
צב.(   )ב"ק  חז"ל  מדברי  הוא  ידוע  כלל 
והוא צריך לאותו דבר,  'המתפלל בעד חברו 
אסתר  ביקשה  גם  כך  תחילה'.  נענה  הוא 
מגזירת  ישראל  חששו  כאשר  המלכה, 
אחשוורוש והמן הרשע: "וצומו עלי... גם אני 
ונערותי אצום כן" )אסתר ד, טז(, היא ביקשה 
שהם יצומו בשבילה, וגם 'אני ונערותי אצום 
כן' - באופן זה, היינו בשביל ישראל, ואיש את 
'אין חבוש  כי  ועומק הענין הוא,  יעזור.  אחיו 

מתיר עצמו' )ברכות ה:( והוא צריך לסיוע.
הרה"ק מרוזין 
בזה  פירש  זי"ע 
תפילתנו  את 
הכיפורים:  ביום 
והעם  'והכהנים 
ם  י ד מ ו ע ה
היינו  בעזרה', 
עמדו  שהעם 
 , ' ו ת ר ז ע ב '
ה  ל י פ ת ב
עבור  ובתחנונים 
שתקובל  הכהן 
ברצון.  עבודתו 
שהכהן  ואף 
מבחר  היה  גדול 
לא  האנשים, 
בכוחו  היה 
אל  לגשת 
בלתי  הקודש 
ועזר  סעד 
מישראל, שנתנו 

בו כוח.
ת  ר א פ ת ' ה
מרמז  שלמה' 

זאת במה שאומרים בקדושת כתר: 'משרתיו 
שואלים זה לזה... ממקומו הוא יפן ברחמיו'; 
ה'  עובדי  הצדיקים האמיתיים  הם  'משרתיו' 
באמת, הם 'שואלים זה לזה', כל אחד שואל 
חברו,  בטובת  לראות  ובתפלה  בתחנונים 
את  למלא  ברחמיו'  יפן  הוא  'ממקומו  ולכן 

משאלותיהם.
המגיד  ישראל  רבי  הרה"ק  על  מסופר 
לו  שהיה  יהודי  היה  שפעם  זי"ע,  מקאזניץ 

נסעו  ילד,  לו  וכשנולד  בנים,  גידול  צער  ל"ע 
זי"ע.  המגיד  אל  לקאזניץ,  והילד  האם  האב 
לבית  נר  שיוליכו  סגולה,  להם  נתן  המגיד 
שידליקו  ובשעה  שבת,  ערב  בכל  הכנסת 
בן  פלוני  הילד  'עבור  ויתפללו  יאמרו  אותו 
ימים  לאורך  לגדלו  ואמו  אביו  שיזכו  פלוני, 
טובים'. אותו ילד שעבורו הם הדליקו נר, היה 
גם כן מבני עירם, וגם הוריו סבלו מצער גידול 
בנים רחמנא ליצלן. ההורים עשו את הסגולה 
שנתן להם המגיד, וגדלו שני הילדים לאורך 
טובים.  ימים 
הסגולה  ובוודאי 
נלמדת  הזאת 
)בבא  ממאחז"ל 
'כל  מב.(  קמא 

רחמים  המבקש 
והוא  חבירו  על 
לאותו  צריך 
נענה  הוא  דבר, 
]'שיח  תחילה' 

שרפי קודש'[.
י  ד י מ ל ת
ט  " ש ע ב ה
למה  הסבירו, 
בעד  המתפלל 
נענה  חברו 
כל  כי  תחילה? 
המבקש  אדם 
ושפע  ישועה 
פלוני,  בעבור 
נעתר  והקב״ה 
עובר  הרי  לו, 
אל  דרכו  השפע 
אותו אדם. ואם הוא עצמו צריך לאותו דבר, 
הרי הוא נושע, שהרי הישועה בין כך עוברת 
דרכו, אם כן נשארת הישועה גם אצלו ]'אמרי 

אמת'[.
בדרגה גבוהה יותר אמרו, שהמתפלל בעד 
שהוא  היינו  דבר',  לאותו  צריך  'והוא  חברו 
זקוק  עצמו  הוא  כאילו  הלב,  ברגש  מתפלל 
]'שרפי  תחילה  נענה  הוא  אזי  דבר,  לאותו 

קודש'[.

ועשו ארון עצי שיטים אמתיים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו 
ואמה וחצי קומתו )שמות כה, י(. 

וכו',  כל מידות הארון היו שבורות, באורך אמתיים וחצי, 
וכן הוא בכפורת שעל הארון. הרה"ק רבי שלום מבעלזא זכה 
פעם להשגה גדולה ונפלאה, ושמח על כך, אך עיקר שמחתו 
ועדיין  להשגות,  קץ  שאין  השמים  מן  לו  שהראו  על  היתה 
ניתן להשיג ולראות יותר ויותר ללא גבול. הארון רומז לתורה 
להורות  שבורות,  מידותיו  כל  היו  ולפיכך  בתוכו,  שהיתה 
שע"י התורה יגיע להבנה שכל כמה שמשיג קיימות השגות 

יותר נעלות גבוה מעל גבוה, לאין קץ.
הרה"ק רבי יששכר דב מבעלזא זי"ע

והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את 
הארון בהם )כה, יד(.

בעזרת הבדים היו הלוויים נושאים את הארון, נראה היה 
כאילו הלויים נושאים את הארון אבל בהנהגה ניסית מיוחדת 
גם הנהגת  )סוטה לה.(. כך היא  נושאיו  נושא את  היה הארון 
מפרנסים  הם  שה'זבולון'  נראה  חוץ  כלפי  וזבולון',  'יששכר 
האמת  אבל  'יששכר',  שבבחינת  חכמים  התלמידי  את 
והם  נושאיהם,  את  נושאים  התורה  שלומדי  להיפוך,  היא 
המפרנסים את מפרנסיהם, כמו שאמרו חז"ל על רבי חנינא: 

"כל העולם ניזון בשביל חנינא בני".
הגה"ק רבי נתן אדלר זי"ע

ועשית מנורת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה )כה, לא(.
העבודה הקשה ביותר הוא 'זהב טהור', שיהא הכסף והזהב 
של האדם טהור, בלי שום איסור ח"ו. כל המטהר את כספו 
יכול  נעשה במדריגה שהוא  'תיעשה המנורה'  ביותר,  וזהבו 

לעולם ברוב קדושתו.
הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז זי"ע ]"רשפי אש"[

מקבילות הללואות אשה אל אחותה )כו, ה(.
בתהלים )קיג( כתיב קודם 'הללו עבדי השם' ואח"כ 'הללו 
את שם השם', ובהלל הגדול )קלא( כתיב 'הללו את שם השם' 
קודם, ואח"כ 'הללו עבדי השם'. התפילה היא בחינת 'הללו 
את שם השם', וסיפורי צדיקים בבחינת 'הללו עבדי השם', כי 
הצדיקים שאנו מדברים מהם הם עבדי ה'. אם כן שבח הבורא 
'מקבילות  בפסוק  הדבר  ומרומז  שווים.  הצדיקים  ושבח 
הלולאות' - ששני ההילולים שווים, וכשאנו מספרים בשבח 

הצדיקים עובדי השם, הרי זה כמו שבח הבורא.
הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע ]"עירין קדישין"[

ממעיינות החסידות 

ונכתב בספר
סוככים  למעלה  כנפיים  פורשי  הכרובים  והיו 

בכנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל אחיו )כה, כ(. 
כשאדם מעורר רחמים בתפלתו על חבירו, קרובה 
תפילתו להתקבל ברצון, גם מה שהתפלל על עצמו. 
לא כן כשהאדם אינו משגיח רק על עצמו, רחוק הוא 

מאד שתפלתו תעלה למעלה לרצון. 
למעלה',  כנפים  פורשי  הכרובים  'והיו  הרמז:  זהו 
רומז למעלת התפלה כמ"ש )ישעיה א, טו(: 'ובפרישכם 
בתפלתם  להגן   - בכנפיהם'  'סוככים  וגו',  כפיכם' 
 - אחיו'  אל  איש  'ופניהם  ידי  על  רחמים,  ולעורר 
יב- לו,  )להלן  שנאמר  וזהו  חברו.  טובת  על  להסתכל 
את  ויחבר  אחת,  אל  אחת  הלולאות  'מקבילות  יג(: 

היריעות אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד', כי 
ע"י שהתפילה מתוך אחדות עם כל אחד ואחד מבני 
ישראל, אנו מעוררים ג"כ למעלה את הרצון להושיענו, 
אחדות  בתוכנו  שישכון  פירוש:  אחד',  המשכן  'והיה 

הבורא ב"ה.
"תפארת שלמה"

 להרה"ק רבי שלמה מראדומסק זי"ע

מעלת התפילה בעד חברו

בס"ד. גליון קכ"א • פרשת תרומה תשע"ח • דף היומי: ע"ז ל"ג 

5:06  ............ הנרות:  הדלקת 
5:26  ......................... שקיעה: 
6:44  ................... החמה:  נץ 
8:48  .............. מג"א:  סזק"ש 
9:24  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:18
מנחה גדולה: ............... 12:35
שקיעה: ......................... 5:26
מוצאי שבת '50 דקות': ........ 6:16
מוצ"ש זמן ר"ת .............. 6:38

זמנים לשב"ק פרשת תרומה

ליקוטים יקרים



לזכר עולם יהיה צדיק

ושכנתי בתוכם
מקדש  לי  "ועשו  בפרשתנו  הכתוב  על 

לא  הקדוש:  האלשיך  כתב  בתוכם",  ושכנתי 

כי  מכאן  שלומדים  ושמעתי  'בתוכו',  אמר 

עיקר השראת השכינה הוא באדם, ולא בבית, 

ולכן אמר 'בתוכם'.

זי"ע  מליובאוויטש  בער  שלום  רבי  הרה"ק 

אמר על כך: כשאמר השי"ת 'ושכנתי בתוכם', 

נוצר בית המקדש קטן בכל בני ישראל שהיו 

אז ושיוולדו עד ביאת המשיח!

מסופר על הרה"ק רבי מנחם מנדל מקָאצק 

מתגורר  היכן  אנשים:  שאל  שפעם  זי"ע, 

וביה:  מיניה  מקאצק  הרה"ק  והשיב  הקב"ה? 

"הקב"ה מתגורר היכן שנותנים לו להיכנס!"...

וכיום,  כך:  על  מוסיפים  היו  החסידים  זקני 

מתגורר הקב"ה אצל מי שלפחות אינו משליכו 

החוצה!...

הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זי"ע
ז' באדר תקפ"א, 197 שנים להסתלקותו

א' אדר תכ"א: ביום זה נפטר הגה"ק רבי 
יהושע הלוי הורוויץ מפרעמיסלא זי"ע, שהיה 
מכונה בפי בני דורו "ר' יהושע הארוך", וזאת 
על שם שמדי שבת היתה קומתו מתגבהת 
עד מוצאי שבת. בידי צאצאיו השתמר ניגון 
והצדיקים  בשבת-קודש,  שר  שהיה  מיוחד 
זה  ניגון  לשיר  נהגו  ודזיקוב  ראפשיץ  לבית 
בתפילת שחרית בשבת קודש בחרוז 'לא-ל 

אשר שבת'.

צרפת  קיסר  נאפוליון  תקס"ז:  אדר  א' 
אותה  שכינו  רבנית  אסיפה  זה  ביום  כינס 
תוקף  לתת  מהם  דרש  נאפוליון  'סנהדרין'. 
הלכתי להגדרת הקשר היהודי לדת ישראל, 

ולצרפת ארץ מולדתם.

ד' אדר תש"א: ביום זה הוקם הגטו היהודי 
שבפולין.  קראקא  המפורסמת  העיר  בקצה 
עד  בו,  התייסרו  יהודים  אלפי  עשרות 

לחיסול הגטו בו' אדר תש"ג.

ונפטר  נולד  ב'שס"ט-תפ"ט:  באדר  ז' 
בהר  ונטמן  רעיא מהימנא,  ע"ה,  רבנו  משה 
נבו בעבר הירדן. ב'סדר תיקון שבעה באדר' 
שנתחבר ע"י הגאון המקובל רבי יוסף חיים 
בהקדמה:  כתב  חי',  איש  ה'בן  זי"ע  מבגדד 
ונורא שבו  יום קדוש  ז' באדר, הוא  זה  'יום 
קם  לא  הנביאים אשר  אדון  נפטר  ובו  נולד 
כמותו'. והגאון ר' חיים פאלאג'י כתב בספרו 
'מועד לכל חי': עיצומו של יום זה מכפר כמו 

יום הכיפורים!

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תקי"א בברכת מרן הבעל שם טוב הק'. הבעש"ט התאכסן לפני כן בבית אביו 
הרבני הנגיד ר' משה יחזקאל ואמו מרת רייזל ע"ה בסערענטש שבהונגריה, ובירכם בבן שיאיר 

את העולם.
זי"ע, והכיר בנשמתו הגבוהה. רבי  בילדותו כשהיה רועה, ראה אותו הרה"ק רבי לייב שרה'ס 
לייב קירבו אל הרה"ק הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג זי"ע, ובצילו עלה ונתעלה במעלות התורה 

והחסידות.
כשביקר הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק בניקלשבורג, העיד עליו שהוא ראוי להיות רבן ומדריכן 

של ישראל. אח"כ הסתופף בצל הרבי ר' אלימלך ועוד מצדיקי הדור. 
בשנת תקמ"א הוכתר כאב"ד קאלוב וגליל סאבאלטש באונגארין, שם הקים עולה של תורה 

וחסידות והוציא יקר מזולל. רבים הסתופפו בצילו כשהוא מנחיל להם דעת ויראה טהורה.
נודע כעמוד העבודה בשלהבת קודש, ובעבודת השירה והזמרה בדרגה גבוהה, ןנתפרסם כפועל 

ישועות.
רבנו נתבקש לישיבה של מעלה בז' באדר ב' תקפ"א, ומנוחתו כבוד בקאליב. המקום נעשה לתל 

תלפיות והמונים מגיעים עד היום לציון הקדוש ביומא דהילולא, להיוושע בדבר ישועה ורחמים.
מסופר על הרה"ק רבי יששכר דוב מבעלזא זי"ע, שהיה נוסע בער"ח אלול להתפלל ע"י ציון הק' 

של רבנו, וציבור גדול בא לשם להתפלל עימו ]'נטעי גבריאל' הל' ר"ה[.

מתולדותיו

למען דעת

האלמנה  אמו  מאביו.  רבנו  התייתם  בילדותו 
היתה עניה מאד, ולא היה בידה די מעות כדי 
לפרנס גם את בנה, לכן היה רבנו רועה את צאנו 
קיבל  זאת  ובשכר  הבתים,  מבעלי  אחד  של 

מעט כסף.
אולם נשמתו הגדולה כמהה להתדבק בהקב"ה. 
ופעם הכריז: "רבונו של עולם! הנני אוהבך כל-
כך, שאם תתן לי צאן לרעות אותם, ארעה צאנך 

אשמור חינם אין כסף!"
שרה'ס  לייב  רבי  להרה"ק  גילו  משמים 
וצריך  גבוהה,  נשמה  נמצאת  שבסערענעטש 
לייב  רבי  כשהגיע  המעלה.  לרום  להעלותה 
עדר  רועה  שמונה  בן  נער  פגש  לסערענעטש, 
שירת  מתנגנת  ומפיו  קרעים,  לבוש  אווזים, 
רועים. לשאלתו בן מי הוא, השיב לו הנער כי 
הוא בן האלמנה רייזל. מיד הלך אל אמו וביקש 
סכום  לה  נתן  ואף  כראוי,  יגדלו  שהוא  ממנה 
הסכמתה,  את  שנתנה  לאחר  לפרנסתה.  הגון 
שמעלקא  רבי  של  לישיבתו  לייב  רבי  לקחו 
מניקלשבורג, ואמר: 'הבאתי לכם נשמה גבוהה 
וקדושה מהיכל הנגינה, ובוודאי תראו לעשותה 

כלי שלם בכל המעלות'.
גליל  כל  של  לרב  רבנו  התמנה  לימים 
לחיזוק  גדולות  תקנות  ותיקן שם  סָאבלַאטש, 
הקדושה והצניעות. רבנו היה נוכח בכל חתונה, 
בחלקם   - שלו  הקודש  בשירי  שם  ושימח 
בהונגרית ובליווי תזמורת שהלהיבה את כולם. 
החתונות הפכו מעתה ממקור של פריצות ח"ו 

למקור של קדושה טהרה וחסידות.

היו  שיריו  ישראל,  זמירות  כנעים  נודע  רבנו 
וגם  ישראל,  בתי  בכל  שבת  בלילות  מושרים 

ליד שולחנות הצדיקים בהונגריה ובגאליציה.
ָא  "סָאל  הידוע  השיר  הוא  שבהם  המפורסם 
זי"ע  מצאנז  חיים'  ה'דברי  הרה"ק  קָאקָאש". 
אמר ששיריו של רבנו הם קודש קדשים. עוד 
העיר  סביב  פרסאות  "שלוש  כי  העידו משמו, 

קאליב מרגישים עד היום את קדושת רבנו".
לטייל  תלמידיו  עם  פעם  הלך  שרבנו  מסופר, 
מחוץ לעיר, ורבנו התיישב לנוח מעט. לא רחוק 
מהם עמד רועה עם עדר צאן, וניגן בחליל. רבנו 
ישב אחוז במחשבותיו, והרועה הזה ניגן, מבלי 
ליד  ונתן  רבנו  קם  לבסוף  שומע.  שרבנו  דעת 
הרועה מטבע, כדי שיחזור עוד פעם על הניגון, 
אולם הרועה עמד כאיש אלם, כי לא היה יכול 

להיזכר בניגון. ויהי לפלא.
כששב רבנו לביתו, אמר לתלמידיו: דעו בני, כי 
בניגון הזה זימרו בני ישראל גולי בבל את השיר 
בין  נתגלגל  הדורות  ובמשך  בבל",  נהרות  "על 
הנכרים. עתה גאלתי אותו מדי הגוי והשיר חזר 

לקדושתו הראשונה, ולא ישמע עוד מפי ערל.
בניגון הזה שר רבנו כל ימיו ניגון מיוחד בשפת 
ישראל,  וכנסת  הקב"ה  ייחוד  על  אונגריש, 

בהתעוררות ובהתלהבות עמוקה מאד.
"חסידי  ביותר  נודעו  רבנו  של  מתלמידיו 
'אשוואר'  תקרי  "אל  אמרו  עליהם  ָאשווַאר", 
כבירים  גאונים  כולם  שהיו  ואור',  'אש  אלא 
התפללו  הם  ז"ל,  האר"י  בכתבי  ובקיאים 
בהתלהבות  היתה  ועבודתם  הקבלה  בכוונות 

יוקדת כשרפי מעלה.

רבנו גואל את הניגון העתיקנשמה גבוהה



 /m ה

 "טיגיליון ק -שנה ג' 
 הפסקה -תרומה פרשת 

תשע"ח

 מרבין בשמחה
 )תהלים ק'( עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה

כהוראת הפסוק. והטעם בהוראה זו היא כי הרי 'עוז  -בודת ה' צריכה להיות מתוך שמחה ומתוך רננה ע
נו מבקשים לבא לפני המלך צריכים אנו לבא בהנהגה וחדוה במקומו' כתיב )דהי"א ט"ז כ"ז( ומכיון ש

ובמצב שבו האדם נרצה לפני המלך  ולפני המלך מלכו של עולם לא ניתן לבא אלא בשמחה כי שם אין 
 מצב אחר אלא עוז וחדוה ולכן 'עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה'.

'אין לבא פניו' יהא רק בשמחה כי לו אשר 'מרבין בשמחה' נאמר עליהם, הרי שמכ"ש ה'בואו לאובימים 
לפני המלך מלכו של עולם  א, וביארו בספה"ק כי לא ניתן לבאל שער המלך בלבוש שק' )אסתר ד' ב'(

 ולעבוד אותו בדרך שיעשה נחת רוח לפניו כאשר האדם לבוש בלבוש שק שרומז לעצבות. 
עבודת ה' ועד כמה היא מכרעת שומה עלנו לבאר ענין זה של השמחה מדוע חשובה היא כל כך בענייני 

 ויסודית בכל מה שקשור לנחת רוח לפניו ית'.
* 

אנשים באים בימים יושבים על גבי ספסל בגינת העיר. סדר יומם קבוע בדרך כלל. הם מתאספים בשעה 
שהשמש עולה ומחממת בקרניה את היקום, גם הצל מתחמם והולך,  הם משרכים את רגליהם שכבר 

דואבות רגליהם מימי המלחמה הנוראה עת ברחו להציל את נפשם מיד יילים, עוד גמעו מאות ואלפי מ
שונא, מתיישבים בכבדות על גבי הספסל וכל אחד בתורו מתחיל לספר את צרותיו היומיות, הכאבים בכל 
אבריו והמחושים שבכל חלקי גופו ונפשו. מרירות גדולה שורה באויר הגן הנעים, הבריאה כל כך מלבלבת 

 ת חיות, אבל בסביבת הזקנים הללו אווירת נכאים.ומלא
וצותיו סדורות לו תלתלים, כולו אומר חיות ולפתע חולפת על פניהם עגלת צב ובה ילד קט תכול עינים וק

ושחוק. גם הוא בא אל הגן לשאוף את האויר הצח והנעים. ויהי כאשר אך חלף עבר על פני הזקנים 
לתה בת שחוק גם על פני הזקנים שנהנו מחכמותיו ושחוקו הכובש ע הנכאים ופתח פיו בשחוק גדול מיד

 לבב כל אדם. 
רנות מלאה, כהתינוק שהוא מלא היסוד העצום כי שמחה היא חיות ועתיאור זה מן החיים ממחיש לנו את 

חיות ושמחה המשפיעה לא רק על עצמו אלא גם על הסביבה, משא"כ הזקן שכוחו מידלדל והולך, חיותו 
מן החיים בעצמם את היסוד  ולכת, עליו נחה העצבות, עליו רוח הנכאים משתלטת. הרי לנופוחתת וה

 האמור כי שמחה היא חיות ועצבות היא חוסר חיות ודומה יותר למיתה.
חיות והערנות ולא ומוכרחת שיהא האדם קשור לבחי' ה כן שהשמחה בעבודת ה' הינה יסודית נמצא אם
 בוש שק, ועוז וחדוה במקומו כתיב, וכנ"ל.עצבות וחוסר חיות כי אין לבא אל שר המלך בל למצב של

* 
בוד בלבוליו הנפשיים הוא לא מסוגל לעשהוא קשור לגופו ולצרכיו האישיים, לדאגותיו ולהאדם כל זמן 

ה גם אם הוא כבר עבד את עבודתו הוא מבין כי אין הוא ראוי שעבודה שכזו ראוי' מתוך שמחה. את ה
 ה הבאה אף היא בסכנה.העבוד, מה שגורם יותר שהשמחה ממנו והלאה, ולבוא לפני המלך הכבוד

היא להתנתק מן הגוף וכל הסובב אותו בכדי להגיע לעבודה נכונה שהיא עבודה בשמחה, צה היחידה הע
, בכך הוא מתנתק מן החלק שגורם לו חוסר חיות והוא מתמלא עבודההלפחות לכמה רגעים מן התפילה ו

רי שהוא ברגע שהאדם מצליח לבצע את ההתנתקות הזו השהוא כולו רוחני.  בחיות ושמחה בהגיעו למצ
ל הוא את תפילתו, שהרי גופו אינו ראוי לכך אבבל קא אינו ראוי שהשי"ת יגם מתעודד מהמחשבה שהו

   יה בשמים לרחמים ולרצון.תוך גופו וממילא עבודתו רצויה וראוהרי חלק מהזמן כלל לא היה ב
ק את עצמו באמת מה מצבו וא מחובר לגופו איננו מסוגל לבדוומעלה גדולה יותר יש כאן, כי כל זמן שה

ל מצבו הוא נכון ומדוייק ר ונגוע בעצמו, ברגע שהוא כבר התנתק מעצמו הרי שחשבון נפשו עכי הוא קשו
 ר. הרבה יות

* 
על דוד המלך ע"ה שאמר 'שמרה נפשי כי חסיד אני', כל מלכי מזרח ומערב רמז נפלא יש לכך בדברי חז"ל 

בי, יפה דנתי ... אני נמלך במפיבושת ר בים אגודות אגודות בכבודם ואני ידי מלאות בדם שפיר ושליאשיו
ם, הם לא אגודות בכבוד -מם . והרמז כאן ברור, אומות העולם קשורים בעצ'.(יפה חייבתי )ברכות ד

הם לא מסוגלים להתנתק מעצמם, אבל אני חסיד, אני מסוגל להתנתק  כי תתימסוגלים לעבוד עבודה אמ
ולבדוק את עצמי אם עבודתי נקיה או לאו, דם שפיר ושליא  ולעבוד עבודה בלא קשר לעצמי, להתנתק 

 והאם יפה דנתי או יפה חייבתי.
, עי"ז הוא ל עבר החיות האמתיתא זהו הדבר הנשגב שבעבודת ה' בשמחה. התנתקות מן החלק הגשמי

 , ואז להגיע לחשבון הנפש אמתי היכן מצבו בעולם.מקומו''עוז וחדוה בש קרוב להשי"ת חי החיים
 משנכנס אדר שכל הזמן מלא חיות ושמחה האפשרות להגיע לכך מסוגלת הרבה יותר 

 )עפ"י דרך המלך ויגש תר"ץ(
                         

והיה מין עץ של קדושה, רק נתגלה בו במשכן קדושה לעילא מן עולם הזה, קדושה של כל  המשכן, לא בלבד שהכתלים נתקדשו 
העולמות ולעילא מכל העולמות. מי הביא והמשיך קדושה זו על המשכן, ישראל, כי בכל איש ישראל יש קדושה של לעילא מן 

 )דרך המלך ויחי תר"צ(עולם בשביל כל ישראל. העולם. ... וכשכל ישראל קידשו את המשכן, נמשך במקום הזה אור של לעילא מן ה

 

 

 
 מנוחה נכונה -שבת הפסקה 

השנים יצאו לדרך. טיפוס על ההר במקור כוונתם. ההר גבוה מאוד 
ומאמץ לא פשוט נדרש בכדי להגיע אל פסגתו. השנים, כוח רב 

תניהם, צעירים הם לימים והם חפצים לממש את פסגת במו
 חלומותיהם, טיפוס על ההר הגבוה ולתקוע שם יתד ניצחון.

עם שחר, לקחו את תרמיליהם, ויצאו לדרך. צעדים נמרצים הם 
צועדים בקצב אחיד, פסיעה אחר פסיעה, ערניים ושמחים, 
 מקווים כי גם בהמשך הערנות והכוח יעמדו להם לעמוד במשימה

 שנטלו על עצמם.
השמש יצאה על הארץ, הגוף החל להתחמם ממאמץ והם עצרו 
לרגע ללגום מים חיים וצוננים. עוד שעות אחדות הם צועדים, הם 
 מביטים לאחור ומסכמים הצלחה די מרשימה לשעות הראשונות.

השמש מטפסת יחד איתם במעלה השמים, היא כבר עברה את 
ן השני של כפת השמים, גם השיא וממשיכה במהלכה לעבר הכיוו

 בהולכים השקיעה מתקרבת, הם צריכים מנוחה. 
מתכוננים למנוחה בת שעתיים, כך הם סיכמו. האחד מוציא את 
שק השינה שהביא אתו, מציע על הארץ ונשכב. כמעט שנרדם, 
בהיותו בטוח שגם חברו עושה כמותו, אך מתברר שלחבר יש 

שכזה, על אבני ההר תכנית אחרת. הוא לא מסוגל לנוח בשק 
הדוקרניים ותחת כיפת השמים. הוא חייב מיטה מוצעת וחדר 
חמים ונעים, על המזרון האישי שלו, ועל זוג הכריות 
שלמראשותיו. והוא אכן מתכונן לכך ברצינות. הוא החל לפסוע 
לכיוון מטה, אל ביתי שבשולי ההר, שם הוא ינוח שעתיים בלבד 

 וימשיך לטפס. 
ד מהרה, שניהם קמו בחריצות ממשכבם שעתיים חלפו ע

וממשיכים בטיפוס. הראשון ארז את שקו והחל לצעוד מנקודת 
המנוחה שלו, השני גם הוא יצא לדרך בכוחות מחודשים. שוב הם 
צועדים שעות מספר, בסיומן הם נחים, האחד על מקומו כמקודם 

 אל  והשני שוב שב לביתו אל החדר החמים, אוי, כמה נעים לו, אבל
 סגה יגיע רק אחד מהם. זהותו ברורה לכולנו.הפי

* 
משל זה מביא רבנו ב'דרך המלך' פרשת משפטים, בכתבו, 
שהמגיד הגדול מקאזניץ זיע"א ענה במשל זה על שאלה שהפנה 
אליו חברו הטוב שיחדיו התחילו לטפס במעלה העבודה, ולימים 
פנה אליו בשאלה כואבת ומייסרת, היתכן שהמגיד הק' הגיע לאן 
שהגיע והוא עצמו נותר אי שם מאחור.. התשובה נוקבת 
ומייסרת. ההפסקות, תקופות הביניים, הן הן המכריעות את עתיד 
העלייה שעלה האדם עד כה. צורת ההפסקה תכריע אם כשישוב 
ויעבוד נקודת הפתיחה תהא גם נקודת המוצא, או אי שם למעלה 

 וימשיך לטפס ולהתעלות. 
* 

בידנו אם  ההכרעהבונן בנאמר, הזמן להת שבת הפסקה,
ההתעלות הנשגבה של ימי השובבי"ם, התיקונים, הקבלות טובות 

השעות הרצופות תהיינה נקודת הזינוק לקראת מחיית עמלק ו
וימי הפורים הקדושים, או שה'הפסקה' וימי הביניים שאחרי 
השובבי"ם תהיינה ח"ו ח"ו נפילה לנקודת המוצא ואז עבודת 

 ---מאיזה נקודת מוצא  בלהפורים תיעשה, א
  - - -מנוחה נכונה 



 פרק קי"ד

 'בקיאות' ב'עיון'
כשמצליחים  –תזכורת קצרה בענין המהותי בו אנו עסוקים. 'התאמה גורמת הנאה'  -כדרכנו 

להתאים את המטלה שאנחנו מטילים על האדם למידתו ולתכונותיו האישיות מטלה זו סופה 

ה בצורה הטובה והמושלמת ביותר ששייך, כי המבצע את הפעולה עושה אותה בצורה שתיעש

הוא מפני ההנאה הצרופה  –כבר נכתבה כמדור זה ארוכות  -הטובה והמושלמת ביותר, והסיבה 

שנגרמת למבצע בעת עבודתו, ואין לך אדם שיוותר על הנאה בכל רגע שהוא יכול לשאוב עוד 

 ועוד ממנה.

למד ונותח במסגרת זו במטרה להביא להבנה כי כאשר אנחנו מבקשים לחנך את יסוד זה כבר נ

תלמידנו לתורה ושהתורה תהיה עיקר מהותם לבל יפזלו למקומות אחרים לחצוב להם בורות 

לומדים תהיה הם היצר מזֵמן להם בכל עת מצוא, שומה עלינו לגרום לכך שהתורה ששנשברות 

ולדרך מחשבתם ושאיפתם וככל שהלימוד 'יתאים'  מקור הנאתם, שהלימוד יתאים לצורת

למידתם כך הקשר הישיר והחיבור של האור העליון אור התורה הרוחנית יתחבר למהותם ויגרום 

 להם הנאה קדושה וזכה לאורך ימים.

'ולמה תתפלא מעתה על  :בתוך הדברים אף התלהטה רוחו של רבינו בחובת התלמידים וכתב

 'ת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא''יפה שעה אח דברי המשנה

כאשר אתה זוכה להנאה הגדולה הזאת של אור רוחני שאתה אוהב כל )אבות פרק ד' משנה י"ז(. 

 כך. כל זה כבר נכתב ואף נשנה בדברנו בס"ד עד כה.

 עתה, ממשיך רבינו בדבריו הק' ביסוד גדול לכל תלמיד שלומד ומתענג בלימודו. 

הירות גדולה ועצומה צריך כל צורב ולמד תורה כשלומד את הדברים הללו ומתחיל להתבונן ז

בעצמו 'האם אני מתענג בלימודי' או האם מתוך הנאה שיש לי בלימוד משמע אני כבר במצב 

הנרצה ובדרך אליה העמידו בפני בעת שהתחלנו לצעוד במשעול הכרמים יד ביד עם רבינו 

תית ולא נכונה ח"ו. צריך א, או שמא ההנאה שיש לי איננה אמזיע"הקדוש מפיאסעצנא הי"ד 

 בדיקה רצינית ואחראית לזה ואי אפשר לפטור את הענין בדמיון  או השערה קטנונית בלבד.

כשסיימת  המבדק יהיה פשוט באוד, בדיקה פשוטה אך נוקבת. בדוק ממה מקור ההנאה שלך

אותו ואתה מרגיש מין נעימות ושמחה שאתה  ללמוד את חוק לימודך. יש לימוד שאתה מסיים

לא יודע להסביר אותה אבל זו תחושה נעלית ומרוממת, שמחה שנותנת לך תחושת קרבה 

לרוחניות, תחושה שמבקשת להישאר עוד ועוד לבל תפוג לעולם, זוהי הנאה שאשריך שזכית 

יבור של צינורות לה, היא היא ההנאה שאנחנו מבקשים ומצפים שתגיע, ההנאה שנוצרת ע"י הח

הרוחניים העליונים שמזרימים את ההנאה והשמחה אל צינורות הרוחניים שלך שאתה בנית 

 ויצרת במשך שנות עבודתך על החלק הרוחני שהוא יהא הדומיננטי והמוביל אצלך.

אבל אם השמחה וההנאה שלך בעת סיום הלימוד הוא מעצם הסיום, אתה נהנה שקיימת מצות 

תחושת העונג היא לא מקדושת הלימוד אל ממה שסיימת את חוק לימודך, לימוד תורה אבל 

סימן הוא כי עדיין לא הגעת אל המקום אותו בחר ה' לשכון בו. עליך עוד לעבוד לרומם ולחזק 

 את החלק הרוחני שבך.

ומעתה, מחזק ומבסס רבינו את דבריו. נמצא מכל האמור כי העונג שלך צריך להיות יותר חזק 

גיה קשה ומורכבת יותר. ככל שהנושא הנלמד קשה ומורכב יותר כך כל חושיך ככל שהסו

ומחשבותיך נתונות באותו ענין, ומשמעות הדבר הוא שכל כולך מונח בדברי תורה רצון ה' 

וקדושתו בעולם. ולכן כשאתה מסיים את לימודך כל כולך שקוע בקדושה וטהרה והאור הרוחני 

 התענוג גם כן מרובה עד שלא ניתן לבארו בפה.משפיע עליך בעוצמה מרובה ולכן 

והתלמיד אשר יתענג יותר אחר לימוד קל מאשר לימודו   -קובע רבינו דברים כדורבנות  -אבל 

דבר קשה, סימן הוא שאין תענוגו אמתי תענוג גן עדן, רק מן מיעוט עבודה ומן מנוחתו 

 והתרשלותו תענוגו. 

זהירות גדולה שלא ללמוד בעצלות והתרפות, ועוד  צריך -הוא אשר פתחנו בתחילת הדברים 

 -ליהנות מכך, ויותר מזה, עוד לחשוב שיש לו תענוג גדול ואמיתי רוחני. ובמילים פשוטות יותר 

לא ללמוד עיון בדרך של בקיאות. גם העיון וגם הבקיאות יהיו בכל שימת הלב וההעמקה 

דבקות אמתית וחסידית בתורה הקדושה בחדירת כל כוחות הגוף והנפש אל הנושא הנלמד. זהו 

 ובבורא ית"ש. שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא.

 

    

 מכון 'מחשבה טובה'
 ייעוץ והדרכה לאור תורת הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"א

-------------------------------------------------- 

 לאמץ ברכים כושלות

 חרדות? תלותיות? בעיות רגשיות? חוסר מוטיבציה?
 קבע פגישה אישית עוד היום 

 ותתחיל לחיות מחדש
  וממוקד מטרהחם טיפול אישי 

 י ברק ורחובותקבלת קהל בירושלים בנ
5061267250 dmh@okmail.co.il  

 

 ליון יו"ל ע"י יהג 

 5061267250קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץ הר"ר 

 dmh@okmail.co.il   לתרומות והנצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצה

 לחשוב מחשבות לעשות

עבודה קשה השקיע אליהו בעבודת ההתמדה בתורה. הדבר 

היה קשה עליו מאוד הוא לא מצא טעם וחשק בלימוד, כל 

ו בקושי רב. הוא חיפש צעד שצעד בלימוד התורה עלה ל

עצות ותחבולות, טיכס עצה להתחזק בזה, וזכה ברוך ה' 

להתמדה העמקה בדרך נפלאה ביותר. גם אחר שכבר זכה 

לפתיחת הלב הוא זקוק עדיין לחיזוקים שונים בזמנים שהוא 

פחות מרוכז והחשק שוב קצת יורד, אולם הוא כבר יודע מה 

יכול לעזור לו להגביר הדברים שמונעים ממנו את הריכוז ומה 

 הוא כתב לעצמו את הדרכים שסייעו לו בעבר. אותו שוב.

* 

מאמצים רבים השקיע יענקל בהקניית מידת הזריזות 

עד לאחרונה הוא היה עצלן נוראי. כל דבר היה לוקח בעצמו. 

לו זמן ארוך בהרבה ממה שצריך לקחת אותו דבר כשנעשה 

גם כאן הוא נעזר  ה'.בזריזות. הוא עבד על כך והצליח ברוך 

בניסיונו הקודם לחזק ולשפר את המידה החדשה על בסיס 

גם הוא תיעד את דרכי  הניסיון המוקדם שהוא רכש.

 ההצלחה הקודמת.

* 

עמל רב השקיע יצחק בעבודת התפילה. הוא התקשה מאוד 

בריכוז מחשבותיו בדיבורי התפילה, הוא כאב מאוד את 

שיועילו לו את הדרכים המצב והחליט לברר לעומק הענין 

 ,ולפתח את עבודת המחשבה והציור הנכון ,ון בתפילהולכ

לעורר את ההתרגשות וההתלהבות בדרך הנאותה לעשות 

וברוך ה' עלתה בידו. היום הוא  ,נחת רוח לבורא יתברך שמו

גם הוא רכש  מתפלל בנעימות וב'געשמאק' שנודף למרחוק.

אשר הוא יפול מת של ניסיון שכלעצמו כבר מידה מסוי

ממצבו הראשון יידע וישוב להתחזק מתוך אותן דרכים  

באותם ימים שקדמו לעליה הראשונה, אולם  שסלל לעצמו

לדאבון לבב הוא לא זוכר כיצד הוא הסתייע בעבר, כי הוא לא 

תיעד ורשם את דרכי הניצחון של עצמו. הוא צריך להתחיל 

  הכל מחדש.

* 

לחמת ות שונים שבך, הרי כבר עמלת להתגבר על חסרונ

עות שונות, מניעות חזקות ילהתגבר על מנמלחמת מצווה 

תיות, שמגיעות מעצם הנפש שלך. הצלחת לעמוד ואמ

ולטכס עצה האיך להתגבר ולשנות, שים לב כיצד עשית זאת 

וסכם לעצמך את הכללים שסייעו בעדך. לא יתכן שאינך 

הוא  כיצד מכיר כללים אלו, כי רק 'שוטה אינו מרגיש'

 משתנה.

 )צו וזירוז טו(

 

 זכותלליון יהדפסת הג

 שליט"א שמואל חיים הרשקוביץ הרה"ג
 תחי'לרגל שמחת נישואי נכדתו הכלה החשובה 

 שליט"א משה נתן נטע הלוי דופלטבת לחתנו הרה"ג  
 עב"ג החתן המו"מ בתוי"ש טהורה

 ני"ו אהרן ישעי' פאלק בלומנטלמורנו 

 אשליט" אריה יהודהבהרה"ג 
כל זיווג זה ומלראות רוב נחת דקדושה מ יה"ר שיזכו

 "רורך ימים ושנים טובות אכיאל יוצ"ח

 



�        
  

  
  בה"י

  קונטרס
  

  

  
  דברי אלוקים חיים
  שזכינו לשמוע 

  ובמלוה מלכה רעוא דרעויןב
  ימפ
  

  כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
    תרומהקודש פרשת ת שבב

  
  חיו"ל בשנת תשע"

  
  
  

  יו"ל ע"י
  המאור שבתורה מכון

  שע"י מוסדות טאלנא
 עיה"ק ירושלים תובב"א
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  øîàå áøä: פתח

úáù úëñîá (:çö)ïðáø åðú'  åéä íéöåøç  איתא

 ïéñø÷ ïéàøðå ,íéðãàä åéä íéìåìçå ,íéùø÷

 .'òé÷øá íéáëåëë úåàìåìá  

  

éöåøç åéä íéùø÷äù ,àåä àøîâä éøáã í ביאור

 íúéúçúá- ì ñðëéäì åìëåéù éãëáíéðãàä êåú ,

 íéðãàäå ïéòë íéìåìç åùòð ,ìåáé÷ úéá éãëá

íéùø÷ä úà íëåúì ìá÷ì åìëåéù åéä íéñø÷äå ,

íéáëåëë íéàøð .òé÷øá   

  

ä úåëééù ïéáì íéùø÷ä êà ,úðáåî íéðãà ההו

 úåëééùíéñø÷ä ìå íéùø÷ì ,ãåàî ääåîú íéðãà

å áúëù é"ùøéôá ù"ééò úåàìåìá ïéñø÷ ïéàøðå'- 

 .'àéä éúéøçà àúìéî øàù íâ åáúë ïëå

úåëééù ïéàù íéðåùàøä ì íéñø÷ä ïéá ïéá

äå íéùø÷ä ,íéðãà ïë íàåãåàî àìôé,  òåãî

 úîàá íò ãçé íéñø÷ä úà àøîâä äè÷ð

íéðãàäå íéùø÷ä, å ãåò å"àå ìù úôñåúá

.øåáéçä  

  

äæá äàøð, ã äðä äæá øåøù éìåì åéäù אשרו

íéìåìç íéðãàä,  ñðëéäì íéùø÷ä íéìåëé åéä àì

ì ïëå ,íäáàñéâ êãéà –  íéùø÷ä åéäù éìåì

 åéä àì íéöåøç íäå ,íéðãàá ñðëéäì íéìåëé äðä

 ïôåàá íéùø÷ä úãéîò éìåìéàå áéöé êåúá ÷æç

íéðãàä,  úåòéøéä úà ñåøôì äéä øùôà éà

 àöîð ,ïëùîä éáâ ìò íéñø÷á úåøáåçîä

ù úîàá íéñø÷ä ïéðò íúãéîòá ãîåòå äìåú

ù äðúéàäì  íéùø÷ä êåúáä.íéðãà  

  

àìôð ÷îåò äæá óéñåäì , ì"æç äðäã אפשרו

 åøîà(:ç á"á)  íìåòì íéáëåëë íéáøä é÷éãöîå'

 ãòå(â ,áé ìàéðã) -  éãîìî åìà .'úå÷åðéúù àöîð íâ

 úå÷åðéú éãîìî ïëùîä éñø÷ íâå íéìåùî

íéáëåëì.  

  

íéøáãä úà íéòèäì åðøîà,  ïéáù éåîéãá וכבר

 ,à÷ééãá íéáëåëä ïéáì íéãîìîä íéáëåëä äðäã

 àìù íìåòá äãéçéä äàéøáä íä åàøáð êøåöì

 àìà ,íîöò ìù äúòã úà ñéôäì éãëá ÷øå êà

 äðáìääùðòð ïëìå äéøáãá ä÷ãö àìù ,æ ìò úà

 éô åìéâù äî íìåò ìù åðåùáëî ì"æç åðì(:ñ ïéìåç) 

 øùôà ,íìåò ìù åðåáø ,ä"á÷ä éðôì çøé äøîà'

 éëì äì øîà ,ãçà øúëá åùîúùéù íéëìî éðùì

 ä"á÷ä äì ïúð äñééôì éãëáå .'êîöò úà éèòîå

 ùøãîá åøîàù åîëå ,íéáëåëä àáö úà(ã ,å ø"øá) 

 íéáëåëä úàå',(æè ,à úéùàøá) åä ,ä"á÷ä øîà ìéà

 ,äìéìá úèìåù úåéäì äîöò äèòéî åæä äðáìäå

 åéäéù úàöåé àéäù äòùá äéìò éðà øæåâ

 åéäé úñðëð àéäù äòùá ,äîò ïéàöåé íéáëåëä

 é"ùø ïåùìå .'äîò íéñðëð íéáëåëä(íù)  úàå'

 íéáëåëä-  äáøä ,äðáìä úà èòéîù éãé ìò

 äéàáö'äúòã ñéôäì . éøä úøéöé úéìëúù
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 íéáëåëäå êà äúéä äúòã úà ñéôäì úðî ìò ÷ø

äðáìä ìù.  

  

úå÷åðéú éãîìî åìùîð êëìã øîåì  íéáëåëì ויש

 íéëéøö íéãîìîäù ,äæ ïéðò ìò æîøì ,à÷ééãá

 úà ñéôäì àåä ãîìîä ãé÷ôúù òãéìå øåëæì

 íéòåè íéãéîìúä øùàë íâ ,íéãéîìúä ìù íúòã

 äëéøö äúéäù åæä äðáìä åîë ,ùðòéäì íéëéøöå

 ïë éô ìò óàå ,ùðòéäì úà ä"á÷ä ñéôä ,äúòã

 íéëéøö êëå ,åîìåòá äùãç äàéøá äøåáò àøáå

 ,åæä êøãá ãéîú âåäðì íéãîìîä íâ íà íâù

 êéøö ,êøèöîä éôë ùéðòäì î"î ãáá ãá íò

 êéøö ùðåòä éðéî ìëá íáø÷ìå ,íéðô øéàäì

 ,áåøé÷å äæä ïôåàá ÷ø íééåàø íéãîìîä åéäé

íéáëåëë íéøéäæî úåéäì.  

  

' בום הרבי רìöà àãáåò äåä  ÷"äøä והה

òéæ" à)÷"ùù úáäà úåãçàå ìàøùé(,  äàøù    מפשיסחא

úéá äðåá ãçà éøôë úçà íòô  øùàëå ,íéöòî

 úçà úåøå÷ä úà úååùäìå íéàúäì éøôëä äöø

ä åì òéøôä ,äúåòøì'÷ðòñ' ]- äèìáù ['ïéò'ä

 åæ øáçúäì úåøå÷ä éúùî äòðîå ,úçà äøå÷î

åæ íò, æ á"øøä ãîòå ì"ö éøôëä äùòé äî úåàøì

 éøôëäù äàøå ,äæä ç÷ì ãâðîù äøå÷ä úà

 éãëá ,ò÷ù åæä äøå÷á èøçå ,'÷ðòñ'ä íò äøå÷ì  

âðî '÷ðòñ'äù ,éãâðä ò÷ùä êåúì íéàúäì ìëåé ã

 úåøå÷äù ãáìá åæ àì êëù éôì ååùåé àìà ,åæì åæ

åæ úà åæ å÷éæçé íâ .  

  

òéæ á"øøä"à  êéà íúà íéàåø ,åéãéñçì ואמר

íåìù íéùåò, ïéôåë ïéà  ,ïù÷òäå èìåáä ãöä úà

 ,åáù '÷ðòñ'ä úà åðîî íéø÷åòå àìà íéèøåç

 úà ìåáñì ìëåéù ,ãâðëù ãöä êåúá íé÷éîòîå

 .ïéðáä ÷æçúé äæ éãé ìòå ,éðùä ãöä ìù '÷ðòñ'ä  

  

, àáù äî ä"äåúä÷ æîøì íéìåëé êàéä זהו

ì òéâäì úå÷åðéúä éãîìî åøéàé íäù åæ àâøã

 ïëùîä éñø÷ì íéìåùî åéäéå ,òé÷øá íéáëåëë

 ,íéùãå÷îä úàæ äðä íîöòá åöøçé íäù éãé ìò

éìá íáíéöéøç åìàëùíéðãàì ñðëéäì åìëåéù , ,

 íäéãéîìú úà åìá÷éù åðééä,íäù åîë ò ìë í

 íäéîâôåíäéúåðåøñçíéãîìîä åìéëùé øùàëå , 

ìøçá ÷åîò õéøç õåéì éòáãë íúåáéåäéîì  ìá÷ì

íäù úåîë íäéãéîìú úà íéðãàá ñðëéäì åìëåé ,

 áöééìå úà íáâ ìò ùåøôì øùôà äéäé æàå ,íîöò

 úåòéøéä éñø÷ íéàøð åéäéå úåòéøéä úà

ëëëå.òé÷øá íéøéäæî íéá  ãåòå éàá ìëù åðãîì

 íáéì ìà åðúðå úåòéøéá øùà íéáëåëá åæç ïëùîä

 ìãåâ úòã ïòîì úå÷åðéúä éãîìî úìòî ìãåâ

.äæä ïéðòä  
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ìä÷éå úùøôá  המאור עייםáúë  æ"àà ההו

 åðéùòî úà ùã÷ì åðçðà íéëéøöù íéøáãä ùøåù'

 êéëøã ìëá íéé÷ìå 'ä úà ãçééì åðééä ,åäòã

 ïëùîä äùòî äðäå ,íéîù íùì åðéùòî ìë åéäéù

 ,íéöò ìù äîä íéùø÷ä éë ,åèåùôë åðéà éàãåá

 íùä ìà øù÷úäì êéøöù ,íéøù÷ ïåùì æîøîå

 ïåùì æîøîå ,ïãà àåä åèåùôë éë íéðãàå ,ä"á

 ïãà åîë ïåúçúä øáãù ,é"ðãà-  ìà øù÷ì êéøö

íéëéøö íéãîìîäå .'é"ðãà íù  íéãìéä úà ãîìì

 íëðçìååæ êøãá ìéôàù ,åäòã êëøã ìëá ìù úà å

 íéàöîðä íééîùâä íéùòîäãàä åîë úéúçúáï ,

íúåà íâ ,äìòîì äìòîì úåìòäì êéøö  åëæé æàå

äìéìá íéáëåëë úåø÷é øåàá øéàäì.  
  

  ב רמאמ
  

 ä úùøô øåà äøåú) (àë ä"ã äåöú÷' השל"ה כתב

ì"äæá íéãåäéä ìë úà ñåðë êì øúñà äøîà' 

(æè ,ã øúñà),  øîàù ïîä øîàî êôéä) íù(ç ,â  íò'

 úéá äìë úåéäì äáéñ àåäù ,'ãøåôîå øæåôî ãçà

 ú÷åìçîá íäù ïîä øîà ïë ìò ,íåìùå ñç ìàøùé

 òáøàá íéøæåôî íä éøäù ,úçà úåãçàá íðéàå

úåôðë   ,õøàä  óàå  ìëá  õåáé÷  õåáé÷å  ùé íäî  

  

  

  

ìòå ,ãåøéô  äæ øúñà úåàøëå ,íäì ìëåð ìåëé ïë

àèçä   ,ìàøùéá  äéäù  úòá  àéää  àèçä åúåà

úøçà íòô äéä åìéàî ìåãâ øúåé, ,'åëå  ïë ìò

.'÷"åãå ,'ñåðë êì' äøîàå äæ äð÷ú  

  

כ"ק מרן אדמו"ר  äùòî äéä íòéðé÷æ  וכבר

åðãîìîä , ãò äîë øéäæ äéä à"òéæ àåä זיע"א

 éàãååáå ,ä"á÷ä ìù åîìåòá äéøá ìë áø÷ì àìù

íìåòá äéøá íåùá äìéìç òåâôì  äøåö íåùá

ïôåàå.  

  

äøåú éãåîìúáíéáø, ù íéãìéä äúéëá  כהוג

 íéâéöî ääåáâä úáéñîá ,íéøåô ìù äùòî åæéà

 äçîù 'åãëå ,å åáùç íéãìé äîëäìâéö  ïéá

 íéøáãä äùà úåîãå äð÷æ äúéäù äðëñî úâäåð

ìáåçøá íåéä ìë úáù äøåú ãåîìúä ãéì ,åá êë

 úà úåáøäì åöøäçîùä.  

  

, ò"éæãà éðé÷æì ìå÷ä úà êéìåä íéîùä עוף

 úà åòîùáå ,åúîùð é÷îò ãò ãøçð ,äæä øáãä

 ìò íéáøá ÷åçöì ,úàæë úåùòì øùôà êàéä ùôð

äììîåà  åæëù ,  ãéîå  ìòô  ïéðòá  íò øáéãå êìäå  
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 íéãîìîä ,íéãìéä íòå øéáñäåøåñàù  ìò ÷åçöì

úìåæä ,å äàåø åðéà òîåù åðéà íà óà íâ åðéà

 ,êëî òãåéå åäæ ùîî ìù øãâá'ä ïåì÷á ãáëúî

øáçå'ìèáúäå ìèá äæä ïåéòøäù ïáåîëå ,.  

  

äéä äùòîäù åùøãî úéáá àøå÷ ìòá äéäù  כןו

÷åäìéâîä úà àø, ä÷æéå ï åìå÷ ïéåëì ìëé àì

 åúàéø÷áíòôì íòôî äòè íâå ,å éàáâä áùç

 ,øçà àøå÷ ìòáá åôéìçäì ò"éæãà ìáà åòîåùá

 ,úàæ  àì  íéëñä åùá øáãì íô íéðåàïôå , êë ìë  

äæ ìù åãåáëî ùùç.  

  

ïë äúò àøúà äæ íå÷îáå íéøåôä éîé àåáá  ועל

 àåä ,à"òéæ éð÷æ øîã ïåëðäå éåàøä ïîæä

 ÷æçúäìå øøåòúäì êôéä ,úåááìä úåãçàá

 øîàî åðá íééå÷éù äëæðå ,'ãøåôîå øæåôî' úðéçá

 áåúëä(âé ,æð äéòùé)  åîëå .'êéöåá÷ êìéöé ê÷òæá'

 ì"æç åùøãù(à ,ãô ø"øá)  åìéöä åéðá ñåðéëå åñåðéë'

 ,åðùôð úåãôå åðúìåàâ ùéçéå øäîéå .'åùò ãéî

.ïîà åðéîéá äøäîá 
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  מאמר א

  זוטא אליהו דבי תנא

  )באות  ב(פרק 

  

משל למה"ד למלך ב"ו שהוא בונה  משלו'

ובשמחתו שהוא משמח בה  ,פלטרין ושכלל אותה

כך הקב"ה זו שכרו של  ,סיים בה בית לדירתו

שעמד הקב"ה בתוכה וברא את כל  ,הארץ

והפריש את א"י תרומה מכל כולן, הארצות 

 ,והפריש את ירושלים תרומה מכל א"י ,הארצות

תרומה מכל  מקדשהית והפריש את מקום ב

   '.ירושלים

  

דשמיא אנו רואים את אהבת ה'  בסייעתא

ועל עשיית אותנו, שזכינו ללמוד על ענין התרומה 

כה, (שבה נאמר בפרשת תרומה בדייקא, המקדש 

ובוודאי לא דבר  '.ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'ח) 

ומשמים מראים לנו שלימוד זה רצוי  ריק הוא,

  ומקובל לפניו ית"ש. 

  

פסק  ,בענין מצוה זו של 'ועשו לי מקדש' והנה

בזה"ל  )יב ,א(דיליה הלכות בית הבחירה ב הרמב"ם

 (במדבר ט, טו)שנאמר  ,אין בונין את המקדש בלילה'

ביום מקימין לא בלילה,  ,הקים את המשכן ביום

מעלות השחר עד צאת הכוכבים,  ועוסקין בבנין

והכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם אנשים 

ונשים כמקדש המדבר, ואין מבטלין תינוקות של 

בית רבן לבנין, ואין בנין בית המקדש דוחה יום 

  .'טוב

  

על  חיים ומלךבספרו  חיים פלאג'ירבי  והרב

 על דברי הרמב"םהרמב"ם הקשה קושיא עצומה 

ברמב"ם שם, וע"ע בשו"ת  הק' בצפנת פענח בהשמטות, הר המוריה(וכן 

וזה לשונו  ' פ"ט, ובכלי חמדה פר' תשא ועוד),שו"מ מהדו"ת ח"ג סי

כמה"ר והקשה רב רחומאי עמיתנו בתורה הרב '

(בעל ס' אחי דמתקרי בכור נר"ו חיים יהודה אברהם 

דאיך כתב הרמב"ם תוך כדי דיבור ב' דינים  ,וראש)

דמאחר דהלכה רווחת דכל מ"ע  ,לזווגן דקשה

ומ"ע זו דועשו לי  ,שהזמן גרמא נשים פטורות

למה כתב  ,מקדש הוא דוקא ביום ולא בלילה

   יעויי"ש מה שתירץ בזה. .'אחריו דנשים חייבות

  

על פי יסוד  ,לי לתרץ את דברי הרמב"ם ונראה

במסכת  זיע"א השפת אמתרבינו גדול שכתב 

'ולא מלין אלא איתא בהאי לישנא שם  ,(כ.) מגילה

השמיני ימול בשר  וביום (ויקרא יב, ג) דכתיב ,ביום

 כיון אפרים ר"ה קשהוהקשו התוס' 'ה ערלתו'.

 שהזמן עשה מצות הויא כן אם ,בלילה אינה דמילה

 לי למה קשיא כ"וא ,ממנה פטורות שהנשים גרמא

 לומר )בראשית כא, ד( דאותו קרא .)נט( דקדושין ק"בפ

 עשה דמצות ליה תיפוק ,למול חייבת אינה דאשה

  היא'. ובקידושין השיבו התוס' עיי"ש. גרמא שהזמן



−"íë    ³îþëð  ë"¼¾³ íôîþ³ í×ñô íîñô       ¾ðîšî    
 

וז"ל לתרץ  הרה"ק השפת אמת זיע"א שם וכתב

צות מ הוי דלא ש לומר,י' התוס תקושי ובעיקר'

 צריך לעולם דבאמת כיון מן גרמא,שהז עשה

 צריך המילה דגוף גב על ואף ,נימול להיות האדם

 נימול שיהיה כדי היא המכוון אבל ,ביום להיות

 רק גרמא זמן נקרא ואין ,והלילות הימים בכל

 פטור ובלילה ביום לעשותה שחייב במצוה

 ,המצוה חיוב גורם הזמן שרק הרי ,מלעשותה

 והתכלית עם אחת,פ רק דעשייתה במילה כ"משא

  . גרמא' זמן מיקרי לא תמיד נימול להיות היא שלה

  

דברי קדשו, שמצות מילה אינה נחשבת  וביאור

מצות עשה שהזמן גרמא, לפי שאף שאת מעשה ל

אבל מ"מ ביום ולא בלילה, צריך לעשות המילה 

שיהא עשיית המילה, אלא אינה עיקר המצוה 

בימים ובלילות זו מתקיימת מצוה ו ,נימולהאדם 

בכל חיי האדם, ואינה תלויה בזמן מסויים, ועל כן 

  .למולאף אשה חייבת , היתה 'אותו'דלולי קרא 

  

הנ"ל הקושיא את  םגפי יסוד זה אפשר ליישב  עלו

, שהלוא כתב הרמב"ם לעיל מיניה הרמב"ם בדברי

 להיות מוכן לה' בית לעשות עשה 'מצות (שם ה"א)

 פעמים שלש אליו וחוגגין הקרבנות בו מקריבים

מצות עיקר מקדש'. נמצא ש לי ועשו שנאמר ,בשנה

מוכן להקריב עומד בית הבנין המקדש היא שיהיה 

מצוה זו היא מצוה נמשכת והקרבנות, את בו 

 ,בימים ובלילותמועדים, בבשבתות ובחול  ,תמיד

מקטירין הקטר חלבים ואברים, גם בלילה שהרי 

שהזמן  שהעמצוות המקדש מצוות לא הוי  ןכועל 

כי ביום, רק נוהג ההקמה אע"פ שמצוות , רמאג

בכל ועומד  מצוות המקדש הוא שיהיה בנוימ"מ 

   (ועיי"ש צפנת פענח מעי"ז).רגע בכל עת ו

  

מה שמצינו שבנין הבית  ,אפשר ליישב נמי ובזה

השלישי שיבנה במהרה בימינו, יירד משוכלל 

, וכמו שכתב ומשובח ומפואר בנוי מן השמים

מקדש ' .)מא(מסכת סוכה ב בסוכה רש"ילהדיא 

מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא העתיד שאנו 

 .'מקדש ה' כוננו ידיך )יז, (שמות טו משמים, שנאמר

טל מאיתנו מצות בנין שתתב ,נמצאלפי זה ו

מובא שאמר שנתקן  הגר"אד מיההמקדש, ומש

איזה תיקון בבנין ובזה נקיים מצות בנין המקדש, 

במוסף לג' רגלים וזהו שתיקנו נוסח התפילה 

ו ושמחנו בתיקונו'. שהתיקון הנעשה 'והראנו בבנינ

יביא שמחה גדולה  ,על ידי עם בני ישראל

  שמקיימים המצוה.

  

ע"פ הנ"ל יש לומר, שכל מצות בנין  אמנם

מכשירי מצוה כהמקדש, אינה אלא היכי תימצי ו

, ואמנם כשיירד קיום המקדשמצות את לקיים 

מצות  ביהמ"ק בנוי באש מן השמים, שוב ליכא

בניה כלל, שאינה מצוה קיומית אלא מצוה 

תכליתית, שיוכלו להקריב בו קרבנות, ומאחר 

  שיירד בנוי באש, שוב ליכא מצוה בבנייתו כלל.
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שבית המקדש  ,צחות אפשר לומר ובדרך

השלישי מוכרח שירד בנוי מן השמים, כי אם לא 

ואנו בני ישראל נצטרך  ,יירד בנוי מן השמים

שבנייתו תיארך שנים חזקה עלינו אזי לבנותו, 

רבות וארוכות, שהרי כל קבוצה וכל עדה לא 

שעדה אחרת זולתה בשום פנים ואופן תסכים 

ואליהו הנביא ומשיח בן דוד בעל תבנה את הבית, 

יצטרכו לעמול קשות בכדי לפשר  ,סעודתא דילן

בין הצדדים, ובין הכא להכא אי אפשר יהיה 

מוכרח לירד הבנין  להתחיל בעבודה, ואשר על כן

שלם ומשוכלל מן השמים, ואז מיד יהיה בנוי ו

  ר להתחיל ולעבוד את עבודת המקדש.אפש

  

בכל דבר צחות יש יסוד ושורש של  ואמנם

אמת דבר צחות זה הוא אמת, ולדאבונינו 

את הטוב תמיד לאמיתה, ועלינו להשתדל לראות 

  שבכל עדה ועדה, וחלילה לא את חסרונם, אכי"ר.

  

  מאמר ב

  

מסיבים עתה ביומא דהילולא קדישא של  אנו

, זיע"א הבית ישראלאדמו"ר כ"ק מרנא ורבנא 

שזכיתי להיות בין רבים מאחינו בני ישראל 

וזכורה היא אותה היראה שהסתופפו בצילו, 

והפחד שנפלו על כל הבא בד' אמותיו של מרן 

הרבי הבית ישראל זיע"א, הן על אנשי ביתו והן 

על אנשים הרחוקים מכל זיק של רוחניות שלא 

ראוהו מעולם, רק מהתבוננות בצורתו הק'. וכמו 

ע"ד התנא  זיע"א הרה"ק מזידיטשויבאא"ז שאמר 

מורא שמים', שכונת 'מורא רבך כ  (ד, יב)באבות 

התנא היא שכמידת המורא שמים שיש לרבי, כך 

וכל זה משום  ,הוא משרה מורא על סביביו

בם שהיראה והקדושה באמת שכנו בתוך לי

ובמוחם, והם פרצו את חומות הגוף ויצאו חוצה 

כמים אדירים שאין להם סוף, וע"כ היו הדברים 

  אחרים. ניכרים כ"כ עד כדי טופח על מנת להטפיח

  

זקן מלא  הבית ישראל הרביגיסא היה  ומאידך

רחמים ואהבה לכל בר ישראל באשר הוא, וזכורני 

פעם אחת שזכיתי לנסוע עמו ברכבו, וכשהרכב 

וראיתי שהרבי  ,עצר ברמזור, נעצר לידו רכב נוסף

 הבית ישראל מסתכל שם על הנהג שהיה אברך

בי במראה, ואני חשבתי בלי וסידר את זקנו ,צעיר

, אבל עושההרבי מקפיד עליו שכך הוא מסתמא ש

יש שב"ה שליהודים טובים יש פרנסה, ו ,הרבי אמר

ואז ראיתי את אהבת ישראל  ,יםרכבים טובלהם 

   ., לכל אשר בשם ישראל יכונהשבוערת בקרבו

  

בשנת  סוכותחג הב מפה קדשושמעתי  עוד

שכידוע התחוללה אז בארץ ישראל , תשל"ד

ני יאואמר לי מלחמה הנקראת מלחמת יום כיפור, 

מן היאך אחינו החילונים אינם מפחדים מבין 

יודעים מאמינים בני מאמינים אנו כי , המלחמה

אבל הם שאין להם אמונה נצח ישראל לא ישקר, ש



−"íë    ³îþëð  ë"¼¾³ íôîþ³ í×ñô íîñô       ¾ðîšì    
 

וביותר שהם יודעים כבר שצבאם במה הם נאחזים, 

על פי דרך הטבע עליהם להגן המהולל אינו יכול 

אמר הוסיף וומרבבות אלפי ישמעאלים צמאי דם, 

במשך כל יעקב אבינו ש , יג)ר פד"ב(לי איתא במדרש 

יודע היית שאחיך שונאים השנים חשב לעצמו '

ואמר  .'ומעיו מתחתכיןאותך והיית אומר לי הנני, 

אני אשר לי הרבי אף אני מרגיש שמעי מתחתכין כ

יהודים בני אברהם יצחק ויעקב שומע היאך 

   .מאבדים את חייהם שם במלחמה

  

האמרי הרה"ק ששמע מפי אביו  ,ואמר והוסיף

טרים וודברו הש' )ה ,דברים כ(ב על הכתו, זיע"א אמת

אל העם לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא 

חנכו ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר 

ודבר  -אחר יחנכנו  ואישז"ל 'כתב רש"י '. ויחנכנו

הנה פשטות הדברים היא, . ו'של עגמת נפש הוא זה

שהוא דבר של עגמת נפש שלא הספיק לשאת 

הרה"ק ולחנוך בית, אבל אביו אשה ולחלל כרם 

שהכוונה היא שדבר של עגמת נפש , אמר זיע"א

ברגע ולך למלחמה ונהרג שם, ושאדם שההוא, 

ובווידוי, אינו מהרהר בתשובה האחרון של חייו, 

הרהר בדבר הבית החדש אשר בנה ולא אלא מ

   .דבר של עגמת נפש זהוחנכו, ו

  

על בתו  תמ"ז) (מובא במאיר עיני הגולה ב'שמסופר  וע"ד

כאשר שחלתה מאד, ו זיע"א י"םרושי ההחידשל 

 ,ייהחל נואשהרופאים אמרו ו החולניתהורע מצב 

 החידה"רוכאשר נגש  ,לבקרה י"םרושי ההחיד הלך

והביטה אל  עיניהלנית את חול מטתה פתחה הא

 דיאמרה חשבתי כי עכ"פ אוכל לחיות עו יהפני אב

 החידה"רסיקה פאז ה ,נה של בניואחר החת

ברגע כזו  ,באמצע הדיבורים שלה וצעק בקול אוי

ואמרה אבקש  ,ברךתכביכול י עלח"ו  יהרהרת

עתה יש לך  החידה"רואמר  ,על בניי להשגיח

 ,מרומה יש לי ל ושאלה רק לו,א ה בעניניםבמחש

ה טרואמרה כן ונפ שתאמר ווידוי החידה"רואמר 

   ולמה.עלבית 

  

מעי מתחתכין  ,הרבילי הוסיף ואמר  ושוב

הבחורים הצעירים אותם כשאני חושב על כל 

לא ידעו ולא קראו בשם ה', שנהרגים שם, והם 

 על מה ולמה הםשידעו כלל בלי דמם נשפך ו

   נהרגים.

  

את הצער הגדול הזה, על כל אותם  תיוכשראי

 הרחוקים מכל עניין של דת, הבנתי מהי חופשיים

ועתה ביומא דהילולא אהבת ישראל אמיתית, 

קדישא דיליה, אנו צריכים ללמוד מדרכיו הק', 

ולדבוק בם, ולהשתדל בכל כוחינו בענין זה של 

', לאהוב כל אחד מישראל באשר 'אהבת ישראל

   .הוא

  

 האמרי חיים מויז'ניץהרה"ק של  וכמאמרו

'זיין גוט פאר יעדער, און נישט מיט יעדער'.  זיע"א



−"íë    ³îþëð  ë"¼¾³ íôîþ³ í×ñô íîñô       ¾ðîš¬    
 

אבל  ,להיות טוב לכל אחדשאנו צריכים  כלומר

לא להיות טוב עם כל אחד, והיינו שאף שאנו 

מרחמים ואוהבים את אותם חופשיים בדעותיהם, 

     ואדרבא    , חייהם  מ"מ אין אנו מתקרבים לאורח 

   .הרחק כמטחוי קשת מתרחקים מהם הרחקאנו 

  

  היתה גם דרכו של הבית ישראל זיע"א, שמצד  וזו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

עליהם והיו מעיו מתחתכין עליהם, אבל אחד ריחם 

מצד שני הזהיר וחזר והזהיר גדולים על הקטנים 

, להתרחק מכל צל צילו של ספק אורח חייהם

להמשיך אף נזכה  דה,וכאשר נחזיק בזאת המי

, והקב"ה מיםמן הש דת האהבהעלינו את מי

לה שלימה ובגאאליו יקרבנו באהבתו אותנו 

      במהרה, אכי"ר.
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מוקדשת לזכר נשמת דו''ז הגה''ק ר' חנני' יו''ט ליפא ב�  גליו� זה

הגה''ק ר' יקותיאל יהודא טייטלבוי� זצ''ל, אב''ד סיגעט בעל 
קדושת יו''ט. יומא דהילולא כ''ט שבט, יהי זכרו ברו�. בניו 

שחז''ל אמרו  ,הקדושי� זצ''ל כתבו בהקדמתו לספרו קדושת יו''ט
� יותר מבחייה�, ובקבר דובבות גדולי� צדיקי� במיתת

שפתותיה�, וידוע גודל אהבת ישראל של רבינו זצ''ל שמסר נפשו 
עליה�, לצאת ולבוא לפניה�, להטיב עמה� בנפשו ומאודו, להגי� 
בעד� ולהגדיל כבוד�, נקוה שכ� ימלי� בעדנו ג� בגנזי מרומי� 
 לעורר עלינו ישועה ורחמי�, ולהשפיע עלינו ישועות טובות מה'
אלקי צבקות, ויתרומ� קר� התורה למעלה למעלה, ונזכה בקרוב 

  ''לשמחת הגאולה'' בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. 
  

וכדאי להזכיר ההספד שדו''ז הרה''ק ר' יחיאל טייטלבוי� זצ''ל 
זקני הרה''ק ר' אברה� אהר� טייטלבוי� זצ''ל  �אמר על אביו 

שאמר עליו יו''ט זצ''ל) אב''ד קאלבסוב (אחיו הגדול של הקדושת 
הפסוק ''ויראו כל העדה כי גוע אהר�'' והקשה מהו ''ויראו''. והסביר 
עפ''י דברי דודו הקדושת יו''ט זצ''ל, על הפסוק ''ראה אנכי'' שראה 
הוא לשו� הרגשה שכול� ירגישו את אנכי ה' אלקי�, וכמו כ� ג� כא� 

י בזמ� שהצדיק נוכל לומר ויראו כל העדה בהרגשה כי גוע אהר�, כ
בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה, וכשפנה מ� העיר פנה הודה פנה 
זיוה פנה הדרה, וכמו שהספיד הרה''ק מבאבוב זצ''ל את אדמו''ר 

העול� אומרי� שהרב  � הגאו� הקדוש משינאווע זצ''ל בזה הלשו� 
הצדיק משינאווע נפטר מ� העול�, אבל אני אומר שהעול� נפטר 

הצדיק בעצמו לא נפטר והוא חיותו בעלמא דקשוט,  מהצדיק, אבל
וכמאמר� צדיקי� במיתת� נקראי� חיי�, אבל לאנשי דורו נסתלק 

ג� אנכי  � כי כל אחד ואחד מרגיש שנחסר לו הצדיק. והוסי� ואמר 
ויראו כל העדה כי גוע אהר�, כל  � היו� במר נפש אזעק ואקונ� 

שת� השתטחו האנשי� אשר היו מסתופפי� בצלו ושאלת� ובק
 �לפניו ואאמו''ר זצ''ל שפ� שיחו עבור�, ומתו� צרת� המציא
 �הצלחה והרוחה, היינו כל העדה הזה ירגישו כי גוע וחסר לה

  הצדיק, ועל מי לנו להשע� וכו'. 
  

דורש טוב  �, הפסוק האחרו� במגילת אסתר יש להוסי! על דבריו
תב בלשו� עבר, הלא כל המגילה נכצ''ע לעמו ודובר שלו� לכל זרעו. 

דרש ודבר  �דורש ודובר בלשו� הוה, דהול''ל  � וא''כ למה נאמר 
אמר רב נחמ� מלאכי זה במגילה (ט''ו) וי''ל עפ''י הגמ' בלשו� עבר. 

מרדכי, ולמה נקרא שמו מלאכי מפני שהוא שני למל�. עיי� 
שודאי צדיק כזה  ולפ''ז י''לר''ל דהוה חשוב כמלא�.  –במהרש''א 
בעדנו ג� אחר מיתתו, כאשר הוא תמיד ביקש רחמי�  ימלי! טוב

  עלינו, זכותו יג� עלינו ועל כל ישראל אמ�. 
  

ב) הקדושת יו''ט זצ''ל הי' האדמו''ר בסיגעט, משנת תרמ''ג עד 
בליל שבת האחרו� לפני  �ערב ראש חדש אדר שנת תרס''ד 

הסתלקותו, שהי' שב''ק פרשת משפטי�, שנת תרס''ד, דקדק 
רגו� עה''פ ''ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�'' בלשו� הת

ואלי� דיניא די ''תסדר'' קדמיהו�, ואמר שהדיני� של תרס''ד יהיו 
קדמיהו� עכ''ד. ובנו הרה''ק מסאטמאר זצ''ל כתב בספרו דברי 
יואל, שלא היינו יכולי� לשאול לו מה פירוש דבריו, אמנ� המתבונ� 

אלי� דיניא די תסדר על ו � בזוה''ק יראה שמפרש דברי התרגו� 
עניני הנשמות, יראה כי מסתמא הרגיש שאותו שנה הוא זמ� 

  הסתלקותו. 
  

הסתלקותו צוה לבניו שאחרי הסתלקותו יוציאו לאור חידושי  קוד�
תורתו, ומבקש מכל אוהביו להגות בדבריו, ולומר בשמו מאמריו, 

ר מה והנה מצוה לקיי� דברי רבינו, לכ� אזכי ויהי' לתועלת נפש�.
שאמר רבינו (פרשת משפטי�) על נוסח הברכה ''אשר בחר בנו מכל 

 .''�הרי הקב''ה חזר על כל אומה ולשו� שיקבלו  שלכאורה צ''עהעמי
 �התורה ולא רצו, וא� ג� זאת כי ג� לעמו ישראל ג''כ הוכרח לכפות

ותי' עפ''י בכפיית הר כגיגית, וא''כ אי� שיי� לומר ''אשר בחר בנו''. 
דהיינו שנת�  �, בפי' אשר נת� לנו את תורתו ר''� בדרשותיודברי ה

את התורה לנו בידינו וברשותנו לדרוש ולהוסי� בה כפי שכלי עיני 
העדה שבכל דור ודור. והנה זה העני� שנית� לה� רשות לדרוש 
ולהוסי� בתורה כפי שכל� לפי העת והזמ� לא מצינו רק בישראל 

ת שלה� לא מצינו שיהי' רשות דוקא, אבל בעכו''� א� בשבע מצוו
 �להוסי� ולחדש בה� דבר, ולישראל שרי ולעכו''� אסור, וא''כ שיי
שפיר בזה לשו� ''אשר בחר בנו'' כי זה הכח והמעלה לדרוש ולהוסי� 

  כמו שנת� לנו את תורתו לא נית� לעכו''� רק לנו עמו ישראל. 
  

ל אשר לו חקי� ומי גוי גדו ולפ''ז פי' כוונת הפסוק (דברי�, ג', ח')
 �דהיינו במה שיש לנו כח לעשות חקי� ומשפטי�  –ומשפטי� צדיקי

 � לפי שכלי עיני העדה, היינו הצדיקי� שבכל דור ודור, והוא נחשב 
ככל התורה הזאת, דהיינו התורה הנתנה לנו מפיו של הקב''ה. וזהו 

ואלה מוסי� על הראשוני� ר''ל מה שהחכמי� שבכל  –כוונת פרש''י 
ודור מוסיפי� גדרי� וסייגי� על הראשוני�, הוא אשר תשי� דור 

לפניה�, ולא לפני עכו''�, כי העכו''� אי� לה� כח להוסי� דבר קט� 
וגדול על מצות שנית� לה�, אבל אנו בנ''י הושמה התורה לפנינו 
לתק� כפי מה שנראה לעיני שכלי הצדיקי� שבכל דור ודור, ומה 

יני, וניתנה בקולות וברקי�, א� הראשוני� ר''ל תורה שבכתב מס
אלו מסיני בקולות וברקי�, כי הקב''ה הראה למשה במעמד הר סיני 
צדיקי� שבכל דור ודור, ומה שתלמוד ותיק עתיד לחדש. וזהו כוונת 

ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�, כלומר שנית� לה�  –המדרש 
חקיו  המשפטי� כפי אשר יורו�, הה''ד (תהלי�) מגיד דבריו ליעקב

שניתנה התורה לישראל ביד� וברשות� לדרוש  –ומשפטיו לישראל 
 ,�ולחדש כפי השגת�, אבל לא עשה כ� לכל גוי ומשפטי� בל ידעו

  דהיינו שאי� לה� כח זה לחדש בתורה. 
  

על  וכדאי להזכיר את דברי המשנה ראשונה (ממפרשי המשנה)
ותלמוד  המשנה בפאה (א', א') אלו דברי� שאי� לה� שיעור וכו'

 �האי� יכול לומר ת''ת כנגד כול�, הלא  צ''ע –תורה כנגד כול
מבטלי� תלמוד תורה לקיי� מצות מקרא מגילה ומת מצוה וכדומה. 

שהכוונה הוא על מי שמחדש דבר אחד בתורה. נראה מזה ותי' 
  דהמעלה של דברי תורה יותר משאר מצוות קאי על חידושי תורה.

  
שכל מילה ומילה  ש חיי� (שער ד', י''ב)וי''ל עוד עפ''י דברי הנפ

 �האד� מחדש בתורה, הקב''ה נשיק לי' ומעטר לה, ונבנה ממנה עול
כל מי שעוסק בתורה  איתא בזוה''ק (פרשת ויחי) –חדש בפני עצמו 

 �כראוי ויודע לשמח הדברי� ולחדש הדברי� כראוי, אלו הדברי
י� וגונזת עולי� עד כסא של המל� וכנסת ישראל פותחת לה� שער

 �אות�, ובשעה שהקב''ה נכנס לג� עד� לאשתעשע ע� הצדיקי
אשרי חלקו של  –מוציאה אות� לפניו והקב''ה מסתכל בה� ושמח 

  העוסק בתורה כראוי, אשרי הוא בעול� הזה ואשריהו בעול� הבא.    
      

 יש לדקדק ג) ונתת אל הארו� את העדות אשר את� אלי� (כ''ה, ט''ז)
זקני הישמח משה אשר את� אלי�, הלא מיותר הוא.  � למה נאמר 

נות� התורה,  –, כי אנחנו מברכי� בכל יו� זצ''ל תי' בדר� חידוש
בלשו� הוה, שזה קאי על החידושי� שהשי''ת משפיע להעוסקי� בה. 

כל תלמיד חכ� שיושב וקורא ושונה  – וכ� איתא בתנא דבי אליהו
ושונה עמו. (וכדאי להזכיר ועוסק בתורה, הקב''ה יושב כנגדו וקורא 

שמר� ר' אלעזר מנח� ש� זצ''ל, הי' מזרז את תלמידיו ללמוד באמרו 
החברותא מחכה לכ�, הקב''ה הוא הקורא ושונה עמכ�.) ולפ''ז  –
דמי שחידש בתורה בזמ� שהארו� הי' קיי�, א� הי' רוצה לידע  פי'

חות א� מאת ה' הוא, והוא כיוו� לאמיתה של תורה, הוא מביט בלו
וכשיראנו אז הוא עדות לו כי מתת אלקי� הוא לו, ונראה מזה כמה 

את העדות אשר את� אלי�, וקאי  –מעלת� של הלוחות, וזהו אומרו 
שהראה הקב''ה למשה כל מה  � על כלל ישראל. וזהו כוונת חז''ל 

שתלמיד ותיק עתיד לחדש, דהיינו שראה הכל בלוחות, וזהו כוונת 

  

 

פרשת 
תרומה 

  ע''חתש
  לפ''ק



תורה כלול בלוחות, ולראות בלוחות א''א רק מה הפסוק כא�, שהנה כל ה
שמשיג האד�, והנה אחר שצוה לה� משה דבר מה והשיגו אותה, כבר היו 
יכולי� לראותה בלוחות, וכ� בכל פע�, וזה הי' ''עדות'' לישראל להאמי� 

  בשליחות ובנבואת משה בכל פע� כי נאמ� הוא.    
  

והמכתב מכתב אלקי�  א, י''ח)וי''ל עוד עפ''י דבריו בפרשת כי תשא (ל''
שלכאורה מלת ''מכתב'' השני הוא מיותר. צ''ע  –הוא חרות על הלוחות 

דכשכותב במילי  ותי' דא� הוא חרות שהיא חקוקה למה קורא מכתב. ועוד
דעלמא היא כתיבה חדשה, אבל כשכותב בחידושי תורה שהיא אלקית זה 

  מכתב אלקי�, והיא כבר חרות על הלוחות. –נקרא 
  

וכעי� זה פי' הנצי''ב הפסוק (ל''ד, כ''ח) ויכתב על הלוחות את דברי 
שמלת ''ויכתוב'' קאי על הקב''ה שכתב עשרת  –הברית עשרת הדברי� 

 �הדברי�, ופי' את דברי הברית עשרת הדברי�, היינו י' הדברי� עצמ�, וג
קאי על משה רבינו שכתב את דברי הברית, היינו כל התורה כולה ופירוש 

ע�, ולכ� נשתהה משה על ההר ארבעי� יו� בלוחות השניות,  –מלת את 
שכמו שנשתהה ס� ימי� אלו בקבלת התורה בראשונה, כ� נשתהה בשני' 
בכתיבת� של תורה שבכתב על הלוחות, שמזה הגיע תועלת לדורות מה 

  שתלמיד ותיק עתיד לחדש. 
  

עפ''י  ארת יהונת�)וי''ל עוד עפ''י דברי רבינו יהונת� אייבשי� זצ''ל (תפ
דברי הזוה''ק כי בלוחות היו חקוקי� כל עונשי� למא� דעבר על המצות 
רח''ל, ולזה נאמר (ל''א, י''ח) כתובי� באצבע אלקי�, כי מדת הדי� מרומז 
במלת אלקי� חקוק בלוחות, ומזה הטע� שיבר משה את הלוחות על שראו 

ונש היו מתייאשי� שעשו את העגל, כי אילו ראו ישראל בלוחות גודל הע
דחו! ממה שכל התורה הי' בלוחות, ג� העונשי�  נראה מזהמתשובה רח''ל. 
 .�, שהטע� שלא שיבר לוחות השניות יש להוסי! על דבריוהי' נכלל בה

כשחטאו כמו שעשה בראשונות, שאדרבה הלחות השניות הוא חיזוק גדול 
מורות, וע''י לבנ''י להתעורר לה� לתשובה, דהא בחטא העגל חטאו בג' ח

תשובת� הקב''ה מחל� כמ''ש וסלחתי כדברי�, ובזכות זה זכו ללוחות 
שניות, וכ� איתא בעבודה זרה (ד') לא הי' ישראל ראויי� לאותה מעשה אלא 

  . �  להורות תשובה לרבי
  

וכתבתי על הלוחות את הדברי�  ולפ''ז יש לפרש כוונת הפסוק (ל''ד, א')
�אשר שברת. שהנה איתא בחז''ל שאותיות  אשר היו על הלוחות הראשוני

מלוחות הראשונות פרחו מ� האב� למעלה, וזהו וכתבתי על הלוחות את 
 �האותיות שפרחו, הוא קבעו� בלוחות  �הדברי�, דהיינו ממש הדברי

השניות (אבל עכ''פ לא הי' לוחות שניות חשובות כמו לוחות הראשונות, 
) שה� נבראו 'דאר בפסחי� (נ'דלוחות הראשונות הי' מעשה אלקי� כמבו

בבי� השמשות, משא''כ לוחות שניות הי' מעשי ידי אד� כמ''ש פסל ל� שני 
 .(�זקני הרה''ק ר' ישעי' שור זצ''ל  ולפ''ז פי'לוחות אבני� כראשוני

שכל זמ� שהי' בהלוחות האותיות  (יומא דהילולא כ''ו אדר, זכותו יג� עלינו)
ה כולה, הי' בכוחו של משה לישא הקדושי�, אשר בה� מרומז כל התור

ארו� נשא את נושאיו, אבל כשפרחו האותיות  �אות�, ע''פ דברי חז''ל 
 .�  הקדושי� היו כבדי� ומשה שבר

  
שג� עכשיו מי שעמל בתורה וזוכה לחדש בה, הוא  ולפ''ז י''ל בדר� חידוש,

כותב מאותיות אלו, דהא כל התורה נכלל בהלוחות, וג� מה שכל תלמיד 
במעשה  שזהו כוונת המהרש''א על הגמ' בב''ב (י') נראהק עתיד לחדש. ותי

דרב יוס� ברי' דר''י וכו' שמעתי שהיו אומרי� אשרי מי שבא לכא� ותלמודו 
כי עיקר הלימוד ושנעשה בו רוש�, הוא הלימוד הבא מכתיבת היד,  –בידו 

 .�ת ששכח –שהנה איתא בחז''ל  יש לפרשאשר ע''כ נקראו חכמי� סופרי
התורה בא ע''י שבירת לוחות הראשונות, דהיינו אע''פ שנית� לנו לוחות 
שניות, אבל כבר חסר לה� מעלה זו, וכמו שאיתא בנדרי� (ל''ח) בתחילה 
הי' משה למד תורה ומשכחה, עד שנתנה לו במתנה כמ''ש (ל''א, י''ח) וית� 

יש לו  אל משה ככלותו לדבר אתו, אבל מי שעמל בתורה וכתב חידושיו, אז
מעלה זה שלא נשכחה תורתו, שע''י כתיבתו הוא מתקשר ללוחות 
הראשונות, וכאילו כתב מה שנכתב בלוחות הראשונות, וזה לא נשכח 

אשרי מי שבא לכא�  �מעול�, ולכ� נאמר על מי שכותב חידושי תורה 
  ותלמודו בידו.      

  
שערי יושר, וכדאי להזכיר שהגאו� ר' שמעו� שקאפ זצ''ל בהקדמתו לספרו 

וכתבתי על הלוחות את הדברי� אשר היו על  � כתב על הפסוק הנ''ל
שהוא רמז לכל מקבלי התורה, שיכי� כל  –הלוחות הראשוני� אשר שברת 

איש ישראל לוחות לעצמו, לכתוב עליה� דבר ה', וכפי הכשרתו בהכנת 
  הלוחות כ� תהיה קבלתו. 

  
תני רבי יהודה ב� לקיש  , ה''א)וי''ל עוד דהנה איתא בירושלמי בשקלי� (ו'

אמר ב' ארונות היו מהלכי� ע� ישראל במדבר, א' שהיתה התורה (ולוחות 
שניות) בתוכו, ואחד שהיו שברי לוחות נתוני� בתוכו, זה שהתורה נתונה 
בתוכו הי' מונח באהל מועד, הה''ד וארו� ברית ה' ומשה לא משו מקרב 

החת�  –בתוכו הי' נכנס ויוצא עמה� המחנה, וזה שהיו שברי לוחות נתוני� 
דא� לא נשבר לוחות הראשונות, אז לא הי' אפשרות לאומות  סופר פי'

ונתתי שלו�  –העול� לבוא למלחמה על ישראל, כמו שיהי' לעתיד לבוא 
באר!, א� עכ''פ עדיי� הי' כח זה נשאר בהשברי� ההמה כשיצאו למלחמה 

וזהו כדברינו שברי הלוחות. נצחו ע''י הארו� שיצא עמה� למלחמה שבו 
  , שאפילו אחר שבר� נשאר לנו ממעלת לוחות הראשונות.  הנ''ל

  

 

גליו� זה נדבת האחי� גוטמא� נ''י, יה''ר שזכות רבינו הקדושת יו''ט זצ''ל יג� עליה�, וימלי� טוב בעד�, 
  והקב''ה ימלא משאלות� לטובה אכי''ר. 

  
י� שחרית בכל בוקר בבית הכנסת של אבי זצ''ל הרומנישער שוהל, ובאו ש� אנשי� משנכנס אדר מרבי� בשמחה! כידוע היה מנ

שגרו בהסביבה, וג� לפעמי� אנשי� שהיו מסחר� בהשכונה באו להתפלל ש�. מאות� האנשי� היה איש אחד ששמו משה, 
ידעו הכל שבודאי אירע לו מקרה היה עני אבל תמיד הסביר פני� יפות לכל, לכ� ביו� אחד כשנכנס לבית הכנסת וצערו על פניו, 

רעה, הל� אבי זצ''ל אצלו לידע על מה זה, אמר לו ר' משה שנאבדו ממנו כיסו וממונו, והיו בו מאה דאלאר, ולדעתו נגנב ממנו על 
ה הרכבת, ואצלו הוא הפסד גדול. אמר לו אבי אל תדאג שבודאי הקב''ה יעזור אות�, לאחר התפילה, בא אבי אצלו ואמר לו בשור

שנמצא לפני בני� הבית הכנסת מאה דאלאר, ובודאי שנאבדו מאחד  �טובה! עכשיו נכנס אד� אחד לבית הכנסת, ואמר 
מהמתפללי�, והא ל� ממונ�, לא ידע ר' משה מה לומר, אבל הודה לאבי על עזרתו להחזיר לו את אבידתו. ואני הקט� ראה כל 

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

  
שלומד תורה צרי� לשבר איתא כל מידותיו היו שבורות בחצאי אמות, ללמד שכל מי  �ועשו ארו� עצי שטי� אמתי� וחצי ארכו 

החזו� איש סיפר שהשאגת ארי' זצ''ל חי רוב ימיו בעניות נוראה, לא הי' בידו אפילו מעט מעות לרכוש נייר  �ולהשפיל את עצמו 
כתיבה פשוט, וכשרצה לכתוב את חידושי תורתו, בלית ברירה כתב� על קירות ביתו, למעיינות חכמתו של השאגת ארי' שנבעו 

יקו כל כותלי ביתו, שהיו מלאי� כל אורכ� וגובה� בחידושי תורתו, ולכ� כשכל הבית הי' מלא בחידושיו, הי' כל עת לא הספ
מייסד את קירות הבית בסיד, ושוב ממלא� מז� אל ז� בחידושיו המאירי�, וחוזר כ� תמיד מתו� עניותו, היו כל כותלי ביתו גוילי 

  תורה כפשוט�, משמשי� תחלי! לנייר פשוט. 
  

� ר' אלעזר מנח� ש� זצ''ל הי' רגיל לומר שהצלחה בתורה אינה תלוי' בכשרו�, אלא במידות, מי שהוא בעל מידות יכול לקנות מר
  תורה. (תורת שעשועי) 

  
כאשר שלח ר' יעקב סטייפלער זצ''ל בעל קהלות יעקב את ספריו למר� ר' אלעזר מנח� ש� זצ''ל,  –ואל הארו� תת� את העדת 

יודע אני שראש הישיבה לא יעיי� בספרי� שלי, אבל זכות לי שהספרי� שלי יעמדו בארו� הספרי� שלו.  �ו אמר בענוותנות
 (תורת שעשועי) 

  
מזל טוב לש''ב ר' יעקב מערמעלשטיי� נ''י ורעיתו שתחי' מעיר ליקוואד, ולאביו הרב הרשעל שליט''א 

י', על הכנסת בנ� ונכד� היקר ברו� נ''י לעול ולרעיתו שתחי', ולחתנו הרב דוד פריעד שליט''א ולרעיתו שתח
 התורה ומצות, ויזכו לראות הרבה נחת מברו� נ''י ומכל יוצאי חלציה� אכי''ר. 
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        לפרשהלפרשהלפרשהלפרשהפנינים פנינים פנינים פנינים 
  

 תקחו לבו ידבנו אשר איש כל מאת"

  )שם(                               "תרומתי את

, למשכן התנדב שלא רבינו ומשה נפשו עגמה

  )מדרש. (הכל  מן עלי חביב דיבורך ה"הקב ל"א

  :מבנדין צבי חנוך רבי הקשה

 טעמו ואם,  מלנדוב משה נמנע טעם מה

  ?ונפש עגמה מדוע עמו ונימוקו

  :מפרק והוא מותיב הוא

 המיכסה תתמלא נדבתו י"ע פן משה חשש

 רצה, מישראל האחרון נדבת ותידחה

  ...נדב ולא, העם מן אחד אף ולא הוא שיידחה

 כי שאף בראותו, נפשו עגמה לבסוף אך

 במשכן והיה נס התרחש. הותירו הנודבים

  ....ממש כולם מנדבת
  

  "תרומה לי ויקחו ישראל בני אל דבר"
  )ב, כה(                

 נאמר מדוע: תוהים המפרשים מן כמה

 ולא, "תרומה לי ויקחו "שלפנינו בכתוב

  ?"תרומה לי ויתנו: "נאמר

 מנחה בעל, רפא מנחם אברהם רבי לדברי

, חשוב אדם הוא המקבל כאשר, "בלולה

 ולא, "ויקחו" אמר ולכן; כמקבל הנותן נחשב

 מסיקים ישראל בני היו, "תרומה לי"  ויתנו"

 לנדב אדם כל על חובה שמוטלת מכך
 הוא ברוך הקדוש אבל. המשכן למלאכת

 שניתנו מתרומות רק יוקם שהמשכן, רצה

 ולא, ואמיתית כנה ובהתנדבות טוב מרצון

 הכתוב כאן הזכיר לא כך משום. הכרח מתוך

 נצטוו בכך. לקיחה לשון אלא, נתינה לשון

 מאת תרומה "שיקחו, גבאים למנות ישראל

   ).ב, כה" (לבו ידבנו אשר איש לכ

  
 לא: ישראל חכמי מעירים כאן הכתוב לשון על

" ויקחו "אלא "תרומה לי ויתנו "בתורה נאמר

 משאנו יותר, צדקה שבנתינת, ללמדנו כדי –

 וכבר, לעצמנו לקוחים הננו לזולת נותנים

): י, לד (רבה ויקרא במדרש זה בעניין שנינו

, העני עם עושה הבית-שבעל ממה יותר"

  ".הבית בעל עם עושה העני

  
  , "חיים חפץ "בעל, מראדין מאיר ישראל רבי

  

  

 בור איכר: הבא המשל את זה בעניין המשיל

 למכירה תבואה מלאה עגלה הביא הארץ ועם
 דרש, אותו ירמו הקונים כי שחשש וכוון. בעיר

 את למלא לו שנזדמן הראשון מהקונה
 תבואה שק כל ועל, קטנים בשקים התבואה

 לתוך נחושת-מטבע הקונה ישים שיימכר

 השקים העברת בגמר. האיכר של כובעו

 את יספרו המטבעות את יספרו לקונה
 המטבעות מספר ולפי, שבכובע המטבעות

  .התבואה תמורת שכרו את האיכר יקבל

 בכובעו ושם רהאיכ להצעת הסכים הקונה
 אולם. לרשותו שהעביר שק כל תמורת מטבע

, השקים בהעברת טרוד ה'שהי בשעה

 מן בפעם פעם וגנב הבור האיכר נתפתה
 דעתו שנתן בלא; הכובע שבתוך המטבעות

 זו בדרך לעצמו שנוטל מטבע כל שבעד, לכך

  .מונים אלפי מכך גדול סכום מפסיד הוא

 יוםבק –" חיים החפץ "אומר – הדין והוא

 שהוא פרוטה לעצמו החוסך. צדקה מצוות

 שוטה איכר לאותו משול, לעני לתת צריך

 ממון לעומתן מפסיד אך, פרוטות המרוויח

  . רב

 לנותני רב עושה ה"הקב הבטיח כבר שהרי

 עשר: "הכתוב על ל"חז כדרשת, צדקה

 הפרש" (עשר): "כב, יד דברים" (תעשר

, ט"קי שבת (שתתעשר בשביל –) מעשר

    ).א"ע
    

  "תרומה לי ויקחו ישראל בני אל דבר"
  )ב, כה(                                        

 במדרש שנינו הפרשה שבפתח זה פסוק על
 ישראל שאמרו בשעה: אליהו דבי תנא

 לי ויקחו: "ה"הקב אמר מיד, "ונשמע נעשה"

  ".תרומה

 אורי רבי ר"האדמו הסביר, זה מדרש פי על

 בקהילות המקובל נהגהמ את' מקאנייניץ

 -לתורה העליה בשעת – ולנדב לנדור ישראל

 בכך. שבצדקה עניינים ולשאר הכנסת לבית

 קריאה של המצווה קיום שעם, היהודי מגלה

 חלילה מתרשל אינו – בציבור ותפילה בתורה

, כיס-חיסרון משום בהן שיש, מצוות מקיום

 זכר אפוא היא לתורה העליה בשעת הנדבה
 העם הענות שלאחר. ורהת מתן למעמד

' ד ציווה –!" ונשמע נעשה "הנלהבת בקריאה

  ".תרומה לי ויקחו: "לישראל

  
  

  
  
  

: המדרש חכמי אומרים כאן הכתוב דברי על

 טוב לקח כי): "שכתוב זהו (דכתיב הוא הדא

 –) ב, ד משלי" (תעזובו אל תורתי, לכם נתתי

  .לכם שנתתי הלקח את תעזבו אל

 ל'דויד רבי ר"האדמו זה מדרש על העיר

 דרך לנקוט עלינו התורה אל ביחסינו: מקוצר

 נוהגים כיצד וראו צאו. במסחר עוסקים של

 אין לעולם: וממכר מיקח בעסקי הסוחרים

 שעסקה משום, מעסקיו פורש הרציני הסוחר

 אומר שעה אותה. יפה עלתה לא אחרת או זו

 ואצליח, שנית סהואנ אשוב: בלבו הסוחר

 ימשוך שאם, לסוחר לו ברי שכן! 'ה בעזרת

 ירידה לירד סופו – יאוש מחמת מעסקיו ידו

 עמלו שכל ונמצא, תקומה ממנה שאין, גמורה

  .לשווא ה'הי בחיים

 שכל בדרך – ל'דויד רבי אומר – הדין והוא

 בשעה אף. התורה כלפי לנקוט חייב אדם

, ובתלמוד ברכה רואה תורה הלומד שאין

 והגופניים הנפשיים כוחותיו כל לאזור עליו
, ותקווה אמונה מתוך בתורה ולדבוק

. הילולים פרי יניבו מצדו נוספים שמאמצים

 אפילו בתורה מלעסוק יחדל, חלילה, שאם

   – קצרה לתקופה

 שרכש ההישגים את כליל לאבד הוא עלול
  .הימים כל תורה בלימוד

  

 אשר איש כל מאת, תרומה לי ויקחו"

  )ב, כה(     "תרומתי את תקחו לבו דבנוי

 חכמי מעירים שלפנינו הכתוב לשון על
 זה דבר, ארבעים בגימטרייא" לי: "ישראל

: תרומה בהפרשת ל"חז שאמרו למה מרמז

, )ג', ד תרומות" (מארבעים אחד – יפה עין"

 מפריש, יפה בעין התורם, לב-נדיב: ופירושו

 ציוח שניים (מארבעים אחד אדמתו מתנובת

 בהמשך נאמר וכן. לכהן כתרומה) אחוזים

 לבו ידבנו אשר איש כל מאת: "כאן הכתוב

 נדיב ולב יפה עין מבעל –" תרומתי את תקחו

 במלה כמרומז, מארבעים אחד תרומה תקחו

  ".לי"



  )ב, כה(            "       תרומה לי ויקחו"

 ל"חז אמרו כבר הנה). י"רש" (לשמי לי"

 מעכב אתה אם) "אנש פרשת י"ברש הובא(

 אצלו לבוא שתצטרך חייך – הכהן מתנות

 את וכשמביאים, "הסוטה את להביא

 למחוק צריך מהמים אותה ומשקים הסוטה
 – לי "י"רש שאמר וזהו, במים השם את

 תמנע אז תרומה שתתן י"שע והיינו" לשמי

 )דוילנא מ"מ ז"הגרמ( .ימחק לא שהשם
  

: מאתם תקחו אשר התורה וזאת"

  )ג, כה(                       "ונחשת ףוכס זהב

 זהב "במלים: ישראל חכמי כאן אומרים

 רשימת בראש המובאות, "ונחושת וכסף

 למלאכת נידבו ישראל שבני הדברים
, הגדול לרעיון הכתוב מרמז, המשכן

 אלא, עיקר הכמות לא צדקה שבמעשה

 לנו הורו וכבר. המנדב של הטובה הכוונה

 אחד): "עב, ה (כותבר במסכת ל"ז חכמינו

 לבו שיכוון ובלבד, הממעיט ואחד המרבה

 שעני, הכתוב מלמדנו כאן ואף, "לשמים

 שקול נחושת של קטן מטבע לצדקה המנדב
 חפנים מלוא צדקה לצרכי הנותן, עשיר כנגד

  .וזהב כסף

 המתכות שלוש: ישראל חכמי אומרים ועוד

 – ונחושת וכסף זהב – כאן המוזכרות

  :צדקה נותני של סוגים השלוש על מרמזין

 – ושלם בריא שהוא בשעה לנצרכים הנותן

 תיבות ראשי" (זהב "בבחינת היא נדבתו

  ).בריא הנותן זה: של

 בשעה או זקנה לעת לעניים המנדב
 חיים בסכנת נתון והוא מחלה אותו שפוקדת

 ראשית" (כסף "בבחינת היא נדבתו –

  ).פודה סכנה כשיש: של תיבות

 נהנים ואחרים, בחיים צדקה נותן שאינו ומי

 ערכה זו צדקה – מותו אחרי רק מכספו

  "...נחושת "בבחינת והיא מועט
  

: מאתם תקחו אשר התרומה וזאת"

  )ג, כה(             "ונחשת וכסף זהב
") סופר ם"חת "בעל (סופר משה רבי הגאון

 המלים שלוש של שבאותיות, פעם העיר

, זהב "– שלפנינו הכתוב עת המסיימות

 כל נמרץ בדיוק מרומזים –" נחשת, סףכ

 בתורה ישראל קוראים שבהם, השנה ימות

  .בציבור התפילה בשעת

 הימים לשלושת מרמזין" זהב "אותיות

  :בתורה בקביעות קוראים שבהם, בשבוע

  ,)שבת (בשבוע השביעי היום – ז

  ,בשבוע חמייש יום – ה

  .בשבוע שני יום – ב

 יםהגדול לחגים מרמזות" כסף "אותיות

  :התורה שמן

  ,)הכיפורים יום (כיפור – כ

  , סוכות – ס

  ).פורים וגם (פסח – פ

 החגים לשאר מרמזון" נחשת "אותיות

  :בתורה קוראים שבהם, בשנה והמועדים

  ,)חנוכה, האורים חג (נרות – נ

  ,)השנה ראש וגם, חודש ראש (חודש – ח

  ,עצרת שמיני, שבועות – ש

                  ).בשנה קבועים צומות (תעניות – ת
 
 לאפוד מלאים ואבני שהם אבני"

  )ז, כה(                            "  ולחשן

 אבני את התורה כתבה מדוע לדקדק יש
 א"הי כל אחרי המילואים ואבני השהם

 אפילו קודם לכתבם היה הראוי מן הן מינים
 וכדאיתא מהם הם דמעולים וכסף לזהב

 השתכר נתינה בן שדמא א"ל בקידושין

 בעל ותרץ. זהב דינרי ריבוא ששים מהם

 יומא במסכת ל"חז דברי י"עפ" החיים אור"

 ואבני השהם אבני את הביאו שהעננים
 – הנשיאים של אהליהם לפתחי המילואים

 עננים אל נשיאם אין הביאו והנשיאים"

 שמשולחן נמצא –" ורוח נשיאים –' שנא

 ובלא ויגיעה טורח בלא באים היו גבוה
 כל אחרי נדבתם את סידר ולכן. כיס וןחסר

 טורח י"ע י"בנ של מכיסם שהובאו הנדבות

  )החיים אור(                                     .ויגיע

 
  )י, כה(                           "ארון ועשו"

 המדה מן אינו ארון מקום: ל"חז אמרו

  .בנס ועומד

 –" סופר חתם"ה מטעים – בדבר יש ורמז

. מסוים במקום וקשורה תלויה התורה ןשאי

, התנאים בכל, זמן ובכל מקום בכל אלא

  .לתורה עתים לקבוע מחוייב האדם
 

  )י, כה(        "זהב כרובים שנים ועשית"

) י"רש. (להם תינוק פרצוף דמות כרובים

  .הרכים הילדים את מסמלים הכרובים

 הדור בחינוך כשמדובר כי. בדבר רמז ויש

, טובים ומעשים לתורה חינוך, הצעיר

 אין; התורה מוסדות את ולקיים להקים

 קטנים בתשלומים חובה ידי יוצאים
 צריכה הנתינה אלא, פעוטות ובתרומות

   ".זהב כרובים שנים -, זהב ערך בעל להיות
  )מלובלין שפירא מאיר' ר(

  

  )י, כה(          "     שיטים עצי ארון ועשו"

 הארון ואצל" ועשית "נאמר הכלים בכל

 כי להורות אלא –? רבים בלשון, ועשו נאמר

, מלכות וכתר כהונה ככתר אינו התורה כתר

 התורה כי – ואהרון דוד זרע רק בו שזכו

 בלשון" ועשו "לכן, ישראל עם כל נחלת היא

 )אלשיך(                                      .   רבים
 

  )יא, כה(         "       תצפנו ומחוץ מבית"
 הנותן כל "ל"חז שאמרו מה, הסבא ביאר

 והמפייסו ברכות בשש מתברך לעני פרוטה
, תמוה והדבר). א, ט ב"ב" (עשרה באחת

, הנתינה היא הצדקה תכלית שעיקר כיון

 מהמעניק ערכו גדול במלים המפייסו מדוע
  .מעות לו

 כבר אשר אדם שאפילו ל"חז הבינו, ברם

 בפני גס ונעשה, גורלו מר עם השלים

, נדבות ולבקש הפתחים על ללכת הבריות

. ממצבו סובל רק פנימה בנפשו הוא גם

 עדיין, בפועל לעני מעות הנותן גם לפיכך

 צערו את לו ולהמתיק אותו לפייס הוא חייב
  )מסלבודקה הסבא מפי(          .הפנימי

 
 דישיבת משגיח, אנסקי'ליובצ י"הגרי

 מפני. אחר באופן זה ענין ביאר', ץברנובי

 המעניק מהאיש יותר חשוב המפייסו מה
 איננו זה בעוד, נפשו את ומחיה מכספו לעני

 משמיע ורק, מאומה ממשי באופן לו מעניק

  ?ופיוסין נחמה דברי באזניו

 מעות המפקיר דומה שאינו מפני אלא
 הנכס והוא, החיים הוא הזמן. זמנו למפקיר

 שמגיע מי. אדם לבני שיש ביותר היקר

 אפילו לבזבז שמוכן, חסד של כזאת לדרגה

 העני של דעתו להפיס בכדי מעתותיו
 מאד מה במעשהו הוכיח, רוחו את ולהרגיע

    .    צדקה מצות עליו חביבה
  )אנסקי'ליובצ יעקב ישראל רבי( 

  

 אותם וצפית שטים עצי בדי ועשית"

 על בטבעות הבדים את והבאת, זהב

, בהם הארון את לשאת ןהארו צלעות
 יסורו לא הבדים יהיו הארון בטבעות

  )טו, יד, יג, כה(                "     ממנו

 התורה תופסי ביד המחזיקים הם הבדים כי
 עושר וגם, חיים עץ שהוא, "שטים עצי "יהיו

  ".זהב אותם וצפית "וזהו וכבוד

 יסורו לא הבדים יהיו הארון בטבעות "כי עוד

 ח"הת ביד המחזיקים יהיו דתמי כי". ממנו

 בצל) "יב' ז קהלת (כי, לארון סמוכים

 לעולם יסורו לא, "הכסף בצל החכמה

. ח"הת הוא התורה בארון דבקים מהיותם

 אל ויחזור, מהן יסורו לא אמר לא כן ועל

 הוא מהארון שהוא" ממנו "אם כי, הטבעות

  )'הק אלשיך(                               .ח"הת

 
 הרב ש"כמ" ממנו יסורו לא "לומר אפשר

 בלימודו להצליח דהרוצה, ל"זצ י"האר

 רבו של דיוקנו דמות בדעתו יצייר, ולהבין

 לא "הרמז וזה. אורה שערי לו יפתח ובזה

 ברבו יהיה מעיינו שכל, מרבו –" ממנו יסורו

  .ההלכה לעומק יורד והוא בצורתו לחשוב

 בריש ה"מש מפרש ההדיוט אני ובזה

 לשמור מאד ואמץ חזק רק) "ז, א (יהושע

 אל עבדי משה צוך אשר התורה ככל לעשות
' פי, ממנה תסור אל ל"דהול" ממנו תסור

 רמז אמנם. קמישתעי דבגוה מהתורה

 צריך בלימודו שיצליח שכדי, האמור לדבר

 אמרו ואם. רבו עם מחשבותיו כל שיהיו

 דיהושע ש"וכ ש"כ, דעלמא ורבו בתלמיד

 בעצם וזהו, משה עם לידבק מאד לו מועיל

  )דוד פני(               .ק"ודו, "ממנו תסור אל"

 

  )כג, כה(     "   שטים עצי שולחן ועשית"

  "טהור זהב מנורת ועשית"
  )א"ל פסוק שם( 

 בצפון שולחן) ז"פ דף (מנחות ובמסכת

) ו, א (בקהלת כתיב והנה, בדרום ומנורה



 

  

 סובב סובב צפון אל וסובב רוםד אל הולך"

  ".הרוח שב סביבותיו ועל הרוח הולך

 ללכת היא האדם תכלית כל כי, היא והכונה

 ב"ב (ידרים – שיחכים הרוצה, דרום אל

 וזהו, המצוות ולקיים תורה ללמוד) ה"כ

 את כששואלים אולם, "דרום אל הולך"

 תיכף ס"מביהכנ אץ אתה למה, האדם

 או שעה ללמוד יושב ואינך התפלה אחרי
, "צפון אל סובב "כי לך ויאמר יענה, שתים

 הוא פונה סובב אלא הולך איננו, כלומר

 אבל. ביתו לפרנסת להרויח לעסקיו מעט

 טרוד הוא, "סובב סובב "כי הוא דבר סוף

 עד, כלומר, "הרוח הולך"ש עד בסובב כ"כ

 על "כי הוא והסוף. נשמתו שתצא

 מדאי ריות טרוד שהיה בשביל, "סביבותיו

 בחזרה אותו שולחים". הרוח שב", בסובב

  .עות אשר את לתקן הזה לעולם
  ) ת"עה ח"ח(                               

 
 לי סיפרו ורבים שמענו באזנינו והנה

. אכסנאי בעלי והפרנסים שבספרד בגדולים

 ביניהם ונתפשט מאד נכבד מנהג שנהגו
 שהאכילו – שלהם ששולחן, קדמונים מימים

, עולמים לבית בלכתם – העניים את עליו

  .בהם שנקברים ולוחות ארון ממנו שעושים

 אף אדם כי, בלבבות ולקבוע לעורר זה וכל

 שלמה לעושר עושרו ויעלה לעד שיאו שיגיע
 בעמלו מאומה בידו ישא לא. ה"ע המלך

 והצדקה הטוב אם כי, השמש תחת שיעמול

 שאמר כמו, עניים את מרחם הואש שעושה

, "צדקך לפניך והלך) "ח ח"נ ישעיה (הכתוב

 ובפרשה, "ארבע שולחן "בספר בחיי רבינו(

 הביאו, ש"עיי, השולחן מעשה על בציווי זו

  ).ו"קמ דף ל"ז הברית לוחות שני בעל
  )צדקה מעיל(

 
 חסידים ומנהג: בפרשה כאן לשונו וזה

. לקבורה ארון משולחנם שעושים שבצרפת

 ולא, בידו מאומה ישא לא האדם כי, להורות

 בחייו שעשה הצדקה אם כי בעמלו ילונו
 אמרו ולכך. שולחנו על מיטיב שהוא והטובה

 שולחנו על המאריך:) ד"נ ברכות (ל"רז

) י"רש – ומתפרנסים באין עניים כך שמתוך(

 )בחיי רבינו(            . ושנותיו ימיו לו מאריכין
 

  " מסגרת לו ועשית' וגו שלחן ועשית"
  )כה, כג, כה(        

 שיאכל לרמוז לשולחן מסגרת לעשות ציווה
 תענוגים ירבה ואל מסויימת במסגרת אדם

  )יקר כלי(                       . מופרזים
  

  )לא, כה(   "   טהור זהב מנורת ועשית"

 על מרמזת המנורה כי אומר הקדוש י"האר

 הקנים שששת לבאר נראה זה לפי. התורה

 סדרי ששה על מרמזים המנורה מן היוצאים
 הוא, המנורה פני ומסובבים היוצאים משנה

. שבכתב לתורה המרמז, האמצעי הנר

 מרמזים משוקדים גביעים הארבעה

 שהם. ס"פרד – התורה חלקי לארבעת

 ופרחים והכפתורים. סוד דרוש, רמז, פשט

 ומיפה המהדרת, תורה של פלפולה כנגד

  )ז"הרידב(                                    .התורה את

  
  )לא, כה( "יהיו ממנה ופרחיה כפתריה"

 התורה דברי את לעטר שאין רמז מכאן
 מתוך לבארה החוץ מן זרים בקישוטים

 כפתוריה "אף אלא. חיצוניות חכמות ספרי

 שגם, כלומר, "יהיו ממנה – ופרחיה

, יהיו טהור ממקור לתורה יאוריםוב פירושים

  )סופר חתם(                               .     דוקא

  
"אותם תעשה חושב מעשה כרובים"

  )א, כו(                  

 מעשה "כתב כ"ואח" כרובים"ב פתח כאן

 חושב מעשה, נאמר בפרוכת ואילו, "חושב

" חושב מעשה "קודם, "כרבים ואתם יעשה

  ".כרובים אותם יעשה "כ"ואח

 לחשוב הוצרך לא שביריעות משום זאת
 יגמר המתוכנן שהציור מתחילה ולכוין

 לתפור יוכל שכן, היריעה באותה ויושלם

 ויסיימה השניה היריעה עם יחד אותה
 לחשב מוכרח היה בפרוכת אבל. בשניה

 עדיין והוא הפרוכת לסוף יגיע שלא מתחילה
 הקפיד בפרוכת לפיכך. הציור באמצע

 שיקדים כדי, "חושב מעשה "ודםק לכתוב

 כ"משא. הכרובים למעשה מחשבה

 כך בין כי, בכרובים לפתוח יכל ביריעות

  .המחוברת ביריעה להשלימם אפשר

 לכתוב תורה הקפידה סיבה מאותה
". אחותה אל אשה חוברות תהיין "ביריעות

 שייך אינו זה לשון הלא, מובן אינו שלכאורה

 יהיוש לדקדק שיש במקום אלא. בדומם

, בקרשים כמו, לזה זה מכוונים הדברים

, "אחותה אל אשה משולבות "שנאמר

 כן לא. מזה זה יבלטו ולא מכוונות שיהיו

 כך ובין, לשניה אחת תפורות שהיו, ביריעות

 לכתבו לו היה, לזו זו מכוונות היו כך ובין

 שהציור כיון אבל". לאחת אחת חוברות"

 רךהוצ,  לחברתה אחת מיריעה נמשך היה

 מכוון יעשה שהחיבור ולכוון לדקדק כאן גם
 תהיין "הלשון נאמר לכך. לציור בהתאם

 )ב"הנצי(               . אחותה אל אשה חוברות

 
  
כאשר הראה : בוב לחת תעשה אתו"

  )ח, כז("                         אתך בהר כן יעשו

הפרשן הספרדי רבי יצחק אברבנאל כותב 
עמים במלאכת ארבע פ: על פסוק זה

שיעשה כפי , המשכן מצינו אזהרה למשה
האזהרה הראשונה , שהראו לו בהר סיני

: ככתוב, היתה כוללת לכל מעשה המשכן
ככל אשר אני מראה אותך את תבנית "

" וכן תעשו; המשכן ואת תבנית כל כליו
ה ניתנה במעשה 'האזהרה השניי). ט, כה(

, וראה ועשה בתבניתם: "ככתוב, המנורה
האזהרה ). מ, כה" (אתה מראה בהראשר 

, השלישית ניתנה בסיום מלאכת המשכן

, והקמותה את המשכן כמשפטו: "ככתוב
ואזהרה ). ל, כו" (אשר הראית בהר

: רביעית באה בעשיית המזבח החיצון
כאשר הראה ; נבוב לוחות תעשה אותו"

  ".אותך בהר כן יעשו
פי הפשט -על: ומוסיף בעניין זה אברבנאל

ה ציורם קשה על ' הדברים שהיכי, נראה
שיזכור את , הדמיון הוצרך לומר בהם
ובאותה צורה , הצורה שהראתה לו בהר

  .יעשה זה

  
 

 

  הליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכותהליכות והלכות

  עניני צדקה והקדש
מצוות  עשה ליתן צדקה כפי השגת ידו 

  ולעולם אין אדם יזק על ידי תית צדקה 
י א"טוב ליתן צדקה לפי התפלה  שאמר 

    " פיך בצדק אחזה
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 לא יאמר לשון הקדשהודב צדקה 

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

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 , שאם חשב לתת צדקה סכום מסוים

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

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

מאוד מאוד צריך להזהר מלהחזיק רכוש 
ההקדש ובכלל זה שלא לגרום אף זק כל 

ולצערו ישם . שהוא לריהוט בית הכסת
" רכוש צבורי"שמזלזלים בזה בחשבם שזהו 

ואדרבה בגלל טעם זה יש יותר להשגיח 
  .ולשמור על זה

מי שממוה על הצדקה כגון גבאי בית ו
הכסת גם עליהם מוטל האחריות לשמירת 

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

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

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

ע מי שיש בידו מעות והוא מסופק "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 

תין לו מחויב לתת לו ואם לא רוצה להמ
כיון שהוא (ללכת לביתו צריך ללוות כסף 
אבל אם , )לווה לעצמו לחסוך את ההליכה

העי לא מוכן לחכות אין חייב ללוות בכדי 
  .לתת מיד
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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 מעשה חכמים מעשה חכמים מעשה חכמים 

האבא גלה בחלום וביקש לשלם את 
   השקלים50

הסיפור דלהלן מתרחש אצל רבים מאתו 
, לב-ולכן כדאי לקרוא את הדברים בתשומת

לא בעולם הזה , כדי שלא כלם ולא כשל
  . בעולם הבאולא

, כאשר אדם עולה לתורה בבית הכסת שלו
ויתן 'אומר הגבאי ' מי שבירך'ובוסח ה

והוא זוכר בדרך כלל ', מתה לבית הכסת
, אבל, ולשלם את הדר, לבוא לאחר השבת

  כאשר אחו מתארחים בשבתות במקומות 
  
  

קורה שאחו , ה'ומקבלים שם עלי, אחרים
  .שוכחים לשלם על כך

, לכך היא שצריך לאתר את הגבאיהסיבה 
ולשלוח את , לברר את שמו ואת כתובתו

מדי ' קשות'ומשימות אלו , הכסף בדואר
-צריך לזכור שחובת, אבל... עבור בי דורו

התשלום היא זהה בין אם מדובר בבית 
ובין אם זה בית כסת , הכסת הקבוע שלו

  ...כמובן, אחר
דבר  שמים שדואגים ש- יש אשים יראי, ברם

ואם הם מתארחים ! כזה לא יקרה אצלם
הם , ה'ומקבלים עלי, בשבת במקום אחר

עושים את כל הטצדקי שבעולם על מת 

ואף לברר האם כספי , לשלוח את הכסף
  .התרומה ששלחו הגיעו ליעדם

, ל"כזה היה הגאון רבי יסן יוסף לשיסקי זצ
בבי ' ברכת אפרים'מ בישיבת "שכיהן כר

והקפדתו בעייי ממוות זהירותו . ברק
ובימי חייו דאג תמיד , היתה מן המפורסמות

שלא להישאר חייב מאומה ושילם את כל 
  .חובותיו

א סיון "ל הלך לעולמו ביום כ"הגאון זצ
, מספר לו, הרב משה לשיסקי, א בו"תשע

מה פי פטירתו התארח -שזמן, במכתב מיוחד
והתפלל בבית , אביו בשבת בקרית ספר

ברחוב שדי ' של יוצאי ישיבת פויבזהכסת 
  .לתורה- וקיבל שם עליה, חמד
סקי חשב בדעתו לתת "הגרח " ש50י לשי

ובמוצאי שבת , כתרומה לקופת בית הכסת
על מת , אכן תן את הכסף לאברך פלוי

או שייחם בקופת , שימסור את הכסף לגבאי
לא , גם לאחר שמסר את הכסף. בית הכסת

רר כמה וכמה פעמים האם ובי, ח ולא שקט
ולמרות .  השקלים ליעדם50העבירו את 

, כראה, מסיבה לא ברורה לא הגיע, הכל
  .הכסף אל הכתובת

וילך - בשבת קודש פרשת יצבים, והה
שהיתה השבת האחרוה של השה , א"תשע

ל לאחד "התגלה הרב לשיסקי זצ, הקודמת
 השקלים 50מה עם : מחתיו ושאלתו בפיו

  '?ייב ליוצאי פויבזששארתי ח
כמובן שעכשיו הזדרזו בי המשפחה לשלם 

גדולי הרבים . את החוב לקופת בית הכסת
אמרו שהזכות , שהסיפור הגיע אליהם

, להתגלות בחום ולבקש שיחזירו את החוב
יתה להרב לשיסקי מן השמים אך ורק 

ה מקפיד מאוד בעייי ממוות כל 'מפי שהי
  .ימיו

י "וזיו עד כמה זהר הגרכדי להמחיש בא
מספר הבן על , ל בעייים אלה"לשיסקי זצ

גם . "מעשה וסף שהתרחש לפי כמה שים

, וקיבל עליה, אז התארח אבא בקרית ספר
ומיד במוצאי שבת שילשל את הכסף לקופת 

  ".בית הכסת
לאחר השבת ודע לו שהקופה פרצה והכסף 

 למרות שהוא כבר יצא ידי חובתו. גב
ה את הכסף לקופת 'שיגר פעם שי, בהידור

  ...בית הכסת
, זהירותו המופלגת סייעה לו לאחר פטירתו
, שתו לו זכות מן השמים להתגלות בחום

הבה למד מסיפור , ולבקש שישלמו את חובו
, ראשית! זה להיזהר ביותר מחובות שכאלה

שהרי לא , ושית; מפי שמדובר בחוב גמור
 ..ות להתגלות בחלוםלכל אחד תיתן הזכ

  
  
  

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

 ה.ב.צ..ת



 א
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 ויקחו לי תרומה מאת כל איש וגו'.

מכל מלמדי השכלתי כי )תהלים קיט, צט( נראה לבאר על דרך הכתוב 

עדותיך שיחה לי. ונראה לפרש הענין בזה דהנה כל אדם מחוייב להאמין כי 

הכל הוא בהשגחה פרטית, וכששומע איזה דבר תורה או תוכחת מוסר צריך 

להאמין שהדבר הזה נאמר אליו בהשגחה מכוונת כדי להוכיחו ולהעירו על 

ן שדברי תוכחות הנאמר מעשיו. וכן כשלומד כספרים הקדושים צריך להאמי

שם נאמרו אליו בכוונה והשגחה פרטית. ואף אם לפעמים אינו מרגיש 

בנפשו שיש בידו מחטא זה המדובר בספר זה. מכל מקום צריך לחפש 

ולפשפש במעשיו אולי ימצא אפס קצהו, כי לולא זאת לא היה הקב"ה 

ים הק' מזמין לו לראות בספר הזה או לשמוע הענין הזה. וכתבו עוד בספר

שאפילו אם שומע דברי התוכחה מיושבי קרנות או אפילו מעכו"ם אפילו 

הכי יאמין באמונה שלימה כי מן השמים סבבו זאת שישמע דברים אלו כדי 

להעירו ולהוכיחו, ולא לחנם הקרו לו מן השמים כזאת. וזהו שמצינו בגמרא 

סמך מן כמה פעמים שאמרו מנא הא מילתא דאמרי אינשי וכו' וחפשו להם 

. הרי כי גם במילתא דאמרי אינשי טמונים לפעמים סודות )עי' ב"ק צב.(הכתוב 

 וכוונות נשגבות.

וזהו שאמר הכתוב מכל מלמדי השכלתי, היינו מכל מה שלמדתי בתורה 

הק', ואפילו במילי דעלמא, השכלתי, היינו הוצאתי מהם את המוסר ותוכחה 

די מה באתי לזה, על זה אמר השייכים לי שזהו ההשכלה האמיתית. ועל י

הכתוב כי עדותיך שיחה לי, היינו שהאמנתי שכל מה שהנני שומע ולומד 

ואפילו במילי דעלמא ושיחה בעלמא הכל הוא לימוד עדותיך לי, שבא 

ללמדני דרך חיים ותוכחת מוסר כשבילי, ובכוונה והשגחה פרטית הגיעו 

 אלי הדברים האלו לעוררני.

, ופירש רש"י לי לשמי, היינו שצריך כל אחד וזהו ויקחו לי תרומה

לומר לנפשו כי רק לי לשמי, נאמרה כל התורה וכל התוכחת מוסר שבה. 

וגם מאת כל איש, היינו אפילו מאיש פשוט ואפילו מגוי אם שומע איזה 

דבר תוכחה, תקחו את תרומתי, תקחו מדבריו את התוכחה כי בכוונה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(        מכוונת נאמרה על ידו בשבילך ממש.

 

 ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי.

תרומה נוטריקון תורה מ', רומז לתורה )זוה"ק קרח קעט.( ואיתא במדרש 

נשמה  שניתנה למ' יום, ונראה לבאר על פי מה דאיתא בספרים הק' דכל

בירידתה לעולם הזה יש לה מצוה מיוחדת שעליה לתקן וצריך האדם 

להתאמץ ככל כחו לקיימה, ואף כי כל אחד ואחד מישראל צריך לקיים כל 

התרי"ג מצוות, מכל מקום על המצוה המיוחדת הזאת שבא לתקן, עליה 

צריך למסור נפשו ביותר. והנה איך ידע האדם איזוהי המצוה המיוחדת 

בא לזה העולם, הסימן לזה הוא כך, במצוות לא תעשה הרי אותה שלמענה 

העבירה שמרגיש בנפשו שהיצר הרע מתגבר אצלו ביותר ומפתהו לעבור 

עליה, ידע כי זו היא המצוה המיוחדת אליו. ובמצוות עשה, הסימן הוא 

להיפוך כי זאת המצוה שמרגיש בנפשו חשקות גדול לקיימה סימן הוא כי 

עליו לתקן ועליה יתאמץ לקיימה בכל כוחו ובכל  מצוה זאת הוטלה

 ההדורים.

והנה תרומה הוא לשון הפרשה, ורומז לסור מרע. והוא גם לשון 

התרוממות, שרומז לעשה טוב. וזהו ויקחו לי תרומה, היינו מעשי המצוות 

של התורה כנ"ל תורה מ', ואיך ידע האדם את המצוה אשר הוטלה עליו 

ת כל איש, שכל אחד יכול לשער דבר זה בנפשו, בפרטיות, על זה אמר מא

על ידי שיתכונן כמה אשר ידבנו לבו. דבמצוות עשה יראה במה שמתחשק 

ומתאוה לקיימה, ובמצוות לא תעשה יראה גם בזו שמתאוה ומתגבר עליו 

יצרו בזה, ועל ידי זה תקחו את תרומתי, הינו כשיתנהגו בדרך זה אז יקח 

  וחדת לו לשורש נשמתו.כל אחד ואחד את המצוה המי

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 ויקחו לי וגו' מאת כל איש וגו' תקחו את תרומתי.

נראה לבאר על פי הידוע דהרבה דרכים למקום וכמה וכמה דרכים יש 

בעבודת ה', בתורה ובתפלה ושאר דברים, כל אחד ואחד כפי שורש נשמתו. 

לך בה, העצה לזה היא וכיצד ידע האדם את שורש נשמתו ואת הדרך י

ליסע לצדיק הדור והוא יורה לו את הדרך שילך בה. והענין בזה הוא כי 

בצדיק הדור נכללים כל נשמות ישראל, ולזה יכול הוא להורות לכל אחד 

 ואחד כפי שורש נשמתו וכמבואר כל זאת בספרים הק'.

וזהו מאמר הכתוב ויקחו לי תרומה, היינו דרך בעבודת ה', ואיך ידע 

האדם דרכו לפי שורש נשמתו על זה אמר מאת כל איש, היינו שיסע 

, והיינו משום[ שכולל )כראשית לא.(להצדיק ]הנקרא "כל" כדאיתא בזוהר הק' 

את כל נשמות ישראל, והוא יורהו הדרך ישכון בה אור. ואיך ידע לאיזה 

צדיק לנסוע, אמר הכתוב אשר ידבנו לבו, למי שמרגיש בנפשו שנמשך 

, לזה הצדיק יסע וממנו תקחו את תרומתי, היינו כי הוא יורה הדרך אחריו

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(        המיוחדת לכל אחד ואחד כפי שורש נשמתו.

 

 מאת כל איש וגו' תקחו את תרומתי.

נראה לבאר על פי מה שכתב האור החיים הק' כי כשם שאי אפשר 

הבת התורה ואהבת עולם הזה לאש ומים להיות בכלי אחד. כך אי אפשר לא

להיות באיש אחד, ורק כשמבטל האדם בנפשו כל הרגשותיו וכל תאוותיו 

לגמרי, אז יוכל להכניס בנפשו אהבת התורה. וזהו מאת כל איש. כל, הוא 

לשון כליון, והיינו מאיש כזה שמכלה מנפשו את כל האיש שלו, שמכלה 

תאוותיו, מאיש כזה  מלבו כל אהבה עצמית אהבת העולם הזה ומשבר כל

תקחו את תרומתי, הוא יכול לקבל ולהשיג אהבת התורה והמצוות הנרמזים 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(          בתרומתי, דהיינו תורה מ' כדאיתא במדרש.

 

 מאת כל איש וגו'.

סיפר בשם אביו זצ"ל שסיפר על הרה"ק מוהר"ז מאניפולי זי"ע שאמר 

כנסת בתוך קהל ועדה ורצה להתפלל בדביקות על עצמו כי כשהיה בבית ה

 

  



 ב

 

נפלאה כדרכו בקודש והיה ירא שלא יגיע ח"ו לגיאות והתפארות, צייר אז 

לנפשו כאילו אין שם שום אדם וכל האנשים שרואה סביבו המה כעצי 

היער, ולפני עצי היער אין שייך שום גאות מחשבות זרות ופניות ח"ו. 

ער והיה ירא שמא ח"ו יפול ליראה ופעם כשהוכרח להתפלל ביחידות בי

חיצונית מזה שהוא נמצא לבדו ביער, לכן צייר בנפשו כאילו כל עצי היער 

 המה אנשים.

ובזה פירש הוא ז"ל על פי הידוע דתיבת "כל" סובל ב' פירושים, דכל 

הוא לשון כללות שכולל הרבה, וגם כל הוא לשון כליון. וזהו מאת כל 

בנפשו כאילו אין כאן שום איש ועל ידי זה איש, שפעמים שצריך לצייר 

תהיה תפלתו ועבודתו זכה, ונקיה בלי פניות בלתי לה' לבדו ופעמים 

שצריך לצייר בנפשו להיפך מאת כל איש, היינו כאילו נמצאים מסביבו 

הרבה אנשים, כדי שלא יפול ח"ו ליראה חיצונית. ומשני דרכים האלו תקחו 

 הדרכים כל אחד בעתו ובזמנו.את תרומתי, שתעבדו את ה' בב' 

  )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(
 

 תקחו את תרומתי.

נראה לומר דרומז הכתוב בזה דהנותן צדקה צריך לידע ולהאמין כי 

יותר ממה )ויק"ר לד, ח( יותר ממה שהוא נותן הוא מקבל ]והיינו כאמרם ז"ל 

תקחו את שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית[. וזהו 

תרומתי. כשאתם נותנים תרומה הרומז לכל מיני צדקות, תדעו כי תקחו, 

שיותר ממה שאתם נותנים אתם לוקחים. וזהו גם מה שאמר הכתוב ויקחו 

לי תרומה. כנ"ל כשאתם נותנים לי תרומה תדעו כי ויקחו, שיותר ממה 

 שר.עשר בשביל שתתע)שכת קיט.( שאתם נותנים אתם לוקחים, וכמאמרם ז"ל 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( 

 

 וזאת התרומה אשר תקחו זהב כסף ונחושת וגו'.

הנה הפסוק מנה כאן י"ג דברים מלבד אבני שוהם ואבני מלואים, 

שהם כנגד ט"ו לשונות שבח שבישתבח ]שיר )ברבנו בחיי( וביחד הם ט"ו ואיתא 

הם ושבחה כו'[ שגם שם מנה י"ג שבחים מלבד ברכות והודאות שביחד 

ט"ו. וכנגד ט"ו שיר המעלות שאמר דוד. ובספרים הק' מנו כל אחד מהט"ו 

דברים דתרומת המשכן כנגד איזה מזמור מט"ו שיר המעלות הוא, וכתבו 

, ורמז לזה כי )תהלים קל(דאבני שוהם הם כנגד שיר המעלות ממעמקים וגו' 

שיר  שה"ם ראשי תיבות ש'יר ה'מעלות מ'מעמקים. ואבני מלואים הם כנגד

, )שם עא, ח(, כי מלואים רומז לימלא פי תהלתך )שם קלד(המעלות הנה ברכו וגו' 

 שזהו ענין שיר המעלות הנה ברכו את ה' כל עבדי ה' וגו'. עיין דבריהם.

והנה להבין ענין זה שהט"ו דברים מכוונים כנגד פרקי שיר המעלות 

כן היה סולם ומשמע ששניהם ענין אחד, ונראה לבאר הענין בזה דהנה המש

המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, שהרי נעשה מדברים גשמיים זהב וכסף 

ושאר דברים גשמיים, והיתה בו השראת השכינה בגילוי עצום לעיני כל 

כי ענן ה' על המשכן וגו' לעיני כל בית )שמות מ, לח( ישראל וכמאמר הכתוב 

ש ט"ו מעלות, ישראל וגו'. והנה איתא בספרים הק' דבין השמים לארץ י

ה ה' צור עולמים, עולמים רומז -כי בי)ישעיה כו, ד( ורמזו זאת במאמר הכתוב 

ה ה' -לב' עולמות עולם הבא ועולם הבא והיינו שמים וארץ, וזהו כי בי

צור עולמים, י"ה בגימטריא ט"ו, והיינו כי ט"ו מעלות יש בין ב' עולמים. 

ים ב' העולמות. וזהו הרמז ועל ידי השם הקדוש הזה שבגימטריא ט"ו מצרפ

שרמזו הט"ו דברים שבמשכן, וט"ו שיר המעלות שכנגדם היו ט"ו מעלות 

לומר שהמשכן צירף שמים וארץ ביחד. כי חיצוניותו היה )כבסוכה נא:( שבמקדש 

מדברים ארציים ותוכו רצוף רוחניות, ולכך הוצרכו לט"ו דברים שרומזים 

 ארץ, וכנ"ל.להשם הקדוש שעל ידיהם מצרפים שמים ו

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 ועשו לי מקדש.

הנה אי אפשר לשום נברא להעלות על דעתו שיש בכוחו לעבוד לעילת 

העילות כי אף השמים ושמי השמים לא יכלכלוהו אף מכל שכן שוכני בתי 

חומר אשר בעפר יסודם, אלא צריך האדם לפנות עצמו מכל מיני מחשבה 

היות מוכן ומזומן לקבל קדושת בוראו והשפעת זרה והרהור בשום עסק ול

חכמה ובינה אשר ה' ישפיע בו, וכפי אשר יורהו ה' בדרך יהיה נכון ללכת 

ואז יוכל קצת לעשות נחת רוח ליוצרו, ובכח עליון ובהשפעת חכמתו הק' 

אשר היא גם כן מבלי גבול. וזה שאמר למשה רבינו ע"ה: "ועשו לי 

לשון מזומנים להבורא ב"ה, אז  –ודשים פירוש שתהיו אתם מק –מקדש" 

בשיעורין דליבא, כשאתם תעבדו  –פירוש בתוכם ממש  –"ושכנתי בתוכם" 

 אותי רק בבחינה אשר אשפיע לכם אז יהיה מקום משכני בקרבכם ממש.

 )עבודת ישראל(  

 

 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם.

ואחר  נראה לבאר על פי הידוע דתחילה צריך להיות אתערותא דלתתא

כך משפיעים מלמעלה בבחינת אתערותא דלעילא. עוד ידוע דסדר העבודה 

הוא להיות מתחילה סר מרע ואחר כך להיות עושה טוב. וזהו ועשו לי 

מקדש, היינו שמתחילה יעשו ישראל את הקדושה, שיקדשו עצמם במותר 

להם בחינת איתערותא דלתתא. ואחר כך ושכנתי בתוכם, שתבוא ההשפעה 

. גם ועשו לי מקדש, רומז להשמר ולהיות סר מרע, והיינו לקדש מלמעלה

עצמם, ואחר כך ושכנתי בתוכם היינו בחינת עשה טוב, כי על ידי קיום 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(        המצות עשה תבוא השראת הקדושה.

 

 ועשו לי מקדש ושכנתי כתוכם.

הוא רק  הנה האדם צריך תמיד לידע שכל עבודתו וקדושתו הכל

וזהו ועשו לי )קידושין ל:( בעזרתו ית', דאלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו 

מקדש, שייחסו לי את כל קדושתם, וידעו כי רק על ידי עזרתי נתקדשו, 

אז ושכנתי כתוכם, לפי שעל ידי זה יבואו למדת ענוה, כי במה יתגאה 

ושכנתי אנוש אם גם מעשיו הטובים הם רק בעזרתו ית', ועל ידי זה 

  בתוכם שיזכו להשראת השכינה, כי אני אשכון את דכא.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  
 

 ועשו לי מקדש.

פירש רש"י לי לשמי בית קדושה. נראה לבאר על פי המבואר בספרים 

הק' דצריך בכל מצוה לכוון לשלב וליחד ב' השמות שם הק' הוי"ה ושם 

"ה ב"ה שמהוה כל ההויות כולם, הק' אדנ"י. והנה לשמי רומז לשם הוי

וה' בהיכל קדשו, "היכל" בגימטריא שם אדנ"י, וזהו )חבקוק ב, כ( והנה כתיב 

ועשו לי לשמי, "לשמי" נוטריקון לשם י', רומז לשם הק' הוי"ה ב"ה, בית 

קדושה, בית רומז להיכל שבגימטריא שם הק' אדנ"י, והיינו שבכל 

 לייחד ב' השמות הק' וכנ"ל.עשיותיהם בקיום המצוות יראו לשלב ו

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( 

 

 ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן וגו' וכן תעשו.

נראה לבאר על פי מה שאיתא בספרים הק' שבמשה רבנו עצמו היה 

כלול תבנית כל המשכן וכל כליו. וזהו ככל אשר אני מראה אותך וגו', 

ית המשכן וכליו. ועל זה אמר הכתוב היינו כמו שאתה בעצמך, זה הוא תבנ

וכן תעשו, כי כל אחד מישראל צריך לזכך גופו ונשמתו שיהיה בבחינת 

משכן להשכינה הקדושה. והנה כל מצוה ומצוה שמקיים כל אחד מישראל 

עד סוף כל הדורות הכל הוא מכחו של משה שהשפיע הרבה קדושה 

כל מצוה שתיעשה על  בישראל, וזהו וכן תעשו, לדורות, כי כל ימי עולם

ידי כל אחד מישראל יהא נחשב הכל כאילו משה הוא העושה, לזה אמרו 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(         ז"ל וכן תעשו, לדורות.



 ג

 

 ועשו ארון עצי שיטים אמתים וחצי ארכו וגו'.

כל מידותיו היו שבורות בחצאי אמות, ללמד שכל מי שלומד תורה 

 )בעל הטורים(        .צריך לשבר ולהשפיל עצמו

 

 והבאת את הבדים בטבעות וגו' לשאת את הארון וגו' לא יסורו וגו'.

נראה לבאר על פי הידוע ד"אלהי"ם" בגימטריא "הטבע", רומז כי גם 

הטבע הכל הוא מה'. ומתנהג בהשגחה פרטית מאתו ית', ורק שהוא הנהגה 

'. והנה "בד" הוא לשון יחיד כמאמר תמידית ואינו ניכר בזה השגחתו ית

תלמידי חכמים )תענית ז.( חרב אל הבדים וגו'. ודרשו רז"ל )ירמיה נ, לו( הכתוב 

שעוסקים בתורה בד בבד וכו'. וזהו והבאת את הבדים בטבעות, כד רומז 

להשגחתו ית' שהוא אחד יחיד ומיוחד, וטבעות רומז להנהגה הטבעית, כי 

עיות". ואמר הכתוב והבאת את הבדים, היינו "טבעות" הם כאותיות "טב

ההשגחה פרטית מה' גם בטבעות, שתאמין ותדע שגם הטבע מושגח מאתו 

ית' בהשגחה פרטית. ואף שהטבע היא הנהגה תמידית ולא ניכר בו השגחתו 

ית'. אין זה אלא שכך הוא רצונו ית' שיתנהג העולם בדרך הטבע בהשגחה 

)סוטה ה נושא את נושאיו כמו שאמרו ז"ל נסתרת. והראיה לזה מהארון שהי

, וכל שכן שנשא את עצמו, ואם כן למה הוצרכו את הבדים והטבעות לה:(

לשאת אותו בהם. אלא דהענין בזה הוא שאף שבאמת נשא הארון את נושאי 

וכל שכן את עצמו מכל מקום צוה ה' לעשות לו טבעות ובדים כדי שיתנהג 

נהג הכל בהסתר ומזה נלמד להנהגת בדרך הטבע, כי זהו רצון ה' שית

העולם כולו, שאף שהכל הוא בהשגחתו ומאתו ית', אך הקב"ה מסתיר את 

הנהגתו ומלבישו בדרך הטבע. וזהו שאמר הכתוב לשאת את הארון בהם, 

היינו מהארון נראה כי כן הוא רצונו ית' שיתנהג העולם בדרך הטבע 

טבע יש השגחה אלוקית ובהסתר. וכשאדם מאמין באמונה שלמה כי גם בה

 על ידי זה יעבוד את ה' באמת ובלב שלם.

ובזה יבואר המשך הכתובים בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו. 

היינו כי כשיאמין האדם שגם בטבעות, היינו בטבעיות יש גם השגחה 

פרטית מהאחד יחיד ומיוחד כנרמז בבד, כנ"ל דהוא לשון יחיד. על ידי זה 

לא יסורו ממנו. שלא יסור חלילה מעבודת ה' ומהתורה הק' המונחת בארון 

 ונה שלימה ואמיתית כל הימים.ולם. אלא יעבוד אותו בלב שלם וכאמלע

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( 

 

רוב הכלים שבמשכן היה תוכם עצי שטים וציפויים זהב. ונראה  הנה

הפרוש דאגתו בלבו )חובת הלבבות שער הפרישות( הענין שרמזו בזה למאמר החכם 

שיודע מיעוט ערכו ומיעוט  וצהלתו בפניו וטעם שדאגתו בלבו היינו משום

עבודתו. וזהו שתוכם עץ, היינו שיודע בנפשו כי באמת הוא כעץ יבש כי 

לא התחיל עדיין כלום בעבודת ה'. ולכן דאגתו בלבו, אמנם ציפויו זהב כי 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(     לא יכיר שום איש את דאגתו כי צהלתו בפניו.

 

וב אחד מקצה וגו' והיו הכרובים פורשי כנפים וגו' ועשית שנים כרוכים זהב וגו' כר

 ופניהם איש אל אחיו וגו' ונתת את וכפרת וגו' ואל הארון תתן וגו'.

נראה לומר כי פסוקים אלו מדברים ורומזים בענין לימוד התורה הק'. 

דהנה מצינו בתלמוד כמה וכמה מחלוקות בין התנאים והאמוראים, אמנם 

שאף שהללו מטמאים והללו מטהרין, הללו אוסרים ג:( )חגיגה ידוע מאמרם ז"ל 

. ואמרו חז"ל )קהלת יב, יא(והללו מתירים אפילו הכי כולם מרועה אחד ניתנו 

אלו ואלו דברי אלקים חיים, וכל מחלוקתם היא אך לשם שמים )עירובין יג:( 

לברר הדין על בוריו, ובאמת אהבה ואחדות ביניהם, ותורתם היא תורת 

הדין לאמתה של תורה. אמנם זהו רק אם לומדים בדחילו  אמת לכוון

אורייתא בלא דחילו ורחימו )תי' י, כה:( ורחימו וכמו שכתב בתיקוני זוהר הק' 

)עי' לא פרחת לעילא, דאהבה ויראה אינון תרין גדפין כמבואר בזוהר הק' 

 . ובלא זה אין תורתם תורת אמת ח"ו.תיקו"ז שם(

שנים כרובים וגו', שנים כרובים רומז  וזהו ביאור הכתובים ועשית

למחלוקת שבין התנאים והאמוראים, ואמר הכתוב אף דכרוב אחר, היינו 

תלמיד חכם אחד, הוא מקצה מזה והשני הוא מקצה מזה, היינו דאלו 

אוסרין ואלו מתירין וכו', אף על פי כן מקשה תעשה אותם, כי שניהם 

אימתי תורתם תורת אמת, על אחד, דאלו ואלו דברי אלקים חיים. אמנם 

זה אמר הכתוב והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה, כרובים היינו תלמידי 

חכמים כנ"ל, וצריך שיהיו פורשי כנפים, היינו שתהיה תורתם מתוך אהבת 

ה' ויראתו שהם כנפים כמאמר הזוהר הק' תרין גדפין, ועל ידי זה למעלה, 

פרחת לעילא. ועוד צריכים דכשתהיה תורתם בדחילו ורחימו אז היא 

התלמידי חכמים שיהיו פניהם איש אל אחיו, והיינו שתשרור בניהם אהבה 

ואחדות כאיש אל אחיו, כי כל מחלוקתם היא אך ורק לשם שמים לברר 

)קידושין ל:( הדין לאמתו אבל באמת אהבה ואחדות ביניהם, ]וכמאמרם ז"ל 

 שלבסוף נעשים אוהבים זה לזה[.
התלמידי חכמים לעשות מעשיהם בצינעא לבלי להתפאר גם צריכים 

בתורתם ועבודתם, וזהו ונתת את הכפרת על הארון מלמעלה, ארון היינו 

תלמידי חכמים, ותתן מלמעלה את הכפרת לכסות עליו, שיהיה בצנעא. 

ובהתקיים כל התנאים האלו אז ואל הארון תתן את העדות. כי אז תהיה 

תורתם תורת אמת לאמתה, ובסיום הכתוב  תורתם מתקיימת בידם, ותהיה

 העדות אשר אתן אליך, היינו אמתית כנתינתה למשה מסיני.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  

 

 לחן.ומת המסגרת תהיין הטבעות לבתים לבדים לשאת את השולע

נראה לבאר על פי מה שאמרנו למעלה דטבעות רומז לטבעיות. והנה 

תאותו וטבעו. כי טבע האדם  נודע שעיקר עבודת האדם הוא לשבר

להתאוות לכל אשר יראה בעיניו, והאדם צריך ליתן מסגרת לטבעו, שלא 

להתאוות מה שהוא נגד רצונו ית'. וזהו שאמר הכתוב לעמת המסגרת תהיין 

הטבעות, שיעשה מסגרת לטבעו שלא לאכול ולשתות כל מה שיראה בעיניו 

ו ובזה יזכה להיות משכן וילך אחר תאות לבו אלא יסגיר ויגביל את טבע

להשכינה הקדושה, וזה לבתים לבדים, בד הוא מלשון יחיד רומז להשי"ת 

שהוא אחד יחיד ומיוחד כמו שאמרנו לעיל, והיינו שיזכה להיות משכן 

להשכינה הקדושה. וגם כשיכניע את תאותו בעניני אכילה ושתיה שלא 

כריח ניחוח.  לאכול רק מה שהוא רצון השי"ת אז תעלה אכילתו למעלה

וזהו מאמר הכתוב לשאת את השלחן, שיעלה ויגביה את אכילתו הנרמזת 

 בשולחן, עד למעלה רמה ונישאה שתהיה בבחינת קרבן.

  )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(

 

 ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד.

נראה לבאר דהנה הצדיק באכילתו כשאוכל בכוונה הראויה לשם ה' 

עלות הניצוצות הקדושים הנמצאים באותו מאכל, יש ולצורך עבודתו ולה

לאכילתו ב' פנים, כי לעיני העולם נראה הוא כאוכל כשאר בני אדם, 

אמנם באמת מכוון הוא באכילתו כוונות גדולות, והוא עובד את ה' 

באכילתו בבחינת הקרבת קרבן, וזהו השולחן אשר לפני ה'. וזהו מאמר 

ופירש רש"י פנים רואין לכאן ולכאן.  הכתוב ונתת על השלחן לחם פנים,

פירוש אף שנראה לעיני העולם כאילו הוא אוכל בפשטות כשאר כל אדם, 

אבל באמת יש לו פנים אחרים, כי באכילתו הוא מכוון כוונות קדושות 

לשם ה' ולצורך עבודתו, ועל זה אמר הכתוב לפני תמיד, כי על אכילה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(    אשר לפני ה'.זה השלחן )יחזקאל מא, כב( כזאת נאמר 

 

 מקשה אחת זהב טהור.

 איין שווערע זאך איז אריינער גילדן. –"מקשה אחת זהב טהור" 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(         



 ד

 

 ה
 ליל שב"ק פ' תרומה תשע"ג

 

לי תרומה  וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו

מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. וברש"י: ויקחו 

ועשו לי מקדש, פירש"י: ועשו לשמי בית  :וכן להלן לי, לשמי.

 קדושה.

 

הוא, דידוע דאי' בספה"ק שמצות ועשו לי מקדש  והענין

נוהג בכל אחד מישראל, שיכין מוח זך ולב זך שיהיו כלים 

תוכם. והנה ידוע שכל אחד הראויים להשראת שכינתו ית' ב

מישראל נשלח לעולם עבור עבודה מסוימת אשר שייכת אליו 

דייקא ואינה יכולה להיעשות ע"י אדם אחר. ומחמת שאין 

הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו לכן כל אחד מקבל משמים את 

הכלים כיצד למלאות תפקידו בשלמות, וכל אחד מקבל את 

המיוחדת לו. וע"כ אי' החכמה אשר נדרשת לצורך עבודתו 

באבות: איזהו חכם הלומד מכל אדם, מחמת שהרוצה להשיג 

בחי' החכמה אשר השי"ת משפיע בעולם עליו ללמוד מכל 

אדם ואדם, מחמת שבכל אדם יש את חכמתו המיוחדת כדי 

שיוכל לעשות את תפקידו ושליחותו המיוחדת בעולם, וע"כ 

נה לכל אחד הלומד מכל אדם זוכה להשגת החכמה אשר נית

 כפי תפקידו ועבודתו.

 

לבוא להיות הלומד מכל אדם, היא ע"י שהאדם  והדרך

מכוין במעשיו לשם שמים ולא לשם פניות וענינים אחרים. 

מחמת שפעמים הוא פחיתות כבוד לאדם ללמוד מהקטן ממנו, 

וע"כ אם האדם מיחד עבודתו לשמו ית', ואינו חפץ בשום ענין 

בודו ומעמדו אלא יקבל מכל אחד את אחר, אזי לא יביט על כ

החכמה שיוכל לקבל ממנו, כי כל מטרתו היא לידבק בו ית' ולא 

לשום ענין אחר. אבל אם כוונתו בעבודתו היא גם לשם כבוד 

 אזי לא יסכים להתבזות כדי לקבל חכמה מהקטן ממנו. 

 

,ויקחו לי תרומה', לי לשמי, שהאדם יתן תרומתו  וזהו

וכן תרומה מלשון התרוממות, היינו להשי"ת לשם שמים. 

שיקחו להם התרוממות והתעלות בעבודת הבורא. וע"י שתהא 

כל מטרתם לשמו ית', וכל חפץ האדם הוא רק לזכות להתענג 

על ה' וליהנות מזיו שכינתו ללא שום חשבון אחר, ממילא מוכן 

לעשות הכל כדי לזכות לזאת. ועי"ז ,מאת כל איש אשר ידבנו 

תרומתי', שיקבל חכמה והתעלות מאת כל איש  לבו תקחו את

ל, אף אם הוא -אאת נדבת לבו להתעלות ולהתרומם בעבודת ה

 (כלל )בלתי מוגה                  בדרגה נמוכה ממנו. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 זמנים לימי הפורים הבעל"ט
 

 5.00  מנחה תענית אסתר
 6.00 מעריב וקריאת המגילה ליל פורים

 קריאת המגילה רעים בליל פורים לאחרמישיבת 
 

 6.00   סדר לפני התפילה
 7.30    שחרית

 סעודת פורים מיד לאחר שחרית
 

 7.30   עריכת השולחן
 מעריב לאחר עריכת השולחן

 

 9.10  שחרית פורים דמוקפים

 
 קבלת קהל ומשלוח מנות

 אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 כ"ב 8בביתו רח' הרב קאליש 

 1:30 – 12:00בין השעות 
 

 5:00, והמשך קבלת קהל עד 3.30בשעה מנחה 

 
 להעמדת יין בשולחן כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 והשתתפות בסעודת הפורים בביהמ"ד

 052-7119912ניתן לפנות להרב יואל זילברפרב בפל' 

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים  

 שהשמחה במעונם
 

 הי"ואשר צוקרמן הרה"ח 
 הי"ומאיר צוקרמן הרה"ח 

 אירוסי הנכדה / הבתל

 

 מס' ב"ב   

 חזרה קח.-קו ב' דר"ח אדר א ו

 חזרה צח.-צו תרומה ב ש

 נח. קיא.  ג א

 נח: קיא:  ד ב

 נט. קיב.  ה ג

 נט: קיב:  ו ד

 ס. קיג.  ז ה

 חזרה קי-קח:  ח ו

 

 נדבתהגליון 
 

 החפץ בעילום שמו
 

 ברכה והצלחה בכל העניניםל

 IL.CO. 612@OKMAILדוא"ל  0527608075לתרומות והנצחות וכל עניני הגליון ניתן לפנות לטל' 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלון שבועי בענייני תורת הנפש ותיקון המדות משיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א

  חתשע" תרומה ערב שבת קדש פרשת   370 ב"ה  

 השראת השכינה

בפרשתנו מדובר אודות בניית המשכן, שתכליתו השראת השכינה בישראל, כמו 

שנאמר "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", ודרשו רז"ל "בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, 

בתוך כל אחד ואחד מישראל'. השראה זו התחילה במשכן שעשה משה במדבר 

 והמשיכה אחר כך בבית המקדש בירושלים. 

ינו היא האמונה בה' שברא את העולם וקבע חוקי טבע שאנחנו השראת שכינה זו בחי

 מכירים, ועם זאת בידו לשבור את חוקי הטבע ולעשות ניסים.

בבית המקדש אפשר לחלק שיש שלושה ממדים של ניסים, נפרט אותם לפי סדר של 

 עולמות נשמות ואלקות:

וכך אמרו חז"ל  הנס הגבוה ביותר התחולל בקודש הקודשים, מקום משכן ארון הברית,

אמות  10"מקום הארון אינו מן המדה". פירוש הדברים שטח קודש הקודשים היה  –

אמות, והנה כאשר מדדו מימין ומשמאל הארון  2.5)באורך וברוחב(, ומדות הארון היו 

אמות, כאילו הוא אינו קיים! זהו נס שהשכל אינו יכול להכילו, מצב לא  5מצאו בכל צד 

 ממד האלקות, נס אלקי!לוגי. זהו כנגד 

נס נוסף שהיה בבית המקדש קרה במזבח. אנחנו הבאנו 'אש מן ההדיוט', מלמטה, אבל 

ירדה אש מן השמים, וכדי לבטא את חיבת ה' האש הופיעה  –בזמן שהבאנו אש שלנו 

, שנעשה כנגד מעשינו בהדלקת האש נשמותבצורת אריה. נס זה הוא כנגד ממד ה

 שלנו מלמטה.

ממד נוסף של ניסים הוא דברי חז"ל בפרקי אבות על עשרה ניסים שארעו בבית 

א. לא הפילה אשה מריח בשר הקדש. ב. ולא הסריח בשר הקדש מעולם. ג. המקדש: 

ולא נראה זבוב בבית המטבחים. ד. ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכפורים. ה. ולא כבו 

ח את עמוד העשן. ז. ולא נמצא פסול גשמים אש של עצי המערכה. ו. ולא נצחה הרו

בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. ח. עומדים צפופים ומשתחוים רווחים. ט. ולא הזיק 

 .נחש ועקרב בירושלים מעולם. י. ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים

צורה זו של ניסים עניינה להסביר פנים לבאי ירושלים ולבית המקדש, ולעשות את 

 .עולמותהטבע ידידותי לכל מה שנמצא בקשר עם הקודש. ניסים אלו קשורים לממד ה

איך שלשה ממדים אלו מופיעים בחיינו אנו? כנגד הממד הניסי ש"מקום הארון אינו מן 

המדה" זו ההשתדלות שלנו להתמסר ללימוד התורה ובפרט לסודות התורה, מי שחי 

 לארון הברית שבקודש הקודשים. כך הוא מעל הזמן והמקום, מעל הטבע וקשור

זוהי עבודת התפילה  -כנגד הממד של האש שיורדת מלמעלה כנגד האש שלמטה 

שלנו, שהיא עבודת הנשמות, בתפלתנו אנו מדליקים את אש האהבה והדבקות בה' 

 יתברך.

כנגד דרגת הנסים שהיו בבית המקדש יש את קיום המצוות שלנו, שמטרתן 

איר פנים לעובדי ה'. אלו שלש הרמות שאנו חווים כדי שהמציאות תסביר פנים ות

 להביא את השראת השכינה עלינו.

 )על פי שיעור וידאו לפרשת תרומה ע"א(

 

 

 טוב או רע? -נבואות שחורות

פעם ספרו לרבי על צדיקים שהיו אומרים נבואות שחורות. יש גם היום  

רבנים למיניהם שאומרים נבואות שחורות, כל מיני  –הרבה כאלה 

הולך לקרות, ויכול להיות שיש להם גם כוונות לעורר ניחושים מה 

בתשובה )אוי ואבוי מה יקרה אם לא תעשו תשובה(. בדרך כלל זה 

אבל אחרי  –מגידים של פעם, לפני הבעש"ט, שהחסידות פסלה 

הבעש"ט, הכל יחסית, עדיין היו צדיקים שהיו לפעמים מנבאים 

, שאנחנו בברכת שחורות. החוזה מלובלין הגיב, כששמע סיפור כזה

אשר בחר בנביאים אומרים " –בכל שבת וחג  –ההפטרה בבית הכנסת 

". זה ווארט שמאד כדאי שנזכור אותו בשמיעת טובים ורצה בדבריהם

 הברכה, שהקב"ה בוחר רק בנביאים טובים, שמתנבאים טוב. 

ירמיהו הנביא לא היה טוב? יש הרבה נביאי אמת  –אפשר לשאול 

טובות?! צריך לומר, וכך כתוב בפירוש, שיחזקאל שאמרו נבואות לא 

 –וירמיהו כשהיו צריכים לומר נבואה לא טובה זה היה בכפיה גמורה 

כמו להבדיל שה' שם חכה בפיו של בלעם  –יד ה' חזקה עליהם 

והכריח אותו לברך את ישראל במקום לקלל. כך ויותר מכך כשנביא 

ב, וקשה לו לומר רע. הוא בעצם טו –אמת צריך לומר משהו לא טוב 

ה' בוחר בנביא שבעצם טוב, שאז נטייתו למשוך נבואות טובות. 

ידועים דברי הרמב"ם שנבואה רעה אפשר לבטל, והנביא מנסה 

לעשות זאת ככל יכולתו, ואילו נבואה טובה אי אפשר לבטל. אדרבה, 

כנראה ירמיהו הנביא )שכתב את איכה( הוא הכי טוב מכולם, ולכן 

הכריח אותו לומר זאת, כי כאשר יוצא מפיו זה יומתק דווקא ה' 

אוטומטית ויתהפך, או מיד, או בקרוב ממש. יש שם טוב בעצם. 

האריז"ל כותב שירמיה, יותר מכל הנביאים, הוא הגלגול העיקרי של 

הוא רבן של כל  –משה רבינו. על משה רבינו כתוב "כי טוב הוא" 

ביא טוב יותר ממנו, הוא תמיד הנביאים וגם רבן של כל הטובים, אין נ

היות נוהג בעין טובה, והאריז"ל מגלה שדווקא ירמיהו הכי שייך אליו. 

שנביא אמת הוא בעצם אחד שרק רוצה שדרך הצינור שלו יעבור טוב 

לעם ישראל, אז אפילו כשה' מכריח אותו להתנבא אחרת, במוקדם או 

רש דברים מנביא טוב בדרך כלל נשמע במפו במאוחר יתגלה כטוב.

היום אין נבואה, ואחד הפירושים של טובים, ולא יאמר דברים שחורים. 

בזמן שהיתה נבואה  זה הוא שהיום אין הצדקה לנבא שחורות בכלל.

יש  –יכול להיות יוצא מהכלל שנביא אמת יאמר משהו לא טוב 

אבל "קלקלתנו ]שאין נבואה[ היא תקנתנו",  –בנבואה בעל כרחו 

צריך להיות טוב ואין הצדקה למשהו אחר. אין נבואה שהיום כל החזון 

 אין שום אפשרות לומר משהו לא טוב.                                                                –

 ז( "אב ס-מנחם 'ימשיעור )

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

. כמו שמח"משנכנס אדר מרבין בשמחה", נתחיל להתבונן בתורה בשרש 

, כשרוצים להתבונן במשמעות המלה מחפשים היכן היא מופיעה כל מלה

לא מופיע בתחלת התורה, צריך  שמחפעם ראשונה בתורה. והנה, שרש 

עד שמגיעים  –לעבור את חצי חומש בראשית  –ללכת עד פרשת ויצא 

 לשמחה הראשונה בתורה. 

כמו הרבה תופעות, אנחנו אומרים שדווקא מושגים הכי גדולים, חזקים 

חשובים, מופיעים פעם ראשונה בהקשר שנשמע לא מאה אחוז הכי ו

חיובי, כי הדברים הכי גדולים בעולם הם תמיד בבחינת "ברישא חשוכא 

שמחה הולכת יחד עם אור, "ליהודים היתה אורה ושמחה"  –והדר נהורא" 

וההופעה הראשונה של שמחה היא בבחינת תהו שקדם לתיקון, בפיו  –

 פרשת ויצא. של לבן הרשע בסוף 

יעקב אבינו גונב את לבו של לבן, בורח בלי להודיע לו, כי הוא מפחד מה 

יעשה לו, כפי שהוא מתנצל בהמשך. לבן רודף אחריו, וכאשר הוא משיג 

אותו הוא צועק עליו בטרוניא גדולה מאד "למה נחבאת לברוח". הוא 

עושה אם אתה לא רוצה להשאר אצלי, לבריאות. אבל מה הייתי  –אומר 

לך אם היית אדם ישר ולא היית בורח ממני? הוא טוען שיעקב לא ישר, 

"כל הפוסל במומו הוא פוסל", הוא רמאי וכך הוא מעלה על יעקב, 

הייתי שולח אותך בשמחה  –" ואשלחך בשמחה ובִשרים בתף ובכנור"

ובשירים בתוף ובכנור. פלאי פלאים שעד הפסוק הזה אין שמחה בתורה, 

לא עשיתי,  –קורית בתורה. לבן אומר שהייתי עושה כך זו השמחה המ

הייתי שולח אותך בשמחה  –אתה אשם יעקב, אבל אם היית בסדר 

 ובשירים בתוף ובכנור.

התורה היא "תורת אמת", אז כל מה שכתוב בתורה הוא אמת, וכנראה 

שגם בדברי לבן אלה יש אמת. כמה שהוא עצמו רמאי, וקשה לסמוך 

עושה זאת, אבל בכל אופן כנראה שכן היה עושה כך, עליו שבאמת היה 

ואם לא היה עושה הוא גם חייב להתגלגל ולהגיע לידי כך שלעתיד לבוא 

הוא יעשה זאת. זה כלל גדול בתורה, "מחשבה טובה הקב"ה מצרפה 

למעשה", חזקה על הקב"ה שלא יקפח את הרצון הטוב של לבן, שרוצה 

 ארצה. לשלח את יעקב בשמחה וכו' שיחזור 

יעקב חוזר ארצה, לבית אביו יצחק, לשון צחוק ושמחה, כדי להביא את 

 –( ישמחאותיות  משיחהגאולה האמתית והשלמה על ידי משיח צדקנו )

ולבן היה שולח אותו בשמחה. "מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה", 

בחדש אדר, נתבונן ונצייר בלבנו שלבן שולח את יעקב,  –ובדור של משיח 

 לך המשיח, "משיח אלהי יעקב", בשמחה. את מ

 לבןמיהו לבן? אדמו"ר הזקן מסביר בתורה אור, סוגיא שלמה, ששרש  

, כתר עליון, המקום בו מתלבנים כל העבירות שלנו, לובן העליוןהוא ה

אלול הוא  –מקור הסליחה. אז הנה, יש לנו כבר קשר בין אדר לאלול 

הליבון הוא לבן, הלובן חדש הרחמים והסליחות, ומקור הסליחה ו

 העליון, המקור של שמחת חדש אדר. 

 גלגול שמחת לבן בדורו של משיח

 0507951105הוואצאפ: מסרי לקבלת |  itielgi@pnimi.org.ilלקבלת השיעורים: 

 

 elimiz770@gmail.comניתן להקדיש את העלון לזכות יקיריכם ולזכות בהפצתו ברבים מידי שבוע! 

 

 

מיהו פרעה? פרעה בקדושה  –לבן הוא כמו פרעה, שעוד חודש גם משלח אותנו 

הוא גם בחינת כתר, שניהם כתר. על פרעה כתוב "דמיניה אתפריעו כל נהורין 

צריך  עילאין", המקום בו כל האורות העליונים מתגלים, שבעצם היינו כתר עליון.

, פרעה" שוה בשמחהלהתבונן מי יותר גבוה בתוך הכתר, לבן או פרעה בשרשם. "

אך לבן הוא מקור השמחה, הוא זה שאומר "ואשלחך בשמחה וגו'". נמצא 

 שהלובן העליון של לבן הוא יותר גבוה בכתר מהתגלות האור של פרעה. 

חל ולאה מה המיוחד והמעלה של לבן? שהוא אבי האמהות שלנו, האבא של ר

כולן בנות של לבן, כפי שהוא אומר בפרשה  –ולפי חז"ל גם של בלהה וזלפה 

"הבנות בנֹתי והבנים בני והצאן צאני וכל אשר אתה רֹאה לי הוא", כל מה 

 –שבקדושה יוצא מלבן. אבל לומר שכל מה שיש לך, יעקב, הוא ממני, הכל שלי 

 רק לבן יכול לומר. 

 –א כאן קוב"ה לעניננו, ויעקב הוא מלך המשיח לבן כאן הוא כתר עליון, שהו

כל המושג "ואשלחך בשמחה  כעת הוא חוזר ובא לארץ ישראל, ביאת המשיח.

ובִשרים בתף ובכנור" היינו "הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא", "שלח נא ביד 

לבן תשלח", שליחות כמושג מובהק של שליחת הגואל לגאול את המציאות. 

 –המשיח, הגואל של המציאות  –אומר, שהייתי שולח אותך  אומר, כאילו ה'

בשמחה, קודם כל בשמחה, ואחר כך "ובִשרים", אחר כך "בתף" ואחר כך 

צריך להתבונן איך שכל הדברים האלה הם תנאים של ביאת המשיח.  "ובכנור".

כשה' רוצה לשלח לנו את המשיח מה עלינו לעשות? אפשר לעזור בכך שאנחנו 

 זו סגולה לשליחות "בשמחה ובִשרים בתף ובכנור".             נשמח מאד,

 בדר"ח אדר ע"ז(משיעור ) 

 

 "עבדו את ה' בשמחה"

 איך אפשר לעבוד את ה' בשמחה? שאלה:

 היסוד החשוב ביותר בקבלה הוא "תמים תהיה עם ה' אלוקיך". תשובה:

במידה שאדם מתקשר לה' בתמימות, כך הוא מרגיש שמחה. שמחה היא 

המידה הפנימית של בינה, שנמצאת בתחילת הקו השמאלי של הספירות. 

לי של הספירות. תמימות היא הפנימיות של הוד, הנמצא בסוף הקו השמא

"בינה עד הוד אתפשטתא."  –השמחה של בינה מתפשטת לתמימות של הוד 

 זהו מקור השמחה בחיים.

 (עיניגל  –)מתוך שו"ת באתר 'פנימי' 

  

 להים"-אצחק עשה לי "

 -להים"-אלקים הכי יודע להיות שמח, איך אני יודע? מהפסוק "צחק עשה לי א

לשמוח בקיום תריג מצות  –להים אתם" -"צחק עשה לי" = תריג. "אני אמרתי א

התורה, וכידוע פירוש הבעל שם טוב לפסוק "אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה 

ו אומרת בראתי". החוש של אדר הוא חוש הצחוק, החוש של יצחק אבינו, עלי

להים". יצחק, מדת הגבורה, הוא סוד הצמצום, ו"צחק עשה -שרה "צחק עשה לי א

 להים" היינו שהצמצום עצמו יאיר, "ליהודים היתה אורה". -לי א

  בדר"ח אדר ע"ז(משיעור )         



 שיטים" )כה,י(ועשו ארון עצי "

 -כל מבנה בית הכנסת וצורתו מכוון כנגד בית המקדש. ארון הקודש ובו ספרי תורה  -מכתב סופר )ח"ב, ס' א'(

 קודש הקודשים ובו לוחות העדות וספר תורה שבארון... כנגד

 ארון הקודש שנפל

התרחש בתמוז תשע"ז במהלך שיפוצים שנערכו בבית המדרש של חסידות בעלז בבורו פארק  מקרה מסעיר

 ".39המכונה "שטיבל 

ותוך כדי כך נשען עליו. לפתע נשמע רעש נורא והארון  ראובן היה עסוק בשיפוץ ארון הקודשבשם  חסיד בעלז

הארון על הרצפה. הם ראו את הסתובבו בבהלה לכיוון הרעש ו אולםאנשים ששהו באותו העת ב הענק נפל.

מיד קראו לכוחות ההצלה שהגיעו והתכוננו לגרוע מכל. ראובן נמחץ למוות תחת הארון הענק.  הבינו שכנראה

, התברר לנוכחים הענק בכדי לחלץ את מה שניתן ןוההצלה מנסים להרים במעט את הארובעוד אנשי החילוץ 

 שראובן חי ונושם!

 הצליח ראובן להזדחל החוצה וכך הוא סיפר:לאחר שהרימו במעט את הארון 

כאשר הארון החל ליפול הייתי בטוח שאני עומד למות. הבנתי שאין ביכולתי לזוז בלי להפגע. אולם לפתע קיבלתי 

שדלתות הארון  כשהסתכלתי סביבי הבנתיחבטה קלה ומצאתי את עצמי לכוד בתוך הארון, אך מרגיש מצוין. 

 הארון. הארון ולא נמחצתי למוות ע"יי בתוך נפתחו לרווחה וכך רק נלכדת

הברכות  את כעת, ראובן רוצה לדעת האם עליו לברך

ברוך " שמברכים על הצלה: ברכת "הגומל לחייבים טובות", וכן

)ברכת הגומל היא ברכה  ? זה"השעשה לי נס במקום 

שמברכים פעם אחת לאחר הצלה, וברכת שעשה לי נס" 

קום הנס אם לא היה שם שלושים מברכים כל פעם שחוזרים למ

 יום(.

 תשובה: 

ברך צריך ל ברכת שעשה לי נס –שליט"א  הרב אביגדור נבנצל

בלי שם ומלכות. מכיון שבשולחן ערוך כתוב " יש אומרים שאינו מברך על נס אלא בנס שהוא יוצא ממנהג העולם, 

סכנה וניצול וכיוצא בזה אינו חיב לברך  אבל נס שהוא מנהג העולם ותולדתו, כגון שבאו גנבים בלילה ובא לידי

 . )סימן ריח, ט( ויש חולק וטוב לברך בלא הזכרת שם ומלכות



 על אמא של רש"י,דוגמא לנס כזה הוא הסיפור  .רך רק על נס שיוצא מגדר הטבעלבצריך צריך להלכה אם כן 

שכאשר היתה מעוברת עם רש"י, היא עברה ברחוב ושר אחד שרכב על עגלה ניסה לדרוס אותה ובדרך הטבע 

 . 1והיא נכנסה לשקע שבכותל והכותל נסוג אחורלא יכלה להינצל , ונעשה נס היא 

 אבל ברכת הגומל הוא צריך לברך כי בברכת הגומל לא מקפידים כל כך שיהיה נס גמור)מ"ב ס"ק לא(.

. כאשר מופלא שהרי נעשה לו נס עם שם ומלכות שראובן צריך לברך שליט"א הרב יעקב אריאלו סבור לעומת

אין הכוונה לנס שמלאך מגיע  ,אלא בנס שהוא יוצא ממנהג העולם כותב שיש אומרים שאינו מברךהשולחן ערוך 

לי נס במקום הזה', לברך את ברכת 'שעשה  מהשמים ומציל אותו, אלא כל הצלה שהיא באופן מאד חריג יש

 .   בשם ומלכות

ולדעת הרב יעקב אריאל  ,לדעת הרב אביגדור נבנצל יש לברך את ברכת שעשה לי נס בלי שם ומלכות לסיכום :

  ולגבי ברכת הגומל לכל הדעות הוא צריך לברך.יברך עם שם ומלכות. 

  

 

 

 

 

  

                                                           
ח "ק מו"כוז"ל "את הסיפור וסיים סיפור זה מובא בכתבי החיד"א. וכן הרבי מלובביץ רבי מנחם מנדל שניאורסון סיפר .  1

ראה את השקע בקיר שאודותיו מקובל הסיפור  –( י"עיר הולדתו של רש)שבהיותו בעיר וורמייזא , סיפר[ צ"מוהריי]ר "אדמו

 (ג"נח תשמ' בשיחתו בשבת פ) ל"עכ". אפילו אצל אומות העולם, ל"הנ

 
 
 



 )מתוך שו"ת דבר חברון או"ח( התחפושת המושלמת?

ומתקרב ומדי יום מוצא את עצמו שימי בחיפוש אחרי התחפושת המקורית והטובה ביותר. מדי  חג הפורים הולך

אולי טווס? אולי רופא מנתח?  למה הוא יתחפש?יום, בהפסקות וגם בשיעורים הוא חולם על פורים ההולך ובא.

נפסלת בגלל היותה אולי שליח פיצה? אולי.. כך בכל יום רצות בראשו תחפושות מסוגים שונים. פעם התחפושת 

משעממת מדי, פעם תינוקית מדי ופעם פשוט לא נראה לו. יום רביעי אחד, באמצע שיעור גאוגרפיה, עלה 

 בראשו רעיון.

 שימי חשב וחשב. לאחר כמה דקות של התדיינות בינו ובין עצמו החליט שכעת נמצאה לו התחפושת.

נרגש בשמחה ובקוצר רוח המתין לסיום הלימודים ורץ לביתו. כשנכנס הביתה הבחינה אימו של שימי שהוא 

תחפושת! אתחפש למחבל!" התלהב שימי. -. "איזה רעיון יש לך הפעם?" שאלה אמא. "אמא, מצאתי את המאוד

 מששמעה זאת אימו של שימי נבהלה נורא.

אמא, "כן, ענה שימי, "זה יהיה מטורף, אף "מחבל? הבן שלי יתחפש למחבל???" קראה 

 אחד לא יזהה אותי עם כיסוי פנים וזה יפחיד את כל הילדים הקטנים!" 

"רגע, רגע" אמרה אמא "אני לא כל כך אוהבת את הרעיון הזה. לא נראה לי שזה מתאים כל 

 כך"

 "אוף, אמא, עד שיש לי רעיון טוב.."

 ?חפש למחבלישנה בעיה כלשהי בכך שית מה יעשו? האם

 תשובה 

 :שליט"א ליאורדב הרב 

 .עלינו לבזותם -אלא להיפך , לנו לתת כבוד ולהחשיב רוצחים אלו יש בזה פגם חינוכי, לפי שאין

עד כאן דברי  .ות הביטחון לטעות שמדובר במחבל חלילהשלא יבואו כוח, ובמצב היום יש בזה גם בעיה ביטחונית

  הרב דב ליאור.

,  שבישיבה בעל הקהילות יעקב זצ"לששמע מאביו  הרב חיים קנייבסקי שליט"אשסיפר  ויש להוסיף את מה

שלמד בנוברדהוק בכל שנה לכבוד פורים היו רגילים להציג את המעשה של המן ומרדכי וכל הענין, ובכל שנה, 

בספר  )מובאאותו בחור שהיה מתחפש ומעמיד עצמו כהמן לא היה סופו טוב ובמשך הזמן יצא לתרבות רעה.

  .שיחות הרב חיים קנייבסקי על פורים, עמ' עד(

 













  
  

  

 
















 
המאור שבתורה

 

















  









 









 
  




  

שית אל מול פני ית לבד וכפלת את היריעה השות לבד ואת שש היריעו'וחברת את חמש היריע כתיב בפרשתן 
חצי רחבה היה תלוי וכפול על המסך שבמזרח כנגד הפתח, דומה לכלה צנועה  -האהל'. וכתב רש"י 'אל מול פני האהל 

משכן דומה לכלה צנועה המכסה במדרשי חז"ל שבידינו לא מצינו מקור לדברי רש"י שהיה ה פניה'.המכוסה בצעיף על 

אל  ל חצי היריעה כלפי מזרח לפתח האהל כמו שכתובווצוה לכפכתב 'כאן  ו , פניה

למה משכן דומה ' '. וע"ע בגמרא דומה לכלה צנועה שמשימה צעיף על פניה מול פני האהל, 

שמהלכת  למה משכן דומה רס ' יותשובותב . 'לאשה שמהלכת בשוק, ושפוליה מהלכין אחריה

ויהי ביום  דומין ביום הקמת המשכן לכלה, כדכתיב הם שהיו  מצינו ש מאידך'. בשוק ושיפוליה אחריה

ככלה  'כלת כתיב, יום הקמת המשכן היו  שם  וברש"י וגו'.כלות משה להקים את המשכן 

  . היה דומה לכלה  כתב רש"יאבל כאן הנכנסת לחופה'. 
  


  

בדמיון המשכן לבחינת כלה בחופתה, והלוא כלה שמכסה פניה אין הכיסוי אלא בשעת החופה, ואחר החופה ויש לעיין 
שהמשכן כל ימי עמידתו, היה בבחינת כלה בשעת חופתה דייקא, ויש להבין עומק הענין  מוכחפניה, ואת מגלה היא 
מה כלה זו מקושטת ' במדרש  עוד ענינים שכלה ניכרת בהם, כדאיתאעוד יש להבין שמצינו בחז"ל  .בזה

מה המשכן לכלה, אלא י'מה כלה זו יושבת בפוריא'. ולמה לא מצינו שד '. ועוד אמרו בכ"ד מיני תכשיטין
מה יש להבין גם את עומק הענין שהכלה מכסה פניה, ועוד  ., ולא בשאר סימני הכלהבענין זה של כיסוי הפניםרק 

  הלימוד העולה מזה.
  


  

את נהגו בני אשכנז לכסות שכידוע ענין כיסוי פני הכלה בעת החופה, את לברר התמיהות נקדים את כל ליישב ע"מ 

כתב שמנהג זה שמכסים   הוא מנהג הבאדעקען שנהגו בקהילות אשכנז, וראש הכלה בהינומא, 
קנין  לכמה דעות ה, שלצאת ידי"ח כל השיטות בקנין חופכדי את ראש הכלה קודם החופה, הוא 

 ה, ותעמוד מכוסה כך כל זמן החופההחופה הוא 'בתולה יוצאת בהינומא'. וע"כ נהגו לכסות ראשה עוד קודם החופ
 העדים צריכים , והחופה קניןלפי שזה תחילת על הכיסוי,  להעמיד עדיםבכמה קהילות , ומשום כן נהגו

  . הקניןאת לראות 
  


  

מהר"י סג"ל '  שכתבו שאסמכתא וזכר לדבר, מצינו כבר בתוה"ק, זה לשון מצינו בראשונים ו
ותקח הצעיף לולת בתו נטל שפת צעיפין שקורין ענד והניח עליהן לחופה, ואמר דזכור לו מקדם המנהג כך על שם יבה

שגם  נראהו והכלהנהגו לפרוש צעיף על ראש החתן '  '. וכ"ה במנהגי  ותתכס
  '. כס דרבקהעל שום ותקח הצעיף ותת םלשם כיסוי. ויש מפרשי הזה קרוי כניסות חופה כי חופ

  


  

נמצא שענין כיסוי פני הכלה וראשה בעת החופה, רומז לתחילת ענין ההתקרבות והקנין שקונה האיש את אשתו, 
 כדאיתא בגמרא בדייקא, מידת הבושה ישראל ניכרים ביותר בשעם בני הרעיון בכיסוי זה, הוא משום עומק ו

ביישנין דכתיב  ,וגומלי חסדים הרחמנים  ,שלשה סימנים יש באומה זו'   בעבור תהיה יראתו על
דאיתא עצמה, וכותצניע את שתהיה בושה ותסתיר '. וביותר טבע הקב"ה מידה זו באשה כשרה מישראל, פניכם



 
ים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל קאל ה'רבי יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר ויבן ' במדרש 
אלא ממקום שהוא צנוע  וכו',אמר לא אברא אותה מן הראש  ,ויבן כתיב, התבונן מאין לבראתה ,האדם 
  '.אומר לה תהא אשה צנועה ועל כל אבר ואבר שהיה בורא בה היהוכו', באדם 

ותשא וז"ל ' שם  כאשר ראתה את יצחק אבינו, וכלשון ה עצמה תסכשרבקה אמנו וזה היה ענין הכיסוי 

 לשון רש"י, ראתה אותו הדור  -ותרא את יצחק  וגו' ותקח הצעיף ותתכס,רבקה את עיניה ותרא את יצחק 

לא ניתנה לרבקה אמנו ע"ה ותנועה קדושה זו של כיסוי עצמה,  '.עשתה כדרך מוסר הנשים וכו' ו ממנו
שהיתה קטנה בת ג' שנים, ובאה  בהוראה וציווי, אלא שלבה הטהור והשגת נשמתה הוא שאמר לה לנהוג כן,  אע"פ
ענין זה של מעצמה עלה ועשתה מביתה בתואל, אחות לבן הארמי, מקום שורש תוקף הקליפות והטומאות, ומ"מ פ

האומה אבי אם אשת קודש הקדשים פחד יצחק אבינו ע"ה, וגודל נשמתה הקדושה, ותתכס, לפי כיסוי, ותקח הצעיף 
והשגה נפלאה ממנו יעמדו דורות של נשים צדקניות מקדשות ה', יעקב אבינו ע"ה הבריח התיכון אשר  הישראלית,

במתנת חינם, והעניקה זאת לכל בנות ישראל הכשרות בכל הדורות, שילכו בדרכי רבקה אמנו ע"ה קיבלה ויקרה זו 
  הצניעות והבושה, להסתיר עצמן ולהיות צנועות וחסודות כדבעי למיהוי.

  


  

, בעת שראתה את יצחק אבינו ע"ה בפעם הראשונה ומיהרה מעצמה ותנועה זו של הבושה שנתביישה רבקה אמנו ע"ה
שמכסים את ראש בכך שהנהיגו להתחיל את קנין הנישואין והקידושין, למנהג התכסות בצעיף, היא היסוד המוסד ל

על חיי הנישואין, שיהיו בבחינה הזו של בושה  המופלא הזה עניןאת ההכלה קודם החופה, לפי שרוצים להמשיך 
וזה הענין הראשון שעושים כאשר רוצים לבנות וצניעות, של כל כבודה בת מלך פנימה, ורצון להתכסות מעיני כל חי, 

  בית נאמן בישראל, כדי לרומם ולקדש תנועה קדושה זו של בושה וצניעות, שזה יסוד קדושת בנין בית ישראל. 
  


  

במצות הקמת נצטוו עם בני ישראל כאשר ובזה נבוא ליישוב דמיון המשכן לכלה צנועה המכסה פניה, הנה בעת ההיא 
שבורא כל עולמים הוריד את  מאז בריאת העולם, אחר ב' אלפים ותמ"ח שנים, היה זה הפעם הראשונההמשכן, 
תניא רבי יוסי אומר מעולם לא ירדה שכינה ' בארץ, וכמו שאמרו בגמרא  ע"מ שתשכון באופן קבועשכינתו 

, שלמה המלך ע"ה בתפילתו בעת הקמת בית המקדשתמה ו ש'. וענין זה הוא דבר פלא מופלא שאין כמוהו, וכמלמטה
'. כלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתיים על הארץ הנה השמים ושמי השמים לא יקכי האמנם ישב אל'   ואמר

והוא דבר חידוש פלא מופלא, שיעשה לו הקב"ה  .'את השמים ואת הארץ אני מלא נאם ה''והלא כבר נאמר 
דירה בתחתונים, ויצמצם שכינתו בין בדי הארון, ולא היה כדבר הזה מאז בריאת העולם, והכל נעשה לחביבות עם 

ויקחו לי ' בני ישראל, ולגודל האהבה העצומה שאוהב הקב"ה את בניו אהוביו, וכדאיתא במדרש בפרשתן 
אמר  ,ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו ,בא אחד מן המלכים ונטלה ,, משל למלך שהיה לו בת יחידה תרומה

אלא זו טובה  ,לו בתי שנתתי לך יחידית היא, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך
כול להניח את בתי, כך אמר הקדוש ברוך עשה לי שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם שאיני י

אלא בכל מקום שאתם  ,הוא לישראל נתתי לכם את התורה לפרוש הימנה איני יכול, לומר לכם אל תטלוה איני יכול

  הולכים 
  


  

משכן העדות בורא כל עולמים הביט עד סוף כל הדורות, וראה שאפילו בבית הגדול והקדוש שנקרא שמו עליו, בהנה ו
ייהפך ענין המקדש שח"ו למצב יבוא עד וכל להיות בעתיד שאיש ישראל בית המקדש שבירושלים, יבאח"כ במדבר ו

יהא לבו גס במקדש, לגודל רגילותו לדבר המורגל ולמוד, בלא ההתפעלות הנצרכת לגילוי השכינה הנורא הזה, וח"ו 
מאהבת להשראת השכינה בישראל, ולניסים הגלויים שנעשים בו תמידין כסדרן לרוב חביבות עם בני ישראל, וע"כ 

, שהוא תחילת דייקא ע"ג פתח המשכןן הרגילות, שיהיה סימן מיוחד הקב"ה לבניו אהוביו, ניתנה עצה נפלאה לעני
וסימן זה יעורר ויזכיר רואה בעת בואו למקום הקודש, האדם כניסת האדם הגשמי אל היכל ה', והוא הענין הראשון ש

ל וכפלת את היריעה הששית אל מויוה הקב"ה בפרשתן 'בכל עת את ענין ההתחדשות וההתעוררות הנצרכת, וע"כ צ



 
 ,חצי רחבה היה תלוי וכפול על המסך 'רש"י  וכדפירשפני האהל'. 

.'  בושה, הכלה מתוך שהיא של כיסוי שכבר בתחילת כניסתו של האדם אל המשכן, ייראה ענין זה
 השעת כניסתלה אינו אלא בשעה ראשונה, מומרמז על בחינת ההתחדשות של השעה הראשונה, והנה באמת כיסוי הכ

 אמנםכך בכל חיי הנישואין היא מגלה פניה, מגלה פניה, וחוזרת ואחר יציאתה מן החופה היא ו, צאתהלחופה עד 
ישאר תמיד בבחינה זו של שעה ראשונה, בחינת כלה צנועה המכסה פניה, להבמקום הקודש נצטוו עם בני ישראל 

לזכור ולהזכיר ולהזהיר על מורא מקדש, שיתבונן האדם להיכן הוא בא, אדם גשמי קרוץ מעובי החומר הגס העכור, 
  ברגליו הגשמיות, אל מקום להבת שלהבת, מקום המקודש שבו הקב"ה משרה שכינתו. צועד

  


  

 ,המזרח שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים לא יקל אדם את ראשו כנגד ' שאמרו  מה זהאפשר לדייק שו
, בפתח הר הבית, צריך נרמז שכבר בשער המזרח'. ולא יכנס להר הבית במקלו ובמנעלו ובפונדתו ובאבק שעל רגליו

זלזול בכבוד עד מאד בכל חשש החמירו ע"כ והלכות חמורות נאמרו בדיני מורא מקדש, ובכבוד ראש ואחריות,  לנהוג
לפי שטבע האדם האנושי, להתיישן בכל ענין וענין, ואפילו דבר רוחני גבוה מעל גבוה מחודש ומפליא ביותר, המקדש, 

ובני אדם יושבי ענין ההוא, בו, ושוב אינו חש ומרגיש בגודל רוממות מעלת ה ומורגל בעבור הזמן האדם נהיה למוד
ע"י כוח הרגילות המסיר ומעלים את עיקר הנקודה לשון העלם והסתר,  - חושך וצלמות, אשר נמצאים בזה העולם

הוא מוזהר על ל המקדש, אדם אה וע"כ כבר בעת כניסתהפנימית, מאבדים את כוח ההרגש ההתפעלות וההתחדשות, 
של נעליך מעל רגליך ', שידע גודל המקום ההוא, ת נפשו הרגילהוולהוציאו משלולנערו כדי באזהרות חמורות,  הדבר

בבית מה נורא המקום הזה, וויכלכל כל צעדיו לידע ,  .'כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא
לבחינת אלוקות, , שזה עיקר נקודת בית המקדש, לעורר הלבבות אלקים נהלך ברגש, בכוונת הלב בחיות והתלהבות

  .ששינה אין לפניו, ולא תימצא בו ענין השכחה והרגילות וההתיישנות
  


  

וע"כ מכל עניני הכלה, לא מצינו שדימו את בחינת המשכן, אלא לבחינת כיסוי פני הכלה, ולא סוף דבר בתוך המשכן, 
, כדי לרמז על ענין הנ"ל, להזכיר לו לאדם את בחינה י חיצון שנראה מבחוץ, בפתח המשכןבמקום הכדווקא אלא 

בזהירות מכוונת הראשונה, בחינת הבושת פנים של הכלה, בעוד שאינה רגילה ולמודה עם בעלה, בבחינה שנעשה הכל 
פני המשכן, ככלה צנועה המכסה פניה בעת החופה, את מכסה וברגשי קודש ודקדוק ההלכות, והיריעה הכפולה ה

לזכור את הבחינה הראשונה, שלא ליפול לבחינת  ב האדם, 'אנא עוררה אהבתך הישנה',ומעוררת את ל מזהירה מזכרת
  ההרגל וההתיישנות, אלא בבית אלקים נהלך ברגש.

  


  

ואין חטאת ואין עולה  ,אפס מני מכהן ואין זבח ואין מנחההנה בעוונותינו הרבים, 'חרב בית מקדשינו ותפארתנו, ו
ולא נשאר לנו מעבודת המקדש מאומה, אך יש לידע  .'רתורת ונשארתי שחרחוואין לבונה ואין קט ,ולא חלב ויותרת

ויובן ' בפרשתן   , הא לך לשון בענין זה מאמר עמוק שכיוונו לו כמה 
בינו ע"ה הזדכך את עצמו מכל מיני גשמיות עד שנעשה כולו רוחניות, ונעשה מרכבה גם כן על פי דרכינו כי משה ר

לשכינה, והיה הוא תבנית משכן שלמעלה, וממנו היו יכולים ללמוד בני דורו איך לעבוד את השי"ת, לזכות אל השגות 
איש הישראלי יזדכך עצמו מכל ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כלומר, שכל  משה רבינו. וזהו פירוש הכתוב 

 ,וכל כדי שיהיה מרכבה לשכינה. אמנם, לאו כל אדם יודע באיזה דרך ישכן אור לדעת מהיכן יבא לזכות להשגה זו
לבני  ,ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן וגו' ורצונו לומר, 'ככל אשר אני מראה אותך' אמר הכתוב 

מר, שאתה הוא תבנית המשכן שלמעלה, וכן תעשו פירושו, ואתם תלמדו לעשות כמו דורך, את תבנית המשכן רצה לו
כן שתהיו מרכבה לשכינה, כי כל האדם יוכל לבוא להשגות משה רבינו. היוצא לנו מדברים אלו, שתכלית העבודה 

שיהיה  הוא להזדכך את עצמו, ויעשה מרכבה להשכינה כדי שיהיה שכינתו בתחתונים, כמו שהיה כונת הבריאה
  .'שכינתו בתחתונים ויתגלה מלכותו במהרה

  





 

 
  

לשון מראות הצובאות שהמסתכל  ,כו'וככל אשר אני מראה אותך ' בפרשתן  וכ"כ 
וזה שמסיים  ,הוא מובחר האנושיבו כל תבנית המשכן וכל כליו כי  הוכן משרע"ה הי ,במראה נראה צורת דוגמתו

דמשה לבל  הבכל דור ודור אתפשטותי ,שהקב"ה הבטיח כן כי לא ידח ממנו נדח רושפי ,וכן תעשו לדורות סוקהפ

'. וכ"כ נכון וטוב הבו תבנית המשכן וכל כליו ולבבו יהי הכן בכל דור צדיק אשר יהי השיהי ,יגרע מצדיק עינו
  בפרשתן 'ב וכן כתי ,מראה אותךככל אשר אני  ה שכתובוז אתה ָמראה  אשר

רע"ה קיבלו הארה שבמ י ישראלרע"ה. וכן תעשו כשנסתכלו בנשנחקק בצורת מ הבהר שכל ציור המשכן וכליו הי

  . וע"ע בספה"ק  .'לתקן כל המעשים אחריו
  


  

היכל ה' היכל ה' היכל  אל תבטחו לכם אל דברי השקר לאמר' , בדברי הכתוב מעי"ז מצינו שכתב ו
אל תחשבו  צה לומרכי היכל ה' הוא היכל ה', ר אל תאמרו ,לכם אל דברי השקר לאמראל תבטחו וז"ל '. 'ה' המה

, ן בו, לא כן, כי היכל ה' וישכ ןכל ידי שע צה לומרהוא היכלו, ר , על ידי כןשמצד שהוא היכל ה' ונבנה לשם ה'
'. נמצא שהיכל ה' היינו ן שם בקדשוהם היכל ה', ועל ידם ישכ(הנזכר בכתוב הקודם) דרכיכם ומעלליכם הטובים  צה לומרר

  אותם קדושי עליונים,  מובחר האנושי, אשר זוכים והם עצמם נהיים בציור ותבנית היכל ה'.
  


  

נמצא שכל איש ישראל נצטווה בציווי מפורש 'וכן תעשו לדורות', לבנות לו בית לשמו יתברך, ולהיות הוא עצמו 

כאן 'בתוכו לא  'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'. וידועים בזה דברי  מרכבה לשכינה, וכתיב בפרשתן 
ולהתייגע בבחינה הזו של הקמת המשכן  לצריך כל אחד ואחד לעמונאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל'. ו

באמת עיקר עבודת היצר הרע היא בלבו, ופריסת היריעה אל מול פני האהל, בבחינת כלה צנועה בעת חופתה, ו
בבחינה הזו של התיישנות והרגל, והיצר הרע יכול להניח לאדם להתלהב ולהתחדש בבוא ימים טובים, זמנים 

שיג השגות רמות ונשגבות, והוא ממתין לשעת הכושר, בעת שהאדם ומגבוה מעל גבוה  מתעלהאדם השמקודשים, 
מן כבר הורגל באותן השגות, וההתיישנות אוכלת בו ומכלה כל חלקה טובה, אז מחדש היצה"ר כנשר נעוריו, ומסתיר 

דע שניתן לכל אחד ואחד הכוח אדם ליפול עד לדרגא הנחותה ביותר, ויש ליאת נקודת החידוש, ואז יכול ה האדם
שתהא צורת המשכן  אלהתחדש בכל רגע ורגע, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, ויכול כל איש ישראל להתעלות עד לדרג

   בו בעצמו, ולהעשות מרכבה לשכינה. והמקדש חקוקה
  


  

'. והגע משנכנס אדר מרבין בשמחה' ובענין זה יש לעורר על ענין מצוה שהזמן גרמא, הוא שאמרו בגמרא 
בעצמך אם היינו זוכים ומקבלים היום הזה בת קול משמים שהיתה מכרזת ואומרת שיש להוסיף ולהרבות בשמחה, 

ים ומכרכרים בכל עוז, ובכל מקום קדים מפזזן אל זן ביהודים שמחים מרבוודאי שהיו רחובות הערים מלאים מז
ומקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, ולא היו יכולים ליתן על לב שום ענין של צער ועגמת נפש, 
לגודל השמחה הגדולה, וב"ה זכינו שאנו כבר נמצאים בימי חודש אדר, ומכל מקום אין רואים שמחה מיוחדת הנסוכה 

ויש לתמוה מאד, הזאת נעמי, הזאת העיר שיאמרו משוש כל הארץ, ובענין זה ג"כ יד נכרי באמצע, הוא על הפנים, 
שמחה לגודל הרגילות ידו של הבעל דבר, הוא השטן הוא היצה"ר, שהצליח לכבות גחלת ישראל, ולעמעם כל בחינת ה

ורישומא דקדושה בלבבות, בחינת חותם בכל שנה הוא עוזב, ואינו משאיר שנה בא חודש אדר, ו לכוהלימוד, שב
  מרבים בשמחה, בהתעוררות והתחדשות.

לפני כמה שנים, יושבי כפר נידח במקום רחוק באמריקא, רכשו כולם כרטיס הגרלה, ועלו בגורל וזכו כל משפחה והנה 
ר כמה בהון עצום, ושררה שם שמחה עצומה, וכדרך הגויים שתו לשכרה ונשתכרו וחגגו ברחובות לילה ויום, ואח

שנים הגיע לשם איזה אדם לראות מה עלה בגורלם, ומצא שלא נשאר מאותה שמחה שריד ופליט, וכל אחד ואחד 
, הלוא בני ישראל אמנם אנו עםם, באיהשמחה לימים האת נעזב לאנחות וחזר למצבו העגום, ולא הצליחו לשמר 



 
שתשלוט בנו יד השכחה וההתיישנות עד כדי אותם שפלים ונבזים, והיאך יתכן מצויים ברום המעלה וההשגה כנגד 

כך, שלא יתעוררו הלבבות להרבות בשמחה, על גודל היום טוב המופלא הבעל"ט, כל הפושט יד נותנין לו מה שיבקש, 
  וכמה מייחלים כל ימות השנה לזכות להארות והשפעות נשגבות, כבימים הללו. 

  


  

שהקריאה מעורר הזמן, לזכור בחינת המשכן שהיה בבחינת לפי בימים הללו, דייקא וזה ענין קריאת פרשת תרומה 
כלה בשעה ראשונה, כלה צנועה המכוסה פניה, ולהכין הלבבות לבחינה זו, להקים משכן לה' בלבבנו, ושכנתי בתוכם, 

עם מה לכל אחד ואחד,  ניתן כוח שמחה מיוחדתים הללו, ימים שמרבים בהם בשמחה, ווכמה נאים הדברים בימ
 ,יוחנן כיפה של חשבונות היתה חוץ לירושלים וכל מי שמבקש לחשב הולך לשם 'אמר רבי במדרש שאמרו 

ובימים הללו יכולים לזכות לסלק  '. משוש כל הארץיפה נוף לפי שנקראת  ,למה שלא יחשב בירושלים ויצר
  מוח כבשעה הראשונה, ולהוסיף ולהרבות בשמחה תמיד, אכי"ר.כל עניני עגמת נפש צער וחשבונות, ולשוש ולש
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