
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 פנינים לפרשה
 
  ...'אלה הדברים אשר צוה ה"

  )ב- א, לה(" וביום השביעי יהיה לכם קודש
  ":דברי שלום ואמת"כתוב ב

יש שבת שצטוו עליו , שתי בחיות בשבת
ויש שבת שצטוו עליו , ישראל קודם החטא

  .אחרי שכשלו בעגל, אחרי החטא
קודם החטא היו ישראל מתלקחים התמד 

השבת שמרה עליהם ו, באהבה לוהטת למקום
בכל ' שיהיו דבקים בה, לבל יפלו מרום מעלתם

  .הווייתם ללא שום הפסק
חיפשו דרכים , שכשלו בעגל, אחרי החטא

היון ולהתעלות למקורם -כיצד להיחלץ מטיט
ה עצה להיאחז שוב "השיאם הקב. מחדש

שהוא כח סגולי להציל את האדם , באור השבת
שבת  "–תהומות - אפילו ידרדר ושקע בעמקי

  ".קודש פשות ישראל בצל כפיך יחסיון

 
  ) ב, לה(   "'ששת ימים תעשה מלאכה וגו"

אחרי שההקהלה לא היתה אלא לצוות על 
. אין כאן מקום למצות שבת, מלאכת המשכן

לומר שאין ) 'יבמות ו(ל "ואמרו חכמיו ז
  .מלאכת המשכן דוחה את השבת
בעבור שכל מי , וראה שהטעם שהקדים השבת

מבקש שיעשו דבה צריך להקדים שזה ש
ושהממון , העולם הוא הבל ורעות רוח

ולכן . 'ית' והכסים לא יועילו לו אלא עבודת ה
הטובה , לומר, ב"הקדים השבת שמורה עוה

, הצפוה לצדיקים היא הטובה האמיתית
, ב"ז והעושר אין תכליתו אלא העוה"והעוה

ת ז והעושר שבו ולקו"ולכן ראוי למכור העוה
 )תולדות יצחק( .ב ולכן תעשו דבה"בו חיי העוה

 
ששת ימים תעשה מלאכה וביום "

    "'השביעי יהיה לכם קודש שבת וכו
  )ב, לה(        
ולא יכול , לרמוז אל מי שהוא בעל מלאכה

כ טרוד "ללמוד בששת ימי המעשה כ
דיעשה מלאכתו בששת ימי , במלאכתו

צריך , אך ביום השביעי שהוא שבת, המעשה
 וכמו . שיקדישהו כולו ללמוד בו דברי תורה

 
) צ"סימן ר(ח "ע או"ם בהגהת שו"שכתב מור

ופועלים ובעלי בתים שאים עוסקים : ל"וז
יעסקו יותר בתורה , בתורה כל ימי השבוע

  .ח העוסקים בתורה כל ימי השבוע"בשבת מת
אם , ל"ר, "ששת ימים תעשה מלאכה"ש "וז

, הימיםאתה בעל מלאכה טוב תעשה בששת 
ל "ר, "ביום השביעי יהיה לכם קודש"אך 

  .שתקדישהו ללמוד בו דברי תורה
  ) ישמח ישראל(

  

  
  
  
  
  
  
ששת ימים תעשה מלאכה וביום "

  )ב, לה("                השביעי יהיה לכם קדש
ובעשרת " יהיה לכם"יש לעיין דהה כאן כתיב 

' שבת לה"כתיב ) י, שמות כ(הדברות 
י דברי הירושלמי "רש עפואפשר לפ? "אלוקיך

דיש חילוק בין ) ח"י סימן רפ"הובא בב(
תלמידי חכמים הלומדים כל השבוע וממעטים 

 דצריכים בשבת לעגו –בתעוג בימות החול 
לבין פועלים , "לכם"באכילה ושתיה לקיים 

 דצריכים –שאים עוסקים בתורה כל השבוע 
. כדברי התורה" אלוקיך' לה"בשבת לקיים 

" תעבוד"עשרת הדברות דכתיב ז ב"ולפי
 כתיב –שמשמע שהוא עצמו עוסק במלאכה 

כ "ומשא. והייו לעסוק בתורה" אלוקיך' לה"
י אחרים וקאי "משמע ע" תעשה"כאן דכתיב 

והייו " לכם" כתיב –ח העוסקים בתורה "בת
  )פיים יקרים(            .לעגו באכילה ובשתיה

 
 לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום"

  )ג, לה(                            "השבת
שצריך , רומז לאש המחלוקת ואש הכעס

ש "ומכ, האדם ליזהר שלא לבער אותו עולמית
, ביום השבת קודש שאין בוער בו אש של גיהם

ו גורם "והכועס בשבת או עושה מחלוקת ח
 .מ"להיות חמת הגיהם בוער בו ב

  ) ה" של–ק עקידת יצחק "זוה(   
  )ג, לה(                  "רו אשלא תבע"

עבירה העשית בשבת חמור פי כמה מעבירה 
העשת בחול שכן אם אש הגהיום כבת 

 משמגיע יום השבת הרי כשעוברים עבירה 
 

לפיכך מזהירה . בשבת היא חוזרת ודלקת
התורה אל תבעירו בשבת את אש הגיהיום 

  )אלשיך(                                   .בעווותיכם
   

לא תבעירו אש בכל מושבותיכם ביום "
  )ג, לה("                                             השבת

והה כתב על הבערה לאו מיוחד יש לפרש 
ברא ) אש" (אור"שה, ל"י מה שאמרו חז"עפ

ת "ז ששביתת השי"מצא לפי. במוצאי שבת
ולכן , בשבת לא היתה כביכול ממלאכה זו

   .הרה מיוחדת על איסור הבערהכתבה אז
  )תפארת יהותן(            

  
 שבכל –" חתם סופר" מפרש ה–מן הראוי 

ימות השבוע תהא אש האהבה והדביקות 
  , בוערת בלב אדם מרוב עיסוק בתורה ובמצוות

  

עד שביום השבת תהא שלהבת לבו עולה 
יה כל השבוע  ולא שיה–מאליה כרשפי אש 

כך שבבוא יום השבת , שקוע בהבלי הבלים
, יצטרך להבעיר מחדש את האש הגדולה

  .ללבות יצוצות וגחלים עוממות
 ביום –לא תבערו אש : "וזה שהכתוב אומר

                        ".השבת
 
כל דיב לבו ' קחו מאתכם תרומה לד"

  "זהב וכסף וחשת' יביאה את תרומת ד
  )ה, לה(             

 ולא מעשק ולא מגזל ולא –" קחו מאיתכם תרומה"
  .)ב קצח"זוהר הקדוש ח(מגבה 

אלא אדרבה , שאם ותן מגזל אין זה זכות לו
  .להיפך מזכיר עווותיו

שיש אשים שבא להם ממון , וזה לימוד גדול
שכשמעשרים , ומדמין בפשם, שלא ביושר

וטעות , מזה לתת לצדקה תכפר להם חטאם
כי אדרבה מזכים חטאם בזה , ה בידםגדול

  .וכמבואר בזוהר הקדוש
  ) טעם ודעת–רבי משה שטרבוך (    

  
כל דיב לבו ' קחו מאתכם תרומה לד"

  " זהב וכסף וחשת' יביאה את תרומת ד
  )ה, לה(           

השם יתברך ביקש דבה למשכן רק מדיב 
במצא מי שלא יתן ' אף שפשוט שלא הי. הלב

והדבה היא , ה הוא הגזבר"ו עכמשה רבי
וגם רצו להתפייס אחר העגל , עבור המשכן

ה לקבל אלא ממי "מכל מקום לא רצה הקב
ודיב לב הוא הותן בלי . שהוא בעצם דיב לב

הוא במי שהוא בר ' כי עיקר חפץ ה. סיבות
ומעלה זו של דיבות לב אין קוים , מעלה

  .במעשה אחד בפעם אחת
שער (יו יוה שערי תשובה ודבר זה מפורש ברב

משפט מלאכת האדם בעולם הזה הוא ) כח, ב
.  המעלותוהשגתמלאכת התורה ותיקון הפש 

  אף שבלי מעשה אין , ואין מחשב בעל מעשים
אבל מכל מקום עיקר הדרש מהאדם , כלום

ובר מעלה הוא זה . בעל מעלה' הוא שיהי
שקוה המעלה בפשו עד שעשה על ידו עולה 

  .מדולא עו
. ובאמת קשה מאד לקות איזו מעלה בהפש

שמבאר פחד ) יג, שמות יד(עיין באבן עזרא 
כי המצריים היו אדוים , 'ישראל מפרעה

לישראל וזה הדור היוצא ממצרים למד 
', ופשו שפלה וכו, מעוריו לסבול עול מצרים

והשם לבדו שלו תכו עלילות סיבב שמתו כל 
ר אחר שלא העם היוצא מצרים עד שקם דו

עד כאן ' והיתה להם פש גבוהה, ראו גלות
הרי שגם לדור דיעה דור המדבר שראו , דבריו

יכלו  מכל מקום לא, הולך לפיהם' את ה
לקות לעצמם מעלה זו לשא את רוחם עד 

להם גבהות הלב כדי ללחום עם' שתהי

   מברכין חודש ניסן
   חלקים10 דקות 4 7המולד יום שני בערב שעה 

 ראש חדש ביום שלישי



מזה או למדים כמה צריך . יושבי כען
יו כדי לקות האדם לעבוד על עצמו כל ימי חי

 . המעלות
  ) אור יחזקאל–רבי יחזקאל לוישטיין (

  
וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל "

  )י, לה(                       "    'אשר צוה ה
  :אומרים משמו של רבי ישראל בעל שם טוב

החכמה הגדולה שבכל החכמות היא שלא 
אלא לפעול ולעשות , להיות חכם כל עיקר

מפי שכך ציוה , "'וה האת כל אשר צ"
ובלא שום חכמה והתחכמות , האלקים
  .שבעולם

 
כל איש אשר שאו לבו וכל אשר דבה "

  )כא, לה(                                   "   רוחו
'  אומר רבי חיים ו–שתי דרגות במתדבים 

 האחד הוא המתדב ברצון פשו כפי –עטר 
ות מתוך הסכמה ודיב, יכלתו ומדת עשרו

השי הוא זה ; אך בהתאם לאפשרויותיו, רוח
שלבו , ששאו לבו לתת יותר מכפי יכולתו

', מתלקח בתבערת התשוקה לתרום למשכן ה
ואין בידו לצן את התבערה כי אם בתתו 

  .צדקה מלוא חפיו
רק אצל " איש"לכן הזכיר הכתוב את התואר 

כמה -כי מעלתו חשובה פי, אשר שאו לבו
  . רוחו בלבדממעלת מי שדבה

  
  ":חתם סופר"ואומר בעל  ה

אתה מוצא בהם מי . שתי מדות במתדבים
וכן , שלבו הטוב מעורר אותו ליתן ולתרום

לעומתו מתדב אחר שהתרומה איה לו 
אלא שמתו יש בה יצוץ מפש של , לרצון

והיא שמכריחתו , צדיק והורגלה למתן צדקה
  .ף ביגוד לרצוו העצמיליתן א

" כל איש אשר שאו לבו: "זה שאומר הכתוב
 היא המדרגה הראשוה של דיבות לב –

 היא המדרגה –" וכל אשר דבה רוחו"; ורוח
אך , שהרוח והשמה שבאדם מדבת, השיה

  .לא הוא עצמו
 
  "  וכל אשר דבה רוחו אתו הביאו"

  )כא, לה(
מה הה מדרך העולם כשמתעוררים לדבר 

הרי באותו רגע שהאדם מתלהב מקבל הוא 
אך כאשר , על עצמו החלטות שוות

" הביאו"ל" מעשה"החלטותיו מגיעות לכלל 
 מתקהים החושים והאדם מתחיל לבחון –

את ההחלטה עליה החליט ומסה לפטור 
ואמרה תורה שאצל , עצמו איך שהוא ממה

בי ישראל בדבת המשכן לא היה כן אלא 
 אותה הקבלה –" ה רוחווכל אשר דב"

י לתת בעת שמשה "שקיבלו עליהם ב
 –הקהילם וציווה אותם על מלאכת המשכן 

ולא סוגו מקבלתם והחלטתם " הביאו"
  )חל קדומים(          .להרמת התרומה למשכן

  
  )  לד, לה(             "ולהורות תן בלבו"

ישם חכמים רבים שחכמים לעצמם ואים 
וצים למסור חכמתם יכולים או אים ר

ולהורותה לאחרים לכן אמרה תורה כי 
בצלאל ואהליאב חוו בתכוה ובכשרון 

  )אבן עזרא(            .להורות חכמתם לאחרים

 
ויקרא משה אל בצאלאל ואל אהליאב "

חכמה ' ואל כל איש חכם לב אשר תן ד
בלבו כל אשר שאו לבו לקרבה אל 

  )ב, לו(    "               המלאכה לעשת אתה
ל שרואים מכאן יסוד " בשם הקדוש זאמר

דאם ושאים לב אף לעיין . 'גדול בעבודת ה

ה "ותן הקב, למעלה מכוחותיו הרבה מאוד
ואמר שכן הוא . עד כי יושלם כל שיאות לבו

  .בכל עייי תורה ומצות
ועמד על זה שחזר הכתוב כמה וכמה פעמים 

". יבוחכמה בל' אשר תן ה"במשך הפרשיות 
ההכרה , ואמר שזה יסוד הסיעתא דשמיא

. ה תן בליבם"שאין חכמתם רק מה שהקב
. ומשום הכי יוכלו לעשות יותר מכפי כוחם

ורצה לומר שאפשר הא דלקח בין בית 
הוא משום דאיו , המקדש הרבה יותר זמן

דומה הכרתם בזאת להכרת דוד המדבר דור 
  )תורה חידושיו על ה–רבי שלמה בלוך (.    דיעה

  
ויעש בצלאל את הארן עצי שטים "

אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו 
  )א, לז(                       "  ואמה חצי קמתו 

 לפי שתן פשו ועל -"  ויעש בצלאל"
המלאכה יותר משאר חכמים קראת על שמו 

  )י"רש(
ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו 

  )י, כה (ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו
ובארון , "ועשית"מפי מה בכל הכלים כתיב 

אמר רבי יהודה בן רבי ? "ועשו ארון"כתיב 
יבואו הכל : ה למשה"אמר לו הקב: שלום

כדי שיזכו כולם לתורה , ויעסקו בארון
  )ג, שמות רבה לד(

שלכאורה סותרת התהגות , תמוה אפוא
' שכן רצוו יתברך הי, ה"בצלאל לציווי הקב

ואילו הוא , כל בעשיית הארןשישתתפו ה
  ?ותן פשו ומתאמץ כמה שיותר לעשות

כי בעיין ארון , לימוד גדול למדו כאן, ברם
אף שהכל ,  עסק קיום התורה–הברית 

אין לסמוך בזה על , תחייבו לעסוק בו
וכל אחד לעצמו צריך לחוש שכל , אחרים

 .     האחריות מוטלת עליו בלבד
  ) עץ הדעת–ן רבי ברוך סורוצקי(     

  
ויעש את הכיור חשת ואת כו חשת "

במראת  הצבאת אשר צבאו פתח אהל 
  )ח, לח("                                             מועד

והיה מואס משה בהן  ... -" במראות הצובאות"
, קבל:ה "מפי שעשויים ליצר הרע אמר לו הקב

דו ן הכל שעל ידיהם העמיי מכי אלו חביבין על
  )י"רש.... (השים צבאות רבות במצרים

? למה לא הבין משה דבר זה, ויש להבין
וצריך לומר דבאמת זה דבר מאוס ועשוי  

אלא שזה לפי מה שהאדם יראה , ליצר הרע
והוא יתברך , יראה ללבב' אבל ה, לעיים

מצא דעין זה מתלי תלוי , ציוה לקבלם
ת  יצר הרע לעורר תאוויש שזה עיין: ועומד

ויש שהיא חפץ של מצוה לעורר על , יתירות
. 'וה הראשוה להרבות צבאות הקיום המצ

וטעם ': והה באבן עזרא כתב וזו לשוו
הצובאות כי משפט כל השים להתיפות 
לראות פיהם בכל בוקר במראות חושת או 

הם ,  שעל ראשיהםהפאותזכוכית לתקן 
' הזכרים בספר ישעיה כי מהג ישראל הי

והה היו בישראל , ג ישמעאל עד היוםכמה
שסרו מתאוות זה העולם , שים עובדות השם

כי אין להם צורך עוד , ותו מראותיהן דבה
רק באות יום יום אל פתח אוהל , להתייפות

וזה , מועד להתפלל ולשמוע דבר המצוות
כי היו רבות " אשר צבאו פתח אוהל מועד"

סוברים ולכאורה דבריו . עד כאן לשוו' וכו
אבל . י"ל המובאים ברש"דברי חכמיו ז

כי זה תלוי , באמת ראה דאין כאן סתירה
שם בהיותם תחת שיעבוד מצרים , במצב

בזה לצורך ' בעבודה קשה בחומר ולביים הי
ממילא היה רצוי , לעודדם ולהתייפות עליהם

וטוב ועשה מזה הכיור כלי שרת לשמו 
מגלות אבל אחר כך כאשר כבר יצאו , יתברך

, מצרים שוב לא היה צורך באמצעים כאלה
 השם תו ובדותממילא שים הצדקיות ע

להגיד שאין להם צורך ' מראותיהם דבה לה
ל"בזה עוד כ.  

  ) לב אברהם–רבי אברהם וויפלד ( 
  

  פנינים לפרשת פקודי
 
אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר "

פקד על פי משה עבדת הלוים ביד 
  )כא, חל(                "ן הכהןאיתמר בן אהר

 שתי פעמים רמז למשכן –" המשכן משכן"
שתמשכן בשי חורבין על עווותיהן על ישראל 

  )י"רש(
והלא דבר הוא שדווקא כאן דרשו חכמיו 

, אם עשיר קוה תכישיטי זהב, הה. ל כך"ז
מה , בודאי כדי שישתמשו בהם קה אותם

ועה קוה שאין כן אם אדם שאין פרסתו קב
יתכן הדבר כי חושש שמא מעט , תכשיטים

ולכן משקיע כספו , הכסף שהרויח יתבזבז
בהם כדי להבטיח את עמו בשעת הדחק 

מיד , הרי כשבא לביתו, לו מה למשכן' שיהי
הוא כותב לזכרון בדיוק רב את פרטי 

וכה שילם , ובכמה העריכו אותם, התכשיטים
 בשביל לדעת בכמה יוכל למשכם, עבורם

כיון : והוא הדבר בפרשתו. בשעת הצורך
שהתורה כתבה את המשכן וכליו בכל 

על כרחך כדי לרמוז , פרטיהם ודיקוקיהם
  .בזה על שהם עתידים להתמשכן

 ) המגיד מדובא–רבי יעקב קראץ   (

 
אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר "

פקד על פי משה עבדת הלוים ביד 
  )כא, חל(     "           איתמר בן אהרן הכהן

 עדות –" אלה פקודי המשכן משכן העדות"
שמחל להם לישראל על , לכל באי העולם

  )ו, תחומא פקודי(מעשה העגל 
הדא הוא דכתיב , "בשם בצלאל' ראו קרא ה

, "הה אכי בראתי חרש) "טז, ישעיה ד(
חטאו ישראל , "ופח באש פחם. "זה בצלאל

ו ואשליכה") כד, שמות לב(באש שאמר 
בא בצלאל וריפא את , "באש ויצא העגל הזה

  )ה, שמות רבה מח(המכה 
סימן ' ומבואר מזה דאין הכווה דהמשכן הי

, בלבד על כך שתכפר לישראל על חטא העגל
הסיבה והתרופה ' אלא דהמשכן עצמו הי

ועל כן חשב זה שבצלאל , לישראל על החטא
 אותם וכיפר עליהם על ידי ביית אפר

   .המשכן
על ) יא, תחומא פקודי(יו עוד במדרש ומצ

ויביאו את המשכן ) "מג-שמות לט לג(הפסוק 
  מה ברכה '–" ויברך אתם משה' אל משה וגו

יהי רצון שתשרה : רבי מאיר אומר? ברכן
ומבואר . עד כאן' שכיה במעשה ידיכם

 ממשה רביו שתשרה שהוצרכו לברכה
ה יש השכוולא תמ, שכיה בבית הזה במשכן

' ל יש לבאר משום דהמשכן הי"ולה. ממו
ה כסדר תורפואתו הי, כתרופה על חטא העגל

,  השכיה בתוכורייתשבייו ומעמדו ובעצם 
קיימת ' צריך שהשכיה תהי' ועל כך הי

ום המשכן הוא קיום ידק, בתוכו כל הזמן
ולכן צריך שתתמשך , הכפרה על חטא העגל

  .ק"ודו, ההשפעה
  ) בד קודש–קי רבי ברוך דוק פוברס(    

  
אורי בן חור למטה יהודה -ובצלאל בן"

  "  את משה' עשה את כל אשר צוה ד
  )כב, חל(                   



 

  

 אפילו דברים שלא אמר –" 'את כל אשר ציוה ה"
, הסכימה דעתו למה שאמר למשה בסיי, לו רבו

כי משה ציוה לבצלאל לעשות תחילה כלים ואחר 
מהג ? היכן אכיסם: אמר לו בצלאל, כך משכן

העולם לעשות תחלה בית ואחר כך משים כלים 
כי , אל היית-בצל: אמר לו משה' בתוכו וכו

  )י"רש(ה "בוודאי כך צוה לי הקב
דלכאורה קשה הא קיימא לן , ויש לפרש

הזמה ') שולחן ערוך אורח חיים סימן מב סג(
ואם כן אפילו כלים עומדים ', לאו מילתא

דבמה שמשמין אותם , בחוץ אין בזה איסור
ומאי קאמר היכן , אין בהם שום קדושה

ויש לומר דחזין גבי בגדי אהרן ? אכיסם
ועשו את בגדי אהרן ) "ג, שמות כח(כתיב 

הייו שהיו מתקים כל , "לקדשו לכהו לי
, שמיד בשעת עשייתה היתה בהם קדושה, כך

ושפיר אמר בצלאל ' אם כן גם כאן כך הי
ות מלאכתן בקדושה דלעש? היכן אכיסם

לזה צריך איש ירא שמים , שיהיו קדושים
וגבי , שיוכל לכווין גם כן השמות הקדושים

? וזה שאמר היכן אכיסם, כן' בצלאל הי
אם כן , אל היית-ואמר לו משה כי בצל

מסתמא עשו בקדושה ומתחילת מעשיהם 
ה "בוודאי כך ציוה לי הקב, קדושים הם

  .ןלעשות הבית תחלה הייו המשכ
  )ם שיק" מהר–רבי משה שיק (

  
המלאכה והה עשו - וירא משה את כל"

כן עשו ויברך אתם ' אתה כאשר צוה ד
  )מג, לט("                                           משה

, שתמה על שיוי הלשון, עיין בכלי יקר
כן עשו בי ישראל  "–בתחילה קראת עבודה 

כך ואחר ) מב, שמות לט" (כל העבודה
ן פירש לשון עבודה "אולם ברמב? "מלאכה"
כעיין , הכבד' לומר כי עשו אותה לעבודת ד'

, )כה, שמות כג" (אלהיכם' ועבדתם את ד"
ומכאן ראה ) ה, דברים יג" (ואותו תעבודו"

. שהכיוי עבודה הוא על העושים לשם שמים
כולל גם , "מלאכה"ולפי זה אפשר שהלשון 
ל כן ביקש משה וע, עשייה שלא לשם שמים

ה ובירך את ישראל שגם העושים "רביו ע
תתקבל , במלאכת הקודש שלא לשם שמים

  .עשייתם ומלאכתם ברצון
  ) צדיק באמותו–רבי צבי אלימלך הרצברג ( 

  
והבאת את השלחן וערכת את ערכו "

  " והבאת את המרה והעלית את רתיה
  )ד, מ(          

לשולחן הה הקדים השם יתברך ליתן מקום 
וכמו כן הקדים לצוות לעשות , קודם למורה

, )לעיל בפרשת ויקהל(השולחן קודם למורה 
: ויש לומר שמכאן יש רמז למה שאמרו

אם אין 'ו, ראשית הפרישות תיקון הפרסה
שהרי השולחן , )יז, אבות ג(' קמח אין תורה

מרמז לשולחו של אדם , ולחם הפים שעליו
לר מצוה ותורה והמורה מרמז , ולפרסתו

והבאת את "ה "לכן בדיוק ציוה הקב, אור
ולחם , הראוי" השלחן וערכת את ערכו

והרי תיקת את עצמך , הפים הוא ערך עליו
, בתיקון הפרסה על ידי שיש קמח ופת בסלך

והבאת את המורה והעלית את "ואחר זה 
ובזה אשריך בעולם הזה וטוב לך , "ה'רותי

כאן יש רמז למה ואולי מ(, לעולם הבא
: אמר להו רבא לרבן':) ברכות לה(דאיתא 

במטותא מיייכו ביומי יסן וביומי תשרי לא 
כי היכי דלא תטרדו במזוייכו , תתחזו קמאי

י דיומי יסן  המה "ופריש רש', כולא שתא
ויומי תשרי המה ימי דריכת , ימי הקציר

  ).הגתות והבדים עיין שם
  )חלת אברהם -רבי אברהם אבא הערצל  ( 

וישם את המרה באהל מועד כח "
  )כד, מ("        השלחן על ירך המשכן גבה

גופה של , ראה לפרש בסיעתא דשמיא
, הוא רומז לשבת, שהוא הר האמצעי, מורה

, ושלושה רות מימין ושלושה משמאל
, שלושה רומזים ליום רביעי וחמישי ושישי

 ושלושה רומזים, שהם עושים הכה לשבת
שישאר בהם , ליום ראשון ושי ושלישי

וודע . מתוספת הפש רוח שמה של שבת
באה מכח קדושת , שכל השפעת המזון

לכן בכיסת שבת שהוא התחלת ליל , השבת
כי , שבת אחו מקדשין בדגן תירוש ויצהר

וצריך , זה הדגן, צריך שולחן שעליו לחם
וצריך להדליק , וזה התירוש, לקדש על היין

  .זהו היצהר,  בשמןהרות
הם , וידוע כי כללות ברכת המזון האדם

ולכן ). כג, דברים יד" (דגך תירושך ויצהרך"
אשר גופה , ציוה על המורה הרומזת לשבת

לשים , שהוא ר האמצעי הוא כגד השבת
הרומז למזון ופרסה , אותה גד השולחן

לומר שפע המזון , שעליו לחם הפים
,  קדושת השבתוהפרסה בא לישראל מכח

, בראשית רבה יא(ל "כמו שדרשו רבותיו ז
זו , )כב, משלי י" (היא תעשיר' ברכת ה) "א

לכן כל אדם ישים ליבו ועיו בהלכות . השבת
לשמור אותו ככל , אשר רבו מאוד, שבת

כי חיות ישראל ומזום תלוי , הלכותיו
ואשרי האיש אשר , בשמירת שבת בקדושתו

  .אתעיו פקוחות תמיד על ז
  ) בן איש חי–רבי יוסף חיים (

המשכן וישם את - ויפרש את האהל על"
מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה 

  )יט, מ("                                  את משה' ד
להורות לו דכל , כן כתב בכל עשייה ועשייה
' ולולי ציווי ד' ד מצותו הוא רק מחמת ציווי

, )כ, שמות כ" (אלהי כסף ואלהי זהב"הוא 
) כ, שמות כ(י בפרשת יתרו "וכמו שכתב רש

 לא תאמר הריי עושה –" לא תעשו לכם"
כרובים בבתי כסיות ובבתי מדרשות כדרך 

ומאי שא בבית ', שאי עושה בבית עולמים
אלא הוא הדבר ? הכסת מבית המקדש

 הוא עשה' ועל פי ציווי ד' דעיקר הוא ציווי ד
 עשה –' י ציווי דולא על פ, למצוה גדולה
  ) דברי חום–רבי חום פרק ( .     עבירה גדולה

  
   )כא, לח(           "אשר פקד על פי משה"

  :הרב דלוצק, הקשה רבי זלמן סורוצקין
מה טעם ביקשו רגים חשבון מדוקדק דוקא 

מגבית "ואילו ב, שהתרימם למשכן, ממשה
כאשר מכל הזהב שצטבר יצא רק עגל " העגל
  ?א תבעו דין וחשבוןל, קטן

מדוע מגבאי צדקה תובעים , וכן בכל הדורות
חשבון ולא ממאספי ממון לכל מיי 

  ?"עגלים"
  :הוא מותיב והוא מפרק

כדברי , כל יהודי בפימיותו חפץ לעשות טוב
ם שכופין את המחויב לגרש אשתו עד "הרמב

, כי כן הוא באמת, "רוצה אי"שיאמר 
ימת שיהודי ולכן כל א; היהודי שבו רוצה

הריהו מעוין , למשכן, תורם לדבר שבקדושה
לא . שכספו יוצל בשלימות למטרה הקדושה

שלבו , הרע ותן לעגל-כן אם תפתה ליצר
ובדיעבד יהיה מרוצה , וקפו גם בשעת תיה

אם הכסף לא יוצל למטרתו ולא יחשב לו 
לא איכפת לו אם הגבאים ימעלו  ... עוון

  ..הםוישימו ממון זה בכלי
  

  הליכות והלכות
  הכשרת המטבח לפסח

אם עשויים ממתכת יש לקות : כיורים* 
 שעות במים 24היטב ולהזהר לא להשתמש 

ולאחר מכן לערות מים רותחים על כל , חמים
יש לערות בכל פיה ופיה בתועות (הכיור 

ולהקפיד שלכל מקום ומקום יגיעו , סיבוביות
יאת ובמקום יצ, )מים ישירות מהקומקום

המים יקה היטב עם חומר חיטוי שיפגום כל 
אם עשויים מחרסיה . החמץ ששאר בתוכו

אין אפשרות להכשיר לפסח כיור כזה ולכן 
ראוי להיח על גבי הכיור תבית כיור 

ומכל מקום יקה את . מפלסטיק בגודל זהה
כיור החרסיה היטב ויערה עליו מים 

  .רותחים
מעיקר  אם עשוי מפורמיקה ":שיש"ה* 

הדין מספיק לערות עליו מים רותחים מכלי 
אולם כדאי ) כדוגמת כיור הירוסטה(ראשון 

וכך ראוי ' לכסותו בייר אלומייום וכדו
  .להוג

 את החלקים שעליהם מבשלים :הגז* 
  יש ) הברזלים שיצבים עליהם הסירים(

י אש ויש מקילים בליבון קל וכן הגו  "ללבן ע
  .סחויש מחליפים לחדש בפ

המגש מתחת לשיפוד כיוון שעשוי אמאיל 
יש איפוא לערות , וספק מועילה לו הגעלה

. עליו מים רותחים ולכסותו בייר אלומייום
הכפתורים בהם מדליקים וגוף התור 

ועדיף להשתמש , יש לקות היטב, מסביב
  . בכפתורים חדשים לפסח

  :קרי הגז* 
יש לכסות את . ידליק האש עד שיוקה היטב

לאחר שיקה היטב , קולט האדים שמעל לגז
  .מהלכלוך

י " יש מקילים לקות היטב ע:תור אפיה
חומר מיוחד להדליקו בחום גבוה למשך שעה 

,  שעות24וכל זה לאחר שלא היה בשימוש 
יש . ולצפות ביר כסף כל אוכל שכס לתוכו

, י ליבון עם מבער"מחמירים ומכשירים רק ע
ית יש אוסרים בכל ואם יש לתור דלת זכוכ

אופן ולכן כדאי לשאול שאלת רב על כל 

 SELF)בתור עם יקוי עצמי . תור
CLEANING) יש קולא יותר .  

יש לקות :  מקפיא וארוות המטבח:מקרר* 
במיוחד יש להקפיד . היטב במים קרים

, כי מצוי בו חמץ, ולקות את הגומי המבדד
  .ובמקפיא מרובים הסדקים

  .יש לשאול רב :מדיח הכלים* 
כלים חדשים יש לטבול במקוה ואין צורך * 

כלי זכוכית ומתכת טובלים בברכה . בהגעלה
וראוי לקחת כלי . וכלי חרס ללא ברכה

ממתכת עם כלי מחרסיה כדי שיוכל לברך 
  על כלי המתכת ולפטור את כלי החרסיה

  
  דיי ברכת האילות

החל מראש חודש יסן מברכין ברכת 
הברכה אומרים אם ישם את . האילות

) עדיף משי מיים(לפחות שי עצי פרי 
ואם פלו הפרחים ויש . מלבלבים עם פרחים

ויש עין להדר .  אין מברכים-כבר פירות 
, לצאת חוץ לעיר לברכה זו אך אין זה מעכב

  .וכן יש הידור מצוה לאומרו במין
  .אין לברך ברכה זו בשבת ויום טוב

ים ברכה זו רק לפי דעת הספרדים מברכ
לפי דעת המשה ברורה אפשר , בחודש יסן

ה מברכין 'לדעת חזון עובדי. גם בחודש אייר
  בשבת וכן בחודש אייר
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  מעשה חכמים 
כבר בשעות הצהריים של יום ששי 
התלבשו הבחורים בבגדי שבת 

  והגיעו ללמוד בבית המדרש
סיפר פעם הגאון רבי , בעיר קראקא שבפולין

, הלך גאון עצוםהת, שמואל וואזר
מהמופלגים הגדולים שבפולין החרדית לפי 

  . ד"ושמו רבי יוסף שטיירטר הי, השואה
גאון זה שלט עוד בבחרותו בכל מכמי הבבלי 

' וידע בעל פה כל ד, ספרא וסיפרי, הירושלמי
  .חלקי השלחן ערוך

, ד זכרון מאיר"המשיך לספר גאב, פעם
ד פגשתיו בקראקא ובקשתיו שיספר לי כיצ

שהרי גם בפולין של , זכה לכתר תורה שכזה
אז לא היו הרבה תלמידי חכמים שהגיעו 

  . בבחרותם–לדרגה כזו 
ואמר את כל , ד לא כיחד"ורבי יוסף הי

הייו חבורת בחורים שסיכמו יחד . "האמת
תלבש כבר בבדי , שמדי יום ששי בצהרים

השבת ובוא ללמוד בבית המדרש את 
' העור הרוטב'מו ס כ"הסוגיות הקשות בש

וכתוצאה מכך היתה לו סייעתא , ב"וכיו
  ".דשמיא מיוחדת

ש וואזר שהזכיר את הגאון ההוא "הגר
עורר על הסגולה , בהתפעלות גדולה

וכן , המיוחדת של לימוד התורה ביום ששי
כדי , בקבלת השבת כמה דקות מוקדם יותר

שאו , ה"שהוא הקב, "שותף"להוכיח ל
  .וממתיים לבואהחפצים בשמירת השבת 

כל השבת ראית אחרת אם פורסים את 
אווירה של קדושה . המפה בשעה מקודמת

תעטה על כל בי המשפחה שישתו לרוויה 
  .ממימיה המטוהרים של שבת המלכה

  
חלפה , אחרי שהאשה התגיירה

  ממילא תאוות העישון

  לא תבערו אש בכל  מושבותיכם ביום השבת 
  )ג,לה(

וררו במשך שים רבות שהתג, מעשה בבי זוג
  עד שפשם , מצוות-בקיבוץ שאיו שומר

, החייים הריקי של חברה זו-קעה מאורח
, הם חזרו בתשובה, והחליטו לעשות מעשה

וכדי לא להיות מושפעים מהאווירה 
העתיקו מגוריהם , הקלוקלת של הקיבוץ

  .לשכות מאה שערים בירושלים
ועשה , הבעל התקדם מאוד באידישקייט

גם האשה צעדה . הודי חרד לכל דבר ועייןלי
. והשתדלה לקיים את כל המצוות, אחריו
העסקים שטיפלו בהם הבחיו שבדבר , ברום

היא איה ; אחד קשה לה להתגבר על עצמה
מסוגלת להיגמל מהעישון אליו התרגלה בימי 

ל גם "והיא עושה זאת רח, מגוריה בקיבוץ
  .בשבת קודש

שה שהדבר כל הסיוות לשכע את הא
, וחזרה וטעה, היא טעה. עלו בתוהו, אסור

, שהיתה מאוד מעויית להפסיק לעשן
עם ,  כל פעם–אבל במציאות , במיוחד בשבת

וככל שעקבו , התופעה הזו היתה מוזרה
כיוון , מובת-הפכה לעוד יותר לא' אחרי

שמדברי האשה התברר שהדחף העיקרי 
 לא לעישון הוא דווקא ביום השבת ולכאורה

  .לכך כל הסבר הגיוי' הי
הדחף לעישון וצר מעצם רצוו , בדרך כלל

עד , של המעשן לשאוף את הטבק אל ריאותיו
כדי כך שמחמת ההרגל אין הוא מסוגל 

אבל שהדחף הזה יפעל דווקא ביום . להיגמל
  !?השבת

שמעתי שהלכו  העסקים להיוועץ בדעתו של 
ל כששמע מרן "ש אלישיב זצ"של מרן הגרי

הורה לשואלים ללכת ולברר , את הסיפור
ואף בדורות , אצל אימה וסבתה של האיש

  ...האם כולם היו יהודים, הקודמים יותר
 ימהההמדבתוך זמן קצר הגיע התשובה 

, הסבתא של האשה היתה גויה-שאכן אם
איה , וממילא גם הקיבוציקית הזו לשעבר

  .שייכת לעם היהודי
בה למרן כאשר הגיעו העסקים עם התשו

בואו וראו את : ל אמר להם הרב אלישיב"זצ
, כפי שהבתי מדבריכם. יתברך' חסדי ד

, המדובר באשה החפצה לעשות רצון קוה
והראייה לכך היא בעצם העובדה שהיתה 

ה את כל החיים 'מוכה לעזוב מאחרי
  .שאליהם הורגלה במשך שים רבות

היודע מראשית ועד , בורא כל העולמות, אבל
, זר-עם- ידע גם שהאשה הזו היא בת, אחרית

, חייבת מיתה'  תהי–וכשהיא תשמור שבת 
ומכיוון , שהרי גוי ששבת חייב מיתה

שכאמור מדובר באשה שביקשה ללכת בדרך 
היו חייבים בשמים להביא אותה לידי , השם

כדי , מצב כזה שלא תוכל להיגמל מן העישון
ואז כבר יגיעו גם לידי , שלא תתחייב מיתה

  .ה ויגיירוה'רור שהיא אכן גויהבי
סיים מרן , ולאחר שתיכס תחת כפי היהדות

תתבטל ממילא סיבת , ש אלישיב"הגרי
והתאווה הזו תתבטל אף היא , העישון

  )תקלו- תקלה' ברכי פשי עמ(. וכך הווה .'מאלי
  

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
   בןל"זצוקישראל מאיר 

  לחיים טובים וארוכיםתבדלשרה 
  ה.ב .צ..ת

 


