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 לפרשהפנינים 
 
 יקחו לי תרומהדבר אל בני ישראל, ו"

מאת כל איש אשר ידבנו לבו, תקחו את 
  )ה, בכ(                                  "        תרומתי

הנה על הפסוק (ויקהל לה,  – ויקחו לי תרומה
כז) והנשיאים הביאו, מביא תרגום יונתן, 
שהעננים הביאו את אבני השוהם ואת אבני 

מילואים לאפוד ולחושן, שהם מגן עדן, וזהו ה
  ויקחו לי תרומה, שיקחו גם ממני.

  )נחל קדושים(                                                    

  
"לי" בגימטריא ארבעים.  – ויקחו לי תרומה

והדין בתרומה הוא שבעל עין יפה נותן אחד 
 –אחד מארבעים  –מארבעים.. וזה "ויקחו לי" 

"תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו" 
  )פנינים יקרים(            לב מבעל עין יפה.- מנדיב

  
לשמי (רש"י). אצל  –לי  – ויקחו לי תרומה

סוטה נאמר "למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת 
תרומות ומעשרות, לומר לך כל שיש לו 
תרומות ומעשרות ואינו נותנן לכהן סוף נצרך 

ברכות סג), וזו היא כוונת לכהן על ידי אשתו" (
לשמי, לפי שאם תסטה אשתו  –רש"י: לי 

ימחה השם הנכתב בקדושה על ידי המים 
שמשקין את הסוטה, אבל אם נותן תרומה לא 
יבוא לידי נסיון זה, ולא יצרך להשקות לאשתו 

לשמי, בשביל כבוד  –ממים המאררים. וזה לי 
  יל)רבי ר' הש(           שמי שלא ימחה על המים.

  
לשמי (רש"י). למה  –לי  – ויקחו לי תרומה

הקפיד הכתוב בתרומת המשכן דווקא שתהי'ה 
אפשר לומר, לפי דברי הגמרא (חולין  –לשמה? 

קמב) כי בעבודה זרה מצרף הקב"ה מחשבה 
 –למעשה: "למען תפוש את בית ישראל בלבם 

זו מחשבת עבודה זרה". והנה בעגל חטאו גם 
ל הפסוק במעשה במעשה וגם במחשבה (ע

העגל: קום עשה לנו אלקים אשר ילכו לפנינו, 
אומר רש"י אלהות הרבה איוו להם). לכן היו 

בה ועל שחצריכים גם כפרה כפולה, על המ
לשמי שתהי'ה נדבתם  –המעשה. ולכך, לי 

  לשמה, כדי לכפר בזה על מחשבת עבודה זרה.
  )שערי שמחה(                                                     

  
הן שתי מצוות, בעניין הנ"ל. צדקה ומקוה 

כן יוצאים - שאפילו בפניי'ה ונגיעה אישית גם
ידי חובת המצוה. העיקר בשתיהן הוא עצם 
הפעולה. ומה שלא תהי'ה כוונת המנדב, דבר 
טוב נעשה על ידו. ובמקוה גם שלא בכוונה 

  )(בעש"ט                                   יוצאים מטוהר.
  

בתפילה נאמר "טוב מעט בכוונה מהרבה שלא 
בכוונה", אולם בצדקה, הרבה שלא בכוונה 

הוא גם כן עניין חשוב מאד. בצדקה העיקר 
הוא מידת העזרה וההצלה, כמות הטוב 
והחסד הנעשים על ידה. ביותר כסף עושים 

  )בעל התניא(                        יותר דברים טובים.
  

לי לשמי (רש"י). התורם  –לי תרומה ויקחו 
ודאי הוא רוצה שכספו ינוצל לדבר מצוה, 

מטרה קדושה. אלא לזרז צריכים את ל
המקבלים, העסקנים, שהם לא ישתמשו לרעה 

הלוקחים  –באימון הניתן להם. "ויקחו 
  )הרב י' איגר(         לי לשמי". –ישתדלו שיהי'ה 

  
 בנו לבוויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר יד

הפרשה (רש"י). כשרוצה אדם לקנות  –תרומה 
אל  –שלימות יפורש מן העשירים והנדיבים 

ב את העשיר גם ישחיחשיב אותם. כי המ
ף אם רואה אותו עובר עבירה אמחניף לו, ו

שותק הוא לו, ועובר על הצו של הוכח תוכיח". 
אך ראוי לו לאדם לשמוח בחלקו, זו נשמתו, 

  א עיקר תכלית בריאתו.שכן תיקון נשמתו הו
וזה מרומז בכתוב "ויקחו לי תרומה מאת כל 
איש אשר ידבנו לבו", היינו: הרוצה לקחת את 
עצמו "לי" להשם יתברך, יתרום עצמו ויפורש 

  מן העשירים והתקיפים, אפילו הם נדיבי לב.
  )אדמו"ר ר' משה ליב מסאסוב(                               

  
ידבנו לבו תקחו את מאת כל איש אשר 

מובא בחז"ל (ברכות לה): כתוב לד'  – תרומתי
 –הארץ ומלואה, וכתוב והארץ נתן לבני אדם 

כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה. אם כן, הכל 
 תלהקב"ה והתורמים אינם נותנים אלא נדב

לבם הטוב. אבל מי שאינו נותן בלב שלם, 
כאילו אינו נותן ולא כלום, כי הכל שלו יתברך 
וזה "מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את 
תרומתי", היינו: מאת נדיב לב אתם לוקחים 
את תרומתו, כיוון שהוא נותן בלב שלם. אבל 

נו אין אתם מהכילי שאינו נותן בלב שלם, מ
 –יתנו" לוקחים כלום. וזו כוונת המדרש, "זה 

הראה לו הקב"ה למשה כמין מטבע של אש, 
ת ד' אשר תוקח בלב היינו: לפי גודל אש אהב

כך גודל מידת הנתינה. ולכן  –האיש המנדב 
דל הסכום העיקר, והעשיר לא ירבה, כי לא בג

  אלא כפי מידת ההתלהבות בנתינת הצדקה.
  )חתם סופר(                 
  

 –"מאת כל איש"  –מאת כל איש אשר ידבנו 
אפילו אין לו מה לתת, ויש לו רק תשוקה בלב 

"את אשר  –בנין הקודש הזה ורצון להשתתף ב
את נדבת לבו, את תשוקתו העזה  –ידבנו לבו" 

  להשתתף במצוה תקחו מאתו. רחנא לבא בעי.
  )התורה והמצוות(                  

  
בשעה שעמד  –מאת כל איש אשר ידבנו 

ה"חפץ חיים" להקים את בניין הישיבה שלו, 
בא אליו יהודי אחד ואמר לו: רבי! השם 

ני בעושר, ורוצה אני לזכות במצוה יתברך חנ
הגדולה להקים את בניין הישיבה מכספי שלי. 
השיב לו ה"חפץ חיים": כוונתך רצוי'ה, 
ויגמלך ד' בעד מחשבתך הטובה, אבל את 
הצעתך אינני יכול לקבל. בניין ישיבה, אוהל 
תורה, מצוה היא, וצריך לתת אפשרות לכל 
יהודי להשתתף בה. וכך מצינו במשכן, 

הקב"ה אמר "מאת כל איש אשר ידבנו לבו ש
פי שלפי חז"ל - על-תקחו את תרומתי", אף

הי'ה ביכולתו של כל אחד מישראל להקים 
כדי שיהי'ה לכל אדם מישראל, חלק  –המשכן 

  פניני תורה)(             בהקמת המשכן.                 
  
זהב  םוזאת התרומה אשר תקחו מאת"

  )ג, הכ(                                   " וכסף ונחשת
כל אדם מחויב לעבוד את ד' במעשה 
ובמחשבה. על ידי הכוונה הטהורה והמחשבה 
הקדושה מקים הוא שכינתא מעפרא. והמעשה 

  הוא כדי שיתרומם האדם ויתעלה בעצמו.
זהו: כל איש אשר ידבנו לבו", רומז על 

שבה בלב, וזה "תקחו את תרומתי" שבזה חהמ
  השכינה כביכול.מתרוממת 

"וזאת התרומה אשר תקחו מאתם", וזאת 
היא באה  –ההתרוממות שהאדם קונה לעצמו 

על ידי המעשה הועבדא, שהם "זהב וכסף 
  )קדושת הלוי(                                           ונחשת". 

  
גם אצל דוד המלך כתוב: ובכל כחי הכינותי 

והנחשת  והכסף לכסף הבלבית אלקי הזהב לז
א, כט, ב). ומעיר על כך המגיד - לנחשת (ד"א

מדבונא בספרו "אהל יעקב": ודע לך, זה שד' 
בחר כסף זהב וכדומה לעשות לו משכן, לא 
מאהבת ד' כסף וזהב חלילה, אלא מחמת שהם 
יקרים בעיני האדם. וכשאדם מנדב לד' דבר 
האהוב לו ממילא הוא נותן את אהבתו לד'. 

בות כל כל איש מישראל וכשמצטרפות כל האה
נעשה מהן בית לשכינה, כנאמר (שה"ש ג, י): 
"עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן 
תוכו רצוף אהבה". והי'ה ראוי לצוות על כל 
איש מישראל לתת לד' את אהבתו, אך כיצד 
אפשר לקחת עניין רוחני, היינו אהבת כל איש 

ה שהיא עמוקה בלב. לכן ציוה ד' לתת לו נדב
  החפץ גשמי, ויחד עם החפץ נמסרת האהבה.

  )מעדני בשר(                                                             

  
"בתוכם"  – ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם

 בנאמר ולא "בתוכו", ללמדך שכל אדם חיי
  לבנות את המשכן בלבו, והקב"ה שוכן בתוכם.  

  )מנחם מנדל מקוצקי רב(                        

  
שאלו את ר'  –ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם 

מנחם מנדל מקוצק היכן מקום משכן הקב"ה? 
וענה: בכל מקום שמכניסים אותו. וזה "ועשו 

  לי מקדש", אם פנימיות האדם רצופה אהבת 



"ושכנתי בתוכם" בתוכם  –ד' ויראת ד', אש 
  (נחלת חמשה)                                       ממש.  

  
"ועשו לשמי  –ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם 

קדושה (רש"י). חובת אדם מישראל להכניס 
את הקדושה לביתו הפרטי, שהחיים 
הפרטיים, הווי ואווירו של הבית יהיו רוויים 

הבית  –ומלאים קדושה. ושכנתי בתוכם 
  )אדמו"ר ר' מ' מ' מאמשינוב(יהי'ה משכן ד'.    

  
ומה אשר תקחו מאתם וזאת התר"

  )ה, ג(כ                       "זהב וכסף ונחשת
שואל רבנו יוסף חיים בספרו "אדרת 
אליהו": המלה "מאתם" לכאורה מיותרת, 
שהלא גם אלולא נאמר הדבר בפרוש, היינו 
מבינים שמאתם באה התרומה, והי'ה די 
באומרו "וזאת התרומה אשר תקחו זהב 

  וכסף ונחשת".
מפני מה ציוה השי"ת להביא  עוד קשה:

לצוךר מלאכת המשכן ט"ו מינים של 
זהב, כסף, נחושת, עורות אילים,  –תרומות 

עצי שטים וכו', ולכאורה הי'ה לו לצוות על 
ישראל לעשות את כל המשכן מזהב שהוא 
המובחר מכל, או לכל הפחות מזהב וכסף 
בלבד, ומדוע ציוה שיביאו גם נחושת ושאר 

  ים יותר?מינים שהם זול
ועונה ה"אדרת אליהו" תשובה אחת על שתי 
השאלות: מדובר הרי בצבור גדול שנדב 
לצורך הקמת המשכן, ובתוך עם רב כזה אי 
אפשר שיהיו כולם שווים לטובה בנתינת 
התרומה, כי יש אשר יתנדב בשמחה, בטוב 
לבב ובזריזות, ואלו יהודי אחר נודב את אשר 

  מו.הושת עליו בעצלתים ולבו בל ע
ורצה ההשי"ת שתהי'ה הנדבה בשמחה 
ובטוב לבב, באהבה וברצון ובזריזות גדולה, 
וגם רצה שלכל ישראל יהי'ה חלק וזכות 
בבניין המשכן, ואם יצוה שיעשו הכל מזהב 
דוקא, הגם שודאי היו ישראל מקיימים את 
ציוויו יתברך, מכל מקום אפשר שלא היו 

ים כולם מתנדבים, וגם אם היו כולם מתנדב
חלקם לא היו מביאים את נדבתם באהבה,  –

  ברצון ובזריזות גדולה.

  
ככל אשר אני מראה אותך את תבנית "

  "המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו
  )כה, ט(              

משכן איקרי מקדש ומקדש איקרי משכן 
(עירובין ב). מקדש נקרא מצד ישראל שהם 

שים ופורשים מן החומריות, והוא דמתק
יבוק ישראל באביהם שבשמים ממטה ד

למעלה. ומשכן נקרא מצד השם יתברך 
השוכן בתוך עמו ישראל, והוא הדיבוק 
מלמעלה למטה. והי'ה המקום ההוא, מקום 
חיבור ממטה למעלה ומלמעלה למטה, על כן 

         הוא נקרא בשני השמות.
שם משמואל, בשם אביו אדמו"ר ר' אברהם (

  )מסוכצ'וב
    

ן עצי שטים אמתים וחצי ועשו ארו"
ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי 

  )ה, יכ(                                          "  קמתו
בכל הכלים נאמר  – ועשו ארון עצי שטים

"ועשית", ואצל הארון נאמן "ועשו" בלשון 
רבים? להורות שכתר תורה אינו ככתר כהונה 

כי  ומלכות שזכו להם רק זרע דודו ואהרן,
התורה נחלת כל ישראל, ו"ממזר תלמיד 
חכם קודם לכהן גדול עם הארץ". לכן 

  )אלשיך(                       בלשון רבים. –"ועשו" 

 

בכל הכלים נאמר  – ועשו ארון עצי שטים
לשון רבים. "ועשית", ובארון נאמר "ועשו" ב

מים לחם (קהלת כחההסבר הוא: נאמר לא ל
"ז: אם אין קמח אין ט, יא) ובאבות פ"ג מי

תורה, ושם פ"ב משנה ה: ולא כל המרבה 
מחכים, ורק שותפות של ישכר  בסחורה

וזבולון מחזקת ידי לומדי תורה ומרבה 
הם תצא תורה. הוא שמברכים יחכמה, ומשנ

בורא נפשות רבות וחסרונן, שברא לכל אחד 
חסרון, לזה חסרה פרנסה ולזה תורה, 

חי. על ידי  להחיות בהם נפש כל –והתכלית 
השופתות, שניהם חיים. לכן נאמר בארון 
"ועשו" בלשון רבים, לרמז על התורה 

  המונחת בארון, שצריך שתהי'ה שותפות בו.
  )פני יוסף(                                                              

   
בעשיית כל כלי  – ועשו ארון עצי שטים

ן", שו ארוהמקדש נאמר ועשית מלבד "וע
ן הוא, כי ינ"ועשו את האפוד" (כה, ו). הע

בארון היו לוחות העדות ומסמל את התורה 
שבכתב, "אפד" בגימטריא פ"ה, רמז לתורה 
שבעל פה, להורות שהתורה היא נחלת 

חד יש חלק בה. "ותן חלקנו אהרבים ולכל 
בתורתך". והכל זוכין בה. ולכן ניתנה התורה 

י שרוצה לזכות במדבר, מקום הפקר, שכל מ
  )קרבן העני(                                בה יבוא ויזכה.

 
אנו מוצאין כשאמר הקב"ה  – ועשו ארון

למשה לעשות את המשכן, אמר לו על כל דבר 
ודבר "ועשית", ועל הארון אמר "ועשו". 
למה? אלא שציוה הקב"ה לעשותו לכל 
ישראל, שלא יהי'ה לאחד מהם פתחון פה על 

ו, לומר שאני נתתי הרבה בארון, לפיכך חבר
אני לומד הרבה, ואני יש לי בו יותר ממך, 
ואתה לא נתת בארון כלום אלא מעט לפיכך 
אין לך חלק בתורה (תנחומא ויקהל ח). 

, וכמו והתורה היא קניין עם ישראל כול
הלומד כך המחזיק יש לשניהם שכר טוב 
בעמלם. על כל אחד ואחד להחזיק במעוז 

ה כפי יכולתו, וכבד את ד' מהונך (משלי התור
ג, ט), מכל מה שחננך (רש"י שם). כלומר אם 
תוכל ללמוד בעצמך, או להחזיק בידי 
הלומדים, כמו יששכר וזבולון, תבוא על 

  )חפץ חיים(       שכרך מנותן התורה.               
  

"ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי 
חצי אמה וובו, חארכו, ואמה וחצי ר

  )ה, יכ(                                            קמתו"
הנה אמות הארון היו שבורות בארכן, ברחבן 
ובקומתן, ואילו אמות השלחן לא היו 
שבורות בארכן וברחבן. רמז שהתלמיד חכם 
(סמל הארון) צריך שיהי'ה לו לב נשבר ונדכה 
וענוה יתירה. גם להורות שאין התורה 

במי שמשבר עצמו עלי'ה.  מתקיימת אלא
כו ורחבו של הארון רואף על פי כן, היו א

ר משל השולחן. כי התורה מארכת ימים, תיו
לחן והעושר והשלטון מקצרים ימים (השו

(מסמל עושר ומלכות, כמו שאמרו חז"ל 
בגמרא (ב"ב כה): הרוצה שיחכים ידרים 
ושיעשיר יצפין, וסימנך שולחן בצפון ומנורה 

גם קומת השולחן היתה באמת  בדרום). והנה
מידה שבורה: אמה וחצי קומתתו. כי גם 
השליט והעשיר זקוק למידת מה של ענוה 
ושברון לב. מידות הארון והשלחן בקומה, 

  בצל החכמה בצל הכסף. –היו שוות 
  (אמרות ד')

  
מנין שכל המוסיף גורע?  – אמתים וחצי ארכו

ר' משרשיא אמר מהכא: אמתים וחצי ארכו 

הדרין כט). בפירשו מאמא זה נתקשו (סנ
מפרשי התלמוד. אולם הגר"א מפרשו 
בפשטות ובבהירות. לו הי'ה כתוב: אמתים 
חצי ארכו (בלי הוא"ו של וחצי) הרי הי'ה 
משמעו שתי אמות מחצית ארכו וכל ארכו 
ארבע אמות. עכשיו דכתיב אמתים וחצי 

משמעו שכל ארכו אינו  –עם וא"ו  –ארכו 
וחצי, ושפיר למד מכאן שכל  אלא שתי אמות

ף גורע, על ידי הוספת הוא"ו נגרעה יהמוס
  מידת ארכו מארבע אמות לשתי אמות וחצי.

  )דברי אליהו(    
  

  )ה, יא(כ              "מבית ומחוץ תצפונו"
שכל תלמיד חכם ) מכאן דרשו חז"ל (יומא עב

  צריך שיהי'ה תוכו כברו.
ליאל בגמרא ברכות כח סיפרו חז"ל שרבן גמ

הכריז: כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס 
לביהמ"ד, ביום שהעבירו את ר"ג מנשיאותו 
ומינו את רבי אלעזר בן עזרי'ה לנשיא, סילקו 

 -את שומר הפתח ובאותו יום נתווספו שבע
  מאות ספסלים בבית המדרש.

: איך ידע שואל הרה"ק רבי יואל מסאטמר
השומר מי מהבאים "תוכו כברו" ומי לא? 
ולמה הגמרא מסיימת שהתרבו ה'ספסלים' 
בבית המדרש. מה העיקר, הספסלים או 

  התלמידים?
והוא מתרץ בחריפות: השומר שעמד בפתח 
הודיע לכל מבקש שרצה ללמוד תורה, שכל 
המקומות תפוסים כבר. חייבים לעמוד או 

י שרצה לשבת על הרצפה. ממילא רק מ
באמת ללמוד, נכנס. לאחר שהוסר השומר 
מפתח בית המדרש ונכנסו מאות ספסלים 
חדשים כיון שהללו לא הסכימו ללמוד ללא 

  (חתם סופר) מקום ישיבה נח.                          
  
ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם "

  כה, יג)(                                              "זהב
לא נאמר זהב טהור, כמו שנאמר אצל ו

כי הארון, שהוא סמל לתלמיד חכם,  –הארון 
צריך להיות זהב טהור, כלומר, בלי שום 
פניי'ה ופגם, רק כולו לשמה. אולם הבדים 
מרמזים למחזיקי התורה, לתומכי'ה, כאן 
אפשר אפילו שלא לשמה, אף כשאינם זהב 
טהור רצויים הם לפני המקום. כי סוף סוף 

נה הוא את תלמיד החכם, תומך בלומדי מה
התורה ועוזר להפצתה, וכמו שאמרו חז"ל 
(פסחים) האומר סלע זו לצדקה בשביל 
שיחי'ה בני, או שאהי'ה בן העולם הבא, הרי 
זה צדיק גמור. לכך נאמר זהב ולא זהב 

  )נחלת צבי(                                             טהור.
  

ו הבדים לא יסרו בטבעת הארון יהי"
  )ה, טוכ(                                          " ממנו

הזהירה התורה שלא להסיר הבדים מן 
הארון. בשביל שבהם נשאו את הארון, 
נתקדשו בקדושתו וזכו בכך שיהיו תמיד 
יחדיו, אף בזמן שאין צורך בהם. וכן 
במחזיקי תורה, כיוון שהחזיקו תלמידי 

זכו להיות במחיצתם לעולם חכמים בחייהם, 
  ועד.

וכן לעניין המנורה ציוותה התורה: עד ירכה 
עד פרחה מקשה אחת (היינו מחתיכה אחת 

איברים ויחברנה אחר  ולא יעשנה איברים
כך), כי אור המנורה, כידוע, מרמז לחכמת 
התורה, ועל כן ציוותה התורה שהירך 
שעלי'ה עומדת המנורה, תה'יה מקשה אחת 

גופה, להורות לנו שמחזיקי  עם המנורה
התורה יהיו לעתיד בצוותא אחת עם לומדי 

  )חפץ חיים על התורה( התורה. 
  



 

  

  )ה, יא(כ              "מבית ומחוץ תצפונו"
שכל תלמיד חכם ) מכאן דרשו חז"ל (יומא עב

  צריך שיהי'ה תוכו כברו.
בגמרא ברכות כח סיפרו חז"ל שרבן גמליאל 

וכו כברו לא ייכנס הכריז: כל תלמיד שאין ת
לביהמ"ד, ביום שהעבירו את ר"ג מנשיאותו 
ומינו את רבי אלעזר בן עזרי'ה לנשיא, סילקו 

 -את שומר הפתח ובאותו יום נתווספו שבע
  מאות ספסלים בבית המדרש.

: איך ידע שואל הרה"ק רבי יואל מסאטמר
השומר מי מהבאים "תוכו כברו" ומי לא? 

ה'ספסלים' ולמה הגמרא מסיימת שהתרבו 
בבית המדרש. מה העיקר, הספסלים או 

  התלמידים?
והוא מתרץ בחריפות: השומר שעמד בפתח 
הודיע לכל מבקש שרצה ללמוד תורה, שכל 
המקומות תפוסים כבר. חייבים לעמוד או 
לשבת על הרצפה. ממילא רק מי שרצה 
באמת ללמוד, נכנס. לאחר שהוסר השומר 

סלים מפתח בית המדרש ונכנסו מאות ספ
חדשים כיון שהללו לא הסכימו ללמוד ללא 

  (חתם סופר) מקום ישיבה נח.                          
  
ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה "

  )ה, יח(כ         "  אתם משני קצות הכפרת
ומדוע לא אמר שני " – ועשית שנים כרבים

כרובים? כי "שני" מורה על דבר הקיים 
שהציווי הוא לעשותו מכבר. אבל על דבר 

כעת נאמר שנים, לכן אחרי עשיית הכרובים 
  )ספר הברית(        נאמר "מבין שני הכרובים".

  
מאי כרוב? אמר ר'  – ועשית שנים כרבים

א כרביא, שכן בבבל קורין לינוק –אבהו 
גדול, יש  רתרביא" (חגיגה יג). אף החכם היו

לו לנהוג כל ימיו לגבי תלמוד תורה בבחינת 
נער, מתלמד ומתחנך. "היו פני הכרובים 

להורות לעם ה'  –כרביא" כפי דרשת חז"ל 
כקטן וגדול עד משה רבינו ע"ה להחזיק 
עצמם כתלמיד קטן, להתלמד לעולם. ומכאן 
גדולתם וחיבתם של ישראל, שהק"ה הכריז 
עליהם "כי נער ישראל ואוהבהו" (הושע יא, 
א), משום שהם בבחינת נער המתלמד הם 

  )ר' שמחה זיסל מקלם(       יבים לפניו.        חב

  
עשרת הדברות כתובים  –ופני איש אל אחיו

מצוות  –על שני לוחות אבנים, מחיצתם מזה 
מצוות  –שבין אדם למקום, ומחיצם מזה 

שבין אדם לחבירו. ואמרה התורה "ופניהם 
אפשר איש אל אחיו", מכוונים זה לזה. אי 

מקום אלא עם לקיים מצוות שבין אדם ל
  המצוות שבין אדם לחברו, וכן להיפך.

  (מלבי"ם)

  
הרי כתוב (דהי"ב ג,  – ופניהם איש אל אחיו

יג) "ופניהם לבית"? לא קשיא, כאן בזמן 
שישראל עושין רצונו של מקום, כאן בזמן 
שאין ישראל עושין רצונו של מקום (ב"ב 
צט). כשישראל עושין רצונו של מקום 

יו", כל אחד מראה פנים "פניהם איש אל אח
שוחקות לחברו וחיים באחוה וריעות, אחד 
מתעניין ודואג לגורלו של חברו. אבל כשאין 
עושים רצונו של מקום "פניהם לבית", החרד 
פניו לקודם הקדשים, טוב לו שהוא ירא 
שמים ויחסיו עם הקב"ה הם בסדר... וכל 
אחד מסתכל רק לביתו, דואג לנפשו ולא 

  (בספרים)                                             לזולת. 
  

  

  מדרשי חכמים
  ויקחו לי תרומה

אמר הקב"ה לישראל מכרתי לכם תורתי 
מר ויקחו לי תרומה כביכול נמכרתי עמה שנא

  כביכול אותי אתם לוקחים (מדרש).
משל: לרב גדול בתורה שהיה לו תלמיד 
מעולה אשר למד אצלו במשך כמה שנים עד 
שנעשה מופלג בתורה. אח"כ נסע התלמיד 
ללמוד בעיר אחרת וגם שם נתעלה עד שהיה 

  בקי בש"ס כאחד הגדולים.
אחרי שנים רבות נפגשו הרב ותלמידו 

חת. שמחת הרב היתה גדולה באכסניא א
בראותו את פרי הלוליו ובשומעו ממנו חדושי 

  תורה מופלאים.
בשמחתו קרא הרב לבעל האכסניא וביקשו 
להביא לכבוד האברך האורח יין משובח 
ושאר מיני מגדים, תמה בעה"ב ושאל את 
הרב: הלא הדרך היא שהצעיר מכבד לזקן 

  וכאן אני רואה להיפך?
עיר זה יקר לי במיוחד ענה לו הרב: אורח צ

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

  ואף אזכיר לו זאת כל ימי חיי.
ונמשל: בעת שאדם לומד תורה הקב"ה הוא 
רבו והוא מסייעו להבין את דברי התורה 

בלשון  –כדכתיב "אני ה' מלמדך להועיל" 
תורה: "המלמד הווה. וכן אומרים בברכת ה

  תורה לעמו ישראל".
נמצא שה"אורייתא" היא החישוק הכורך 

הוא עם  יךיחד בברית נצח את קודשא בר
עמו ישראל, וע"י לימוד התורה זוכים להיות 

  בנים יקירים וחביבים למקום.
חיזוק נפלא יכולה להיות הידיעה שבכל עת 
שאדם עוסק בתורה הוא נעשה תלמידו של 

 ורס יחד עמו עת גרסתו.הקב"ה המלמדו והג
  (חומת הדת פרק י"א) "אשרי העם שככה לו" 

  
מי שמשתדל במצוה שלא  –ויקחו לי תרומה 

ישתדל בריק ובחינם; הרוצה להעביר ממנו 
רוח הטומאה המעשה שהוא משתדל בו צריך 
לקנות בשכר מלא. רוח הטומאה מזומן 

רוח הקדושה אינו כן  תמיד בחינם ובריק אך
אלא בשכר מלא ובהשתדלות גדולה וטהרת 
עצמו ומשכנו וזה שנאמר ולכו שיברו כלי 
כסף וכלי מחיר זו השתדלות בתורה אבל 
השתדלות במעשה אסור לקחת בחינם, 
משום שלא יזכה להמשיך עליו במעשה ההוא 

  (זהר)רוח של קדושה אלא בשכר שלם.           

  
זה ראש השנה יום הדין. וכסף זה יום  –זהב 

הכפורים שבו מתלבנים עוונות ישראל כשלג, 
ונחושת. הם פרי החג בסוכות שעל עכו"ם 
והם פוחתים והולכים. עד כאן ששה מינים; 
ועוד תשעה מינים שש ועזים וכו' כנדד תשעת 

       הימים שמראש השנה ועד יום הכפורים.
  (זהר)         

  
ח"א חי' טהורה גדולה  – ועורות תחשים

היתה במדבר וקרן אחת לה במצחה ובעורה 
ששה גונים, ונטלו אותה ועושה ממנה יריעות 
למשכן. וח"א מעשה נסים הי' ולשעה 
שנבראת בו נגנזה, דכתיב אורך היריעה 
האחת שלושים באמה, מי מביא לך יריעה 

לושים אמה אלא מעשה נס. ועצי של ש
שטים. הם עשו שטות והכעיסוני בעגל יבואו 
עצי שטים ויכפרו על שטותם. עומדים. 
עומדים לעד ולעולמי עולמים. ד"א: בשטים 

חטאו, וישב ישראל בשטים וכו', ובשטים 
מתרפאים, עצי שטים עומדים, ולעתיד לבוא 
הקב"ה מרפא את השטים, ומעין מבית ד' 

  (תנחמא)קה את נחל השטים.           יצא והיש

  
אוהל מועד  –ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 

שעשה משה במדבר כנגד מעשה בראשית: 
יריעות כנגד שמים וארץ כיור וכנו כנגד מימי 
בראשית, מזבח העולה כנגד כל הבהמות, 
מזבח הקטורת כנגד כל הבשמים, מנורה נגד 

ה ולבנה, ושבעת נרותי' כנגד שבעה חמ
כוכבים המשמשין את העולם והם שצ"מ 

  (ברייתא דמס' מידות)                             חנכ"ל.

  

        הליכות והלכות הליכות והלכות הליכות והלכות הליכות והלכות 
  מהלכות מוקצה בשבת

הרמב"ם כותב: אסרו חכמים לטלטל מקצת 
דברים בשבת כדרך שהוא עושה בחול. ומפני 

  מה נגעו באיסור זה?
אמרו ומה אם הזהירו נביאים וצוו שלא 

ילוכך בשבת כמו בחול ולא שיחת יהיה ה
שבת כשיחת חול, קל וחומר שלא יהיה 
טלטול שבת כטלטול חול כדי שלא יהיה 
כיום חול בעיניו ויבוא להגביה לתקן כלים 
מפינה לפינה וכו', עיי"ש (הלכות שבת פכ"ד 

  הי"ב).
וישנם עוד טעמים בראשונים לאיסור זה. 

 הוצאהוכמובן, שאין אנו עוסקים בדיני 
שהם בתוך  מוקצהבית לרחוב אלא בדיני מה

הבית גופא. חכמים חלקו את דיני מוקצה 
לארבעה חלקים בהתאם לשימוש שיש 

  לחפצים:
  א. כלי שמלאכתו לאיסור.

  ב. מוקצה מחמת גופו.
  ג. מוקצה מחמת חסרון כיס.

  ד. בסיס לדבר האסור.
  . כלי שמלאכתו לאיסורופירושם: 

ה שמשמש לעשיית מלאכ כליהגדרתו: 
האסורה בשבת, כגון: פטיש, מברשת נעלים, 
פומפיה, מסרק, מפתח מכונית,  קרש גיהוץ, 
סיר ריק, ספר טלפונים, מאפרה, מחט, 
סיכה, פמוטים לא יקרים, וכל דבר שעשוי 
לתשמיש האסור בשבת נהיה מוקצה ואסור 

  בטלטול.
אך כיון שהם "כלים" שמשתמשים בהם 

ת אם ביום חול התירו חכמים לטלטלם בשב
  הוא צריך לגופן או למקומם.

, שצריך את גוף הכלי לשימוש דבר לגופו
המותר. כגון פטיש לפצוח אגוזים; ספר 
טלפונים למצוא כתובת שצריך לילך לשם 
בשבת; סיר עם אוכל לאכול את האוכל 

  וכדומה.
, שצריך את המקום שבו מונח החפץ. למקומו

כגון: שכח על השולחן עט או פטיש וצריך 
ום השולחן לשימוש, או אם שכח את למק

התפילין בתוך כיס הטלית וצריך לטלית ואי 
אפשר לו להוציא בלא שיוציא את התפילין. 
וכתב המ"ב שכל ההיתר לצורך גופו זה רק 
כאשר אין לו כלי היתר, כגון אין לו במה 
לפצח את האגוזים. אם יש לו כלי היתר, לא 

  ישתמש בכלי האסור.
שלא צריך לטרוח הרבה  והאגרות משה אומר

  לחפש כלי היתר, רק אם יש לו מזומן.
נחלקו הפוסקים אם לא צריך את המקום רק 
שרוצה ששלחנו יהיה נקי, כגון סיר ריק 
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שעומד על השולחן ורוצה לסדר את השולחן 
  מפני כבוד השבת.

לדעת ה"אור לציון" זה נחשב לצורך מקומו 
ומותר, ולדעת השש"כ וכן הרב אגרות משה 

  אסור לצורך זה.
ולכן, אם יש כלי, כגון עט או פטיש, על 
השולחן מותר בידו (בלא שינוי) להוציאו 
מהשולחן ולהניחו במקום אחר אם יש לו 
צורך בשולחן במקום בו נמצא המוקצה. 
וגדולה מזו אמרו, שאם בטעות הגביהו בידו 
בלי כוונה יוכל להניחו במקום אחר ואין 

(דין זה רק בכלי  צורך להשליכו מידו מיד!
  שמלאכתו לאיסור ולא בשאר מוקצה).

אין לטלטל כלי מוקצה אם מטרת הטלטול 
היא כדי שלא יגנב או יתקלקל. לכן אם שכח 
בחצר אופניים או חפצים אחרים, אין 
לטלטלם ולהכניסם למקום שמור כיון שהם 

שאף על פי  –מוקצה, חוץ מתפילין 
כגון שמלאכתם לאיסור, אם יש חשש בזיון, 

  שנפלו, מותר להגביהם למקום מכובד.
ויש להעיר שהמ"ב כותב שאם יש חשש גניבה 
של המוקצה מותר לטלטלו על ידי גוי, 
שיאמר לגוי להכניסו. וכן מותר לכסות את 

  המוקצה בכלי שאינו מוקצה.

  

        מעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמים
השוטרים באו לתפילת 'הנץ' 

  ועצרו את רבי שמעון ברגשטיין
התולה בטחונו  כמה מאושר הוא האדם

באלוקיו, משליך עליו כל יהבו, ורואה 
בהשי"ת את המשענת האמיתית הסומכת 
ומחזקת אותו בכל האירועים הקשים של 
  החיים, אירועים שאינם מדלגים על אף אחד.

יהודי כזה, גם אם יעבור עליו מה שיעבור, 
פניו המצב נראה כחמור ביותר,  - וגם אם על

 –, הוא וורודיםוהעתיד אינו נצפה בצבעים 
באמונתו יחי'ה; הוא בבטחונו בבוראו ישמח 
ויגל, וכך יעברו עליו כל משברי החיים מתוך 

  שמחה ואמונה.
סיפר הרב בנימין ברגשטיין סיפור מופלא על 
אביו, הגאון רבי שמעון ברגשטיין סיפור 
מופלא על אביו, הגאון רבי שמעון זצ"ל שהי' 

, רעם וחביבם של רבים מגדולי הדור
-שהתפעלו מאוד מדמותו התורנית ושגב

  אישיותו.

בשחר נעוריו למד הגאון רבי שמעון 
ברגשטיין זצ"ל בישיבתו של הגאון רבי 
אלחנן ווסרמן הי"ד בברנוביץ'. למרות גילו 

חד אהצעיר, נחשב הבחור ברגשטיין ל
מאריות הישיבה, ונוע כעילוי וכ'עובד' 

  מופלא.
הפולנית.  בעיה אחת היתה לו, והיא אזרחותו

השלטונות הרוסים לא חיבבו, בלשון 
המעטה, את הנתינים הפולניים, וראו בהם 
כבוגדים פוטנציאלים. בשל כך הם חיפשו את 
הבחור ברגשטיין, כדי לעוצרו ולגרשו 

  לסיביר.
אבל, למרות החיפושים התכופים והפשיטות 
שנעשו במקומות שבהם הוא היה אמור 

אשו החריף להימצא, הצליח תמיד הבחור בר
לחמוק מאנשי המשטרה, כשהחליף מדי יום 
את מקומות הלימוד שלו, והיקשה בכך על 
המחפשים שלא ידעו היכן הוא מסתתר. 
השלטונות מצידם לא התייאשו והמשיכו 

  לחפשו.
  על העגלה היישר לסיביר

למרות היותו נע ונד בסדרי הלימוד, השתדל 
לשמור מכל משמר על זמני התפילה 

לו, ומדי בוקר התייצב למנין הקבועים ש
  'הנץ', ואחר כך התיישב ללמוד.

הפסוק בפרשת קורח  בקיוםהוא הסביר זאת 
ויודע ה'  –(במדבר, פרק ט"ז פסוק ה') 'בוקר 

את אשר לו', וכו', דהיינו שמי ששומר על 
ה'בוקר' שלו, השם יתברך מתקרב אליו 
במיוחד, ומודיע לו את שעליו לעשות בכל 

  ם.תהלוכות החיי
הימצאו בקביעות בתפילת ה'ותיקין' 
התגלתה לשירותי הביטחון הרוסיים, שהבינו 
שם הם מעוניינים לתופסו, טוב יעשו אם 

התפילה ההוא, וילכדוהו 'על חם'  ניןמליגיעו 
  באמצע התפילה.

וכך עשו. בבוקר אחד הגיעו השוטרים להיכל 
הישיבה ובטרם יהיה' באפשרותו להמלט, 

הבחור 'המבוקש', נתנוהו תפסו במהירות את 
באזיקים, והעלוהו על העגלה שנוסעת היישר 

  לסיביר.
הדבר גרם להלם ולצער עצום בקרב כל בני 
הישיבה בברנוביץ', שראו את חברם 

חכם יוצא לגלות בסיביר, ובטרם -התלמיד
צאת העגלה לדרכה זרקו לו חבילות של מיני 
מתיקה, כדי להנעים לו את גלותו, ונפרדו 

בבכי ודמעות, תוך הבעת תקווה להפגש ממנו 
  שוב בקרוב.

ר' שמעון עצמו, מי שישא על גבו ברבות 
הימים את הרבצת התורה לצעירי הצאן 
בארץ ישראל, לא שאל שאלות, אלא בטח 

 –בבוראו בבטחון גמור, וידע שגם עתה 
יקיים השי"ת  –למרות כל מה שעובר עליו 

י ויודע ה' את אשר לו', והר –את ה'בוקר 
חז"ל אומרים שאדם המתפלל בותיקין, אינו 

  ניזוק כל היום כולו.
הגם שבמציאות נראו הדברים קצת אחרת, 
לא היה לו ספק שהשי"ת ישמור עליו, והוא 

  לא יינזק.
  ומה היה בסוף?

זמן קצר לאחר שהוגלה הגאון רבי שמעון 
ברגשטיין זצ"ל לסיביר, הגיעו הגרמנים 

ורבם רבי  –ים לברנוביץ', והוציאו את הבחור
  להריגה. –אלחנן בראשם 

ורבי שמעון ברגשטיין, שכבר הועבד בעבודת 
  הפרך בסיביר, ניצל.

וזכה לעלות לארץ ישראל, להקים משפחה 
של תלמידים לתורה  קדרים קדריםולגדל 

  וליראה.
מאחר וראה שתפילת 'הנץ' הצילה את חייו, 
החדיר ר' שמעון את מעלת התפילה עם הנץ 

  )ברכי נפשי(                  אחריו.-בניוהחמה בלב 
  
  
  
  

  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ע"הרחל בת שרה    

  ת.נ.צ.ב.ה

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  זצוק"לשרה 

  ת.נ.צ.ב.ה


