעות נחושת 
כתוך כובעו, לא עמד כניסיון והכניס לתוך כיסו בגניבה כמה 

־ אומנם הוא מטבעות. כמה שוטה האיכר ־ אמר ״החפץ חיים״ 
גונב כמה פרוטות... אולם כאשר יספרו את המטבעות ימצאו 
בכובע פחות מטבעות מאשר שקים. ואומנם, הקונים ישלמו לפי 
המטבעות שבכובעו. נמצא שעל כל מטבע נחושת שגנב, 
מפסיד תשלום בעבור שק תבואה שלם. כך הוא גם הנמשל: 

ן, חוסך הוא אדם הקופץ את ידו ־ אינו נותן צדקה, אמנם נכו
 פרוטת נחושת, אולם הוא מפסיד הוא שכר מצווה עצום ורב.

 

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

מסופר כשהמקובל הרב יצחק כדורי זצ״ל בנה את הישיבה שלו, 
החל בגיוס תורמים לבניין המפואר. ניגש אליו אחד מהאחים 

י לב רחב( ושאל אותו: ספרא )שידועים כעשירים גדולים ובעל
״מחילה הרב בכמה מדובר? אני אתן את הכל ובלבד שהרב לא 
יכתת את רגליו...״ נדהם האיש לגלות שהרב סרב לקבל ממנו 
את כל הסכום, בטענה שהוא מעוניין שכולם יהיו שותפים בזכות 
הזו... כך גם אומר הקב״ה לבני ישראל: ״מאת כל איש אשר ידבנו 

רומתי״ למרות שבני ישראל יצאו ברכוש גדול תקחו את ת -ליבו 
ממצרים, והיה ביכולתו של כל אחד מהם לבנות את המשכן 
לבדו. אולם הקב״ה ביקש לזכות את כולם במצווה החשובה של 

 בניית המשכן משום כך ציווה: ״מאת כל איש...״
 

 )כה, ה( "ועורות תחשים"
לה לכך ברש״י: תחשים לא היה אלא לשעה והרבה גוונים היו 

. ויש לדקדק וכו' גונא ששש ומתפאר בגוונין שלומתרגם סס
מנין לו לרש״י ז״ל שתיבת ססגונא הוא פירוש על תיבת תחש 
ששש ומתפאר, דלמא שמו כן הוא בלשון ארמי כמו כל שאר 

 אדווקמלות. ועוד קשה למה עשה רש״י ז״ל פירוש על התרגום 
כאן במלה זו. ויש לבאר דהנה ידוע דלכל הבהמות והחיות היה 
אדם הראשון קורא להם שמות וכל נפש חיה אשר יקרא לו אדם 
שם הוא שמו לעולם. ואחר כך בדור הפלגה נתחדשו הרבה 
לשונות והלשון הארמי גם כן נתחדש באותו זמן. והנה רש״י ז״ל 

ן המשכן. נמצא כתב כאן דתחש לא היה אלא לשעה זו לצורך בני
דבשעת דור הפלגה לא היה תחש בעולם וגם השתא ליכא. אם 
כן קשה למה קרא אותו התרגום ססגונא מנין לו לחדש שם זה 
רק הוה ליה לתרגם כמו לשון המקרא. לכך כתב רש״י ז״ל לכך 
מתרגם ססגונא לפי שמתפאר וכו׳ אבל באמת אין זה השם של 

 )חנוכת התורה( התחש.
 

 מקדש ושכנתי בתוכם" )כה, ח("ועשו לי 
ראשי תיבות וה' עימנו שוכן ונמצא לב ישראל.  -"ועשו לי" 

קדושת המקדש תלויה בקדושה הנמצאת בבתי ישראל וכן 
 בליבו של כל אחד מהם, ואז אומר הקב"ה "ושכנתי בתוכם".

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

נוב: צריך אדם מישראל להשתדל ישו"ר מאמאמר האדמ
להכניס קדושה לתוך ביתו הפרטי, שיהיו חיי המשפחה שלו 

 בקדושה, וזהו המקדש.
 

 ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״ )כה, ח(
מסופר על יהודי אמריקני שהחליט לעלות לארץ ישראל לשנת 
השתלמות רוחנית יחד עם רעייתו. הוא סבר שאם הוא בא לארץ 
להשתלמות רוחנית עליו לדאוג, ראשית כול, לתחום הגשמי. או 

 אז לא יטרידו אותו דאגות גשמיות. 
הוא שלח מכתב לסוכן דירות מירושלים וכתב שהוא מעוניין 

ה חדרים, שיש בה כיווני אוויר טובים, בניין עם בדירת חמיש
שכנים דתיים אבל לא יותר מדי. חנייה רחבה, בית כנסת 

 וסופרמרקט בקרבת מקום.
סוכן הדירות מצא דירה כמבוקשו. הוא שלח דמי קדימה, וקיבל 
חוזה ובתחתיתו היה כתוב שיהיה מי שיקבל את פניו בבואו 

ת רוחנית, ובידיו לדירה. הוא הגיע ארצה לשנת השתלמו
מזוודות עמוסות בכל האמצעים הגשמיים שיעזרו לו לעלות 
ולהתעלות. הוא לקח מונית, הגיע לכתובת הרשומה בחוזה 
שבידו, עלה בגרם המדרגות ונקש בדלת. את הדלת פתחה 
אישה. "במה אוכל לעזור?״, שאלה. האיש נדהם. ״למה את 

כרתי את מתכוונת כשאת אומרת במה תוכלי לעזור לי? ש
הדירה הזו!״, קרא. האישה נתבקשה לעיין בחוזה, ולא הבינה את 

 פשרו. הרי היא גרה בדירה הזו!
הם התקשרו לסוכן הדירות כדי לברר את פשר הדבר. "שלום, 
הגענו!״, אמר היהודי האמריקני. "שלום עליכם״, השיב הסוכן. 

ר ״איך הדירה? כלילת המעלות, אה? חמישה חדרים, כיווני אווי
מצוינים, חניה לרכב. כל מה שביקשת!״ האמריקני הנדהם 
שלפתע איבד את לשונו, זעק: ״אבל גרים בה!״ השיב הסוכן: 

 ״סלח לי, אבל את הפרט הזה לא ציינת״...
כל אדם יכול להשכין שכינה  -״ועשו לי מק דש ושכנתי בתוכם״ 

וה, בביתו, אך לעתים דירתו אינה פנויה! היא מלאה ב׳׳אני׳׳! הגאו
 מסלקות את השכינה! -הכעס, שנאת החינם וכל מידות רעות

 )אמונה שלמה(
 

 "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" )כה, ח(
ך הקדוש מביא בשם מדרש: 'בתוכו' לא נאמר אלא "האלשי

'בתוכם', שתהא השכינה שורה בכל אחד ואחד. יש לפרש על פי 
ל מה שאמרו חז"ל, שכאשר חטאו ישראל כלה הקב"ה כעסו ע

בית המקדש ושפך חמתו על עצים ואבנים, ולא כלה את בני 
ישראל. וזהו "ועשו לי מקדש" של עצים ואבנים שעליהם אוכל 
לשפוך חמתי, וכך "ושכנתי בתוכם" ישארו בני ישראל קיימים 

  ואוכל לשכון בתוך כל אחד ואחד. 
 )ילקוט הגרשוני(
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"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני 

 ט(-תך" )כה, חמראה או
 נראה שנרמז כאן מקום בית המקדש.

 כיצד?
הוא: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם סופי התיבות של פסוק זה 

 ככל אשר" = ירושלים!
נמצא הפסוק כאומר: "ככל אשר אני מראה אותך" ומרמז לך 

בירושלים, שם "עשו לי מקדש ושכנתי  -היכן תבנה את המקדש 
   בתוכם"...
 מתורתך()נפלאות 

 

 "ועשו ארון עצי שיטים" )כה, י(
כול: ארון, ולא -הצדיק רבי ארון מקראקוב )זה היה שמו בפי

אהרון( היה מתלמידיו של רבי שלמה מרדומסק. פעם, כשרבי 
תורה, הצטופפו כל התלמידים ונדחקו -שלמה אמר דברי

להתקרב אל רבם ולשמוע את דבריו. רק ר' ארון עמד בצד ולא 
 נדחק. 

יים רבי שלמה לומר את דברי תורתו, אמר: "חז"ל אמרו, כשס
'מקום הארון אינו מן המידה'. כל כלי המשכן תפסו מקום, אך 

זאת היו הלוחות מונחים דווקא -הארון לא תפס מקום, ובכל
הוא לא נדחק ולא תפס מקום, אבל  -בארון. כזה הוא ר' ארון 

 הוא קלט את תורתי יותר מהאחרים".
 

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

 .'כל מידות הארון הינן שבורות, אמתיים וחצי, אמה וחצי וכו
ארון מרמז על תלמיד חכם, והפסוק בא לרמז כי כל תלמיד חכם 

 חייב להיות שבור בעיני עצמו.
עליו לדעת, כי עדיין עומד הוא במחצית הדרך וטרם הגיע אל 

  מות! השלי
 )ר' נתן אדלר(

 

"וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו" 
 )כה, יא( 

מבואר שהארון היה זהב מבפנים וזהב מבחוץ, ובתוכו עץ. 
ושמעתי לרמוז בזה, ישנם אנשים שמבחוץ מתנהגים למופת, 
ממש 'לב זהב', מגישים הם עזרה לכל הנצרך, אבל כאשר 

אחר ושם אינם יודעים מגיעים לביתם, פתאום נעשים משהו 
להטות שכם ולהגיש עזרה. דבר זה מגונה, כי אדרבה האדם 
נמדד דווקא לפי התנהגותו בבית, וכפי המובא בשם רבי חיים 
ויטאל זצ"ל שהמקום האמתי של תיקון המידות ועידונם הוא 

 ביתו של האדם.
מאידך ישנם אנשים שיודעים לעזור רק בבית, לנשותיהם ולבני 

אנשים בחוץ כאילו שכחו שיש מצות חסד. גם זה לא ביתם, אך ל
טוב, שהרי כל ישראל אחים, וצריך לעשות חסד עם כל בריה 

בעולם, גם אם אינו נמנה בדיוק עם בני משפחתו, או עם חוג 
קהילתו וכדומה. לכן אמר הפסוק "וציפית אותו זהב טהור מבית 

ארון ומחוץ", שכיון שהמידות הם קודמות לתורה והם ציפוי ל
הרומז על התורה, לומר שבשביל להיות בעל תורה, צריך להיות 
'מצופה זהב טהור' שהם מידות טובות, גם 'מבית' כשהוא בביתו, 

 וגם 'מבחוץ' כלפי אנשים אחרים.
אמנם האמצע היה מעץ ולא מזהב טהור, לרמז שכל זה רק 
במידותיו יהיה זהב טהור, אך בעצמו יהא כמו עץ, שלא יהיה בעל 

ווה, אלא יהא ענו ויאחז עצמו כעץ פשוט, ורק כך תוכל התורה גא
להיתפס אצלו, כי התורה הולכת רק למי שמקטין את עצמו 
ומתנהג בענוותנות. וכן כתב החיד"א "הארון היה מצופה זהב 
מבית ומחוץ, כך תלמיד חכם שהוא כלי מחזיק התורה צריך 

יך להשתדל שהיא תוכו כברו, ואף שיש חומר והוא בשר ודם, צר
שהחומר יכלכל את הצורה שכמעט אינו ניכר חומר שבו, כמו 
הארון שבתוכו עץ ולא ניכר אלא הזהב המצפהו, כך התלמיד 
חכם על ידי מידות טובות וענוותנותו מבית ומחוץ כמעט מכסה 

 את עצמיותו". 
 )הפרשה המחכימה(

 

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

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

 לחברו. 
הציפוי  –מוסיף: "מבית ומחוץ"  מקאצקורבי מנחם מנדל 

התורה, מבחוץ יש לו ערך אם הוא נובע מהבית, מהפנימיות של 
 ואינו זוהר חיצוני בלבד.

  

 "מבית ומחוץ תצפנו" )כה, יא(
כל תלמיד חכם שאין תוכו  :אמר רבא –"מבית ומחוץ תצפנו" 

 אינו תלמיד חכם" )יומא עב:(  –כברו 
 ,מה רבא בא להשמיע לנו –בעל ה"יצפן לישרים תושיה" הקשה 

ושיהיו פיו וליבו  ?יך התלמיד חכם שלא יסתור את עצמושצר
ומה החידוש  ,הרי הכל הולך אחר התוך ,זה פשיטא ?שווים

הרי ארון הקודש בעצמו לא היה תוכו  ,בדבריו ? ועוד צריך עיון
החיצון  -"ג' ארונות עשה בצלאל :שהרי אמרו חז"ל !כברו

שהוא  ,נמצא א"כ .והפנימי של זהב והאמצעי היה עשוי מעץ
אך בתוכו  ,ן שמוקף מכל צדדיו זהבכביכול "מזוייף מתוכו" כיוו

וכיצד בא רבא ללמוד דווקא מכאן את ענין  !הוא עשוי מעץ
ה"תוכו כברו" ? ואפשר ליישב באופן זה )מובא בילקוט "לקח 
טוב"(: אמנם כלפי חוץ צריך תלמיד חכם להיראות מכובד כדי 

אך בכל זאת מצד עצמו חייב הוא להיות  ,לשמור על כבוד התורה
ענווה זו שחיצוניותה אומרת  ."כי לכך נוצרת" –יו פשוט וענ

 .מסתמלת בארון העץ הפנימי העטוף מבחוץ בארון זהב ,כבוד
תיבה של זהב  ההייתבא רבא וחידש שכמו שלפנים מתיבת העץ 

ולפנים מן הענווה צריך הוא  -לפני ,כך גם אצל תלמיד חכם –
הדבר מפורסם  ."בשבילי נברא העולם" –שיכיר את ערך עצמו 

בשם הסבא מסלבודקא זצ"ל ששורשה של הענווה היא ההכרה 
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ודווקא משום כך יהיה כל מה  ,של העניו שהוא מסוגל לגדלות
 .שהוא עושה קטן בעיניו ויגיע לענווה

 

 "ועשית עליו זר זהב סביב" )כה, יא(
שלושה זרים הן, של מזבח ושל ארון ושל שלחן...של ארון עדין 

יבוא ויקח )יומא עב:( בספר "לולי  -קח מונח הוא, כל הרוצה לי
תורתך" מובאת עובדה מאלפת שספר הרב שך זצ"ל, מה 
המשמעות של "כל הרוצה ליקח, יבוא ויקח", איך בא לידי ביטוי 

שוחח עמי זקן -כך אמר-הרצון הזה. וכך היה מעשה: בצעירותי
אחד אודות אחד מגדולי הרבנים בדור, פוסק נודע לתהילה, 

ו למדנו בצעירותנו בישיבתו של הגאון רבי הירש ואמר: יחדי
שלעז זצ"ל בעיר קראסון שבפלך קיוב. ושם עמנו נער אחד 
שנפשו חשקה בתורה, אבל מוחו אטום היה ותפיסתו אטית 
להחריד, והיה מייגע את כל בני הישיבה ומבקש שיבינוהו פשט 
בכל סוגיה, בכל שאלה ובכל תשובה, עד שכולם נלאו ממנו. רק 

י רחמתי עליו, והשבתי לשאלותיו. סבל טרחתו היה ללא אנ
נשוא, משום שכאשר הבינוהו שורה אחת היה מבקש להבינו את 
השורה הבאה, ולא הניח לי ללמד. פקעה סבלנותי, ובקשתיו 
שיניחני לנפשי. הלך ממני בפחי נפש, וכליותיי יסרוני. הבטתי 

הו לפני. לראות מה יעשה ואל מי ייגש. מסתבר שכלם כבר דחו
ראיתיו יושב בפנת בית המדרש, כפוף על ספר אחד. לא יכולתי 
להתאפק, וקרבתי בלאט לראות מה הוא לומד. ראיתיו רוכן על 
הסדור הפתוח בברכת "אהבה רבה", ושמעתיו מתייפח בבקשת 
"ותן בלבנו להבין". הבנתי שמבקש הוא רחמים שלא יצטרך עוד 

תו. נכמרו עליו רחמי לבריות, וה' יפקח עיניו במאור תור
והושבתיו לצדי, שישאל ככל חפצו. וסיים אותו זקן: "וזה הוא 

 איפה הוא ואיפה אני..." -אותו רב גאון שפוסק הלכות
 

 "ועשית שנים כרובים זהב" )כה, טז(
נוראה הייתה העניות בפולין, ונערים רבים הוצרכו לסייע 
בפרנסת משפחותיהם ולצאת בגיל צעיר לשוק החיים. ומעשה 
היה בנער צעיר, שקינא בחבריו השולחים ידם במסחר 
ומתפארים ברווחיהם, ביקש לחקותם. אביו, שהיה סוחר, הניא 
את בנו ממחשבתו, ודרש שישב וילמד בבית המדרש, מששמע 

פץ חיים זצ"ל הגיע לעירם, לודז', עלה לאכסנייתו עם בנו, שהח
וביקש שהגאון הקדוש יורהו להתמיד בלימודו, הן השוק מלא 
מדוחים, אווירת הרחוב מורעלת ובחור עלול להתקלקל בנקל. 
"ומה אומר הבן?" שאל החפץ חיים. ענה הבן: "רואה אני את 

אני שאבי  קשיי הפרנסה וחפץ לעזור בכלכלת הבית. הן רואה
לא התקלקל בשוק ובמסחר. מדוע חושש הוא שאני אתקלקל", 
נענה החפץ חיים ואמר: "שמע בני, חז"ל אמרו על בת היענה 
שאכזרית היא, ויש להבין, מה אכזריותה? אלא שקיבתה של בת 
היענה חזקה ונוקשה, והיא אוכלת ומעכלת אף גרוטאות 

להם שברי זכוכית  וזכוכיות. סבורה היא שגם ילדיה כן, ונותנת
ומתכות, והם פוצעים את גרונם ואת קיבתם ומתים. ולענייננו, 
אביך מיושב ואווירת השוק אינה משפיעה עליו לרעה, אבל אתה 

 שוב לבית המדרש". 
 )בישישים חכמה(

פורשי כנפיים למעלה... ופניהם והיו הכרובים "
 איש אל אחיו" )כה, כ(

הוא רמז גדול לתלמידי  בספר "עוללות אפרים" מובא: דמכאן
חכמים ובעלי המדרגות הגבוהות שפורשים כנפיים ועפים 
בעולמות העליונים... שעם כל הרצון הטוב להוסיף ולעלות 
לדרגות גבוהות ונעלות, אסור לשכוח ש"פניהם איש אל אחיו" 

 שצריכים גם להאיר פנים מפעם לפעם איש אל אחיו...
 

ה... ופניהם "והיו הכרובים פורשי כנפיים למעל
 איש אל אחיו" )כה, כ(

שהוא  -י״ל בדרך צחות, תוך כדי ה'פורשי כנפיים למעלה' 
העלייה בין אדם למקום, יש להשגיח על כך שזה יהיה 'ופניהם 

 - לחברואיש אל אחיו' דהיינו שלא יהיה על חשבון בין אדם 
 וחברוולמשל המתעטף בטליתו בהתלהבות מתוך דביקות לה', 

 מקבל את הציצית לתוך עיניו...
 

 מעשה חושב )כו, א(
זיע״א שהיה פעם  מסופר על הרה״ק רבי שמואל מקארוב

בתענית משבת לשבת, ונסע בעגלה לשבת קודש לרבו ״החוזה״ 
הקדוש מלובלין זיע״א, בערב שבת היה צמא מאד והיה ממש 
בסכנת נפשות, ונסע על יד הנהר וירד מהעגלה וניגש לשתות 
מים מהנהר, כשכבר עמד ליד הנהר חשב לעצמו הרי עוד כמה 

אפסיק את התענית  שעות יכנס השבת, וכי עבור מעט מים
משבת לשבת, והלך מהנהר ולא שתה. כשהתרחק קצת חשב על 
חשיבות עצמו כיעד עצר את עצמו מלשתות אע״פ שהיה צמא 
מאד. וכשעברה מחשבה זו במוחו, הלך חזרה ושתה מים מהנהר, 
כדי שלא תהיה לו מחשבה של גאווה ח״ו. כשנכנס ל״חוזה״ 

עבודת ה', בבחינת הקדוש אמר לו תיכף: שזוהי דוגמא של 
 ״מעשה חושב״.

 

 )כו, לא( "ועשית פרוכת"

"פרוכת אורכה ארבעים  :וכך מתואר במשנה )שקלים פ"ח מ"ה(
 אמה ורחבה עשרים אמה... ושלש מאות כהנים מטבילין אותה".

 כהנים היו צריכים להטביל אותה? 300להבין מדוע דווקא וצריך 
 ויש שרצו לומר שהוא לשון גוזמא בעלמא.

 אך נראה שכך הוא החשבון:
ש"אורכה ארבעים אמה ורוחבה עשרים אמה", הרי  ןמכיוו

טפחים  5אמה, ואמה של בית המקדש היא  120שהיקפה הוא 
 פחים.ט 600ונמצא שהיקף הפרוכת הוא  ,)כלים פי"ז מ"י(

כהנים, שכן  300מעתה, בכדי לאחוז בשש מאות טפחים צריך 
כל יד היא טפח. ונמצא שדברי המשנה מדוקדקים להפליא ואין 

   בהם גוזמא כלל!
 (המווילנ)הגאון 
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