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סוככים בכנפיהם על , והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה

  )כ, כה" (תהכפור
 ל"גאון רבי משה מרדכי עפשטיין זצהאמר  – בחינוךומאלף חזק יסוד 

בדרשתו לפני גדולי הדור  , את הדברים אמר .ראש ישיבת סלבודקה

הדברים מובאים בספר . (ג"בשנת תרפ, שנערכה בוינא, בכנסיה הגדולה

   .)"חיים שיש בהם"

התחיל רבו ללמדו פרשת  ".חדר"תלמיד הלך ללמוד ל :כך פתח ואמר

 הכרוביםאת , וישכן מקדם לגן עדן, ויגרש את האדם): "כד, ג(בראשית 

  ".לשמור את דרך עץ החיים, ואת להט החרב המתהפכת

ה "ולשם מה הניחם הקב ?"כרובים"מי הם אותם : שואל הנער, רבי

  ?בפתח גן עדן

י מלאכ"הם , "כרובים"ה, מפרש י"רש: השיבו הרבי .תלמידי היקר

את הדרך , לשמור ולחסום בחרבם, ה נתן להם תפקיד"הקב !"חבלה

  .המובילה לגן עדן

עד שנחרט היטב , חזה התלמיד השקדן על פירוש זה פעמיים ושלש

  .במוחו
 

". סיום"חגגו כבר כמה מסיבות , הילדים החרוצים. לה תקופה חלפה

והנה קוראים אנו . אל פרשת תרומה, הגיעו בשעה טובה ומוצלחת

פורשי  הכרוביםוהיו : "שהיו על גבי ארון הקודש" כרובים"דות האו

  ".סוככים בכנפיהם על הכפורת, כנפים למעלה

קפץ אותו ? מי יודע פירוש המילה כרובים, תלמידי היקרים: שואל הרבי

  .מלאכי חבלה: וענה, ממקומו, עם זכרונו הנפלא, תלמיד השנון

. אין אלו מלאכי חבלה, חלילה: מבליע הרבי חיוך ומתקן את השגיאה

  .)כנבואת יחזקאל( "מלאכי השרת"כשדמותם , כרובים –הכוונה כאן 

: והגיע לידי הכרעה שיסוד הדברים הם, חזר התלמיד על הדברים

בספר "ש "כרובים"ו. "מלאכי חבלה"הם , "בספר בראשית"ש "כרובים"

  .עד שהיו חקוקים על ליבו, שינן הדברים. "מלאכי השרת" –הם  "שמות
 

התחיל ללמוד . נכנס לישיבה "אותו תלמיד"ו, שנים על גבי שנים עברו

". כרוב"אודות ירק הנקרא " כיצד מברכין"בפרק .) לט(מסכת ברכות 

שאל הרבי . על איזה מהן מברכין קודם, אם הביאו לפניו כמה מאכלים

עם  "תלמיד אותו"שולף ? "מי יודע הפירוש של כרוב: "את תלמידיו

בספר "ש "כרובים": הדבר תלוי. את תשובתו השנונה, זכרונו הנפלא

מלאכי "הם  ,"בספר שמות"וכרובים ש. הם מלאכי חבלה "בראשית

  ."השרת

שומע הוא , אך תחת אשר יזכהו הרבי במחמאה על ידיעתו הרחבה

 שח הרבי –" טרם שתוציאם מפיך, חשוב על דבריך: "צליל של תוכחה

ברכת "באצל סוגייתינו העוסקת  ,מה עניינם של מלאכים וכי. בחיבה

, שעולה כאן על השולחן "כרוב"ה, אמור מעתה הסביר הרבי? "הנהנין

  .הוא ירקמין 
 

והתחיל ללמוד מסכת , לשיעור גבוה "אותו תלמיד"עלה , ברבות השנים

על ארון , "משכן"ל אודות הכרובים שעשו ב"שם אמרו חז:). ה(סוכה 

מי יודע , שוב שאל הרבי את תלמידיו. "כרביא –מאי כרוב ", הקודש

כבר . השתיקה יפה – "אותו תלמיד"כאן החליט ? "כרביא"פירוש המילה 

, הסביר הרבי. מספר פעמים עם זכרונו הטוב, זה "כרוב"נכשל עם 

  ."תינוק"שהכוונה כאן שהכרובים היה להם פני 

שהוא , היא מן השמים גזירה. עכשיו כבר בא אותו תלמיד לידי מסקנא

  מלאכי "פעם הפירוש . "כרובים"לעולם יסתבך בפירוש המילה של 

  
  

ופעם זה , "כרוב"שנקרא  "ירק"פעם זה מין , "מלאכי השרת"פעם , "חבלה

  ?"כרוב"מה טמון בסודו של ה, מי יגלה רז זה. "תינוק"
 

כשהגיע אל . "מלמד דרדקי"נעשה הוא עצמו , "אותו תלמיד"כשגדל 

לפני שהיה לשום תלמיד הזדמנות לשאול איזה , "בספר בראשית"ש "כרובים"ה

  :ואמר להם, פנה אל תלמידיו, "כרובים"שאלה בפרשת ה

, אנוכי למדתי בישיבות המעולות. בני חביבי, שמעו נא תלמידי היקרים

. נער הייתי גם זקנתי. והיו דברי תורה שנונים בפי, שיננתי היטב את לימודי

ובכל שנה ושנה נסתבכתי . "כרובים"בפירוש של המילה , תימעולם נתקשי

תזכרו זאת לאורך ימיכם ואז . ובכן אני אגיד לכם יסוד הדברים. יותר ויותר

  .ייטב לכם כל הימים

  :וכה היו דבריו

במהלך , וארבעה נקודות הן, "כרוב"ארבעה פירושים ל. "כרוב"האדם הוא כ

יש , שנולדכתינוק זה . "תינוק" –" כרביא"כאשר נולד האדם הוא . חיי האדם

. ראשו סתום ועדיין לא נתפתח, כלומר. שהוא מין ירק, "כרוב"לו ראש כמו 

  .הרי הוא כחומר ביד היוצר. אינו יודע מטוב ועד רע

כך גם , תלויה באופן גידולו, כשם שצמיחתו של הירק. זוהי גם מעלתו, מאידך

תלוי בחינוך , דו של התינוקעתי. באופן חינוכו, תלוי עתידו של התינוק

, אם הבן רואה. לתורה ולמידות נעלות, אם יתחנך. שמעניקים לו הוריו

. רוצה הוא להמשיך בדרכם, אז. מתוך שמחה', שהאבות מקיימים את מצות ה

 –ולהיות קודש קדשים , לרום המעלה, יש בכוחו לטפס ולהגיע לשיא הפיסגה

מלאכי "ל להיות מן הכת של אז יתגד, ו להיפך"ואם ח. "מלאכי השרת"

   ..."חבלה
 

הגאון רבי משה מרדכי עפשטיין סיים  – "!חינוכו של תינוק קובע עתידו"

   .את דרשתו לפני גדולי הדור ל"זצ

ואיתנה מוחשית  בצורה ברורה ,'כרובים'בעודם  בננואם בגיל הקטן נחדיר ב"

שברא את כל מלך , ומנהיג קדמוןיש בורא  הזה שלעולם, את יסודות האמונה

ללא יוצא מן  ממשיך להשגיח על כל הבריאההו הבריאה המופלאה שלפנינו

, אותו בורא ומלךו. בכל עת ורגע, בהשגחה פרטית, דומם, צומח, חי :הכלל

ה "ג מצות עשה ושס"פ הכוללים תרי"בעתורה שנתן עבורנו תורה שבכתב ו

ועל ידם  ,ימינום אנו צריכים לנהוג בכל שעל פיה חוקים ומשפטים ,לא תעשה

אז הם  – 'לקרבתו ולהתענג על הלזכות  ,במלך העולםלדבוק  אנו יכולים

איתנים , ותפקידם בעולם מטרתם אמיתיים היודעים את' יצמחו ויגדלו עובדי ה

, "מלאכי חבלה"באמונתם ואינם נוטים ליפול מכל רוחות כאלו ואחרות של 

    ..  ."מלאכי אלוקים"אלא יעפילו לדרגות נשגבות של 
 

  )ב, כה(דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה 
ה לעם "הרי מדובר בציווי הקב, "ויקחו לי"לכאורה אינו מובן מהו הלשון 

  ? "ויתנו לי תרומה"והיה צריך להיכתב , ישראל לתת את תרומתם למשכן

ק רבי שלמה "ע הגה"לבעל הקצשו" אפריון"הסבר לשינוי הלשון מובא בספר 

יותר משהוא נותן הוא . הוא המקבל, הנותן -כי בצדקה : ע"גאנצפריד זי

  "... עשר בשביל שתתעשר", צדקה אין נותנים לזולת אלא לעצמו. מקבל

 –" ויקחו"אתם תהיו בבחינת , בזה שתתנו צדקה –" תרומה ויקחו"וזהו 

  ... לעצמכם

  "!... שוטה נותן ופיקח נוטל: "אומר ע"ין זי'רבי ישראל מרוז ק"הרההיה וכבר 

שוטה העושה צדקה נדמה לו . כלפי נותן צדקה? כלפי מי הדברים אמורים

   ....אבל הפיקח העושה צדקה יודע שאין הוא אלא נוטל, כאילו הוא שנותן
 

  :ל במשל"היטיב להסביר את הענין הנ ע"זי "חפץ חיים"הק בעל "הגה

  



  
 

 
 

  

אשר היה מעמיס את עגלתו בתבואה לאיכר פשוט ? למה הדבר דומה

מיד , כאשר הגיע האיכר לעיר. ונסע למכור אותה בעיר הגדולה, משדהו

אולם האיכר פחד , נמצאו רבים שרצו לקנות את התבואה המשובחת

משום כך . שמא ירמו אותו הקונים ויקחו ממנו שקי תבואה ללא תשלום

תטילו , ק מלאועל כל ש, מלאו לכם אתם תבואה בשקיכם: אמר לקונים

נספור כמה מטבעות , כאשר תסיימו למלא. מטבע נחושת לתוך כובעי

  .וכך נדע על כמה שקים עליכם לשלם לי, יש בתוך הכובע

כנגד כל שק מלא , ובאמת. הסכימו הקונים והתחילו למלא מתוך העגלה

  . הטילו מטבע לתוך כובעו של האיכר

בנסיון והכניס לכיסו  לא עמד, ראה האיכר מטבעות נחושת בתוך כובעו

  .... בגניבה כמה מטבעות

אמנם גונב הוא ! כמה שוטה הוא איכר זה –ע "זי" חפץ חיים"אמר ה

ימצאו בכובע פחות , אולם כאשר יספרו את המטבעות, כמה פרוטות

  . והקונים הרי משלמים לפי המטבעות שבכובע, מטבעות מאשר שקים

מפסיד הוא תשלום , זהנמצא שעל כל מטבע נחושת שגנב איכר שוטה 

  ! בעבור שק תבואה שלם

אדם הקופץ את ידו ואינו  –" חפץ חיים"סיים ה –כן הוא גם הנמשל 

אולם מפסיד הוא , חוסך הוא פרוטות נחושת, אמנם נכון, נותן צדקה

מכיון , שכר מצווה עצום ורב וכן עשירות שצריך להגיע אך ורק אליו

  ... "!תתעשר"עשר בשביל ש"ש
  

שהדבר דומה לאיכר בעל שטחי אדמה , ע"זי" חפץ חיים"ה עוד אמר

  .עליו לרכוש טון חיטים, אשר כדי לזרוע בהם, רבים

אוי לי שעלי להוציא כסף עבור טון : "שיתאנח ויאמרלא ימצא אדם 

עתיד הוא , משום שהוא יודע בוודאות כי כנגד ההשקעה הזו ,"חיטים

יוצא בכך מצות וכ. להפיק בעזרת השם עשרות טונות של תבואה

  .נתינת הצדקה גורמת להבא לאדם פי כמה וכמה ממה שהוא נותן

•   

מעשה ברבן  תנו רבנן): "ב"כתובות סו ע( ל"בהקשר לכך מספרים חז

והיו תלמידיו  ,יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים

ראה ריבה אחת שהיתה מלקטת שעורים מבין גללי  .מהלכין אחריו

 ,כיון שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו ,בהמתן של ערביים

בת נקדימון ' :אמרה לו ?'מי את ,בתי' :אמר לה '!רבי פרנסני' :אמרה לו

 :אמרה לו ?'ממון של בית אביך היכן הלך ,בתי' :אמר לה .'בן גוריון אני

  "?'תלא בירושלים מלח ממון חסרלא כדין מתלין מ ,רבי'

ולא כך היו מושלין משל  -" ולא כדין מתלין מתלא": י"ומסביר שם רש

כלומר לגרום לו  ,הרוצה למלוח ממונו -" מלח ממון חסר: "בירושלים

  . יחסרנו לצדקה תמיד וחסרונו זהו קיומו, שיתקיים

צדקה כך חסרון הממון עבור , שכפי שהמלח שומר על המאכלים, כלומר

אבי לא נתן מספיק לצדקה ולכן , ובעצם רצתה לומר .שומר על הכסף

  .כספו לא נשמר

באומרו כי , רמז נפלא בענין זה ע"זי" הפלאה"ק בעל ה"הגהומוסיף 

אם ניקח את אותיות המילה ממון : כלומר, "ממון"האותיות ' מילוי'

  : ונכתבם במלואם

אך בתוספת , וןנקבל שוב פעם את המילה ממו. ןו-נ, ו-ו, מ-מ, מ-מ

את המילה ומורידים ' מחסרים'אולם אם , שאין לה כל משמעות' אות ו

מקבלים , מחסרים מן הממון עבור צרכי צדקה: דהיינו', ממנה את הו

  ... עוד כסף: שפירושו, שוב פעם את המילה ממון
  

ויקחו לי "לים המי: מובא גימטריא יפה בענין זה "ומתוק האור"ובספר 

 "שפע ברכה והצלחה"וגם המילים  821ימטריא עולות בג "תרומה

זוכה לשפע , כלומר הנותן בעין יפה תרומות וצדקות, 821בגימטריא 

  !ברכה והצלחה
  

  )   ב .כה( ויקחו לי תרומה

״כיוון : "״בילקוט ראובניוכן הובא ) פרק י״ז( ב״תנא דבי אליהו״מובא 

מיד אמר הקב״ה למשה ויקחו לי , שאמרו ישראל נעשה ונשמע

  ? לתרומת המשכן' נעשה ונשמע'מה הקשר בין , לכאורה. תרומה״
על פי מה דאיתא  :מבאבוב זי״ע "קדושת ציון"הרה׳׳ק בעל ה ביאר

את התורה להם ולא דהמלאכים טענו להקב״ה לתת , )'שבת פח(בגמרא 

  . לישראל

״בר מצרא״ הוא מונח (, וביארו המפרשים שבאו בטענת ״בר מצרא״

המתייחס לאדם שהקרקע שלו סמוכה לגדר של , הלכתי בדיני שכנים

על פי ההלכה אם חברו מוכר את אדמתו תינתן זכות . קרקע חברו

שהתורה  דמאחר). 'בר מצרא'המכונה , הקדימה של הרכישה לשכן

, ראויה להינתן ליושבי מרום שהם ה״בר מצרא״, גנוזה בגנזי מרומים

  .ולא להורידה לארץ

  בר (שלא תמיד נאמר דין זה , קבעו) 'בבא מציעא קח(אולם חז״ל 

  

  
  

כגון (, כי במקרה שיהיה לו הפסד כספי אם ימכור את זה לשכנו, )מצרא

  . דינא דבר מצרא לא שייך, )'שמצא מישהו אחר שישלם מחיר טוב יותר וכד

באו , תורהולכן כשאמרו ישראל נעשה ונשמע שהם רוצים לקבל את ה

   ,המלאכים בטענת בר מצרא

, וא״כ', שישראל יפרישו ממון לשמו ית, אמר הקב״ה מיד ״ויקחו לי תרומה״

, כביכול יש הפסד למוכר שיפסיד את התרומה, אם לא ינתן התורה לישראל

  ...'וכך זכו בני ישראל בתורה הק, צראובמקרה זה מתבטלת טענת בר מ
 

  )י, כה(ועשו ארון עצי שיטים 
מדוע בכל הכלים האחרים היה הציווי : ע"זי ין'יצחק מוולוזרבי  ק"ההגהקשה 

׳ואת המשכן , )לא ,כה(׳ועשית מנרת׳ , )כה כג(׳ועשית שלחן׳ : יחיד כמובלשון 

  ."ועשו": ורק כאן כתוב בלשון רבים ,וכו׳) א ,כו(תעשה׳ 

: רבי שמעון אומר" :)א ,מ׳׳ארק פ( "אבות דרבי נתן"פרקי  יוהשיב על פ

כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות וכתר שם : אלו הן: שלושה כתרים הם

אין , אפילו נותן כל כסף וזהב שבעולם? כהונה כיצדכתר . וב עולה על גביהןט

והיתה לו ולזרעו אחריו ברית ") במדבר כה(: שנאמר, מתנין לו כתר כהונה

אין מתנין לו , כתר מלכות אפילו נותן כל כסף וזהב שבעולם". כהונת עולם

אבל כתר ". ודוד עבדי נשיא להם לעולם") יחזקאל לז(: שנאמר, כתר מלכות

ישעיה (: שנאמר, ולטול יבוא ויטכל הרוצה לי, עמלה של תורה. כןתורה אינו 

  ". הוי כל צמא לכו למים" )נה

לרמז שהארון המכיל את הלוחות שזה  "ועשו": קת התורה אצלינויימד ועל כן

וכל  ,זה מיועד לכל כלל ישראל ולא ליחיד מסוים כשאר כתרים ,בחינת התורה

  .בכתר תורה תעטריתורה וילמד  – ולטהרוצה לבוא ולהכנם בשעריה יבוא וי

•   

רבי יהודה לייב ברגר  צ"ההגשמעתי מאחי הגדול  ,ל"הנ רעיוןהמשקל על 

 –מדוע בהלל הגדול , מעניין הסבר, אלעד –מישקולץ  ד"ביהמרב א "שליט

דוד המלך ' משיח הנעים זמירות ישראל מהלל ומשבח , ו שבתהלים"קלפרק 

ה ביציאת מצרים ובקריעת ים "דים שעשה עמנו הקבעל כל הניסים והחס, ה"ע

 נתינת"ואילו על החסד הגדול ביותר  ,ובמלחמות סיחון ועוג, בירידת המן, סוף

  ? מדוע, הוא אינו משבח ואומר כלום, עם ישראלל "התורה

עשה ש "נס"ת כל הדברים שהם בבחינת שדוד המלך שיבח א, אלא יש לומר

גם אם יעשה  בדרך הטבע שבשר ודם אינו יכול להגיע אליהם, ה"עמנו הקב

מלחמות סיחון , ירידת המן, ריעת ים סוףכגון ק ,את כל המאמצים להשיגם

לעמול , יכול כל אדם לבוא וללמוד את התורה, "תורההנתינת "אבל . ועוג

בכדי לזכות לתורה לא ד. התורה ולזכות בכתרה של תורתי הולשקוד על דל

ויזכה  כל הרוצה ליטול יבוא ויטול אלא ,למעלה מדרך הטבע צריך נס מיוחד

    .בכתר תורה

  

 
"לבו ו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנוויקח"לסדר    

 

!די בכל אתר ואתר" פנינים"קוראי ומקבלי העלון , לידידי  
 

  ,ועבודה מרובה, לאחר חודשים של טירחה ,בסיעתא דשמיא
  אני עומד להוציא לאור לראשונה

  "פנינים" –הגדה של פסח 
  .חג הפסחו בתוכה מאות פנינים ומרגליות נבחרים על סדר ההגדה

אך אני יכול לומר שזה הולך  ,אמנם אין הנחתום מעיד על עיסתו
שכל אחד יוכל  ,ומהודרמושקע , איכותי ,להיות משהו באמת גדול
  ...בליל הסדר ובחג הפסח דברים נפלאים לומר ממנו לבני משפחתו

שיעצבו את  הגרפיקה והעימוד -ב אנשי המקצוע לקחתי את מיט
כראוי לבני מלכים  באופן שתהיה יוקרתית ומושקעת ההגדה

  .לחן הסדרשיושבים בשו
  מכיון שלמרות פניותי ומאמצי להשיג ,אני פונה אליכם כעת

עדיין חסר לי חלק ניכר  ,מימון עבור ההוצאה לאור של ההגדה
מה שמעכב את הדפסת והוצאת  - מהוצאות ההדפסה והכריכה 

  .ההגדה
  .אבקשכם להיות לנו לעזר בהוצאת ההגדה

להכניסה לבית  כדי שאכן נוכל  ,אשמח שתענו לבקשתי בזריזות
  .ולהוציאה לאור כבר בזמן הקרוב הדפוס והכריכה
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