
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 פנינים לפרשה
 
  " דבר אל בי ישראל ויקחו לי תרומה"

 )א, כה(                   
  ?למה אין מברכין על הצדקה

שיש , יש גם קללה, שהרי במצות צדקה לעי
  . ואין מברכין על הפורעות, עיים בעולם

 )א"רשב(   

  
. ה בעל צדקה מופלג'אליהו חיים מייזל הי' ר

  :ה אומר'דו היוכשיסו בי ביתו לעכב בע
פעם אחת עברתי עבירה זו שבזבזתי יותר 

וככל שאי , ועלי לפרוק עון זה בצדקה, מחומש
שוקע בחטא כך אי מוסיף לבקש כפרה 

   .בצדקה
  

 )א, כה(                        "   ויקחו לי תרומה"
אזהרה לגבאי ,  לי לשמי – ויקחו לי תרומה

 ועל .צדקה שיקחו לשמה ולא לשם התפארות
ל ופקדתי "גבאי שאיו לוקח לשמה דרשו חז

אך כל זה אמר לגבאים אולם . על כל לוחציו
הותים אים חייבים בלשמה והותן צדקה 

 . ובלבד שיתן, ה בי גם זו צדקה'על מת שיחי
 )הרבי מקמיקה(                           

  
האדים עשו ממחצית  – ויקחו לי תרומה 

השקל שכולם היו שוים בו ולא היתה לאף 
כך היו האדים שוים , אחד התשאות על חברו

כי העוה , והיו תחתוים לכל הבין והם היסוד
היא יסוד הבין אשר עליו כל בית ישראל כון 

כי מי שעשה , וקראו אדים לשון אדות
 . כאסקופה הדרסת למטה עשה אדון למעלה

  )כלי יקר(    

  
כי הצדקה שאדם . ולא אמר ויתו –ויקחו 

ורק . עושה בממוו זהו מה שיש לו מכל ממוו
. לי תרומה. זה הוא לוקח עמו לעצמו ולזכותו

סמכה פרשת תרומה לפרשת משפטים ללמד 
לאדם שלפי שהוא יגש לעשות צדקה בממוו 

  )בית הלוי(.  שיבדוק האם אין בממוו חשש גזל

  
את כל איש אשר ידבו לבו תיקחו את מ

 איש שהביא חתיכת זהב בלב טוב – תרומתי
מתאוה ' בידו יותר והי' מצטער שלא הי' והי

היודע מחשבות צירף מחשבתו , ליתן בכפליים
הטובה למעשה ושלח הברכה במה שתן ועשה 

זהו שאמר תרומתי ולא תרומתו לפי , כפול
. תרומהדבת הלב של התורם כסה הברכה ב

כי לא מצא בידם כל כך הרבה זהב טהור 
, שהיו צריכים למשכן ולכן אמר תרומתי

וזהו ועשו לי מקדש . ברכתי בזהב שהביאו
כלומר הרבה עיים ממו , ושכתי בתוכם

  )ה"של  (                     .עשו מתוכיות דבת לבם

  )ב, כה(        "                   ויקחו לי תרומה"
  )י"רש! (לי לשמי"

  :סח רבי יצחק מאיר מגור
לא ברא המשכן אלא כדי להשרות שכיתו 

: ה"כן ציוה הקב-ואף על פי, יתברך בתחתוים
ולא ' ה-שיכווו רק לעשות רצון, "לשמי-לי"

כדי לזכות במדרגה העילאית של השראת 
  .השכיה

, אף כל מצוה אחרת שאדם מישראל עושה
לא יתכוון , צידהשכרה הרוחי ב-אפילו מתן

אם לגרום -להשגה הרוחית שצפויה לו כי
  !רוח ליוצרו-חת

 
אומר , ט"תלמיד הבעש, והיה רבי גדליה מליץ

  :משמו של רבי שמואל הראשון מקמיקה
תית צדקה עולה יפה אפילו , קבלה בידיו

מאחר שבין כה וכה העי , כשאיה לשם שמים
  .הה

לי "י בפסוק דן "הדגיש רש, הוסיף, לפיכך
ויקחו לי "בכך גם יתיישב למה אמר ". לשמי

שכן התיה ? "ויתו לי תרומה"ולא " תרומה
לא כן הלוקח , מותרת אף באיו ותן לשמה

, עליו לכוין לשם שמים, והמקבל צדקה
ולא לשם ', שיתפרס ויוכל לעבוד את ה

          ...מותרות והאות

 
  ":באזים לתורה"כתוב 

מפרש , כמו כאן, "ועשו לי מקדש"גם בפסוק 
  ! לשמי–" ועשו לי: "י"רש

לא רק , מכאן שאפילו ההכות לדבר שבקדושה
  .לבדו' צריך לעשותן בלתי לה, העשיה עצמה

  
 )ב, כה(                          "   אשר ידבו לבו"

ה ' בא פעם אצל גיד אחד שהיהרב מליסא
כששמע , קמצן וביקש ממו דבה לעין גדול

 הכין –הלה שהרב בכבודו ובעצמו בא אליו 
. הרב לא גע בזה. עבורו שלחן מלא כל טוב

אי מוחל על הכיבוד ועל הדיבורים : אמר
  .האים ובלבד שתתרום

והרי : ה תלמיד חכם שאל את הרב'הגיד שהי
הותן פרוטה לעי מתברך : ל אמרו"חכמיו ז

ב "ב( באחת עשרה –והמפייסו , בשש ברכות
מצא שדיבורים אים לעי חשבים , )ק"פ

  .יותר מן הממון
הפירוש הוא אים דיבורים : עה לו הרב ואמר

אים כשבאים עם ממון אז עולים בערכם על 
 –אבל דבורים שאין עמהם תיה . ממון בלבד
: אמר באבות: הוסיף הרב ואמר, אים כלום

כי , " עם הארץ–האומר שלי שלי ושלך שלך "
שאמר , ה"הכסף שהגיד ותן הרי זה של הקב

ואילו המצוה מקיים הגיד , לי הכסף לי הזהב
, רק ברגשי הרחמים והפיוס שהוא מראה לעי

  רגשי –זה ששיך לי (_שלי : אבל מי שאומר
 

 שלך זה אי עושה למעך –) ידידות וחיה
רוצה אי ,  שלי– זה ששייך לו –ושלך . םאלקי

כי הוא מפרש , זהו עם הארץ, להחזיק בשבילי
ל שלא כהלכה"הגמרא ה.  

  
 בתרומה אמר – מאת כל איש אשר ידבו לבו

שבתרומה צריך להיות , "לבב"ולא " לב"
  .ולא יהסס ויעמעמם בדבר, לאדם לב אחד

 )התורה והמצוה( 

  
ה 'ה קמצן והי'יה גיד אחד שה'וב הי'בברדיצ

לוי יצחק ' פעם אחת עשה ר. מוע ידו מצדקה
, לדבר שבצדקה וזדמן לביתו של הגיד הזה

כיאות לכבודו של , קיבלו האיש בכבוד גדול
לוי יצחק ' לאחר מכן שאל הגיד את ר. האורח

לוי יצחק ומבלי מעה ' קם ר. לשם מה הוא בא
בהל הגיד ורץ אחרי האורח , עזב את הבית

  .אלו לפשר השתיקהוש
אבל . אי הולך לדבר שבצדקה: אמר לו הרב

: ל"לך לא רציתי לומר כלום שהרי אמרו חז
כשם שמצוה לומר דבר השמע כך מצוה שלא 

ואילו לא באתי אליך , לומר דבר שאיו שמע
  .לא הייתי מקיים מצוה זו

הגיד הושפע מן הדברים האלו והוציא סכום 
עכשיו :  לוי יצחק'אמר לו ר. הגון ותן לו

  .קיימתי את המצוה לומר דבר השמע

 
  )שם(                                "   מאת כל איש"

  ":אמרי שפר"כתוב בספר 
יכולים הם בי : אמרו במדרש שטען משה

אפילו אחד יכול : ה"ל הקב"א? ישראל לעשותו
והוא ". מאת כל איש אשר ידבו לבו",  לעשותו

  .פלא
הלא מתוך קאה ירצה : אל משהשאול ש, אכן

כל אחד לעשות את השולחן דוקא או את 
אי : ה"השיבו הקב?  ומה ייעשה–הארון 

מבטיחך שאפילו אחד מישראל יוכל לעשות 
הכל יביטו עליו בעין טובה ולא , הכל לבדו

כי לא ישימו לב על עצמם , יקאו אלא יהו
 ומה לי בידים –' אלא ישמחו שמתמלא רצון ה

  !?ו של פלוישלי א

 
ל "א, עגמה פשו ומשה רביו שלא התדב למשכן

  )מדרש. (ה דיבורך חביב עלי מן  הכל"הקב
  :הקשה רבי חוך צבי מבדין

ואם טעמו ,  מה טעם מע משה מלדוב
  ?וימוקו עמו מדוע עגמה פשו

  :הוא מותיב והוא מפרק
תתמלא המיכסה י דבתו "חשש משה פן ע

רצה שיידחה , ותידחה דבת האחרון מישראל
  ...ולא דב, הוא ולא אף אחד מן העם
בראותו שאף כי , אך לבסוף עגמה פשו

התרחש ס והיה במשכן . הודבים הותירו
  ....מדבת כולם ממש

  



מאת כל איש אשר ידבו לבו תקחו את "
  )שם(                 "תרומתי

  :מפרש, הרב דלוצק, רבי זלמן סורוצקין
, מכל איש שהוא מוכן לדב לי את לבבו

לקדשו ולקיים בכל מאודו את המצוה של 
ממו  תקחו את , "ולא תתורו אחרי לבבכם"

  ...תרומת המשכן
האיש שכון לתרום זהב וכסף : ומייה וביה

הלא מסוגל גם לטהר , מרכושו לכבוד שמים
 .'וליתו לה..." ולא תתורו"את לבבו בקיום 

סימן שהוא , כיון שהוא תורם את תרומתי
  ...ובשביל כבודי, כון לוותר משהו גם למעי

  
  )ה, כה(         "                 ועורות תחשים"
והרבה , מין חיה ולא היתה אלא לשעה: תחשים"

ששש , לכך מתרגם ססגוא, גווים היו לה
  ).י"רש". (ומתפאר בגווין שלו

, רש את התרגוםי בבואו לפ"מה ביקש רש
ששש ומתפאר "ומדוע פירשו דוקא מלשון 

  ".בגווים שלו
, אחר שכתב. י לתרץ דברי עצמו"אלא בא רש

שתחש היא חיה שלא היתה , פי הגמרא- על
אם כן כיצד מתרגמה אוקלוס , אלא לשעה

, הרי חיה זו איה קיימת בעולם, "ססגוא"
. וכיצד יתכן שיהיה לה שם מיוחד בארמית

, והרבה גווים היו לה"י "קדים רשלפיכך ה
תרגומו של אוקלוס ". לכך מתרגם ססגוא

כאן איו שם העצם של החיה אלא שם 
על שם שששה ומתפארת , התואר שתן לה

  )בשם רבי משה מאיויה(           .בגווים שלה

 
אבי שהם ואבי מלואים לאפוד "

  )ז, כה(                                          "   ולחושן

כלל התרומה חמשה עשר  –אבי שוהם 
, ארגמן, תכלת, חושת, כסף, זהב: דבר

עורות אילים , עזים, שש, תולעת שי
שמן , עצי שטים, עורות תחשים, מאדמים

בשמים לשמן המשחה ולקטורת , למאור
וכגדם . אבי מילואים, אבי שוהם, הסמים

תיקו חכמים אמת חמש עשרה שבחים 
המרמזת לשמו של , מלבד אמת(יציב באמת ו

וכגדם אמר דוד חמשה עשר שבחים ) ה"הקב
, והתפארת, והגבורה, הגדולה' לך ד: ה"לקב

' כי כל בשמים ובארץ לך ד, וההוד, והצח
, והעושר, והמתשא לכל לראש, הממלכה

, ובידך כח, ואתה מושל בכל, מלפיך, והכבוד
ם וכגד. ולחזק לכל, ובידך לגדל, וגבורה

, האמרת' חמש עשרה תיבות בפסוק ואת ד
 )בחיי' ר(   .וחמש עשרה תיבות בברכת כהים

  
  )ח, כה(         "      ועשו שלחן עצי שטים"

כמו . לפי הפשט היו גדלים במדבר עצי שטים
). א, במדבר כה(שאמר וישב ישראל בשטים 

והוא עץ קל . ה גדל שם'והוא על שם יער שהי
שהרי שמוה . ה שהוא קל'והראי, וחלק ואה

ח קרשים "בקר שיתו לבי מררי משכו מ
ארבע של פרוכת , ואדיהם חמש של מסך

ששים עמודי החצר , והיתדות לכל העמודים
' ואדיהם וששים עמודי המשכן ואדיהם ד

משמע . של פרוכת והיתדות' של מסך וד
  )י בכור שור"ר(                             .   ה קל'שהי

  
  )ח, כה("ושכתי בתוכם, ועשו לי מקדש"

כולם ישתתפו בארון :  ועשו– ועשו ארון
ואמר עץ , בתורה כי כתר תורה הפקר לכל

חיים היא למחזיקים בה וחשב למחזיק 
ועל ידי זה . וכיששכר וזבלון, כאילו למדה

יכולים כולם לעשות הארון הלומדים 
  )כלי יקר(          .והמחזיקים בלומדי התורה

  

בכל הכלים כתוב ועשית לשון  – ועשו ארון
כי התורה ; יחיד ורק בארון כתוב לשון רבים

כולה יכולה להתקיים רק בתוך כללות עם 
  )ח"אוה(                                         .ישראל

  
' גוף הארון של עץ הי –ועשו ארון עצי שטים 

מבית ומחוץ , כי עץ השדה הוא, דוגמת האדם
והיו עוד שי ארוות של זהב מבית . תצפו

וכתיב בסיפא , ומחוץ לרמוז שיהא תוכו כברו
תצפו לרמוז על האדם שיצפה אותו מבית 

אחד בפה ' שלא יהי, ומחוץ בדבר טהור ושוה
  )א יומא"שמהר(                            .ואחד בלב

 
  )י, כה(        "     ועשית ארון עצי שיטים"

ובארון ". ועשית"בכל כלי המקדש אמר 
כי בארון היו . לשון רבים, "ועשו"אמר 

והה שאר הכלים היו . מוחים הלוחות
. ה לכל אחד לראותם'ספוים ואי אפשר הי

ואילו לתורה רשאי . או לוי, ה כהן'רק אם הי
  )אלשיך(                             .      כל אחד לגשת

 
  )י, כה(                   "ועשו ארון"

מקום ארון איו מן המדה : ל"אמרו חז
  .ועומד בס

 –" חתם סופר" מטעים ה–ורמז יש בדבר 
. שאין התורה תלויה וקשורה במקום מסוים

, בכל התאים, אלא בכל מקום ובכל זמן
  .האדם מחוייב לקבוע עתים לתורה

  
  "וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ"

  )יא, כה(        
: שאמר, תלמיד חכם צריך שיהא תוכו כבורו

". מבית ומחוץ תצפו, וצפית אותו זהב טהור"
  )גמרא(

  :טל'כך דורש רבי זלמן מז
, "מבית"טהור -תחילה צריך אדם להיות זהב

רק אחר כך ידאג , הייו לצאת ידי שמים
לצאת : כלומר, וץלהיות זהב טהור גם מבח

אם יתחיל אדם לדאוג תחילה ; ידי הבריות
לעולם יהיה חושש שמא , לצאת ידי הבריות

ועד שכל ימיו לא יספיק , טרם יצא ידי חובתו
  )חזון איש(       .....לצאת ידי שמים בשלימות

 
מבית ומחוץ , וצפית אותו זהב טהור"

 "ועשית עליו זר זהב סביב, תצפו
  )יא, כה(                 

 ומאחר – וצפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ
, שהוא מצופה זהב מבית ומחוץ עץ למה לי

לומר לך אילולי יצר הרע אין שבח לתלמידי 
            )ג"מדה(. חכמים אלא שבחם שכובשים יצרם

 
ועשית בדי עצי שטים וצפית אותם "

והבאת את הבדים בטבעות על , זהב
, ארון בהםצלעות הארון לשאת את ה

בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו 
  )טו, יד, יג, כה(                 "     ממו

   לעולם–" לא יסורו ממו "–י "כתב רש
דף (בברכות ' ביאר את הגמ" הפלאה"בעל ה

עמך ישראל , שאמרו חכמי ישראל לדוד:) ג
לכו והתפרסו זה , אמר להם, צריכים פרסה

י שמחזיק תלמיד כי מ, וביאר הכוה. מזה
ח ולא "חכם חושב כי הוא מפרס את הת

ח מפרס "אבל באמת גם הת, ח אותו"הת
ז שהוא מפרס אותו "שעי, את מחזיקו

וזה הכוה , הברכה מצויה במעשי ידיו
  ".התפרסו זה מזה"

לעין הרואה האשים , וכן היה בארון העדות
 שבו –ובאמת הארון , ושאים את הארון

ולכן צותה תורה , את ושאיו ושא –הלוחות 
  .כדי להודיע לדורות" לא יסורו ממו"
  
  )יא, כה(     "             מבית ומחוץ תצפו"

כל הותן "ל "מה שאמרו חז, ביאר הסבא
פרוטה לעי מתברך בשש ברכות והמפייסו 

כיון , והדבר תמוה). א, ב ט"ב" (באחת עשרה
מדוע , שעיקר תכלית הצדקה היא התיה

ייסו במלים גדול ערכו מהמעיק לו המפ
  .מעות
ל שאפילו אדם אשר כבר "הביו חז, ברם

ועשה גס בפי הבריות , השלים עם מר גורלו
גם הוא , ללכת על הפתחים ולבקש דבות

לפיכך גם . בפשו פימה רק סובל ממצבו
עדיין חייב הוא , הותן מעות לעי בפועל

  .מילפייס אותו ולהמתיק לו את צערו הפי
  )מפי הסבא מסלבודקה(         

  
והבאת את הבדים בטבעות על צלעות "

  )יד, כה("     הארון לשאת את הארון בהם
, בדרך ס, כיון שהיה הארון ושא את ושאיו

ומדוע זקקו , בשביל מה היה להם לשאתו
  ?כלל לבדים

כשם שבכל מילי דעלמא צריך לבטוח , אלא
כי , מהה דוקא בצירוף השתדלות "בהקב

כך הוצרכו גם הכהים , אסור לסמוך על הס
, זאת. להשתדל בשיאת הארון כדרך הטבע

משום שמא יגרום החטא ולא יהיו ראויים 
שישא את ושאיו בלא , כה גדוללס 
  )מפי רבי ישראל מסלט(  .לות כל שהיאהשתד

  
ופיהם ... והיו הכרובים פורשי כפים"

  )כ, כה(                                "איש אל אחיו
, חלקו אמוראים) א, צט(במסכת בבא בתרא 

אם כרובים שבימי שלמה המלך פיהם איש 
או שפיהם , אל אחיו ככרובים שבימי משה

כמו שאמר , מצודדים מעט אל הבית
ויש להבין מה ). ג, ב"דה" (ופיהם לבית"

  .הסיבה שראו לשותם בימי שלמה
) ושם, א, יומא ד(אמרו בגמרא , אלא

שהכרובים היו מלמדים על יחסי הקירבה בין 
שאם היו עושין רצוו היו , ה"ישראל להקב

ואם הפו לו עורף , פי הקרובים איש לאחיו
לכך בדור . גם הכרובים הפו פיהם מעט

המדבר שזכו לאכול לחם מן השמים דבר יום 
והיו משעבדים לבם לתורה ועבודה , ביומו
מה . בים אי אל אחיוהיו פי הכרו, בלבד

כיון שכלל ישראל , שאין כן בדורו של שלמה
, עבור הפרסה, זקקו לטות מעט אל הצד

  .היו גם הכרובים מצודדים מעט מלכתחילה
, צא וראה שלא רק הכרוב הרומז לישראל

. ה פה הצידה"אלא אף זה הרומז להקב
והייו משום שהשפעתו וההגתו מלמעלה 

ררות המגיעה ממעשי היא תמיד על פי ההתעו
מאן דאמר שאף כרובי שלמה . (ישראל למטה

י בברכות "יסבור כרשב, פיהם איש אל אחיו
  .)איה המדרגה הגבוהה" ואספת דגך"ש, לה

 )ין'רבי חיים מוולוז(
  
אמתיים ארכו . ועשית שלחן עצי שטים"

  )כג, כה(  "ואמה וחצי קומתו, ואמה רחבו
כו השלחן  על דרך הפשט הוצר– ועשית שלחן

והלחם שעליו להיות שורש דבר שעליו תחול 
ה שולח "ועל כן קרא שלחן שהקב, הברכה

ברכתו בלחם שעליו ומשם משתלחת הברכה 
. בכל המזוות ויבוא שובע לכל העולם
, והברכה הזו היתה יש מיש כמעשי הביאים

אבל , אליהו וכד הקמח ואלישע ואסוך השמן
 בידי בשר בריאת יש מאין אין העין מסור

ואמרו . ודם ולא מצאו זה אחרי הבריאה



 

  

בזמן שבית המקדש קיים אדם מתכפר על 
ידי המזבח ועכשיו אדם מתכפר על ידי 

ומהג חסידים שבצרפת שעושים . שלחו
להורות כי לא ילווו , משלחם ארון לקבורה

לאדם כי אם הצדקה שעושה בחייו והטובה 
                            )בחיי' ר(           .          שהוא מטיב על שלחו

  
ותת על השלחן לחם פים לפי "

  )ל, כה(                "             תמיד
שעת אכילה שעת ) זוהר בראשית(ל "אמרו רז
ר מצוי אלא מתוך "שאין היצה, מלחמה

יקיים בעצמו , מאי תקתיה. אכילה ושתיה
, "' הזה השלחן אשר לפי) "כב, יחזקאל מא(

. ויהיה מורא שמים עליו. 'וישא פיו אל ה
  .ובזה מובטח הוא שלא יחטא

על "אל לבך כי " ותת", וזה רמז הכתוב
, שעת מלחמה" לחם"שעת אכילת " השלחן

שיהיו , "פים לפי תמיד"והתקה לזה הוא 
שויתי ) "ז"תהלים ט(בקיום קרא ' פיך אל ה

  )דין ואלף המגןדן י(                ". לגדי תמיד' ה

  
ותתי על השולחן לחם פים לפי "

  )ל, כה(                              "   תמיד
ומבאר , "לחם שיש לו פים: "י"וכתב רש

שבלחם זה היה כל אדם " אמרי אמת"בעל ה
כמים  "–מישראל יכול לראות את פי עצמו 

 את פימיותו ואת מדרגת –" הפים לפים
 בדיוק בה היה מביט באותה מידה. אמותו

אם , בה במידה היה רואה אותו, על הלחם
 היה רואה את –היה יגש לכך מתוך אמוה 

שמוה ימים ' הלחם כשהוא טרי וחם אפ
' שמואל א(כ "אחר החתו על השולחן כמש

ואילו מי שיגש " לחם חם ביום הלקחו) "כא
לא היה רואה , בלי אמוה, לכך בקרירות

ל שהמגדף היו לו "חזולפיכך אמרו , כלום
אין דרך המלך "טעות כגד לחם הפים ש

פ שבאמת היה הלחם "אע" לאכול פת צוה
בלי , חם שכן הוא הביט על הלחם בקרירות

     ".פת צות"ולפיכך ראה אותו כ, אמוה
  )אמרי אמת(               

  
ואת המשכן תעשה עשר יריעות שש "

, ותכלת וארגמן ותולעת שי, משזר
  "רובים מעשה חושב תעשה אותםכ

      )א, וכ(                  
 ולא כתוב –ואת המשכן תעשה עשר יריעות 

כי המשכן הוא על , ועשית משכן עשר יריעות
ודבר זה אין , ושכתי בתוכם, שם שכיה

, ותתי משכי בתוככם, לבדו' לייחס אלא לד
על היריעות ולא על ' והזכיר לשון עשי

שר יריעות כגד עשרה והיו ע. המשכן
מאמרות שבהם ברא העולם וכגד עשרת 

עד ' שבריאת העולם היתה תלוי, הדברות
והדיברות . שיקבלו ישראל עשרת הדיברות

אורך היריעה עשרים ושמוה אמה כמין ' הי
  )כלי יקר(                                                         .כח

  
  )ג, כו(       "    חמש הירעת תהיין חברת"

מדוע לא חוברו יחדיו כל עשר היריעות ואז 
  .ה צורך בקרסים ולולאות'לא הי

אלא שאם היו כל עשר היריעות מחוברות 
ה קודש הקדשים וההיכל תחת 'הי, כאחת

.) שבת כח(ל "והה אמרו חז. אוהל אחד
ואין הקרשים קרויין , קרוי משכן" משכן"

יו קודש ואם היו מחוברין יחד ה. משכן
כשרק , הקדשים וההיכל חשבים כאחד

  .הפרוכת פרוסה בתווך
ה קודש 'אלא שיהי, ולא כך היתה הכוה

' ה"ולכן חלקו . הקדשים בדל מן ההיכל

, י"כלשון רש, "יריעות לבד' יריעות לבד וה
. והפרוכת תחת הקרסים, וחיברו בקרסים

וכך היו היריעות המכסות את קודש 
יריעות המכסות את הקדשים בדלות מן ה

, אף שכולם כאחד, ואילו הקרשים. ההיכל
אין הקרשים "שהרי , מכל מקום אין זה גורע

  ".קרויין משכן
  )רבי שמואל מסוכטשוב, שם משמואל(

  
  )טו, כו(                 "    עצי שטים עמדים"

עשרים וארבע פעמים זכרו השטים במלאכת 
 המשכן כגד עשרים וארבע אלף איש אשר

  .מתו במגפה בשטים לאחר חטא בות מואב
  )בעל הטורים                  ( 

  
  "והבריח התיכון בתוך הקרשים"

  )כט, כו(                                
הקרשים הם סימן לשבטי ישראל שעמדו 

ארבעה הבריחים . מלוכדים סביב המשכן
וכולם מתייחסים אל אב ,  האמהות' כגד ד

ה הבריח התיכון בתוך 'כגדו היו. יעקב, אחד
הקרשים סימן למורשת המלכדת את כל 

  )ר הירש"רש(                                   . השבטים
  
  
  "ושמת את השלחן מחוץ לפרוכת"

  )לה, כו(          
לכאורה למה לא אמר מקום השלחן מיד 

ולמה הפסיק ביתים , לאחר שהזכיר השלחן
כ הזכיר מקום "ואחבמורה וקבע לה מקום 

אלא רמז יש כאן שיעשה אדם ? השלחן
שכן השלחן רמז . תורתו קבע ומלאכתו עראי

ובתחילה יעשה לו . לפרסה והמורה לתורה
כ "ואח. שאם אין קמח אין תורה, פרסה

ה 'ה פרסתו מצוי'יעשה תורה עיקר ואז תהי
  .בקביעות

ולכן לאחר שקבע מקום למורה קבע מקום 
  .לשלחן

  )ליב סלט מירושלים' ארי' שארית יעקב לר( 

        

  הליכות והלכות 
  עניני צדקה והקדש

הצדקה היא בכלל הדרים וכמו שצריך 
להתרחק מדר כן צריך להתרחק מדרי 

ואם אין לו . צדקה ולכן אם יש לו יתן מיד
מוטב שלא ידור ואם גובים צדקה לעין 

  .מסוים יאמר בלי דר
 כיון הקדשלא יאמר לשון הודב צדקה 

שסתם בזמן הזה הולך לעיים ואם יאמר 
לשון זה צריך ללכת דווקא לעיים ולכן יאמר 

ואז יוכל לתת לכל " זה לצדקה" : לשון
  .צדקה שירצה

חיוב צדקה חל באמירה בלבד ואם אמר 
שיתן כך וכך ולא הוסיף בלי דר הרי זה 

וגדולה מזו אמרו . תחייב לתת את הסכום
לא ,  סכום מסויםשאם חשב לתת צדקה

מחשבה סתם אלא גמר בליבו לתת תחייב 
בזה וחייב לתת אבל מחשבה לתת ולא גמר 

א פסק שיש "וכן הרמ, בליבו לא חייב
  .להחמיר

 אי בצדק אחזה"דוד המלך אומר בתהילים  
צדקה  מכאן למדו חכמים שיש לתת" פיך

  קודם התפילה כך תפילתו שמעת  
זיק רכוש מאוד מאוד צריך להזהר מלהח

ההקדש ובכלל זה שלא לגרום אף זק כל 
ולצערו ישם . כסתהשהוא לריהוט בית 

" רכוש צבורי"שמזלזלים בזה בחשבם שזהו 
ואדרבה בגלל טעם זה יש יותר להשגיח 

  .ולשמור על זה
ומי שממוה על הצדקה כגון גבאי בית 
הכסת גם עליהם מוטל האחריות לשמירת 

  . בורכוש ההקדש ושלא יזלזלו
אין לשות צדקה שהוקדשה למטרה מסוימת 
להעבירו לצדקה אחרת ולכן אם ישן קופות 

 את הכספים ויש אין לערבבצדקה שוות 
  .להעבירם למוסדות שהקופות שייכות להם

בכל דיי שיוים מצדקה לצדקה יש לשאול 
  !שאלת רב כיון שהפרטים בזה מרובים

פק ע מי שיש בידו מעות והוא מסו"מובא בשו
 ליתן אותם לצדקה חייבאם הם של צדקה 

  ).ט"ד ר"יו(
פסקי הלכה קצרים בשם הרב זילברשטיין 

  א"שליט
אדם שתבקש לתת צדקה ואין לו עכשיו 
כסף בכיסו אם יש לו בביתו והעי מוכן 
להמתין לו מחויב לתת לו ואם לא רוצה 

כיון שהוא (ללכת לביתו צריך ללוות כסף 
אבל אם , )הליכהלווה לעצמו לחסוך את ה

העי לא מוכן לחכות אין חייב ללוות בכדי 
  .לתת מיד

בעל מלאכה שמוותר משכרו המגיע לו לעי 
ולוקח ממו פחות מהמחיר הרגיל את 

, ההפרש שוותר יכול לקות ממעשה כספים
וכן הוא הדין להפך שמשלם לפועל עי יותר 
שכר מהמחיר בשוק יכול לקות את התוספת 

  .ממעשר כספים
        

  מעשה חכמים 
  ויקחו לי תרומה

ה לישראל מכרתי לכם תורתי "אמר הקב
כביכול מכרתי עמה שאמר ויקחו לי תרומה 

  ).מדרש(כביכול אותי אתם לוקחים 
לרב גדול בתורה שהיה לו תלמיד : משל

מעולה אשר למד אצלו במשך כמה שים עד 
כ סע התלמיד "אח. שעשה מופלג בתורה

 שם תעלה עד שהיה ללמוד בעיר אחרת וגם
  .ס כאחד הגדולים"בקי בש

אחרי שים רבות פגשו הרב ותלמידו 
שמחת הרב היתה גדולה . באכסיא אחת

בראותו את פרי הלוליו ובשומעו ממו חדושי 
  .תורה מופלאים

בשמחתו קרא הרב לבעל האכסיא וביקשו 
להביא לכבוד האברך האורח יין משובח 

 ושאל את ב"תמה בעה, ושאר מיי מגדים
הלא הדרך היא שהצעיר מכבד לזקן : הרב

  ?וכאן אי רואה להיפך
אורח צעיר זה יקר לי במיוחד : עה לו הרב

הואיל ואי עשיתיו לאיש ועל כן שמחתי 
, וחיבה יתירה חיבבתיו, גדולה עד למאוד

  .ואף אזכיר לו זאת כל ימי חיי
ה הוא "בעת שאדם לומד תורה הקב: ומשל

ו להבין את דברי התורה רבו והוא מסייע
 בלשון –" מלמדך להועיל' אי ה"כדכתיב 

המלמד : "וכן אומרים בברכת התורה. הווה
  ".תורה לעמו ישראל

היא החישוק הכורך " אורייתא"מצא שה
יחד בברית צח את קודשא בריך הוא עם 

י לימוד התורה זוכים להיות "וע, עמו ישראל
  .בים יקירים וחביבים למקום

פלא יכולה להיות הידיעה שבכל עת חיזוק 
שאדם עוסק בתורה הוא עשה תלמידו של 

 .ה המלמדו והגורס יחד עמו עת גרסתו"הקב
  )א"חומת הדת פרק י (" אשרי העם שככה לו"
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 מי שמשתדל במצוה שלא –ויקחו לי תרומה 

הרוצה להעביר ממו ; ישתדל בריק ובחים
טומאה המעשה שהוא משתדל בו צריך רוח ה

רוח הטומאה מזומן . לקות בשכר מלא
תמיד בחים ובריק אך רוח הקדושה איו כן 
אלא בשכר מלא ובהשתדלות גדולה וטהרת 
עצמו ומשכו וזה שאמר ולכו שיברו כלי 
כסף וכלי מחיר זו השתדלות בתורה אבל 

, השתדלות במעשה אסור לקחת בחים
המשיך עליו במעשה ההוא משום שלא יזכה ל

 )זהר(.           רוח של קדושה אלא בשכר שלם

 
  

ל "ההגות של הרב יהודה צדקה זצ
  ראש ישיבת פורת יוסף

  דין פרוטה
 –זהירות יתירה הג בכספי צדקה והקדש 

  .ובפרט ברכוש של הישיבה
אפילו אם זקק פעם לשוחח בטלפון במשרד 

עיי והשיחה גופה היתה ב, "שיחה מקומית"
הקפיד , ולא לצורך עין פרטי שלו, הישיבה

כי חשש , לשלם מכספו את מחיר השיחה
למעילה בקדשים והיה מעביר מיד את 

יוסף חאלבי ' הסכום לידיו של המזכיר ר
כסף זה עבור שיחת : "כשהוא מודיע לו, ה"ע

  ..."טלפון ששוחחתי
פעם אחת באמצע לימודו יגש אליו יהודי 

אשר חפץ למסור לידו , שהגיע מאיטליה
. מזומים.. תרומה זוטא עבור הישיבה ב
קיבל , רוח-הפסיק רביו מתלמודו בארח

הוציא , מידי האיש את הפרוטות וספר אותן
. פקס אישי קטן מחיקו ורשם בו את הסכום

גם כשהלה , הוא לא איבד מסבלותו מאומה
ראות במו .. הביע מאוחר יותר את רצוו ל

שם את הסכום הכון בפקס אם אכן ר, עייו
  .החשבוות של הישיבה

  

כאשר אותו אדם עצמו , ושוב לא קצרה רוחו
 פעם – בהפרש של ימים אחדים –חזר ובא 

להפסיקו מלימודו , ופעם שלישית, שית
הלה אף לא . בתואה שרוצה לתרום פרטותיו

 –מע מלחזור בכל פעם מחדש על תביעתו 
 כאילו – להראות לו את הרישומים בפקס

  .חושד היה שמשהו איו כשורה
לבסוף בא האדם הזה ומסר לו סכום עתק 

כשהוא מיח את צרור הכסף , בעד הישיבה
איי זקוק : "באמירה, לפיו על השולחן

אחרי ... אין צורך בפקס, לרישומים
שוכחתי לראות באיזו אמות ויושר חכם 

אפילו כשמדובר , יאודה מטפל בכספי הקדש
  ..."ותבפרוט

  
  זהירות מופלגה בעיי ממוות
סכומי . זהירותו בעיי ממון צריכה לימוד

תרומות , כסף גדולים מאד עברו תחת ידו
אף הוא , והקדשות שועדו למטרות צדקה

. אישית לא הה מהם אפילו כשחק מאזים
תמיד החזיק בכיסו פקס שהכיל שי טורים 

והיה רושם כל סכום " הוצאה"ו" הכסה"
כדי להשתמש בו שימוש , שקיבל מהאשים

וכן כל סכום , מועיל וכון לפי ראות עייו
  .ב"שהוציא וחילק לצרכים וכיו

בכל פעם שזדקק לקחת ממישהו הלואה 
 ובדרך כלל היה קשור העין בחפצי –כספית 
 הקפיד להתות מראש תאי כול עם –שמים 

  :האיש המלוה
ובאם .. .בתאי שתזכיר לי לפרוע את החוב"

אם כי מעולם לא ..." לא תזכירי פטור אי
  .קרה ששכח

וי מ"במשך הרבה שים היה : ואף זאת
הסמוך , במקוה של חסידי סטמאר" חדשי
 –אך ביגוד למה שרגילים הבריות , לביתו

 הקפיד –לשלם את דמי המוי בסוף החודש 
ה לפרוע את הסכום מראש תיכף "הוא זלה

מי יודע מה ילד  ":כי אמר. בתחילת החודש

ואם לא אסלק את חובי , ישמרו' ד, יום
  ... כ עבורי"מראש מי ישלם אח

  
  להסתלק מן הספק
הרי אף כשקרה פעם , מרוב זהירותו בקדשים

כ לבית "וכס אח, שהשתתף בהלויית המת
עמד , כסת סמוך כדי ליטול ידיו בעזרה

כדי לשלשל לקופת בית , והוציא מעות מכיסו
והיה (ר המים שהשתמש בהם עבו, הכסת

  ).אומר שבלאו הכי יש כאן חשש גזל
כשיש לאדם ספק בדיי : "מרגלא בפומיה

כי אדם , בל יפסוק חלילה לעצמו, ממוות
, אלא יעשה לו רב זולתו... קרוב אצל עצמו

  ..." ויסתלק מן הספק
  )מקור וזאת ליהודה(

  

 ותהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
   בןל"זצוקישראל מאיר 

  לחיים טובים וארוכיםתבדלשרה 
  ה.ב .צ..ת

  

        ולעילוי נשמתולעילוי נשמתולעילוי נשמתולעילוי נשמת
        הההה""""משה בן אסתר עמשה בן אסתר עמשה בן אסתר עמשה בן אסתר ע

 


