
  
למה נסמכה פ' תרומה לפ'  � ) איתא במדרש רבה כ''ה, א'תרומה ( ויקחו לי
הנה כמה בני אד� ש לפרש נראה הה''ד עשיתי משפט וצדק. ,משפטי�

יעשו בה� כמה תחבולות והערמות כדי לאסו�  ,העוסקי� במסחר וקני�
לה� הו� ועושר, ובאי� עי''ז לעושק וגזל, וחושבי� שא� יעשו בכס� הזה 

אמנ� הדר� הזה לפזר צדקה לעניי�, ע''י גודל מצות הצדקה יכופר עונ�, 
כוונת המדרש בכס� הגזול לא נחשבה לכלו�. וזהו  הוא מעוקל, והצדקה

להורות לנו דמתי נחשבה  �  משפטי�רומה לפרשת תלכ� נסמכה הנ''ל, ש
וכמאמר הכתוב עשיתי  ,הצדקה למצוה, א� היא בכס� שבא לו במשפט

. ויש ללמוד זה ג� ממה שהקדימה משפט וצדק, תחלה משפט ואח''כ צדקה
 � המרמז  קוד� לעשיית השלח� ,לתורה �המרמז  עשיית הארו�התורה את 

  (עיי� בבית הלוי)למחזיקי לומדי תורה. 
  

כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה כי  ולפ''ז י''ל הפסוק (ישעי' נ''ו)
שיהי' המסחר והמשא ומת� של�  ,היינו שמרו משפט � קרובה ישועתי לבוא

כי  ,ועשו צדקהואחרי כ�  ,שלא יהי' בו שמ" ערמה ומרמה ,כשר ע''פ הדי�
הו וזצדקה כזו תצמח לכ� ישועה, וגדולה צדקה כזו שמקרבת את הגאולה, 

  כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות. 
  

כל  ובא ,כשירד משה מ� ההר למה דוקא הטע� ,שובדר� חיד י''לולפ''ז 
ערב, כמ''ש (שמות, י''ח, י''ג) ויהי ממחרת מ� הבקר עד הלפניו  הע� לשפוט

והנה ויעמד הע� על משה מ� הבקר עד הערב.  את הע� וישב משה לשפט
עד קבלת התורה לא הי' כ''כ דיני שכיו�  ,פירש זצ''ל דו''ז הפני� יפות

תורות ביניה�, שעדיי� לא נודע לה� משפטי התורה, דיני השומרי�, 
ל המוציא מחבירו והנזיקי�, והודאות, והלואות, ולא הגיע לה� רק הדי� ש

מי בעל  (שמות, כ''ד, י''ד)נלמד ממה שאמר משה רבינו  עליו הראי', שזה
ק (מ''ו) ויהי' הדבר בחזקת בעליו עד שיפרש דברי� יגש אליה� כמבואר בב''

לה� דיני התורה מסיני, וכשירד משה והודיע לה� המשפטי� של התורה, 
   אז נתעוררו הרבה דיני תורות ביניה�.    

  
א''כ שהנה מבואר בחז''ל שהמשכ� הי' כפרה על חטא העגל, ו ולדברינו י''ל

כשירד מ�  בני ישראל על עשיית המשכ� את צוהלומר שמשה  מסתברא
 כל הע� ובא ואה� בזמ� ההשניות, ולכחות ול קבלתאחר דהיינו  ,ההר

 לידע צריכי�היו  ממונ� להמשכ�, דהיינו שקוד� שנדבו ,לפניו לשפוט
 שאינ� מו�א''א לבנות משכ� ממ בודאי , כישלה�הי' הממו� ש ותרבברי
  שלו. 

  
משה שיבר , עפ''י דברי חז''ל זצ''ל וי''ל עוד עפ''י דברי דו''ז הפני� יפות

דא� היו הקידושי� ע''י  צ''עהלוחות כדי לעשות ישראל כפנוי' שזנתה. 
ה, כיו� תכדי� שליח קבלה, מאי תועלת בשביר ,חות בשעה שקיבל� בהרוהל

שכבר נתקדשו, וא� הי' כשליח הולכה, א''כ אפילו א� לא ישתברו הרי הי' 
שהקידושי� הי' ע''י  – המפרשי� עפ''י דעת ותי'הזנות קוד� אירוסי�. 

הי�, אלא שהי' בתנאי שיקבלו את התורה, וכיו� ביזת ביזת מצרי� ו
עד שיתרצה לה� השי''ת ע''י בני�  ,שנשתברו הלוחות בטלו הקידושי�

למי זהב.  )ל''ב, כ''ד(מה שאהר� אמר בפרשת כי תשא  ולפ''ז י''להמשכ�. 
כמו  ,וביזת הי� ביזת מצרי�מזהב הי' לה� הרבה שבודאי  שלכאורה צ''ע

כיו�  ולדברינו י''למרבי� הע� להביא.  �  שמצינו בבני� המשכ� שאמר
הי� הי' קידושי� על תנאי, וכיו� שחטאו הרי הקידושי� ביזת שביזת מצרי� ו

למי זהב, אבל בנדבת המשכ�  �  אי� הזהב שלה�, והיינו דאמרא''כ בטלי�, ו
הרבו להביא,  אז ,הי�ת זיבו מצרי� תזוקנו בי ,שחזרו הקידושי� למקומה

 �  היינו דכתיבונתקדשו, ו ת הי�זובי צרי�תרומה זו קנו ביזת מע''י הרי ש
   תרומה בלשו� קיחה. לי ויקחו 

  
עיקר היסורי� בעול� העליו� לנפש החוטאת הוא  � איתא בספר מעבר יבק

ל�, שקוד� לג� עד� צרי� לעבור נהר דינור, וש� יסבול כל היסורי� שבעו
ולפ''ז פי' ורק מי שהוא בעל צדקה יעבור הנהר בלי שו� יסורי� כלל. 

הפסוק בישעי' (נ''ד) ווי� זצ''ל) ע(הגאו� ר' אברה� אהר� יודעל הדרש אב
היינו שמציל  ,בצדקה תכונני רחקי מעושק ר''ל שהצדקה יתכונ� האד�

שהצדקה הוא משל� ולא נגזל אותו מיסורי� הללו, אבל הוא רק בתנאי 
וזהו מאמר דוד המל� (תהלי� מ''ט) אל תירא כי יעשיר איש כי  מאחרי�,

כי מאמר  � ירבה כבוד ביתו כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו
ג� א� עשאו שלא  ,העול� שהעשירות הוא טוב מאד, ומי שיש לו עושר

יש לו עול� הזה וג� עול� הבא, כי בעשרו יעשה מצוות הטוב לה'  ,במשפט
או�  ,דער וואס האט געלט האט די וועלט � שר בעיני אד�, והכלל הואוהי

אינו כ�, וג� א� פה ידמה האד� כי טוב מאד  באמת יענע וועלט, ואול�

עול� ברור הוא, וא� עשה  ,עלמא דקשוט � להעשיר, אבל ש� בעול� העליו�
ולא הי' כספו בצדק, הנה ש� ינת� השכר למי שהכס�  ,הטוב והחסד בכספו

היינו א� האיש יעשיר את עצמו  �  ו, וזהו שאמר אל תירא כי יעשיר איששל
בלי גזירת הבורא ב''ה, כי הקב''ה קצב לו שיריוח סכו� פחות מזה, והוא 
בכזביו ושקריו הרויח יותר, ועשה עצמו לעשיר בלי פקודת וגזירת הבורא 

עשה ב''ה, ותאמר כי טוב הוא א� העשיר את עצמו בלי הסכ� השי''ת, כי י
כי לא  � ויהי' לו ג� עוה''ב, לזה אמר דוד אל תקנא אותו ,צדקה וחסד

ויחשבו עמו על  ,שעשה היינו שש� לא יתנו לו כל צדקותיו �  במותו יקח הכל
וא� היא משל אחרי� לא  ,א� היא משלו יקח שכרו ,כל פרוטה ופרוטה

  יתנו לו כלו�. 
  
, עפ''י דברי המדרש רבה (ל''ג, ז') הה''ד (דברי�, הסמיכות באופ� אחר י''לו

אל תהי קורא  –מורשה  –ל''ג, ד') תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב 
הוא הוה  ,אלא מארסה, מה חת� זה כל זמ� שלא נשא ארוסתו � מורשה

לבית חמיו, משנשאה הרי אבי' בא אצלה, כ� עד שלא נתנה  (אורח) פראדור�
, י''ט, ג') ומשה עלה אל האלקי�, משנתנה תורה אמר תורה לישראל (שמות

לכ� נסמכה ש ולפ''ז י''לועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ�.  �הקב''ה למשה 
   ע''י קבלת התורה. משכ�שבנ''י זכו להלרמז , משפטי�פרשת תרומה ל

  
קימו וקבלו  )', כ''זט( עפ''י הפסוק במגילת אסתר בדר� רמז,וי''ל עוד 

אמר רב אבדימי בר  ,בשבת (פ''ח) ויתיצבו בתחתית ההראיתא  � היהודי�
ואמר לה� א� את�  ,מלמד שכפה הקב''ה עליה� את ההר כגיגית ,חמא

וא� לאו ש� תהא קבורתכ�, אמר רב אחא בר  ,מקבלי� התורה מוטב
יעקב מכא� מודעה רבה לאורייתא, אמר רבא אעפ''כ הדור קבלוה בימי 

קימו  ,דכתיב קימו וקבלו היהודי�אחשורוש (מאהבת הנס הנעשה לה�) 
יו� פורי� ש )סי' שצ''ח(מרדכי פ' המקבל ה ולפ''ז כתב מה שקבלו כבר.

בני ישראל זכו ליציאת ש, שכמו והנה י''ל בדר� חידוש שקול כמת� תורה.
ג', י''ב) שמות, פסוק (כפרש''י על ה ,במדבר מצרי� בזכות קבלת התורה

האלקי� על ההר הזה, כמו''כ זכו בהוציא� את הע� ממצרי� תעבדו� את 
הנה ו. בזכות קבלת התורה בימי אחשורוש ,לנס פורי� וגאולה מגלות בבל

שעתיד  ,אמר ר''ל גלוי וידוע לפני מי שאמר והי' העול� איתא במגילה (י''ג)
דתנ� לפיכ� הקדי� שקליה� לשקליו, והיינו  ,המ� לשקול שקלי� על ישראל

פרשת תרומה נסמכה  שלכ� ולפ''ז י''ל בא' באדר משמיעי� על השקלי�.
שהי'  בזכות קבלת התורה בני ישראל זכו להמשכ�ששכמו , לרמז משפטי�ל

בימי שהי' , כמו''כ זכו לנס פורי� ובני� בית שני בזכות קבלת התורה במדבר
אחשורוש, והנה סו� משפטי� מדבר בעני� קבלת התורה, שזה מרמז על 

ומחצית השקל מרומז בפסוק הראשו� של  ,הדור קבלוה בימי אחשורוש
נס פורי� כמבואר בגמ' מגילה פרשת תרומה כפרש''י ש�, שזה מרמז על 

  הנ''ל. 
  

לבני� המשכ�,  בנ''יזכו  במדבר שכמו שאחר קבלת התורה ואנו מקוי�
זכה לבני� אחשורוש לבני� בית שני, שבקרוב נ ואחר קבלת התורה בימי

  בית שלישי בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אכי''ר. 
  

שימי אדר מסוגלי�  ,הרה''ק ר' צדוק מלובלי� זצ''ל וכדאי להזכיר דברי
�דר הנה איתא במגילה (ו') קראו את המגילה בא, שלביאת משיח ב� יוס

ראשו� ונתעברה השנה קורי� אותה באדר שני, אי� בי� אדר הראשו� לאדר 
אלא קריאת המגילה ומתנות לאביוני�, והוא משו� למיסמ� גאולה  �השני 

לגאולה (פורי� לפסח). והנה איתא בחז''ל דבניס� נגאלו ובניס� עתידי� 
י אדר להגאל, דהיינו שימי ניס� מסוגלי� לביאת משיח ב� דוד, וממילא ימ

מטע� ש ולפ''ז י''למסוגלי� לביאת משיח ב� יוס� דסמ� גאולה לגאולה. 
שימי� אלו מסוגלי� לביאת משיח ב�  –זה משנכנס אדר מרבי� בשמחה 

 .�משנכנס אדר מרבי� בשמחה,  בתענית (כ''ט)ואולי זה כוונת רש''י יוס
המ� ע''י היינו באדר הי' נפילת  � רש''י ימי נסי� היו לישראל פורי� ופסחפ

מרדכי שהי' מזרע רחל, ואי� זרעו של עמלק נופלי� אלא ביד בני' של רחל, 
�רית זרעו של עמלק, שבא להכ ,לכ� חודש זה מסוגל לביאת משיח ב� יוס

    הי' הגאולה השלימה ע''י משיח ב� דוד אכי''ר.ואח''כ בניס� ת
  

תו� שאר נה מצות קריאת המגילה בשמ � עפ''י דברי הבה''ג וי''ל עוד
 הנה הרמב''� בספר המצות השיג על הבה''ג המצות שניתנו למשה בסיני.

אי� יתכ� קריאתה להנת� בסיני, הלא כל עני� מעשה אחשורוש והמ� לא  �
קריאת המגילה, ובזמ�  אשר ממנו נתחדשה ,הי' רק אחר חורב� בית ראשו�

ב''� הנה הרמנתינת התורה במעמד הנבחר עוד לא נעשה ולא נשמע מנס זה. 
, והביא ראי' מהגמ' במגילה (ז') מה שדרשו על הפסוק � דברי הבה''גתיר

  

 

פרשת 
תרומה 

  ע''זתש
  לפ''ק



מה  –מה שכתבו כא� ובמשנה תורה. זכרו�  –) כתב זאת י''ז, י''ד שמות,(
הרי חזינ� דקריאת המגילה  שכתוב במגילה,מה  –שכתוב בנביאי�. בספר 

י יהושע, ושי� באזנ – סיפא דקרא ,ולפ''ז פירש היפה מראהניתנה למשה. 
לו באזניו דר� סוד נסתר  שקשה הלשו� ''ושי� באזני'' שמורה שילחוש

הלא כל התורה שבכתב ובע''פ למד משה ע� כל ישראל, אבל העני� מהמו�, 
וכמאמר  ,דבאמת בימי מרדכי ואסתר היו צריכי� לתשובה גדולה ,הוא

 שר באמתחז''ל (מגילה, י''ב) מפני מה נתחייבו ישראל באותו דור כלי', וכא
ו מה שפגמו, והנה ותיקנ ,עשו כל ישראל שבדור ההוא תשובה שלימהש הי'

וכל המעשה מראש  ,רס� מקוד� נפילת המ� ותשועת�ופא� הי' נגלה ומ
�פחד ומורא על ראש� מגזירת המ�, וממילא לא לא הי' עולה בודאי  ,ועד סו

ות קריאת לכ� נסתר מהמו� ע� מצהי' סבה המביא� לעשות תשובה, 
המגילה בשעת מת� תורה, ולא נמסר רק למשה לבדו, והוא מסרה ליהושע, 

, הדור שלאחריו עד מרדכי יהדור מסר זה בדר� סוד לראש יוכ� כל ראש
 –והיינו דכתיב זאת וגו' בספר מה שכתוב במגילה, ושי� באזני יהושע 

הפסוק במגילת אסתר  ,זצ''ל ולפ''ז פי' זקני הישמח משהבאזני דייקא. 
ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, דהיינו כיו� שהוא הי' אז ראש הדור, ) א' (ד',

באמת הוא  ,עני� הגזירה וג� ההצלהסגולה שקדמוהו כל  יולו נמסר מהיחיד
מה שהרעיש כ''כ לא הי' רק לנגד זה לא פחד ולא הי' ירא מגזירת המ�, ו

יצא ' ועשו תשובה בלב של�, והיינו ויקרע מרדכי וגוכדי שי ,ההמו� ע�
פני ההמו� הע�, אבל הוא בעצמותו ידע שפיר. בתו� העיר ויזעק, דהיינו ל

בשעת קבלת , לרמז שמשפטי�פרשת תרומה לנסמכה  שלכ� ולפ''ז י''ל
עת�, ושותמגילה, דהיינו נפילת המ�  קריאת התורה כבר נאמר לה� מצות

וזה נצמח לה� ע''י הבאת שקלי� כמבואר בגמ' מגילה הנ''ל, ומחצית 
  של פרשת תרומה כפרש''י ש�.  ראשו�השקל מרומז בפסוק ה

  
גילה נאמר בסיני יותר מצוה זו של קריאת מרק ששהטע�  עוד ולדברינו י''ל

בימי  )התורה( קבלוההדור  �  ע''י נס זהכיו� שדרבנ�, משאר מצות 
 היא לקבלת התורה, לכ� ה, נמצא שמצוה זו יש לה שייכות גדולאחשורוש
  . ימי מרדכי ואסתרעד  בפועל נתקיימה, אע''פ שלא בסיני הכבר נאמר

  
 �  , עפ''י דברי המדרש רבה (ל''ד, א') ועשו ארו� עצי שיטי�וי''ל באופ� אחר

בשעה שאמר הקב''ה  –הה''ד (איוב, ל''ז, כ''ג) שקי לא מצאנהו שגיא כח 
כבודו של הקב''ה מלא  –התחיל מתמי' ואומר  ,עשה לי משכ�למשה 

אמר הקב''ה לא כש� עשה לי משכ�,  � עליוני� ותחתוני�, והוא אומר לי
שאתה סבור כ� אני סבור, אלא עשרי� קרש בצפו�, ועשרי� בדרו�, 
ושמונה במערב, ולא עוד אלא שארד ואצמצ� שכינתי בתו� אמה על אמה. 

, לרמז לדברי המדרש משפטי�פרשת תרומה ללכ� נסמכה ש ולפ''ז י''ל
, רההי' בשמי� ארבעי� יו� ולילה לקבל התוהנ''ל, שאחר שמשה רבינו 

על וראה האי� כבודו של הקב''ה מלא עליוני� ותחתוני�, לכ� הי' מתמי' 
  צוה לו לעשותה.  עשיית המשכ�, ואעפ''כ הקב''ה 

  
עפ''י הגמ' בסוטה (י''ג, ע''ב) , עפ''י דברי החנוכת התורה, באופ� אחר י''לו

יש אומרי� שמשה לא מת, כתיב הכא (דברי�, ל''ד) וימת ש� משה עבד ה', 
) ויהי ש� ע� ה' ארבעי� יו� וארבעי� לילה, , כ''חוכתיב הת� (שמות, ל''ד

שמדייק  – העי� יעקב פירשמה להל� עומד ומשמש, א� כא� עומד ומשמש. 
ה', והא  עבד ה', משמע א� עדיי� הוא וימת ש� משה עבד � כ� מדכתיב

כמו  ציא לעז על צדיקי� ראשוני�,כדי שלא להוהוא  דכתיב ''וימת ויקבור''
שאל מי� אחד  )ל''טוהנה איתא בסנהדרי� (אבינו לא מת.  גבי יעקבאיתא ש

 הוא דכתיב ויקחו לי תרומה, א''כ כי קברהא אלקיכ� כה�,  � את ר' אבי�
ויהי משה בהר  – ולפ''ז מוב� הסמיכותלמשה במה קטביל עיי� ש�. 

ת ת וכדברינו הנ''ל, א''כ נפל קושיארבעי� יו�, ומזה נלמד שמשה לא מ
  ויכול ליקח תרומה, לכ� ויקחו לי תרומה.  ,המי�, וא''כ שפיר הוי כה�

  
אמרו  � על הפסוק הראשו� בפרשת תרומה פרש''י, עפ''י וי''ל באופ� אחר

גלגלת (מחצית בקע ל רבותינו שלש תרומות אמורות כא�, אחת תרומת
שמחצית  � זצ''ל הנה האלשי� כתב בש� החכ� ר' שלמה אלקב�השקל). 

ל יעלה על לב איש מה� שא ,אחדות�השקל בא להורות את בנ''י יחוס 
ובהתחברו ע� כל אחד  ,לו כל אחד חצייכי א� כא ,שהוא נפרד מחבירו

 י''לולפ''ז  , ע''כ כל אחד יביא רק מחצה.אחד של�ואחד מישראל נעשה 

, לרמז שבני ישראל זכו לקבל התורה משפטי�פרשת תרומה ללכ� נסמכה ש
כאיש אחד בלב  פרש''י – ) ויח� ש� ישראלי''ט, ב'אחודת�, כמ''ש ( ע''י

  אחד. 
  

שרק אחר שכלל ישראל באו  זצ''ל, וי''ל עוד עפ''י דברי הישמח ישראל
דהיינו שנעשו באמת בטל  � ויח� ש� ישראל כאיש אחד בלב אחד � לבחינת

ומבוטל כעפר וכאי� ממש אחד לחבירו, וכל אחד ראה מעלת חבירו, זכו 
 ,לקבלת התורה, וזהו כוונת תפילתנו (באלקי נצור) ונפשי כעפר לכל תהי'

  ועי''ז פתח לבי בתורת�. 
  

הטע� שבני ישראל זכו בימי אחשורוש לקבל התורה באהבה,  ולפ''ז י''ל
, שהנה הקטרוג של המ� זו של אחד ראה מעלת חבירו בבחינהשאז ה� היו 

הי' (אסתר, ג', ח') ישנו ע� אחד מפוזר ומפורד, דהיינו שכל הישיות 
והאכיות מע� זה אינו אלא האחדות שביניה�, אשר ה� ''ע�'' אחד, וכמ''ש 
חז''ל (ויק''ר, כ''ו, ב') דורו של אחאב היו עובדי עבודה זרה, ולפי שהי' 

פירוד לבבות,  נצולו, אבל עתה המה מפוזר ומפורד, ביניה� אחדות ביניה�
זה הודיעה דבר ע בה� לרעה ח''ו, וכששמעה אסתר וגועתה העת שתוכל לנ

הדבר אמרה לו (אסתר ד', ט''ז) ל� כנוס את כל  , וכדי לתק�למרדכיאותו 
היהודי�, היינו שתכנס אות� בכנופיא ובאגודה אחת ליחד לבב� לאחד, 

  . באהבה התורהזכו לקבל  זוע''י
  

עפ''י דברי  וי''ל עוד עפ''י דברי העבודת ישראל (המגיד מקאזני� זצ''ל)
) וה' נת� חכמה לשלמה ר''ל שהנה א', ה', כ''ו מלכי�( בפרשתנו ההפטרה

עובד השי''ת בכל מיני שלימות, צרי� להסתכל הוא אע''פ ש ,אד� השל�
 ,אינו אלא מהשי''ת ותת ערכו שהוא עפר ואפר, ושלימויתחפתמיד על 

מקדש לשכו� בו הבורא זוכה להיות ועי''ז שהוא הנות� ל� כח לעשות חיל, 
מדה הזאת  שהשי''ת נת� לשלמה המל�, וזהו כוונת הפסוק הנ''ל ית''ש.

מיד שהוא כח מה ר''ל אי''�. אותיות כ''ח מ''ה ר''ל שהסתכל ת �חכמ''ה 
) כי בכל י', ז'ירמי', פסוק (על ה לתנא שאל מי� אחד – וזהו כוונת הזוה''ק

כ� הוא  –והשיבו  –וכי בחכמי ישראל יש כמוהו  –חכמי הגוי� אי� כמו� 
כיהושע,  � אמר שמש בגבעו� דו�י ישראל, כי מי הי' בחכמי הגוי� שבחכמ

תהלי�, פ''ו, ולפ''ז י''ל הפסוק (כאליהו הנביא.  �  או יהי' מטר ע''פ דבריו
י''�, יכול אי� כמו� ואי� כמעשי� ר''ל מי שהוא מחזיק עצמו שהוא א )ח'

  לעשות כמעשי�, ואז יכול הבורא ית' שמו לשכו� בקרבו. 
  

הכלי חמדה שמביא בש� רבו האמרי אמת  , עפ''י דבריבאופ� אחרוי''ל 
וזרח משעיר הופיע מהר ) דברי�, ל''ג, ב'( לפרש המדרש על הפסוק זצ''ל,
לבני  שהקב''ה החזיר על כל אומה ולשו� שיקבלו את התורה, וכשבא �פאר� 

לא תרצח, אמרו לא בעינא, אמנ� כלל  �עשו שאלו מה כתיב בה, ואמר 
דילמא מש''ה קבלו ישראל את התורה,  צ''עישראל קבלו את התורה ברצו�. 

מפני שאי� בתורה דבר נגד הטבע של ישראל, לכ� קבלו אותה, ואה''נ א� הי' 
 זצ''להאמרי אמת דבר המתנגד לטבע שלה�, לא היו מקבלי� את התורה. 

שלכ� צוה הקב''ה לכלל ישראל קוד� קבלת התורה מצות הגבלה,  תי'
להגביל את ההר סביב לבל יהרסו לעלות, ומטבע של ישראל לחקור כל דבר 
אחר שרשו, ולהתבונ� בכל דבר עד כמה שיכולי�, ובזה שצוה הקב''ה מצות 

ר הגבלה, ונת� תחומי� לכל אחד ואחד היכ� מעמדו, בזה צוה לה� דבר אש
הוא נגד טבע� של ישראל, ואעפ''כ אמרו נעשה ונשמע, וזהו שבח� של 

היו שה בהר ארבעי� יו�, דהיינו כשויהי מ – ולפ''ז מוב� הסמיכות ישראל.
ער� ה� יפחת משעי''ז  ,י�מצות הגבלה היו מצטערמצווי� ב ישראל בני

גדר קנאת סופרי� תרבה (ב רבינו היו מתקנאי� במשהו קבלת שפע הקודש,
לכ� , הי' בשמי� ארבעי� יו� ולילהש הי' מהתקרב כ''כ להשי''ת,חכמה) ש
מצות  �רצו� ה'  �מיומקיי ,מתגברי� על תאות�השי''ת האי� ה� כשראה 

, ג� ה� יכול להתקרב לועל ידה שמצוה לה� על עשיית המשכ�, הי' ה, הגבל
ר''ל שהוא משרה שכינתו  כמ''ש (כ''ה, ח') ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ�

   .כ�בתוכ
  
  
  

 
יה''ר  .אדר דהילולא ב' יומאזקני הרה''צ ר' מנח� מענדל ב� הרה''צ ר' יעקב האגער זצ''ל האדמו''ר השלישי מזבאלטוב.  גליו� זו מוקדשת לזכר נשמת

משנכנס אדר מרבי� בשמחה! כידוע היה מני� שחרית בכל בוקר בבית הכנסת של אבי זצ''ל הרומנישער שוהל, ובאו    ., יהי זכרו ברו�שיהי' לעילוי נשמתו
עני אבל  היהששמו משה,  אחד האנשי� היה איש מאות�באו להתפלל ש�.  אנשי� שהיו מסחר� בהשכונהלפעמי� ש� אנשי� שגרו בהסביבה, וג� 

ידעו הכל שבודאי אירע לו מקרה רעה, הל� אבי זצ''ל אצלו לידע על מה  ,ו� אחד כשנכנס לבית הכנסת וצערו על פניוהסביר פני� יפות לכל, לכ� ביתמיד 
בודאי שהפסד גדול. אמר לו אבי אל תדאג הוא אצלו , ולדעתו נגנב ממנו על הרכבת, ואמר לו ר' משה שנאבדו ממנו כיסו וממונו, והיו בו מאה דאלאר ,זה

הבית הכנסת מאה בני� שנמצא לפני  � , ואמרעכשיו נכנס אד� אחד לבית הכנסתא אבי אצלו ואמר לו בשורה טובה! אחר התפילה, בל, �הקב''ה יעזור אות
 הקט� ראהאבל הודה לאבי על עזרתו להחזיר לו את אבידתו. ואני  ,והא ל� ממונ�, לא ידע ר' משה מה לומר ,ובודאי שנאבדו מאחד מהמתפללי� ,דאלאר

הי' אבי צרי� לעשות  ורק אמר לו שאחד מצא אותו לפני בית הכנסת, ולא הבנתי למה ,שלומוידעתי שאבי זצ''ל נת� לו כס"  ,כל המעשה מתחילתו עד סופו
  חבל על דאבדי� ולא משתכחי�! �מחה על פניו של ר' משה הבנתי הכל שראיתי השכ�, אבל כ

 
כל מידותיו היו שבורות בחצאי אמות, ללמד שכל מי שלומד תורה צרי� לשבר ולהשפיל את עצמו. החזו� א אית �ו� עצי שטי� אמתי� וחצי ארכו ועשו אר

תורתו,  איש סיפר שהשאגת ארי' זצ''ל חי רוב ימיו בעניות נוראה, לא הי' בידו אפילו מעט מעות לרכוש נייר כתיבה פשוט, וכשרצה לכתוב את חידושי
על קירות ביתו, למעיינות חכמתו של השאגת ארי' שנבעו כל עת לא הספיקו כל כותלי ביתו, שהיו מלאי� כל אורכ� וגובה� בחידושי  בלית ברירה כתב�

ו� עניותו, תורתו, ולכ� כשכל הבית הי' מלא בחידושיו, הי' מייסד את קירות הבית בסיד, ושוב ממלא� מז� אל ז� בחידושיו המאירי�, וחוזר כ� תמיד מת
  כל כותלי ביתו גוילי תורה כפשוט�, משמשי� תחלי" לנייר פשוט. (תורת שעשועי) היו
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