
  
ת ששייכת בכל עת הלא התורה היא נצחיויש להעיר  –ויקחו לי תרומה 

 עפ''י י''לובזמ� הזה. בני� המשכ� וזמ�, והיא� שיי� לקיי� מצוה זו של 
פרש''י  –� לב� גרתי ב, ה') עד) על הפסוק (בראשית, ל''דברי הט''ז (דברי דו

לקיי� כל תרי''ג מצות,  אפשר האי� יש מקשי� ותרי''ג מצות שמרתי. !
ובני� בית  ,כגו� הקמת מל� ,והלא יש ביניה� מצות הנוהגת לכלל ישראל

עפ''י הגמ' במנחות (ק''י) כל העוסק בתורת קרבנות כאילו  ותי' המקדש.
הקריב אות�, ה''נ קאמר שעסקתי בתורה של כל המצות, והוה כאילו 

קרבנות כאילו כל העוסק בתורת זה שנאמר  – ביאור הדברקיימתי�. 
   .הקריב אות�, לא קאי רק על המצוה של קרבנות, אלא על כל המצוות

  
, הרבי� מצות שמוטל על'ע למה הקשה הט''ז רק על שלכאורה צ' וי''ל עוד

סו" ספר המצוות, בית המקדש (כמבואר ברמב''� כגו� הקמת מל�, ובני� 
לעשות רק  יחיד, שאינו יכולהלא יש כמה מצות שמוטל על  מצוה רמ''ח)

דזה הי'  וי''ללא קיי� בחו# לאר#. יעקב אבינו באר# ישראל, וג� מצות אלו 
קיי� מצוה שמוטל עליו לעשות, והוא יחיד לל אפשראי דא�  ,פשוט להט''ז

קיי� אותה, ועיקר החידוש הוא בתורה של אותה מצוה, נחשב כאילו עוסק 
, באמת זה חידוש גדולו קיי� מצוה דרבי�.נחשב כאילו לימוד התורה  ע''יש

 , נחשבדזה דאיתא במנחות (ק''י) שכל העוסק בתורת חטאת ובתורת עולה
, הוא רק בקרבנות יחיד, אבל לא נאמר ש� חידוש זה �כאילו הקריב

ואולי י''ל עפ''י דברי בקרבנות ציבור, כמו קרב� תמיד, או של ראש חודש. 
שלימוד התורה של הוא, שעיקר החידוש של הגמ'  – העי� יעקב ש�

שלימוד הסוגיא עדי"  ,וזה חידוש גדולעדי" מהקרבנות עצמ�,  ותנהקרב
מהני ד כ''כ הוא חזק ש סברא לומר שלימוד התורהולכ� ימהמצוה עצמה, 

בני�  מצוה זו של שג� בזמ� הזה שיי� ולפ''ז י''למצוה דרבי�. אפילו ב
   .הקדושה תורהע''י לימוד  ,המשכ�

  
רה מ', דא תורה תמ� תו –ויקחו לי תרומה !  דברי הזוה''ק ולפ''ז י''ל

 לרמז ''תורה''שהטע� שמרומז במצוה זו  ולדברינו י''לדאתיהיבת למ' יו�. 
. מצוה דרבי�, ע''י לימוד התורה פילו בזמ� הזה יכול לקיי�שא חידוש זה,

  יכול לקיי� מצוה דרבי�.  ע''י לימוד התורהש ,המקור ואפשר זה גופא הוא
  

מהני לימוד התורה במצוה דרבי�, הוא רק , שזה דואולי י''ל בדר� חידוש
במי שלומד כל התורה כולה, כמו יעקב אבינו, ואפשר מטע� זה מרומז 

בזמ� הזה יכול לקיי� ג� במצוה זו של בני� המשכ� מלת ''תורה'' לרמז ש
תורה מ',  –הרמז תרומ''ה מוב�  ולפ''ז ע''י לימוד כל התורה כולה. ,אותה

שהרמז קאי ג� על המ' יו�, שמשה רבינו למד כל התורה כולה בשמי�, 
יכול לקיי� מצוה דרבי� ע''י לימוד  ,דרק מי שלומד כל התורה כולהלרמז 

הסמיכות מפרשת תרומה למשפטי�, שע''י קבלת  ולפ''ז י''להתורה. 
 יכול לקיי� ג� בזמ� הזה מצוה ויקחו ליהתורה (סו" פרשת משפטי�) 

  בני� בית המקדש.   !תרומה 
  

דוגמא וזה מעלה גדולה שיש ליחיד כח דרבי� ע''י לימוד התורה.  ובודאי
איתא בסוכה (מ''א) ולקחת� שתהא לקיחה ביד כל אחד ואחד (ולא  !  לזה

 ,דמצוה שהיא בגופו של אד� ,הקשה הכפות תמרי�יכול לעשות שליח). 
ושלא יהי' חיוב לכל  ,מהיכא תיתי שיכול לעשות שליח ,כגו� נטילת לולב

''א שלא יהא חיוב לכל ודלא משו� שליחות ה הערו� לנר תי'אחד ואחד. 
סו� יוכנ ,''א דהוא כמעשה הקרבנות של צבורואלא משו� דה ,אחד ואחד

  קמ''ל שהוא די� בכל אחד ואחד. ,שעושי� ב''ד בעד כל ישראל ,המי� של חג
  

יש הו''א לומר שרק ב''ד יכול ליטול , שלתה של מצוה זונראה גדוולפ''ז 
דהוי כמו קרב� ציבור שא''א לאחד להביא, לכ�  ,הלולב בעד כל ישראל
שאפילו  יש לפרששהיא מצוה לכל אחד ואחד.  ,כתבה התורה ולקחת�

אבל  ,דבעצ� הוא כמו קרב� ציבור ,לא חזרה התורה מזה ,אחר הפסוק
ודוגמא לזה אל המצוה ניתנה לכל אחד ואחד. אעפ''כ מרוב חיבה לכלל ישר

בימי חנוכת  –פרש''י  !מצינו בשיר השירי� (פ''ה, א') באתי לגני אחותי כלה 
נאמר על הקטורת שהקטירו הנשיאי�  !אכלתי יערי ע� דבשי  –המזבח 

ואני  ,קטורת יחיד על מזבח החיצו� ונתקבלה, והוא דבר שאינו נוהג לדורות
את שאינו ראוי  ,אכלתי הקנה ע� הדבש ,ערי ע� דבשימרוב חיבה אכלתי י

ואי� חטאת  ,ע� הראוי, קטורת נדבה, וכ� שעירי חטאת שהקריבו הנשיאי�
בל בחנוכת יקשכמו שהקב''ה  דהיינו ,, ואני קבלתי� בו ביו�קריבה נדבה

כמו''כ נית� לכל אחד מצות  ,מרוב חיבה ,המזבח קטורת יחיד וחטאת נדבה
  ד' מיני�. 

  

הרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל (תורת אמת)  עפ''י דברי באופ� אחר, וי''לב) 
 ! מצוה זו בא לרמז על קבלת התורה מחדש, כמרומז בתיבת תרומ''ה 

זה הי' הצווי הראשו� אחר תור''ה מ', שניתנה לארבעי� יו�, שמאמר 
הלוחות השניות, שהוא עני� קבלת עול מלכות שמי� מחדש, שית� כל אחד 

דבתו מחצית השקל לבנות המשכ�, להקריב בו הקרבנות להתקרב בפועל נ
אליו ית', מה שהי' נתרחק בינתי�, ולהיות הכל מתוק�, והנה דברי תורה 
הקדושה ה� נצחיות בכל דור, ובכל שנה כשקורי� פרשה זו, יעבור רוח 

מוב� סמיכות פרשת  ולפ''זטומאה מ� האר#, ומתקרבי� ביותר להקב''ה. 
תרומה למשפטי�, שמצוה זו של תרומה בא לרמז על קבלת התורה מחדש, 

  בעני� קבלת התורה.    פרשת משפטי� �מיומסיי
  

ובית ''ויקחו לי תרומה'' שיי� א" עתה בעת שאי� לנו משכ�  של מצוה זו הנה
) כ''ה, ח' שמות,(כמ''ש  שכינתו תמיד בתוכנו,הקב''ה משרה שהמקדש, 

ו לי מקדש ושכנתי בתוכ�, בתוכו לא נאמר אלא בתוכ�, דהיינו בתו� ועש
כל אחד ואחד, ומכח מה משרה השי''ת שכינתו בנו, הוא מכח קדושת 

 ה� מצד קדושת התורה בעצ�, וה� מצד קיו� התורה ומצוות, וזהוהתורה, 
  . ורה מ'תמ� ת –ויקחו לי תרומה כוונת הזוה''ק

  
על  הרה''ק ר' ישעי' שור זצ''ל (כליל תפארת)זקני וי''ל עוד עפ''י דברי 

שהמשכ�  יש לפרשלדורות.  !פרש''י  –הפסוק (שמות, כ''ה, ט') וכ� תעשו 
צרי� להיות בכל עת ובכל זמ�, וג� עתה התפילות במקו� תמידי� תקנו, 
ואמרו חז''ל שלח� במקו� מזבח, ומשכ� הוא כנגד גו" האד�, שמרומז בגו" 

ייר בהאד� בכל פרטי איבריו וגידיו כל וצ, ומהאד� כל הקומה שלימה
התרי''ג מצוות, אורות עליוני�, אותיות התורה, שבה� נברא העול�, 
 ולכוונה זו נעשית המשכ�, והכל רומז לכוונה אחד, שג� האד� נברא שישכו�

אד� רומזי� להמשכ�, ופרטי איברי� ה' בתוכו, והאיברי� החיצוני� שב
  כ�.הפנימי� רומזי� לכלי המש

  
אמר הקב''ה לישראל נתתי לכ� את התורה,  – המדרשולפ''ז י''ל כוונת 

ה איני יכול, אלא בכל מקו� ולימנה איני יכול, לומר לכ� אל תיטלפרוש ה
, שנאמר ועשו לי מקדש שאת� הולכי�, בית אחד עשו לי שאדור בתוכו

 ,טע� שהקב''ה משרה שכינתו בתוכנוהעיקר ש, וזהו כדברינו הנ''לעכ''ד. 
  . הקדושה התורה הוא משו�

  
איתא  עפ''י דברי זקני הרה''ק ר' ישעי' שור זצ''ל (כליל תפארת) וי''ל עוד
הקדימו נעשה לנשמע, מיד אמר הקב''ה ויקחו לי ישראל בשעה ש !בתד''א 
כששמע הקב''ה גודל תשוקת� לקבל התורה בגודל אש  יש לפרשתרומה. 

היות כמלאכי מעלה, מיד אמר שלהבת קה, עד אשר הקדימו נעשה לנשמע, ל
לעשות לו מדור שידור  ,הנ''ל כדברי המדרש הקב''ה ויקחו לי תרומה

  ביניה�. 
 
למה נכלל  יש להעירתמ� תורה מ'.  –ויקחו לי תרומה ! איתא בזוה''ק) ג

רמז העיקר התורה, הלא  המ' יו� שניתנה בה� ,של מלת תרומ''ה בהרמז
עפ''י  וי''לתורה. ה , ולא על הימי� שניתנה בה�הקדושה הוא על התורה
לוקח חפ#, ובני אד� אינ� יודעי� מה הוא, שיש ל� אד�  –המדרש רבה 

יודעי� מה הוא  אבל משכר הסרסור יודעי� מה הוא, כ� משכר משה אנו
ביאור (שמות ל''ד, כ''ט) ומשה לא ידע כי קר� עור פניו.  המכר, שנאמר

לקבל  ולילה הי' בשמי� ארבעי� יו� ורבינ הנה אחר שמשהש ! הדבר 
, וזה ניכר כמלא� האלקי� ממש נעשהלח� לא אכל ומי� לא שתה, , התורה

, שראינו הקדושה התורה וגדלות חשיבות בנ''י נואז הביומקר� אור פניו, 
(וכדאי להזכיר כ''כ מלימוד התורה הקדושה.  בחוש האי� אד� מתעלה

צק, שאלו אביו הגאו� ר' שלמה זצ''ל מקאר הרה''ק ר' לייבל איגר כשחז
, ומלא� הוא מלא�, שאד� הוא אד� –השיב לו  צק., מה למדת בקאזצ''ל

   .)אבל א� האד� רוצה יכול הוא להיות יותר ממלא�
  

ניתנה לארבעי� יו�, הרמז שהתורה  ,ה''לכ� נכלל במלת תרומש ולפ''ז י''ל
וחשיבות התורה בכל אחד ואחד, ורק ע''י יראת  שזה מעורר יראת שמי�,

  שמי� ולימוד התורה הקדושה, הקב''ה משרה שכינתו בתוכנו.   
  

מההוא  –מאת כל איש אשר ידבנו לבו  – זוה''קעפ''י דברי הוי''ל עוד 
מי כוונה הוא להש פי' יק)דצ(פרי  הרה''ק ר' צדוק זצ''לדאקרי איש. 

השי''ת אשר אהבה מהיראה, וזוכה לשזוכה להתגבר על יצרו ע''י מדת 
שישכו�  ,, אד� כזה יוכל לבנות משכ� בלבודיתרעי בי' קב''ה ידבנו לבו

בשעה שאמר הקב''ה  –השי''ת בלבו, על דר� מה שאמרו במדרש רבה 

  

 

פרשת 
תרומה 

  ע''ותש
  לפ''ק



אמר לפניו רבונו של עול� יכולי� ה� ישראל  ,למשה על עסקי המשכ�
לעשותו, אמר לו הקב''ה אפילו אחד מישראל יכול לעשותו, שנאמר מאת כל 

רו� שמשה רבינו שאל אי� יוכלו לעשות ולג – ביאור הדבראיש אשר ידבנו. 
מי שיזכה להתגבר על יצרו, ד ! הקב''ה השיבוהשראת שכינה בתחתוני�. ו

יכול לזכות להשרות שכינה היחיד  ' קב''ה, זהיתרעי ביבו שנו לידבו
  בתחתוני�. 

  
ספרי�. שאי�  !פרש''י  –איתא באבות (פרק א') וקנה ל� חבר  – ומסיי� ש�

המכוו� שיקנה חמשה חומשי תורה, כי התורה שבכתב הי' מספיק רק קוד� 
הקלקול, כמ''ש בנדרי� (כ''ב) אלמלא חטאו ישראל לא נית� לה� אלא 

תק� הרב כעס, הוא דוקא ע''י ורה, אבל הקלקול שצרי� לחמשה חומשי ת
 –הרוב חכמה שהוא התורה שבעל פה, וע''ז מרמז ''כל איש אשר ידבנו לבו'' 

צרי� כל אחד לקנות ספרי דיתרע בי' קב''ה, היינו החכמי� שבכל דור, ש
 ,וג� של הצדיקי� שבכל דור הידועי� לרודפי צדק ומבקשי ה' ,התנאי�

מה� תקחו את  –וחיברו ספרי� בחידושי תורה שה� דברי אלקי� חיי� 
שמה� תלמדו  ,מה� או מפי כתב� מהספרי קודש שיצאו מפיה� –תרומתי 

  ולזכות להשראת השכינה בתחתוני�.  ,לאהבה וליראה את ה'
  

הי' רגיל ש ,מורי ורבי הרה''ג ר' שאול ברוס זצ''לוי''ל עוד עפ''י דברי 
בנו קוד� שלמה כשדוד המל� צוה ל, ח ר' ירוח� זצ''לבש� המשגי לומר
אמר לו רק דבר אחד ''וחזקת והיית לאיש'' (מלכי� א', ב', ב') וזו  ,מיתתו

שרק זה צוה לבנו  דבר פלא, הוא אה לפני הפרדו ממנו. ובאמתהי' כל הצוו
מסתמא הצלחת מלכותו תלוי בהרבה דברי�. וע''כ צ''ל , שקוד� מיתתו

דנכלל במלה זאת כל הצלחתו, שבהצוואה הקטנה בכמותה נכלל כל הטוב 
ואחריות גדול מוטל על כל איש ובפרט  וחזקת והיית לאיש, –באיכותה 

וההיפ� מזה הוא  לאיש,בבני תורה להיות מתחזק בכל היכולת שיהי' 
מי יוכל לדבר תלויי� במעשי� כאלה, דל החסרונות כ, שמעשה ילדות

    .דברי חכמה ויראה ע� ילד קט�
  
עפ''י דברי יש לפרש  תמ� תורה מ'. –ויקחו לי תרומה ! איתא בזוה''ק) ד

שיבר את הלוחות, כדי  רבינו משה !איתא במדרש , דו''ז הפני� יפות זצ''ל
א�  להעיריש . , ולא כאשת איש שזינתה ח''ולעשות ישראל כפנוי' שזינתה

קבלה, מה לשליח  �כדי ,בשעה שקיבל� בהר ,ע''י הלוחות היו הקידושי�
הולכה, א''כ אפילו לתועלת בשבירה, כיו� שכבר נתקדשו, וא� הי' כשליח 

כדעת המפרשי�  'יתוהרי הי' הזנות קוד� אירוסי�.  ,וא� לא ישתבר
ע''י ביזת מצרי� וביזת הי�, אלא שהי' בתנאי שיקבלו את  שהקידושי� היו

התורה, וכיו� שנשתברו הלוחות בטלו הקידושי�, עד שנתרמה לה� השי''ת 
ל''ב, שמות, ( במעשה העגל מה שאמר אהר� ולפ''ז י''לע''י בני� המשכ�. 

אי� הלשו� מוב�, דהא הי' לה� הרבה זהב מביזת שלכאורה  !כ''ד) למי זהב 
אמנ� העני� אמר מרבי� הע� להביא. נש ,מו שמצינו בבני� המשכ�כ, הי�
כקידושי� על תנאי, וכיו� שחטאו  לפי שביזת מצרי� וביזת הי� היו ,הוא

הרי הקידושי� בטלי�, ואי� הזהב שלה�, והיינו דאמר לה� למי זהב, אבל 
 לה� ישאז  ,וקנו ביזת הי� ,�נדבת המשכ� שחזרו הקידושי� למקומב

תרומה קנו את ביזת מצרי� ונתקדשו, והיינו דכתיב ע''י הרבה להביא, הרי 
 –ה ''תרומ !  כוונת הזוה''קשזהו  ולפ''ז י''לויקחו לי תרומה בלשו� קיחה. 

עול  ובליקעשו תשובה על חטא העגל, וחזרו ו שבנ''י כיו� ה מ', דהיינותור
קנו ביזת הי�  בלימוד התורה הקדושה, וונתחזקש, שמי� מחדמלכות 

  המשכ�.  יכולי� לית� תרומה לבני�ו שלה�, הממו� הי' אזווביזת מצרי�, 
  

עפ''י מה שכתבו המפרשי� לבאר הטע� בקריאת שמע,  בדר� זה,וי''ל עוד 
שבפרשה הראשו� נאמר ''ובכל מאד�'', ואילו בפרשה שני' לא נאמר ''ובכל 

ת ה' אלקי�'' מאדכ�'', כי בפרשה הראשונה מתחלה נאמר ''ואהבת א
דהיינו שהוא עובד את ה' מאהבה, וא''כ נקרא ב� למקו�, ואז הממו� שלו, 
ושפיר י''ל ''ובכל מאד�'' משא''כ בפרשה שני', מדבר על האיש העובד את ה' 
מיראה, כמ''ש השמרו לכ� פ� וגו', ואז ה� בבחינת עבדי� למקו�, לכ� לא 

צמו מאומה, כי מה שקנה כי אי� לו משל ע ''ובכל מאדכ�'',אמרה התורה 
שעכשיו  ולפ''ז י''לאת בוראו בממונו.  ודעבד קנה רבו, ולא שיי� שיעב

בשעת בני� המשכ�, כשעשו בנ''י תשובה על חטא העגל, וחזרו וקיבלו עול 
שיי� שלה�, ונחשבו  והממו�  ,מלכות שמי� מחדש, אז נחשב בני� למקו�

  לומר ''ויקחו לי תרומה''.   
  

ויקחו לי תרומה הה''ד שמע ישראל ה' אלקינו  !  המדרש פליאה ולפ''ז י''ל
להתקרב  עני� של תרומת המשכ� הואהעיקר ש ולדברינו י''לה' אחד. 
ע''י חיזוק  ,עגל, וזה שיי� אפילו בזמ� הזהלכפר על חטא הו ,להקב''ה

שמע ישראל ה' אלקינו ה'  –בעבודת הש�, וקבלת עול מלכות שמי� מחדש 
כשבנו  משכ� אחד, דהיינוהכ''ו, ו') והי' שמות, הפסוק ( וע''ז מרמזאחד. 
  עול מלכות שמי�, שמרומז במלת אח''ד.   וחזרו וקיבל ,המשכ�

  
) , ז', א', על הפסוק (במדברוי''ל עוד עפ''י דברי הרה''ק מטשארטקוב זצ''ל

ב, ז''ל כלת חסר כתיאמרו ח –ויהי ביו� כלות משה להקי� את המשכ� 
שבני� ותי' האור החיי� על זה. ובס''ת הלא כתיב מלא בוא''ו, וכבר העיר 

ת השכינה, אררו המפואר וההדר, רק א� ראוי להשהמשכ� אינו נגמר בתוא
לכ� טר� ששרתה שכינה הי' עוד כלת חסר, עד שהתפלל משה ואהר� וירד 

המשכ�  , שעיקר תכלית בני�וזהו כדברינו הנ''להאש, וירא כל הע� וירונו. 
  שיי� רק ע''י קיו� התורה והמצוות.  , וזההוא השראת השכינה בישראל

  
לי  –מדרש ויקחו לי תרומה , איתא בהשפת אמת זצ''לדברי וי''ל עוד עפ''י 

ומה , הוא נות� לשמה בודאי הנות� נדבה למשכ�ש שלכאורה צ''ע לשמי.
שבא לרמז שאפילו אנשי� גדולי�, בעלי מדריגות, ותי'  .שיי� שלא לשמה
דהיינו שלא להשאר לעמוד, כי אז נעשה מהרגל  ''לשמי''ג''כ צרי� להיות 

דהיינו אפילו במילי דקדושה,  ,טבע שני, רק צרי� התחדשות מלכות שמי�
תמיד, שלא תהי' יראת אנשי� מלומדה, לחדש יראת שמי� צרי� באפילו 

, עול� נקרא על ש� העל� שמתעלמת הקדושה, הטבע הוא מתנגד לקדושה
וכאשר  ,וגבר ישראל (שמות, י''ז, י''א) והי' כאשר ירי� ישראל וזהו שנאמר

כאשר יניח היינו סת� (יניח מלשו� מנוחה) כשרק יניח ידו וגבר עמלק, ד
   ממילא הוא כבר טבע, וגבר עמלק.  ,עוזבי�

  
הגר''ח מבריסק זצ''ל בעגלה ונכנס יהודי, ושאל אותו  עספע� אחת נ

הגר''ח מהיכ� אתה, והשיב שהוא בא מקאצק, וביקש ממנו הגר''ח לומר 
על  זצ''ל, דבר ששמע ש�, והשיב היהודי מה ששמע בש� הרה''ק מקאצק

לרבות תלמידי חכמי�, ופי' הפסוק ''את ה' אלקי� תירא'' ודרשו חז''ל 
לירא ולפחד מהקב''ה, ולא ידמו שה� בסדר, הרבי שג� ה� חייבי� 

הגר''ח קילס מאוד את הדברי�, ונאנח ואמר, הרבי צודק, ג� הגדולי� 
מספיק בגדולת� בתורה,  לאותלמידי חכמי� חייבי� ביראת שמי�, ו

  ואדרבה עליה� החיוב יותר מכל אחד.
  

וכדאי להזכיר דברי הרה''ק ר' בונ� זצ''ל, שמגודל יראת שמי� והפחד 
החזיק החיות בקרבו (אי� שהי' לר' אברה� ב� עזרא זצ''ל, איננו מבי� אי� 

גרויס זיי� נישט אראפ, פו�  �וויא דיא פלייצעס זענע� ע ,נישט שטייפאר
  ).יראת שמי�

  
שבודאי מי שנות� נדבה למשכ� הוא נות� לשמה,  י''ל עודהנ''ל ולדברינו 

אבל כדי , באופ� אחר ת השכינהארמקו� להש שהוא שא''א לעשות משכ�
בלי שו� פניות ומחשבות זרות,  ''לשמה''להיות במדריגה כזה לית� תרומה 

היו צריכי� תחילה לעשות תשובה שלימה על חטא העגל, ולקבל עול מלכות 
לשמי, דהיינו א�  –שמי� מחדש, וזהו כוונת המדרש ויקחו לי תרומה 

זה שיי� רק ע''י כדריגה מלשמה, אבל  בודאי נותני� ,נותני� נדבה למשכ�
   שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד.  –קבלת עול מלכות שמי�, ועל זה נאמר 

   
הרמב''� (הלכות מלכי�, י''ב, ד') לא נתאוו החכמי� , עפ''י וי''ל באופ� אחר

ולא כדי שירדו בעכו''� וכו'  ,ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העול�
אלא כדי שיהיו פנויי� בתורה וחכמתה, ולא יהי' לה� נוגש ומבטל, כדי 

''תורה'' במצוה  מלת שהטע� שמרומז ולפ''ז י''לשיזכו לחיי העול� הבא. 
ית המקדש, לרמז כשיבוא משיח צדקנו, אז יהיו פנויי� ללמוד זו של בני� ב

נסמ� פרשת תרומה ואפשר מטע� זה התורה הקדושה בלי שו� ביטולי�. 
 (פרשת תרומה) בית המקדש נהיבו ,שיבוא משיח צדקנומשפטי�, לרמז כל

י�, כמו שלמד משה רבינו התורה ולפנויי� ללמוד תורה בלי שו� ביט אז יהיו
כמבואר בסו"  ,י�ולבלי שו� ביט ,ארבעי� יו� וארבעי� לילהבשמי�, 

ו� שניתנה בו משפטי�, ואפשר מטע� זה מרומז במלת תרומ''ה, המ' י
רק על התורה עצמה, אלא ג� על הימי� שניתנה  הרמז לא קאיהתורה, ש

  .  , שמרמז על לימוד התורה בלי שו� ביטולי��בה
  
  

איתא בעירובי� (נ''ד) כל מידותיו היו שבורות בחצאי אמות, ללמד שכל מי שלומד תורה צרי� לשבר ולהשפיל  !ו� עצי שטי� אמתי� וחצי ארכו ועשו אר
לא הי' בידו אפילו מעט מעות לרכוש נייר כתיבה פשוט, וכשרצה לכתוב את  זצ''ל חי רוב ימיו בעניות נוראה, השאגת ארי'את עצמו. החזו� איש סיפר ש

למעיינות חכמתו של השאגת ארי' שנבעו כל עת לא הספיקו כל כותלי ביתו, שהיו מלאי� כל אורכ�  תב� על קירות ביתו,בלית ברירה כ חידושי תורתו,
חוזר כ� וגובה� בחידושי תורתו, ולכ� כשכל הבית הי' מלא בחידושיו, הי' מייסד את קירות הבית בסיד, ושוב ממלא� מז� אל ז� בחידושיו המאירי�, ו

  היו כל כותלי ביתו גוילי תורה כפשוט�, משמשי� תחלי! לנייר פשוט. (תורת שעשועי)תמיד מתו� עניותו, 
  

, בתורה ובתפלה ת אשובהלעיניו עבודת קדשו, חוצב וראה ב ,פע� אחת מתנגד אחד גדול בתורה ועשיר בנכסי� ביקר בבית מדרשו של המגיד זצ''ל
וירד ממדרגה למדרגה ל''ע, ונתקשה  ,נהפ� עליו גלגל העשירות ,מהזמ� שנתקרב להמגידוהי' לאחד מתלמידי המגיד. אמנ�  ונתרגש מאד עד שנהפ�

ויודע מאחז''ל (ב''ב, כ''ה) הרוצה שיחכי� ידרי� ושיעשיר יצפי�, ומאחר  ,להבי� טע� הדבר, ובא לשאול את רבו המגיד ע''ז. א''ל המגיד הלא אתה למד�
להיות בצד אז יכול  ,ל להיות ג� עשיר, אלא שיש עצה א� הת''ח הוא עניו ושפל ואינו תופש שו� מקו�שאתה עומד בדרו� אינ� עומד בצפו�, והאי� תוכ

וכשבא אח''כ לפני  ת ענוה, ועשה תשובה ותיק� מדותיו,הוא הרגיש תיכ! דברי רבו המחוכמי� שהכיר בו שהי' באמת רחוק ממד דרו� ובצד צפו� ג� יחד,
ה והתנשאות, רי� ואני לא אראנו ר''ל שאפילו א� יסתר איש להגות בתורה יומ� ולילה, רק ואני, שמכיר בעצמו גאורבו א''ל כתיב ''א� יסתר איש במסת

  מר השי''ת אז אראנו.וטל את גאותו ומתנהג בשפלות ועניוות, איאבל א� יסתר איש, ואני לא, שכבר ב אמר השי''ת לא אראנו,
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