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 )לה', א'( ויקהל משה את כל עדת בני ישראל...
 למחרת יום הכיפורים... רש"י:

  151 התורה' מבאר נפלא: 'ויקהל' עולה בגימטרייבעל ה'אור 
כמניין 'מקוה'. ובא לרמוז שכאשר עם ישראל נמצאים במצב 

באחדות וללא מחלוקת, הרי שזה מטהר ומכפר  –של 'ויקהל' 
כפרת עם  ש רומז רש"יו 'מקוה טהרה' ולכך על ישראל כמ

דות האח ע"י היא ליום הכיפורים' )כמו בנוסף(ישראל 'למחרת 
 מתוק מדבש!      הנרמזת במילים 'ויקהל משה'. 

***** 
 קודש מה הקשר בין פרשת 'ויקהל' לשבת חידה:

 ?ולפרשת שקלים

 כפרה על חטא העגל כדלקמן:בשלושתם יש  תשובה:
ה מלאכה וביום השביע ָעש ֶֹ יהיה לכם קודש שבת   יששת ימים תֵּ

 שבתון לה'... )לה', ב'(
הכתוב לומר היה מיותרות לכאורה ויכול  'יהיה לכם'המילים 

 ?...''שבת שבתון לה וביום השביעי קודש'
  בהקדים דברי 'המגלה עמוקות'רץ השל"ה הקדוש זיע"א תמ

החל  ,קודש תערב שב –שאומר כי חטא העגל היה ביום שישי 
' וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר'מחצות היום שנאמר 

 .'אל תקרי בושש אלא באו שש שעות' ודרשו
החל בערב שבת ולכן ראוי לכל יהודי להשתדל לא לעסוק 

זולת מלאכות שהן לכבוד שבת  )בשום מלאכת חול מחצות היום 

 ובכך הוא זוכה להארת השבת כבר מחצות היום. (קודש
קודש' לכם  יהיהלפי זה אומר השל"ה הקדוש מובן למה נכתב '

  30-דהיינו וביום השביעי כל ה 30כיוון ש'יהיה' בגימטריה 
השעות של יום השבת עצמו ועוד   24 -שעות יהיו לכם קודש 

 מחצות היום. ובכך השבת מכפרת על חטא העגל.שעות  6
א? מובא מדוע מביאים מחצית השקל דווק -פרשת שקלים

 .'לכפר על חצי היום שחטאו' :('מחצית השקל' -ל', יג' ) זקנים'ב'דעת 
וכפי שרש"י מוכיח כפרה על חטא העגל יוצא שהשקלים היו 

 )ל',טז'(.  באריכות על הפסוק 'ונתת אותו על עבודת אוהל מועד' 
ענין המשכן אשר אמר לכולם : ()לה', א' מובא ברמב"ןפרשת ויקהל: 

להם הקב"ה... הנה חזרו לקדמותם   הנצטוה בו, כי כיוון שנתרצ
 '.ולאהבת כלולותם

פרשת לופרשת שקלים לשבת הקדושה, משותף להש יוצא
   מתוק מדבש!  .על חטא העגל הכפרבשלושתם יש שויקהל 

***** 
ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואישה אל יעשו עוד  ויצו משה 

  הוהמלאכה היית :מלאכה לתרומת הקודש ויכלא העם מהביא
 ז'(-)לו', ו' :דיים לכל המלאכה לעשות אותה והותר

ויש לשאול שתי שאלות: א. למה משה צריך להעביר קול  
ישתמשו   רשיישאביאו ומה לעצור את המגבית? אדרבה, שי

  ?לצרכי קודש אחרים
דיים' ומצד  הב. יש סתירה: מצד אחד נאמר ש'המלאכה היית

 שני נאמר 'והותר'?
 : משה חשש שאם  זיע"א מתרץ נפלא בעל חידושי הרי"ם

  

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 מו"ר הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל

 אופגנג בן ר' יהודה ז"לזאב 
 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 
 

 

לכלל התורמים כי   תהיה חלישות דעת ,תרומות ויישאר
למשכן?  ולא נכנס תרמוהם שמא הזהב או הכסף ש יחששו

 ולכן הוציא משה קול לעצור את המגבית. 
שזה לא עזר ובכל זאת היה יותר מידי הייתה הבעיה 

מה עשה הקב"ה ברחמיו? נעשה נס גדול וכל ותרומות. 
 התרומות המיותרות נכנסו בתוך המשכן בדרך פלא.
נו שהכל וזהו שנאמר 'והמלאכה הייתה דיים ... והותר' דהיי

 מתוק מדבש! .ה'הותר' נכנס בתוך ה'דיים' וזה היה פלא גדול
 

 העברת קול חידה בבדיחותאעניין וב

 בתפילה? )צופר אזעקה(איפה ראינו סירנה 

  )אחינו האשכנזים(בהוצאת ספר תורה אומרים  :תשובה

 ך...'ועיננו סירנה )תראינה( מלכות'
 

 )לו', ח'( ויעשו כל חכם לב...
מדוע נאמר חכם לב? והלא החכמה היא במוח? והבאנו  

 בזה תירוצים בגיליונות הקודמים...
 סיפור נפלא:וחשבנו להוסיף תירוץ חדש בס"ד בהקדים 

 שירטטבמהלך שיעור מוסר  בכיתה בתלמוד תורה מסוים
   .באורך כחצי מטר ישר על הלוח קו הרב

יש לי תלמידים יקרים, 'לתלמידיו ואומר:  ואז פונה הרב
משימה עבורכם, מי יצליח להקטין את הקו שבלוח אבל 

 ...?'מבלי לגעת בו
 .חצי שעה ניסו התלמידים להציע  הצעות שונותכבמשך 

שימו לב למה שאני עושה... לקח הרב 'ואז אמר להם הרב: 
מטר וחצי,  ךוש ומתח קו נוסף במקביל לקו הקודם באורט

מה קרה לקו הקודם? הוא הפך כעת 'פנה לתלמידים ושאל 
 .'געתי בו כלליותר ביחס לקו החדש וזאת מבלי שנ לקטן

קורה לא אבל  .אדם שואף להצליח בחיים מוסר ההשכל:
 ,זה יכול להיות בעבודה ,אחת שקמים לאדם מתחרים

   ...בבעסקים וכיו" ,בלימודים
יעשה   ,אבל מידותיו מושחתות במוחאדם שחכמתו היא 

הכל כדי להקטין את אילו שקמים נגדו בדברי שטנה 
 בהכפשות וכיו"ב.

 ,שהוא משכן המידות בלבאבל אדם שחכמתו היא 
הוא ידאג  :יעשה דבר פשוט ,ומידותיו מתוקנות והגונות

. בכך הוא יקטין ולהגדיל את עצמולהבליט את כישוריו 
 . יק את כל מתחריו וזאת מבלי לפגוע בהם כללוישת

 תגדיל את עצמך ובכך יושפלו כל אויביך!!! :הלימוד

 בהצלחה! מתוק מדבש!

***** 
ויעש שני כרובים זהב מקשה עשה אותם משני קצות  

 הכפורת )לז', ז'(
 האלשיך הקדוש זיע"א למד מכאן יסוד נפלא בחינוך ילדים:

כפני תינוק והם היו  : פניהם של הכרובים  היו הקדמה א'
ומכאן ילמדו האב  .מעל ארון הברית בקודש הקדשים

  הניחצריכים ל ,והאם שכדי לזכות בבנים תלמידי חכמים
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 )לה', כז'( והנשיאם הביאו את אבני השוהם...
משלימין   וציבור...ומה שמחסרין אנאמרו נשיאים יתנדבו  :רש"י

 אותו... ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם והנשיאם כתיב.
ויש לשאול: הרי הנשיאים נהגו לכאורה כהוגן, הם הרי נתנו 
למשה רבנו צ'ק פתוח וערבות אישית על כל הסכום שיחסר  

 ומדוע הם מקבלים ביקורת?
היה עליהם להראות אומר בעל חידושי הרי"ם זיע"א: כנשיאים 

 דוגמא אישית ולגלות נדיבות וזריזות. ועל זה הביקורת.
ומוסיף חידושי הרי"ם לכן נחסרה מהם האות י' דווקא כדי 
לרמוז שיהודי צריך להיות זריז לכל דבר שבקדושה. וכשהם  

הודי' שבהם  יבדרגתם גילו עצלות מסוימת היה כאן חסרון ב'
 דווקא האות י'.מהם ולכן נחסרה 

שמספרים על חתן אחד שניגש לרבו וביקש להתברך וכמו 

תזכה אני מברך אותך ש'אמר לו הרב  .לפני החתונה

תודה אבל מה זה שייך 'אמר החתן  'ה טובהיב  ש   ל'

 .הלחצהרכה ובפע שזה ר"ת  'היב  'ש   אמר הרב  'לחתונה?

זה  'יוד'ה :אמר הרב וד'?'י'האות  םומה ע'אמר החתן 

הודי זריז לעבודת ה' ואז  י להיות ,טל עליךוהחלק שמ

 'שפע ברכה והצלחה...'לתזכה  לאממי

 
 'והערב נא'( 'ליקוטי שמואל' מתוך) ובעניין זה סיפור נפלא

יש משפחה המחזיקה ברשותה זוג נעליים קרועות ובלויות  
 ומקפידה להעביר אותן בירושה מדור לדור...
 מהו סודן של זוג הנעליים הקרועות הללו?

סיפורן של הנעליים החל במלחמת העולם  ובכן, יקיריי!
הראשונה, ההפצצות על ערי אירופה היו בשיאן, ומאימת 

חורי הישיבות את היכלי התורה ושבו  בהסכנה נטשו רבים מ
 לבית הוריהם.

בחור אחד, שלמד בישיבתו של הגאון רבי איסר זלמן מלצר, 
 אף הוא לביתו. והלךארז אף הוא את חבילותיו 

דווקא ולא נסע? פשוט מאוד, כיוון   הלךלמה הדגשנו שהוא 
 שהוא היה עני ואביון ולא היה ברשותו כסף לנסיעות ולבקש  

 

 התבייש הבחור.פשוט מאחרים 
המסוכנות,  למעלה משבוע ימים הטלטל הבחור בדרכים

כאשר מידי פעם הוא נאלץ להסתתר ולתפוס מחסה בשל  
 ההפגזות, עד שלבסוף הגיעה בשעה טובה לביתו.

הבחור דופק בדלת והנה אמו ניצבת בפתח, 'שלום נשמה 
שלי, מה קרה חזרת בני?' שואלת האם המסורה 
והמודאגת. 'מה, לא שמעת אמא'לה על המלחמה שפרצה? 

 תמה הבחור. –ועל ההפצצות האדירות באירופה?!' 
'שמעתי בני שמעתי' משיבה האם הצדקנית 'אבל דווקא 

ביותר לשהייה הוא  חומשום כך אני סבורה שמקומך הבט
 בהיכל הישיבה הקדושה ולא כאן בבית'.

הבחור שומע את הדברים, וכמי שמעולם לא המרה את פי 
מו מבקש מחילה ורשות מא ,הוריו, לוקח את חבילותיו

 זרה להיכל הישיבה.ושב על עקבותיו... ח
, התארכה לו הדרך הראשונהכיוון שהיה עייף מהדרך 

הולך   ,ים הוא הולך ועוצרבכמעט כפליים ובמשך כשבועי
 בה הקדושה.יעד שלבסוף הוא מגיע לשערי היש ועוצר

הנעליים שעל רגליו  ,כתוצאה מהדרך הארוכה והמתישה
 מרי... לפני כן, נקרעו עתה לגשכבר היו קרועות 

עם כניסתו להיכל הקודש רואה הוא מולו את ראש  
ראש הישיבה  .לצר, הגאון הגדול רבי איסר זלמן מהישיבה

ברגל  ומששמע שהבחור חזר  .התפלא על שובו של הבחור
בן חיבקו ונישקו כ ,במסירות נפש רק בשל הוראת אמו

 ביודעו שלגדולות הוא מיועד.   ,יקיר באהבה ובשמחה
פונה אליו ראש   ,לפני שהתיישב הנער בבית המדרש

יות הן ורואה אני שנעליך קרועות ובלהישיבה ואומר: '
נעול אותן, לכן אני מציע לך 'עסקת ללהמשיך ו ואינך יכול

בתנאי שאת הזוג  ,אני אקנה לך זוג נעליים חדשות חליפין'
 ווןכי ,בחור הסכים כמובן בשמחהה '...הישן אתה מוסר לי

והעסקה  במילא התכוון לזרוק את הנעליים לאשפהש
 יצאה אל הפועל.

 רבי איסר זלמן שמר את הנעליים הללו בביתו, ידוע ידע
פגו בתוכן שעות וימים רבים אותו גאון שנעליים אילו ס

ללימוד התורה הקדושה, נעליים ירות נפש נדירה של מס
של בחור שחזר איתן בדרך ארוכה להיכל הישיבה 

 ת...מו הצדקניבהוראתה של א
 ןלאחר מותו לחתנו הגאואת הנעליים הרב מלצר הוריש 

וגם  .טירהרבי אהרון קוטלר זצ"ל ראש ישיבת ליקווד המע
לר זצ"ל שהורישן  לבנו הגאון רבי שניאור קוט הוא הורישן

מלכיאל קוטלר שליט"א ראש ישיבת לבנו הגאון רבי 
ליקווד כיום. ואכן הנעליים נשמרות בקפידה רבה כ'שיורי 
מצווה' המצילים מן הפורענות וכחפץ יודאייקה עתיק 

 ויקר ערך.
 

יה אותו בחור ומה שנותר לנו לספר אחים יקרים, הוא מי ה
 מופלא?

ובכן, שמו הוא הגאון רבי אלעזר מנחם שך זצוק"ל... 
 לימים ראש ישיבת פוניבז' המעטירה גדול ומנהיג הדור...

 
אחים יקרים! מי שמוסר את נפשו בזריזות על לימוד  

יהיה   יו  ד  התורה הקדושה וקיום המצוות, חזקה עליו שעֵֶֹּ 
ַה ותרוממך' לגדולות לֶֹ סֵּ ה מהנשיאים,  . והראישנאמר 'ַסל 

הם קיבלו ביקורת על היעדר הזריזות למצווה וממילא, 
 ריז למצוות הוא זה שיזכה לנשיאות!!!מי שהוא ז

 
 ה' יזכנו להתחזק בכך, אמן!     שבת שלום ומבורך!!!

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

  ,צמודים לתורה כשהם אותם משחר ילדותם בקודש הקדשים
משום   'אשרי יולדתו'בן חנניה שרבו קרא עליו  עכמו רבי יהוש

  אוזניושכדי הייתה מניחה את עריסתו בבית המדרש אמו ש
 מינקותו.כבר את קולות הלימוד יקלטו 

חשוב מאוד אבל לפעמים יש צורך להעיר לילד.  הקדמה ב':
ולא שכאשר האב מעיר  ,דיהאם יהיה קול אחשקולם של האב ו

)כמו שנאמר בבן סורר  האם סותרת את דבריו או להיפך  ,לילד
 כמבואר שם...( 'איננו שומע בקול אביו ובקול אמו'ומורה 

  הכרובים 'ויעש שני כרובים זהב...' :לפי זה נדרש הפסוק כך
שמשכנם צריך להיות   ,רומזים לילדינו הרכים והטהורים

' פעמים שצריך  ...הקדשים. 'מקשה תעשה אותם שבקוד
בל צריך שהביקורת , אלהקיש על ראשם בביקורת ובהכוונה

דהיינו שקולם של שני ההורים   'רתופתהיה 'משני קצות הכ
ם יגדלו לדיהואז י םביניהיהיה קול אחיד ללא סתירה 

 מתוק מדבש!נפלא ו    לתפארת.
 

   דיחותאעניין ילדים מילתא דבוב

  'תשלחו אמבולנס דחוף'אמא מתקשרת למגן דוד אדום 

  'עשית משהו בינתיים' 'הבן שלי בלע כפתור' 'מה קרה?'

 'תפרתי לו כפתור אחר... ,כן' ,שואל הכונן

 


