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  )ה, כה(ועורות תחשים ' וזאת התרומה אשר תקחו מאתם וכו
לכך מתרגם , והרבה גוונים היו לה ,ולא היתה אלא לשעה, מין חיה
ׂש ומתפאר בגוונין שלו , ססגונא ׂשָ   ).י"רש(ׁשֵֶ
הביא את דברי ע "יץ זי'ק רבי ישראל ממודז"להרה" דברי ישראל"בספר 

ציורא דעובדא דבראשית וציורא דמשכנא : "וזה לשונו הזוהר הקדוש
הציור של מעשי בראשית והציור של , כלומר". וציורא דבר נש חד אינון

  . אותו הדבר –היינו הך המשכן והציור של האדם הם 
ומי יעמוד בסוד דברים קדושים אלה . ודברי הזוהר הקדוש צריכים הסבר

דברי "מנסה לרמוז שם בעל ה, אכןו. שבודאי נכתבו על פי הסוד ליודעי חן
  .בכמה מילים את השייכות על פי הסוד "ישראל

אבל הציור והשייכות של עורות תחשים לציור של האדם : וממשיך וכותב
". איזהו עשיר השמח בחלקו) "א, אבות ד(יש להסביר על פי דברי המשנה 

בין טוב בין רע הכל נוטל בעין יפה ה מזמין לו "בחלק שהקב": י"ופירש רש
ואינו מצטער להיות רודף ולוהט לאצור ולקנות יותר בין רב בין מעט 

  . יבשור קך לם ח: "חלקו"ומובא בספר קדמון שהראשי תיבות של . "חלקומ
ה "איך שהקב ,היינו" איזהו עשיר השמח בחלקו"שכוונת המשנה , כלומר

 ,בין טוב ובין רע ,בין חם בין קר ,מתנהג עמו בגוונין והרפתקאות שונים
ואינו דוחק את השעה להיות רודף  ,מקבל בעין יפה ובשמחההוא הכל 

  . ולוהט לאצור ולקנות יותר מחלקו
ׂש ומתפאר בגוונין שלו ומרוצה ממה  ׂשָ וזהו הדמיון לציור של התחש ׁשֵֶ

  ...ולא מנסה בכח לחפש את מה שאין לו, שיש לו
ולא היתה , כלומר, "ולא היתה אלא לשעה: "י"וזה מה שפירש כאן רש

וחק את השעה כאותה תחש ששמחה בכל אלא לרמז לאדם שלא יהיה ד
האדם צריך גם כך ו .'הגוונין שלה ולכן אף זכתה להיות חלק ממשכן ה

ה חננו "להיות מרוצה ושמח ממה שהקב, לצייר בעצמו ולקחת מוסר השכל
  ...ובכך אף הוא יהיה משכן להשראת השכינה, ולא להיות דוחק את השעה

•   
מהו הקשר  משיך להסבירמאינו , ל"הנ" דברי ישראל"בספר : אמר הכותב

חשבתי , ומשכך, מעשה בראשית לציורו של האדםדוהשייכות של ציורו 
 –כהמשך להסברו על הקשר בין ציור המשכן , לנסות ולהביא הסבר לכך

המן מן :) "חולין קלט( הגמראשאלת על פי וזאת  .האדםציור התחש לבין 
אשר  המן העץ) יא, בראשית ג(שנאמר : מסבירה הגמרא ?התורה מנין

  ". צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת
? מדוע כה חשוב לדעת היכן מוזכר המן בתורה ,ולכאורה צריכים להבין

   ?זהו כבר רמז לָהָמן "ֲהִמן העץ"וכי אם כתוב , ת ועודזא
תירוץ  ע"צ רבי שלום שבדרון זי"המגיד הירושלמי הנודע הגה אלא תירץ

ת את המן כשהוא נמצא בשיא דהנה המגילה מתאר! מתוק עד מאד
כל עבדי המלך כורעים , המלך נשאו על כל שריו ועבדיו :תפארתו

בכל מאה ועשרים ושבע מדינות המלך אין איש נכבד , ומשתחווים לו
כשהוא יוצא מן  ,ובכל זאת .המלכה עושה משתה רק לכבודו, ממנו

המן בא . הוא מתמלא חמה, המשתה ורואה שמרדכי לא קם ולא זע מפניו
כבוד עשרו "את  םמפרט באוזניה, אוסף את כל אוהביו ומכיריו, לביתו

וכל זה איננו "ומיד אחר כך מכריז , "ורוב בניו ואת כל אשר גדלו המלך
  "... שוה לי

שכל הכבוד , יצד המן יכול לחושכ –ולמקרא הדברים מתעוררת פליאה 
? רק בגלל יהודי אחד שאינו משתחוה לו, והיקר שיש לו אינם שווים מאומה

האם על מעט הכבוד שנגרע ממנו יקום או יפול כל הכבוד שחולקים לו 
  ! ?האנשים במאה עשרים ושבע מדינות

  
  
  
  

תורה היכן רמוזה ב –? המן מן התורה מנין: "זו השאלה ששואלת הגמרא, כ"וא
  ? תכונה משונה שכזו

, שורש תכונה זו שמצינו אצל המן –" המן העץ"שנאמר : ותשובת הגמרא היא
. וממילא הוא קיים בטבע בני האדם בכלל, התגלה כבר בהנהגת אדם הראשון

כל עץ נחמד למאכל וטוב "' בגן עדן נטע ה? ומה מצינו אצל אדם הראשון
ה מתיר לאדם הראשון "והקב, ןנמצא בתוך הג" עץ החיים"אפילו , "למראה

איסור זה גורם . עץ הדעת טוב ורע –מלבד מעץ אחד , לאכול מכל עצי הגן
הוא מתאוה לאכול דווקא מעץ  –" כל זה איננו שוה לו"לאדם הראשון לחוש ש

לטעת בלב האדם את התחושה כי  –כי זהו תפקידו של היצר הרע ? למה. הדעת
 ,אינו שמח בחלקו ,מסתפק במה שיש לו האדם אינו. מה שחסר לו הוא העיקר

והוא מתאוה , לא די לו במותר לו. אלא משתוקק דווקא למה שעדיין לא השיג
  ... דווקא למה שנאסר עליו

: 'מסיקה הגמ, ולכן כשרוצה הגמרא לדעת מניין מגיעה להמן כזו תכונה רעה
  ... אצל אדם הראשון כבר ראינו זאת –" המן העץ"

 

את ציורו שמדמה  ל"הנ להסביר את תחילת דברי הזוהר הקדושובזאת חשבתי 
דברי "המובא בומהלך הסבר לפי אותו  ,של מעשה בראשית לציורו של האדם

, שכאמור, התחש שהיתה במשכן לציורו של האדם ו שללשייכות ל"הנ "ישראל
שמח בחלקו ואינו דוחק את "השייכות ביניהם היא התכונה המשותפת של 

שהחטא של אצל מעשה בראשית בבריאת האדם אנו רואים  כך גם". השעה
ולכך , האדם היה שלא היה שמח בחלקו וחפץ להשיג את מה שאין ואסור לו

איזהו עשיר "ולעמול על מידה זו של  גורש מגן עדן בכדי לתקן את חטא זה
      ..."שמח בחלקוה

  )טז, כה(ונתת אל הארון את העדות אשר אתן עליך 
  ).י"רש(שהיא לעדות ביני ובניכם , התורה –" העדות"

הלא כל הימים היה סגור ומסוגר ובין כך , מפני מה ניתן ספר התורה בארון כלל
רבי זלמן  הגאוןכך שאל  –? אם כן לשם מה הוא ניתן שמה, לא היו קוראים בו

  . ע"ז מבריסק זי"הגריבהספדו על  ע"סרוצקין זי
חשש כי אי שם יקום מאן דהוא ויכתוב  היה, אלמלא ספר תורה זה, תירץ, אלא

. וברבות הימים תשכח תורה כנתינתה, ספר תורה כרצונו וישנה בה כאות נפשו
כל עוד ידע העם כי ספר תורה אחד מונח בתמימותו ובטהרתו בארון , אמנם
ביודעו כי אם יוציאו פעם את הספר , אזי יפחד כל אחד לשנות כהוא זה, פנימה

  . ן האמתיגלו מיד כי שינה מ
אמנם היה ספון , ז"בחינה זאת היה עבור דורנו מרן הגרי –והמשיך רבי זלמן 

אך את זאת ידעו , ולא כל כך התערב עם הבריות, תמיד בביתו אשר בירושלים
לא ניתן , בחדר מדרשו, הטהור והמקורי הזה, שוכן ספר התורה כי כל עוד, הכל

  ...ל שינוי וסטיהבאשר יש מי ששומר מכ, לשנות מן התורה מאומה
ה "היה לנו גם בדור הקודם ה" ספר תורה"כזה : והמשיך הגאון רבי זלמן וסיפר

 ג התכנסה בפטרבורג אסיפת"כאשר בשנת תרע ,ע"זי "חפץ חיים"על הבק "הגה
רבנים כדי לדון בדרישת הממשלה הרוסית לשלב לימודי חול וספרות חיצונית 

כי בין הרבנים המשתתפים , ע"זי" חפץ חיים"והגיעה שמועה ל. בישיבות
ועל כן לא , באסיפה יש כמה שנוטים להיכנע לדרישה זו של הממשלה הרוסית

א היה הגם של, קם ונסע לפטרבורג ונכנס לאולם האסיפה, חסך מעצמו טירחה
  .מאחר ולא היה בעל תפקיד רשמי של רב, מוזמן אליה
ע "זי "אור שמח"ק רבי מאיר שמחה בעל ה"הגההיה " חפץ חיים"כשהגיע ה

  ?למרות שלא היה מוזמן, פנה אליו ושאלו מה שמועה שמע ובא, תמה על בואו
, בפטרבורג, אחותי עוברת היום ניתוח: במתק לשונו ואמר" חפץ חיים"ענה ה

  . ובגלל זה באתי הנה



 

  
מי הרופא המנתח ומה , וכאשר החלו שואלים אותו באיזה מחלה חלתה

 –" אמור לחכמה אחותי את) "ד.משלי ז(ענה בלשון הפסוק , מצבה הרפואי
ולשלב לימודי חול  שמעתי שרוצים לנתח את אחותי ולעשות בה שינויים

כלום לא אסע לפטרבורג לברר את  –וספרות חיצונית בישיבות הקדושות 
  ...?לשאול לרופא בשלומה ומה הוא רוצה לעשות בה, מצבה של אחותי

כך הצליח לשכנע את כל הנוכחים לקבל החלטה נגד דרישת השלטונות 
    ...להכניס לימודי חול בישיבות הקדושות

כנפיים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת והיו הכרבים פורשי 

  )כ, כה(ופניהם איש אל אחיו  
  ). י"רש(דמות פרצוף תינוק היה להם  –" כרבים"

בפני קהל רב בשבת פרשת ע "ק רבי מאיר שפירא מלובלין זי"הגהדרש 
כל כלי השרת : שנינו במכילתא בסוף פרשת משפטים: וכה אמר, "תרומה"

בזמן שלא היה , במשכן ובמקדש מותר היה לעשותם מכל מיני מתכות
אולם הכרובים שעל הארון היו צריכים תמיד להעשות רק מזהב . זהב

  . ואסור לעשותם מכל מתכת אחרת, טהור
  ? שתנו הכרובים בענין זה מכל שאר חלקי המשכןמדוע נ: ונשאלת השאלה

הכרובים מסמלים את התינוקות : המשיך רבי מאיר בהרמת קול, אלא
ומשום כך היה . דמות פרצוף תינוק היה להם –ל "י הנ"כדברי רש, הרכים

כדי ללמדנו שמוטלת עלינו חובה קדושה לחנך , מקומם על ארון הלוחות
, מדובר בתפקיד קדוש זה וכאשר. רהאת הילדים שלנו לתורה ולחיי תו

בפרוטות של כסף , אי אפשר לצאת ידי חובה בקטנות, חינוך הדור הצעיר
   ...    אלא כאן מוטלת החובה לתת זהב דווקא, או של נחושת

והיו הכרבים פרשי כנפיים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת 

  ) כ, כה( .ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת יהיו פני הכרבים
דמכאן הוא רמז גדול לתלמידי חכמים  :מובא "עוללות אפרים"בספר 

... ובעלי המדרגות הגבוהות שפורשים כנפיים ועפים בעולמות העליונים
אסור לשכוח , שעם כל הרצון הטוב להוסיף ולעלות לדרגות גבוהות ונעלות

שצריכים גם להאיר פנים מפעם לפעם איש אל  –" פניהם איש אל אחיו"ש
     ...  אחיו

  )לא, כה( 'וכו עשה המנורהיועשית מנורת זהב טהור מקשה ת
ה למשה ועשית מנורת זהב "אמר לו הקב) "'ז ז"בראשית רבה ט(במדרש 

, ה מטבע של אש"עד שנטל הקב? אמר לו משה כיצד נעשה אותה, טהור
, ה לך אצל בצלאל"אמר לו הקב, שהכ נתקשה מ"אעפ. והראה לו עשייתה
  ". ואמר לבצלאל ומיד עשאה, והוא יעשה אותה

 ע"זי מגור" אמרי אמת"ק בעל ה"הרהשאמר , מובא "ליקוטי יהודה"בספר 
איך יתכן שמשה רבנו אדון , שזה ארבעים שנה נתקשה בדברי המדרש

  ! ?ובצלאל עשאה מיד, התקשה בעשייתה, הנביאים
  . עד שהגיע מעשה לידו ועל ידי זה הבין הביאור במדרש

ע נאלץ לעבור "זי" אמרי אמת"ק בעל ה"היה זה כאשר חתנו של הרה
  . ולאחר הניתוח נתהוו סיבוכים, ח בורשא"אושפז בביה, ניתוח
והתענין אצל הרופא המנתח מה , לבית החולים לבקרו" אמרי אמת"בא ה
  ?קרה

ובה , מלך שהיתה באוצרותיו אבן יקרהלמה הדבר דומה ל: ר"השיב הד
ביודעם יקרתה אצל , המומחים הגדולים סירבו לטפל באבן. כתם קטן

  . חששו שמא מרוב התרגשות יפגע היהלום. המלך
  . ובלי התרגשות הסיר את הכתם, מסרוה לבעל מלאכה פשוט? מה עשו

, אשת הקיסר נפוליון הקשתה בלדתה, כשהמלכה, כן ידוע –ר "המשיך הד
, הם קראו למילדת כפרית שלא ידעה מי האשה. נמנעו הרופאים לטפל בה

  . ואכן ילדה בנקל
, אצלי זה ניתוח קל ופשוט, כך גם קרה לי הפעם, הסביר הרופא המנתח

, התרגשתי מאד, בחתנו של הרבי, בידעי שאני מטפל בחתן המלך, ברם
  . וכתוצאה מזה חלה הסתבכות

עכשיו נתבהרו לי דברי המדרש  :כששמע הרבי את דברי הרופא אמר
, קנה, ירכה, משה רבינו בידעו עמקי הסודות וגודל קדושת המנורה! ל"הנ

לא כן . כפתוריה ופרחיה מסיבה זו התקשה במעשה המנורה, גביעה
  ...הצליח לעשותה מיד, בצלאל שלא היה במדרגה זו

ירכה וקנה עשה המנורה ימנורת זהב טהור מקשה תועשית 

  )לא, כה(ה ופרחיה ממנה יהיו גביעיה כפתרי
ושלשה רגלים יוצאין הימנו , ירכה היא הרגל של מטה העשוי כמין תיבה

  ). י"רש(ולמטה 
תפארת "מסביר בספרו  ע"רבי יחזקאל טויסיג ממטרסדורף זי ק"הגה

  מאחר שכבר היתה , הסבר נחמד לשם מה הוזקקו לשלושה רגלים "יחזקאל
, י"י הירכה שעשויה כמין תיבה כדברי רש"יכולה המנורה להיות נתמכת ע

על שלושה : הוא היה אומר) "ב. אבות א(במשנה  דאיתא :ומסביר כך
  ". על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, דברים העולם עומד

  
  

  

ואמר . אפילו תורה אין לו, כל האומר אין לי אלא תורה:) "יבמות קט(ובגמרא 
  ". 'דומה כמי שאין לו אלוה וכו, כל העוסק בתורה בלבד: רב הונא
ריכם ישראל בזמן שעוסקים בתורה ובגמילות אש): "עבודה זרה ה(ובגמרא 

  ".חסדים יצרם מסור בידם
עבודה וגמילות "עליו לשלב עמה , הרוצה לזכות בכתרה של תורה, ועל כן
  . ויצרו מסור בידו, ואז תורתו מתברכת, "חסדים

הרוצה להחכים :) "בבא בתרא כח(ל "והנה מנורה רומזת לתורה כמאמר חז
אפילו תורה , אמנם כל האומר אין לי אלא תורה". וםוסימנך מנורה בדר, ידרים
תורה עבודה וגמילות ", דהיינו, עמודים יחדיו' ועל כן עליו לשלב כל הג, אין לו
  ". חסדים

אם משלב עמה , לרמז שרק אז יש קיום להתורה אור, רגלים' ולכן יש למנורה ג
  !...כל שלושת העמודים

  : הבא לחידוד העניין אביא בפניכם את הסיפור
 ע"זי "נודע ביהודה"ק בעל ה"הגהרבה ה, עם התמנותו כרב בקהילת פראג

  . להוכיח את בני עדתו על התרפותם מלהחזיק ידי עניים
, הלך לרחובה של עיר, זניים ערלותומשנוכח לדעת שדברי תוכחתו נופלים על א

  .ועשה עצמו מתעניין במכירת סחורה, אל בין הסוחרים העומדים שם
ואחד . מה לו לגאון הגדול בין הסוחרים, כשראו זאת הסוחרים תמהו מאוד

  . הסוחרים אף הרהיב עוז בנפשו ושאלו על כך
הנה אנחנו רואים כי שולחן שיש לו : "נודע ביהודה"ברוב חריפותו השיבו ה

, מניחין תחתיו איזה דבר וסומכין אותו, שלושה רגליים אם נחסרת לו רגל אחת
אי , אולם אם נשברת גם הרגל השניה. לחן לעמוד כבתחילהושוב יכול השו

והעצה היא לקצץ חלק מהרגל השלישית עד , אפשר לסמוך השולחן עוד
   ...לחן יעמוד בגובה שווה עם שתי רגליו האחרותושהש

על שלושה ) "'משנה א' אבות פרק א( הנה חכמינו זכרונם לברכה אמרו: לוהנמש
  ". על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים: דברים העולם עומד

באו חכמינו ". העבודה"נשברה רגל אחת והיא  –כאשר נחרב בית המקדש 
ונשאר העולם עומד , תפילה? איזוהי עבודה שבלב: זכרונם לברכה ואמר

אזי גם , דיהם  מלחונן דליםכאשר אנשי עדתנו קופצים את י, כעת. כבתחילה
על מה יוכל העולם לעמוד , ואם כן, נשברת –גמילות חסדים  –הרגל השניה 

אלכה גם אני אל השוק ואשבור גם את הרגל , אמרתי בליבי, על כן? ולהתקיים
 ...ואז יוכל העולם לעמוד ותבל בל תימוט –התורה  –השלישית 
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