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המדרש,  בשם  מובא  ח'(,  פסוק  כ"ה  )פרק  בתוכם".  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו 
ואחד",  אחד  כל  של  בתוכו  בתוכם,  אלא  נאמר,  לא  בתוכו  בתוכם,  "ושכנתי 
כך  כדי  עד  ונשגבות  עליונות  לדרגות  להתעלות  יכול  ואחד  אחד  שכל  מבואר 
שיזכה שבתוכו ממש יהא השראת השכינה, כמו השראת השכינה שהיה במשכן 
ובמקדש, ועל זה נאמר "בתוכו של כל אחד ואחד", שהקב"ה ישרה את שכינתו 

שמשרה במקדש גם בתוכו של כל אחד ואחד.
ב'(  כ'  )דף  זרה  בעבודה  בגמ'  מובא  הללו,  העליונות  לדרגות  לזכות  והדרך 
וכו'  זריזות  יאיר תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי  "א"ר פנחס בן 
להחיל  אפשר  שבה  שההתחלה  והיינו  הקודש".  רוח  לידי  מביאה  קדושה  וכו', 
ולהתעלות עד כדי כך שמגיעים לידי קדושה ורוח הקודש זה "תורה", שכאשר 

לומדים כמו שצריך מתעלים בזה ומגיעים לידי זהירות זריזות וכו' עד קדושה.
ובמסילת ישרים מבאר בארוכה את כל הדרגות הללו, איך מתעלים בכל מידה 
"אך הקדוש  כ"ו(  )פרק  כתב  ושם  למעלת הקדושה,  בסוף  עד שמגיעים  ומידה 
בוראו  בין המושכלות האמתיות באהבת  ונפשו מתהלכת  הדבק תמיד לאלוקיו 
ויראתו, הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני ה' בארצות החיים עודנו פה בעולם 
הזה, והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן כמקדש וכמזבח וכו', כי השכינה 
הוא  אוכלים  שהם  המאכל  ומעתה  במקדש,  שורה  שהיתה  כמו  עליהם  שורה 
כקרבן שעולה על גבי האישים וכו'", מבואר שבמידת הקדושה אדם זוכה שתשרה 
עליו השכינה כמו שהיתה שורה במקדש ממש, ועל זה נאמר כאן בפרשה "בתוכו 
של כל אחד ואחד", שמי שאכן מתעלה ומתחיל מתורה מביאה לידי זהירות וכו', 

בסוף הוא זוכה להגיע לקדושה ושורה עליו השכינה.

פרשת תרומה אחרי פרשת יתרו ומשפטים
וי"ל שזהו הענין שפרשת תרומה נאמרה אחרי פרשת יתרו ומשפטים, שבפרשת 
ובסוף  התורה,  דיני  נאמר  משפטים  ובפרשת  תורה,  מתן  מעמד  כל  נאמר  יתרו 
הפרשה שוב מובא את ענין מתן תורה שכלל ישראל קיבלו את התורה ואמרו "כל 
ונשמע". ומעתה אחרי שקיבלו את התורה עם כל פרטיה,  אשר דיבר ה' נעשה 
שייך להתחיל ולהתעלות עד שיגיעו לידי ושכנתי בתוכו של כל אחד ואחד. כי 
לעלות  יכולים  הם  שבו  התורה  כח  את  להם  יש  התורה,  את  אחרי שקיבלו  רק 

ולהתעלות.

כי שם ה' נקרא עליך
ו' א'( מובא על הפסוק, "וראו כל עמי הארץ כי שם ה'  והנה בגמ' בברכות )דף 
שבראש".  תפילין  אלו  אומר  הגדול  אליעזר  רבי  תניא  ממך,  ויראו  עליך  נקרא 
שכאשר אדם מתקדש ומניח את התפילין בקדושה וטהרה בלי הסח הדעת הוא 
מגיע לדרגה הגבוהה ביותר עד כדי כך ששם ה' נקרא עליך, שהשכינה שורה עליו.
ולשון הפסוק הוא "כי שם ה' נקרא עליך", ומשמע שכאשר אדם זוכה להשראת 
השכינה, הרי שם ה' - שם הוי"ה ב"ה נחקק לו על מצחו, ואפשר לקרוא עליו את 
שם ה'. ודבר זה הוא אמת לאמיתה בלא שום גוזמא, זכיתי להכיר אדם שהיה 
צדיק יסוד עולם, זקן מופלג, שהיה יודע לקרוא על המצח של אלו שבאו אליו 
את שם ה', וכאשר השכינה שורה על האדם, ושם ה' נחקק עליו בשלמות, נאמר 
המזיקין  שכל  ממך",  ויראו  עליך  נקרא  ה'  שם  כי  הארץ  עמי  כל  "וראו  בפסוק 

בדלים ומסתלקים ממנו.

שמח בחור בילדותך
והנה דבר זה שבכח התורה אפשר לעלות ולהתעלות עד דרגות כאלו נשגבות, 
הוא חיזוק גדול לכל לומדי התורה, ובפרט לבני הישיבות הצעירים "צאן קדשים", 

לדעת כמה אפשר להשיג על ידי שקיעות ועמל התורה.
השנים  אלו  בילדותך",  בחור  "שמח  הפסוק  את  לומר  אפשר  ועליהם 

העולם,  טרדות  מכל  ופנויים  בישיבות,  לומדים  שאתם 

תשקיעו את כל הכוחות בלימוד התורה והמוסר, ולימוד המוסר יהיה בעיקר בספר 
הק' "מסילת ישרים" שלשונו הזהב מזוקק שבעתיים, וכך תעלו מדרגה לדרגה, 
עד שבהגיע היום שבו תקימו בית נאמן בישראל, תשרה בו השכינה. ובזה תזכו 

יחד עם את כל ישראל אחינו לראות במהרה בבנין בית המקדש אכי"ר.
בו את השני,  ואשרי הבית שבנוי על כל המידות הטובות, אשר כל אחד מכבד 
בבחינת מקבלים זה מזה ונותנים זה לזה באהבה, ואשרי להם ולזרעם ולדורותם 

עד עולם.

אמתיים וחצי אורכו - כל מידותיו חצאין
"ועשו ארון עצי שטים אמתיים וחצי אורכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו". 
)פרק כ"ה פסוק י'(, הנה בכל המידות של הארון הארוך הרוחב והקומה, לא היה 
מידה של אמה שלמה, אלא היו המידות חצאין אמה וחצי, אמתיים וחצי. ובבעל 
הטורים כתב, "כל מידותיו היו שבורות בחצאי אמות, ללמד שכל מי שלומד תורה 

צריך לשבר ולהשפיל עצמו".
ה'  "קרוב  כתוב,  ל"ד(  )פרק  בתהילים  בפסוק  דהנה  לומר,  נראה  הדבר  וביאור 
ומשפיל את  הוא משבר  דווקא כאשר  היא  לב", שהשלמות של האדם  לנשברי 

עצמו לפני הקב"ה, ואז הקב"ה קרוב אליו ושומע ומאזין שעוותו.
וא"כ כדי להצליח ולהתעלות כראוי בתורה צריך האדם לשבר ולהשפיל את עצמו, 
ומכח זה יזכה לשלמות האמיתית בתורה, ויעלה ויתעלה מעלה מעלה. ולזה מרמז 
מידות הארון שהיו חצאין, שהשלמות בתורה הוא רק ע"י "חצאין", מידות שבורות 

ומושפלות לפניו יתברך.

ארון - נורא אש אוכלת
עוד מביא בבעל הטורים על הארון, "ארון, אותיות אורן. שיש בה אורן של ישראל. 
ואותיות נורא, כי הוא אש אוכלת", והנה הפשט הפשוט שהארון "אש אוכלת" הוא 
כמו שמובא בנביא שמואל )ב פרק ו( על ארון האלוקים שדוד המלך לקח אותו 
מפלשתים, וכתוב בפסוק "ויבאו עד גורן נכון וישלח עזא אל ארון האלוקים ויאחז 
בו כי שמטו הבקר. ויחר אף ה' בעזה ויכהו שם האלוקים על השל וימת שם עם 
ארון האלוקים". שהארון נושא את נושאיו ואינו צריך שיאחזו בו וישאוהו. וכאשר 
עוזה עבר על הדין הזה, ובא לשאת את הארון, מיד פגע בו אש ה' ומת שם. וזה 

הפשט שהארון "אש אוכלת", שמיד נענשים כאשר לא נוהגים כראוי במחיצתו.

וכל דבריהם כגחלי אש
אבל נראה שיש כאן עוד רמז גדול על תלמידי חכמים, דהנה במשנה באבות )פרק 
ב' משנה י'( איתא, "רבי אליעזר אומר וכו' והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים, 
עקרב,  עקיצת  ועקיצתן  שועל,  נשיכת  תכוה, שנשיכתן  בגחלתן שלא  זהיר  והוי 
ולחישתן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש", רואים מזה דבר נורא, שתלמידי 
חכמים האמיתיים הם נחשבים "ספר תורה" ממש, וממילא לכן נגיעתן ופגיעתן 

כל כך חמורה, וכל דבריהם כגחלי אש ממש.
וזה מרמז האותיות ארון - נורא, שכאשר אדם זוכה לתורה, הוא מתעלה ומתקדש, 
וממילא צריך להיזהר בכבודו עד מאוד, שאם מזלזלים זלזול כל שהוא בכבודו 
הרי זה נורא ו"אש אוכלת". ועל זה אמרו בגמ' בשבת )דף קי"ט ב'( "כל המבזה 
תלמידי חכמים אין רפואה למכתו", ודבר זה צריך כל אחד להודיע ולהוודע, ולחנך 
את בניו ובנותיו להזהר מאוד ולהתרחק בתכלית הריחוק ממחלוקת עם תלמידי 
ולזלזל בכבודם של החכמים, כי החכמים האמתיים  וכ"ש שלא לפגוע  חכמים, 
כוונתם בכל מעשיהם לשם שמים. ובזכות החינוך של שלו' וכבוד תלמידי חכמים 

יזכו לבנים לתמידי חכמים, "וידעת כי שלו' אהלך".

ועשו ארון - מעלת התורה בכלל ישראל
"ועשו ארון עצי שטים וגו'". )פרק כ"ה פסוק י'(, הנה בכל כלי המשכן כתוב 

ועשית בלשון יחיד, ורק כאן בארון כתוב בלשון רבים ועשו. וכתב 
הנזכרים  ישראל  בני  אל  יחזור  ארון  "ועשו  הרמב"ן 



במהרש"ם הנ"ל דהעיר כעי"ז בדברי התוס' בחולין וכתב דכוונתם שע"י הרבה 
פעמים נמצא שיהי' טפח ע"ש אולם מהתוס' בזבחים מבואר להדיא דעל כל פעם 

יצטרך ליתן סביביו משום רבוע וצ"ב. 
בא  דעכשיו  ונמצא  בבנין  מוסיף  דקא  המזבח  על  הוספה  דשאני  בזה  ונראה 
צורה  עליו  שיתן  שייך  הרי  וכשמוסיף  שיעור  לו  אין  שהרי  המזבח  על  להוסיף 
חדשה ודיינינן ליה כאילו עכשיו בונה מזבח מחדש וצריך שיהי' מרובע ממש וגם 
הוספה של פחות מכזית מקלקל הרבוע כשם שבתחילת עשייתו צריך לדקדק 
ברבועו לפי יכולת האדם ולא נאמר שעור טפח וכזית אלא בפגימת המזבח ולא 
בתוספת עליו דחשיב בנייה מחדש וזה נכלל בכוונת הגמ' דאמרי' דקא מוסיף על 

הבנין ולא אמרי' דמגרע ברבוע וע"ש בתוס' ודו"ק. 
ב[ והנה לגבי מקום הפגם שיחסר בשם מרובע איתא שם בבה"ל וז"ל: גם פשיטא 
לי דלאו דוקא אם נתקלקל במקום חודו של הזוית למעלה דה"ה אם נתקלקל 
ונפגם במקום אחר מדפני הבית מבחוץ עד שאבד ריבועו עי"ז. וג"כ מהא דמזבח 
הנ"ל דפשוט דפסול פגימת המזבח הוא בכל מקום מדפנותיו ולאו דוקא במקום 
חודו ולפ"ז אם מחמת רוב יושנן של התפילין ניכר לכל שאחד מדפנותיו נכנס 

לפנים ואינו עומד במקום הראוי לו נראה דצריך לתקנם. ע"כ. 
והנה מש"כ דפשוט הוא דפסול פגימת המזבח בכל דפנותיו ולאו דווקא בחודו 
יש בזה מקום לומר דמחלוקת הראשונים הוא דהגם דתוס' בסוכה כתבו דהטעם 
משום פסול בריבוע בשאר הראשונים בחולין י"ח כתבו טעם אחר משום דדרשי' 
וריטב"א  רמבן  ועי'  ברש"י  שם  כמבואר  שלם  מזבח  שיהי'  דבעי'  עליו  וזבחת 
יחסר ברבוע  דכתבו צד לומר דפגימה בסיד אינו אלא מדרבנן ע"ש ואמאי לא 
דאפי' שנעמיד דבריהם דלא קאי אזוויות מ"מ הא משמע דבשאר מקומות לא 
נפסל מה"ת ולא אמרי' דבכ"מ מחסר בשם מרובע .אמנם בשיטת התוס' משמע 
דאמרי'  מהא  כן  להוכיח  דיש  ובאמת  מרובע.  משום  הוא  החסרון  מקום  דבכל 
ואמרי'  נימא  כמלוא  מהמזבח  מרוחק  הי'  דהכבש  דאמרי'  ב.  סב,  זבחים  בגמ' 
התם משום ריבוע המזבח דאם יהי' סמוך אליו לא יהי' מרובע ע"ש והא התם 
אינו בחודו ואעפ"כ מגרע מרבוע וצ"ע להנך ראשונים הנ"ל ואפשר דדבר גדול 
ככבש בודאי משנה שם רבוע שעליו וצ"ב והנה לשיטת התוס' מוכח נמי מהא 
דעפר שבאמצע הדון הוא ומחסר מרבוע אלמא דגם באמצע מחסר ברבוע וכעין 

מש"כ הבה"ל ומבואר שפיר.
נימא  אי  ואפי'  בריבוע  פוגם  אינו   בשי"ן שע"ג התש"ר אמאי  לדון  יש  ומעתה 
משום דהללמ"מ הוא והכי הוי הלכתא מ"מ אכתי יש לדון מהתגין שעושים ע"ג 
זצ"ל  איורבך  הגרש"ז  למרן  ראיתי  וכן  ההלכתא  בכלל  דהוי  נראה  ואין  השי"ן 
בספרו מנח"ש ח"ב שהביא שבתפילין של ר' נתנאל תפילינסקי זצ"ל לא הי' תגין 
ומעתה יש להעיר דאם עושה תגין יש בו צד הפסד הרבוע ועי' בשו"ת מנח"י ח"ו 
סי' א' שהאריך בזה דמשמע בפוסקים דאפי' בתש"י כל החסרון רק משום חשש 

בל תוסיף ולא אמרו משום חסרון הרבוע ע"ש שהאריך בזה. 
ונראה בזה דיש לחלק בין בליטות בעלמא ובין כתיבת אות דבכתיבת אות אינו 
מגרע ברבוע דאפי' שהוא בולט אין אנו דנים להבליטה שהוא מכלל השטח בכדי 
ליתן עליו שם אחר ממרובע אלא דכשאנו באים לדון עליו איזה שם יש על צורתו 
אמרי' דוודאי שם מרובע עליו בכל חלקיו וצורת האות מילתא אחריתי היא דהגם 
שהוא מכלל העור עצמו שבולט מ"מ שם אות עליו ולא שם שטח בעלמא שיחיל 
שם אחר על צורתו, ןמעתה נראה דגם התגין כיון דבס"ת הוו בכלל האות שהם 
כתרי אותיות משו"ה אפי' שאינו בכלל ההלכתא וכן גם בתש"י כיון דשם אות 

עליו אינו מגרע בשם מרובע ודו"ק.

]השמטה משבוע שעבר[

אגנות
הרב יהודה שניידר

בזבחים צ"ז: ילפי' לקבלת דם הקרבנות בכלי מדכתי' שמות כ"ד ויקח משה חצי 
הדם וישם באגנות, והנה שם כתיב וישלח את נערי ישראל ויעלו עולות ויזבחו 
זבחים שלמים לד' פרים ויקח משה חצי הדם וישם באגנות וחצי הדם זרק על 
המזבח, ופירש"י באגנות שתי אגנות אחד לחצי דם עולה ואחד לחצי דם שלמים 
דם  אי"ז קבלת  באגנות  דא"כ הדם ששם  וקשה  עכ"ל.  על העם,  אותם  להזות 
הנזרק על המזבח כלל וכלל, וגבי הדם שזרק על הזבח לא כתיב כלל אגנות ולא 

שום קבלה בכלי, ואיך ילפי' בגמ' מפרשת אגנות לדין קבלת דם בכלי.

ובפשוטן של דברים יש ליישב דאחרי הכתוב שזרק משה חצי הדם על המזבח, 
כתי' ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר משה הנה דם הברית אשר כרת 
דדם  בכך  היתה  הברית  כריתת  דאופן  הדברים  משמעות  ונראה  וגו',  עמכם  ד' 
בזה  היתה  והברית  המזבח,  ע"ג  הנזרק  הדם  מן  חלק  הוא  העם  על  שנזרק  זה 
שנחלק הדם חציו לד' וחציו לעם, ולפיכך פשיטא דכמו דהדם הנזרק על העם 
היה באגנות כמו"כ הדם הנזרק על המזבח היה באגנות, דהוי הכל היה דם אחד 
שנחלק בתורת כריתת ברית, ואם נחלק כבר קודם משום שזה נתקבל באגנות 

וזה נתקבל שלא באגנות א"כ דמים חלוקים הם מתחילתם ואין חילוק הדם 
אח"כ עולה לכריתת ברית, ולפיכך שפיר יליף בגמ' קבלת הדם הנזרק 

על המזבח בכלי שרת מפרשת אגנות.

למעלה וכו', ויתכן שירמוז שיהיו כל ישראל משתתפין בעשיית הארון בעבור 
מפני  רבה  במדרש  אמרו  וכן  לתורה,  כולם  ושיזכו  עליון  משכני  קדוש  שהוא 
שלום  ב"ר  יהודה  א"ר  ארון  ועשו  כתיב  ובארון  ועשית  כתוב  הכלים  בכל  מה 
אמר הקב"ה יבאו הכל ויתעסקו בארון שיזכו לתורה וכו', ודבר זה הוא לימוד 
גדול לכל הדורות שכל אדם מישראל צריך שיהא לו שייכות לתורה, כל אדם 
צריך להיות שותף בתורה. וגם מי שאינו מסוגל ללמוד בעצמו, הרי הוא מחוייב 

להחזיק את התלמידי חכמים מנכסיו.
ר'  "אמר  בגמ'  דאיתא  ב'(,  קי"א  )דף  בכתובות  בגמ'  מפורש  זה  דבר  ובאמת 
אלעזר עמי הארצות אינן חיים שנאמר מתים בל יחיו וגו' וכו', א"ל ר' יוחנן לא 
ניחא למרייהו וכו', א"ל מקרא אחר אני דורש דכתיב כי טל אורות טליך וארץ 
רפאים תפיל, כל המשתמש באור תורה אור תורה מחייהו, וכל שאין משתמש 
באור תורה אין אור תורה מחייהו. כיון דחזייה דקמצטער א"ל רבי מצאתי להן 
וכי אפשר  תקנה מן התורה, ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום, 
לדבוקי בשכינה והכתיב כי ה' אלוקיך אש אוכלה, אלא כל המשיא בתו לתלמיד 
מנכסיו,  חכמים  תלמידי  והמהנה  חכמים  לתלמידי  פרקמטיא  והעושה  חכם 
פרקמטיא,  "העושה  ופרש"י,  וכו',  בשכינה  מדבק  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה 
מתעסק בממון תלמידי חכמים כדי להגיע לידם שכר, והם פנויין לעסוק בתורה 

ע"י אלו, וכתיב חיים כולכם היום ע"י דיבוקן של תלמידי חכמים יזכו לחיות".
ומפורש שהזכות לחיות לעתיד לבוא הוא רק בזכות התורה, וממילא כל אדם 
הלשון  דקדוק  וזהו  התורה.  לזכות  שייכות  לתורה  שייכות  לו  שיהא  מחוייב 
כלל  לכל  שייך  זה  התורה  שעסק  לומר  רבים,  לשון  "ועשו"  הארון  בעשיית 
ישראל, שאינו ענין של יחידים, אלא כל כלל ישראל חייבים שיהא להם שייכות 
ללימוד התורה, זה או על ידי שילמדו בעצמם, ואלו שאינם מסוגלים לזה יתמכו 

ביד תלמידי חכמים שיוכלו ללמוד.

בדין רבוע המזבח וריבוע תפילין
הרב אליהו רוזנטל 

רבוע יהיה המזבח וגו’ 
ארכו  מדת  מעכבין,  וריבוע  ויסוד  וכבש  קרן  ת"ר  א.  ס”ב,  זבחים  בגמ’  איתא 
התוס’  מדברי  מתבאר  ריבוע  ובשיעור  מעכבין.  אין  קומתו  ומדת  רחבו  ומדת 
בסוכה מ”ט, א. דשיעור פגימתו בטפח או בכזית דבחולין י”ח, א. אמרי’ דפגימת 
היא  כמה  דאמרי'  מברייתא  התם  ומקשינן  צפורן.  בה  שתחגור  כדי  המזבח 
פגימת המזבח ר' שמעון בן יוחאי אומר טפח, ר"א בן יעקב אומר: כזית, ומשני 
הא בסידא, הא באבנא. ע"כ. ופרש"י: באבנא, כל דהו כדכתיב אבנים שלמות. 
ופי’ התוס’ דהנך תנאי דפליגי בסיד משום דלא חשיב ריבוע למר בהאי שיעורא 

ולמר בהאי שיעורא וריבוע מעכב כדקתני הכא. ע"ש.
ולענין תפילין דמבואר בגמ' מנחות דף ל"ה דהוי הלכה למשה מסיני צ"ב מהו 
שם  עליה  משווי  שזהו  בזויותיו  חודו  במקום  רק  האם  לפסול  פגימתו  מקום 
מרובע או דנימא שגם באמצע הדופן אם נפגם מחסר בשם ריבוע, וכן יש לבאר 
שיעור פגימתו בכמה שהרי לא נאמר כאן שיעור כדרך שנאמר במזבח וגם אין 
שייך לומר דשיעורו בטפח שהרי כל התפילין אינו טפח ובשו"ת מהרש"ם ח"ד 
עליו  להעיר  ושמתי  ע"ש  לה' אמות  יחס של טפח  לפי  סי' קכ"א כתב לשער 
מדברי התוס' בסוכה שם דמבואר דגם בקרן המזבח דשעורו אמה על אמה נמי 
שיעורו בטפח א"כ צריך לשער לפי חשבון טפח מאמה. וביותר יש להעיר דכיון 
דבגמ' אמרי' דבין במזבח ששיעורו ה' אמות ובין בקרן ששיעורו אמה על אמה 
אמרי' דהשיעור דומה אלמא אין טפח לפי יחס הגודל של המזבח אלא דכיון 
דאין שיעורו במשהו ובעי' ליתן בו שיעור אמרי' דשיעור חשוב לבטל שם ריבועו 

אינו אלא בטפח ]ועי' ריטב"א חולין דף י"ח ואכמ"ל[ 
והנה בבה"ל סי' ל"ב סעי' ל"ט ד"ה נתקלקל ריבוען כתב וז"ל: גם פשיטא לי 
דע"י פגימה קטנה שנתהוה בהבתים כשיעור חגירת ציפורן ואפשר אפילו מעט 
יש  עשייה  דבעת  נאמר  אם  ואפילו  ריבוע  שם  עי"ז  מניה  אזל  לא  מזה  יותר 
להסופר ליזהר אפילו בחסרון משהו באיזה מקום דעכ"פ אינו מרובע בשלימות 
מ"מ בדיעבד שנתקלקל לא אזל שם ריבוע ע"י חסרון משהו וכו' כי מיבעיא לי 
עצם שיעור קלקול הריבוע עד כמה נקרא בענינינו דזה ברור דלא נוכל לומר 
לענין תפילין דוקא אם חסרון הריבוע היה בטפח כמו שפסק הרמב"ם שם לענין 
ואולי אם נתמעך הריבוע של התפילין  מזבח דכל התפילין אינם מחזיקין כך 

מעט יותר מחגירת ציפורן נקרא בענינינו ג"כ קלקול הריבוע וצ"ע. ע"כ. 
והנה במש"כ הבה"ל לחלק בין תחילת עשייתן לאח"כ דבתחילת  עשייתן בעי' 
שידקדק אפי' בחסרון משהו משא"כ אח"כ לא נפקע שם ריבוע ע"י פגימה כ"ש. 
נראה לסייע לסברתו דהנה התוס' בחולין פ"ג, ב. כתבו דהא דאמרי' התם בגמ' 
דאין כיסוי הדם במוקדשין משום דבמליקת עוף שצריך לכסות בדם ובעי' שיתן 
עפר מלמטה ובמזבח אם יתן עפר יצטרך לבטלו למזבח כדי שלא יחצוץ בין 
הדם למזבח והוי קא מוסיף על הבנין וכתבו התוס' דהכוונה משום דכה"ג יחסר 
ברבוע והתוס' בזבחים ס"ב כתבו בזה"ל: פריך קמוסיף שלא יהא רבוע שעל כל 

מליקת עוף אין יכולת לתת עפר בכל סביביו כדי לרבעו כמשפטו. ע"כ. 
ולכאורה הוא תימה שהרי אמרי' דשעור פגימתו טפח והכא 

בכל עוף אינו נותן עפר טפח ואמאי יחסר בריבוע ועי' 

 



את  וגם  העם  דם  את  גם  באגנות,  הדמים  כל  את  עזרא שנתן  האבן  כתב  וכן 
אגנות  שתרגם  באונקלוס  מדוייק  שכן  והוסיף  הרמב"ן  והעתיקו  המזבח,  דם 
שכן  המזבח,  על  הנזרק  הדם  בהם  שקיבל  המזרקים  דהם  דמשמע  מזרקיא, 
דוקא על שם הדם הנזרק על המזבח נקראים מזרק, ומבואר כדברינו דמקור 

קבלת דם בכלי מאגנות הוא מכך שקיבל משה גם את דם המזבח באגנות.

אמנם הרמב"ן לא פירש כן, אלא פירש דהאגנות היו מיוחדים רק לחצי הדם 
הנזרק על העם, אבל החצי של המזבח נתקבל במזרקים מיוחדים לקבלת דם 
של מזבח, וצ"ב מה ראה לחלוק על התרגום, ושמא משמעות הכתובים שנראה 
שרק דם העם נתקבל באגנות, ולפ"ז חזרה קושיא למקומה האיך ילפי' בגמ' 

קבלת דם בכלי מאגנות והא באגנות לא נתקבל דם הנזקר על המזבח.

איתא במדרש רבה ויקרא פ"ו אות ה' וישם באגנות וכו' אמר משה לפני הקב"ה 
מה נעשה בחלקך אמר לו זרוק על העם ומה נעשה בחלקם אמר לו זרוק ע"ג 

המזבח.

המזבח  על  זרק  דקודם  להיפך  משמע  דבפסוקים  הקשה  מהרז"ו  ובפירוש 
ואח"כ זרק על העם, ומנ"ל למדרש דהקדים העם למזבח, ותירץ דכן משמעות 
הפסוק ויקח משה חצי הדם וישם באגנות וחצי הדם זרק על המזבח, דלכאו' 
הו"ל למיכתב ויזרוק משה חצי הדם על המזבח, אלא משמע דיש כאן הקדמה 
חיצונית והיא שכבר זרק חצי הדם על העם וכדכתי' להלן, ולפיכך סיים הכתוב 
זריקת הדם  וחצי הדם זרק על המזבח, דהוא המשך להקדמה החיצונית של 

על העם.

ועוד ביאר המהרז"ו דאיתא במדרש דאת חלק העם זרק על המזבח, וכלומר 
דהיפך פעולתו שאת הדם המיועד ליזרק על העם זרק על המזבח וכן את דם 
המזבח זרק על העם, ומבאר המהרז"ו דהנה כתי' ויקח משה את הדם ויזרוק 
האלה,  הדברים  כל  על  עמכם  ד'  כרת  אשר  הברית  דם  הנה  ויאמר  העם  על 
ומדייק המהרז"ו דמדקראו משה דם הברית אשר כרת ד' משמע שהדם הזה 
הנזרק על העם הוא מחלק ד', וחצי האחר הנזרק על המזבח הוא מחלק העם, 
וכידוע שכל כריתת ברית היא באופן שלוקחים דבר וכורתים אותו לב' חלקים, 
וכמו"כ חילק משה את הדם חציו לד' וחציו להעם, ואופן כריתת הברית היתה 
ע"י חילוף החלקים שהדם שהוא חלק ד' נזרק על העם והדם שהוא חלק העם 

נזרק על המזבח.

ולפ"ז מיושב דמכיון דדם זה שנזרק על העם הוא דם הברית אשר כרת ד' דהיינו 
שהוא חלק מן הדם שעמד מתחילה ליזרק ע"ג המזבח וכד' המהרז"ו, לפיכך 
ניחא דילפי' מאגנות דין קבלת דם בכלי, שהרי מעיקרו היה הדם הזה עומד 

למזבח, ורק לבסוף נכרתה הברית בהיזרקו על העם.

צריך  היה  המזבח  על  נזרק  שלבסוף  העם  חלק  דבשלמא  ביאור  צריך  ועדיין 
קבלה בכלי, אבל חלק ד' שלבסוף לא נזרק על המזבח מדוע היה צריך קבלה 

בכלי.

רש"י בזבחים י"ג: ד"ה אלא. כתב דקבלה בכלי שרת היא לקדש את הדם בכלי 
שרת, וצ"ע מה עניינה של הקבלה, דאי עניינה הוא עצם הקבלה בכלי א"כ סגי 
בכלי חול, ואי מצד דין קידוש כלי א"כ יכול לקבל בכלי חול ואח"כ להעבירו 
לכלי קודש, ועוד דאי כל הקבלה היא משום דין קידוש בכלי א"כ מדוע נשפך 
על הרצפה קודם קידוש נפסל כדאי' שם כ"ה., ועויל"ע מנלן דדין קבלה הוא 
משום קידוש בכ"ש ודלמא כל הקבלה היא לצורך עצם קבלת הדם וסגי בכלי 

חול.

קבלה  לחובת  דידעינן  הגרי"ז  בשם  תי'  פיינשטיין  מיכל  יחיאל  רבי  ובשיעורי 
בכלי מהא דאיכא פסול נשפך, ובמצות קבלת דם נאמר דין קידוש כלי, ויל"ע 
בזה דהא פסול נשפך נלמד מדדרשי' דם מהפר יקבלנו וא"כ שמא כדי לינצל 

מפסול נשפך סגי בקבלת דם ביד ומנלן דצריך כלי.

הרמב"ן ויקרא א'-ה' כתב וז"ל, והקריבו הכהנים וכו' זו קבלת הדם שאין לשון 
והקריבו קריבת הדם למזבח שהיא ההולכה, אבל הוא לשון קרבן שיעשו מן 

הדם קרבן, והוא לקבלו ולזרקו על המזבח וכו', עכ"ל.

ומבואר ברמב"ן אור חדש במצות קבלת הדם דקראתו התורה הקרבה כדתי' 
והקריבו, דעניינה אינו רק קבלה בעלמא אלא שקבלה זו עושה מן הדם קרבן 
שמייחדו לגבוה ע"י קבלתו, ועי"ז חל עליו שם קרבן, ולכך נקרא הקרבה ע"ש 

שנעשה קרבן.

ולפ"ז מיושב נמי משה"ק מה עיקר דינה של הקבלה, הקבלה או הקידוש בכ"ש, 
ומדוע כרוכים הן זה בזה לקיים דין הקבלה בכלי ודין הקידוש בכ"ש יחד, וכעת 
מיושב דשני הדברים אחד הן ממש וכלומר דעצם מאי דמקבל הדם מן הפר 
לצורך הקרבתו על המזבח ומקבלו בכ"ש הוא גורם לקדש הדם להיותו קרבן 

ליקרב וליזרק על קיר המזבח, ומשום דבזה שמקבל הדם מהפר טרם 
ואח"כ  ישפך  אם  אבל  המקדש,  הוא  הריצפה  על  שישפך 

 

יאספנו או יקבלו תחילה בכלי חול, תו לא יועיל לקדש הדם.

עילוי  תוספת  בו  שייך  לקרבן  המקודש  הפר  מן  היוצא  דם  דרק  בזה  והביאור 
להתקדש ליזרק על המזבח, אבל אם לא בא מן הפר מיד לכ"ש אי"ז נחשב כדם 
לכלי  הפר  מן  התכיפות  ורק  בעלמא,  כדם  אלא  לקרבן,  המקודשת  בהמה  של 
ליזרק על  ולייחדו  מועלת להוסיף קדושה לדם להעלותו מקדושת כלל הבשר 

המזבח.

ולפ"ז י"ל דאמנם בלא דילפי' מאגנות דהר סיני אין לנו רשות לחדש מעצמינו 
קידוש כלי, אבל כד נאמר דינא דאגנות א"כ אפי' דלא מפורש בהם שהיו של 

קודש, אפ"ה פשיטא לן דלשם כך נצרך קבלה בכלי כדי לקדש הדם.

רש"י שם י"ג. ד"ה אתה אומר. כתב דסד"א דמאהל מועד ואילך ל"צ כלי, וצ"ב 
מאי שנא הר סיני דצריך אגנות מאהל מועד דלא צריך כלי, ולהמבואר י"ל דמכיון 
דקבלת כלי באת משום קידוש הדם א"כ סד"א דבתוך חצר אהל מועד א"צ כלי 
וא"כ המקום מקדש  הדם  מיוחד לשחיטה קבלת  כולו  העזרה  משום דהמקום 
הדם וא"צ כלי שרת, ולכך קמ"ל קרא דוהקריבו דלא סגי בחצר אהל מועד אלא 

צריך כלי שרת.

וחשבתי לפ"ז לבאר מדוע לא הוזכר אצל עקידת יצחק מזרק לקבלת הדם, וי"ל 
דמכיון דהיה אמור לישחט ע"ג המזבח לפיכך לא צריך קידוש כלי דהמזבח עצמו 
הוא מקום קדוש המועיל ג"כ לקדש הדם, דומיא דסד"א גבי אהל מועד דמועיל 

לקידוש הדם.

ואחר כל זה מבואר היטב שגם הדם שלבסוף נזרק על העם ולא על המזבח היה 
דדין  דלפמשנ"ת  למזבח,  הראוי  ד'  מחלק  זה  דם  שיהא  כדי  כלי  קידוש  צריך 
קבלה אינו רק כדי להוליך את הדם למזבח אלא כדי ליתן לדם שם קרבן וזה ע"י 

שמקדשו בכלי.  

הערות לפרשת השבוע
מצות עשיית מקדש

ישראל בשעת  נצטוו  וז”ל, שלש מצות  )פ”א ה”א( כתב  הרמב”ם בהל’ מלכים 
כניסתן לארץ, למנות להם מלך שנאמר שום תשים עליך מלך, ולהכרית זרעו של 
עמלק שנאמר תמחה את זכר עמלק, ולבנות בית הבחירה שנאמר לשכנו תדרשו 
ובאת שמה. ומבואר בדבריו דמצות בנין המקדש נלמדת מקרא דלשכנו תדרשו, 
ואילו בהל’ בית הבחירה )פ”א ה”א( כתב דמקרא דועשו לי מקדש הוא דילפינן 

לה, וכבר עמדו האחרונים ז”ל בסתירת הדברים.
ונראה ליישב בפשיטות דעצם מצות עשית מקדש נלמדת מקרא דועשו לי מקדש 
האמור בפרשה דידן ומשו”ה הביא הרמב”ם בהל’ בית הבחירה הך קרא. אך בהל’ 
מלכים לא בא הרמב”ם לדבר על מצות בנית מקדש אלא לומר דשלוש מצוות 
נצטוו  ישראל בכניסתן לארץ, מינוי מלך, מחיית עמלק ובנית מקדש. וע”ז לא 
הוה מצי לאתויי קרא דועשו לי מקדש, דזו היתה מצוה שנהגה גם קודם כניסתן 
לארץ, שהרי את המשכן הקימו במדבר והיה עמם גם בארץ וכל זה הוא קודם 

שמינו מלך.
אשר  המקום  “אל  למקדש  מקום  לקבוע  חדשה,  מצוה  נאמרה  דבארץ  אלא 
יבחר ה’” ומצוה זו נאמרה בקרא הנ”ל, דכתיב בריש הפרשה שם, “אלה החקים 
והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן ה' אלהי אבתיך לך לרשתה" 
)דברים י"ב, א'( ובהמשך כתיב "כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלהיכם מכל 
שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה" )שם ה'(, ומשו"ה הביא 

הרמב"ם פס' זה.
ויעויין בספרי שם שכתב, לשכנו תדרשו ובאת שמה דרוש ומצוא ואחר כך יאמר 
לך נביא וכן אתה מוצא בדוד שנאמר )תהלים קלב א – ה( זכור ה' לדוד את כל 
ענותו אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב אם אבא באהל ביתי אם אתן שנת לעיני 
עוסק  זה  דקרא  ומבואר  ע”כ.  וכו’,  יעקב  לאביר  לה' משכנות  עד אמצא מקום 
במצוה לבנות מקדש במקום אשר יבחר ה’, ונתקיים הדבר ע”י דוד שדרש עפ”י 
נביא מהו המקום הראוי לכך, וזהו ממש כשנ”ת בביאור דברי הרמב”ם, דכשבאו 
לארץ נתוספה מצוה לייחד מקום למקדש ולבנות המקדש בו ולקדש את המקום 

בקדושה קבועה, והדברים שמחים ומאירים.
הרב שמואל מנחם כהן

"ועשו לי מקדש"
וכו',  כתב הרמב"ם בספהמ"צ עשה כ' היא שצונו לבנות בית הבחירה לעבודה 
וכבר בארנו שזה הכלל כולל מינים רבים שהם המנורה והשולחן והמזבח וזולתם, 
כולם מחלקי המקדש והכל יקרא מקדש וכו', והרמב"ן בעשה ל"ג השיגו וכתב 
הרב שאמר שהם חלקים מחלקי המקדש,  בו  בעיני הטעם שכתב  הוכשר  ולא 
לפי שאין הכלים חלק מהבתים, יעו"ש שיטתו דלהכי שולחן מנורה ומזבח אינם 
מ"ע בפ"ע, לפי דהם הכשר עבודה, והרי השולחן הכשר ללחה"פ ונכלל במ"ע 

דלחה"פ, אמנם עשיית ארון וכפורת לשום שם העדות תמנה מצוה בפ"ע.
ולכך  הן מחלקי המקדש  והעירו בדעת הרמב"ם דס"ל דהכלים 

אינם מ"ע בפ"ע, מפני מה לא הזכיר שם בספהמ"צ 



דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

בתיקם  ולהניחם  והתפילין  הטלית  לקפל  שנוהגים  קדיש-”ואנשים  א. 
בעת אמירת קדיש לא יפה הם עושין דמאוד יש לכוון בעניית אמן יהא 
שמה רבא... והוא עוד במדרגה גבוה יותר מקדושה” )מ”ב סי’ כ”ה ס”ק 

נ”ו (.
יתפלל  ואם  יתפלל  לנקביו אל  צריך  היה  לנקביו-   תפילה שנצרך  ב.   
א’[.  סי’ ע”ה צ”ב סעיף  ]שו”ע  ולהתפלל  וצריך לחזור  תפילתו תועבה 
ועיין במ”ב )ס”ק ב’( דלעניין קטנים יש מח’ לענין אם צריך לחזור. והני 
מילי שאינו יכול להעמיד עצמו שעור הילוך פרסה ]שעור שעה וחומש-
בדיעבד  יצא  פרסה-  שעור  עצמו  להעמיד  יכול  אם  אבל  ג’[  ס”ק  מ”ב 
)שו”ע שם(  יפה  תחילה  עצמו  שיבדוק  עד  יתפלל  לא  לכתחילה  אבל 
כיון שהוא מרגיש  יותר מפרסה  בעצמו  לעצור  יכול  אפילו  לומר  רוצה 
בעצמו קצת שצריך לנקביו. ואפילו אם עי”ז שינקה את עצמו לא יהיה 
יכול להתפלל עם הציבור אפ”ה טוב יותר להתפלל ביחידי עם גוף נקי 

]מ”ב ס”ק ה’[.
ג. ברכת מעין שבע ע”י הש”ץ- על כן נראה פשוט, שמה שנוהגין באיזה 
מקומות שהש”ץ אומר בקול רם רק עד קונה שמים וארץ ואח”כ אומר 
מגן  הוא  יתחיל  הקהל  שסיימו  אחרי  אלא  עושים  הן  יפה  לא  בלחש 
לאומרה  צריך  גם  ולפ”ז   ] כ”ב  ס”ק  רס”ח  סי’  מ”ב   [ רם  בקול  אבות 
באופן שישמעו הקהל את כולה מתחילתה ולא יפסידו אפי’ את שמיעת 

תחילתה.
באשה  המסתכל  לכו”ע  הסתכלות  איסור  לענין  הסתכלות-  איסור  ד. 
אפילו באצבע קטנה כיון שמסתכל בה להנות עובר בלאו דלא תתורו 
ינקה  לא  טובים  ומעשים  תורה  בידו  יש  ואמרו שאפילו  עיניכם,  אחרי 
מדינה של גהינום. וראיה בעלמא לפי תומו בלא נהנה שרי, אם לא מצד 
המוסר, ובספר מנחת שמואל הוכיח דאדם  חשוב יש לו לזהר בכל גווני 

] מ”ב ס”י ע”ה כ”ק ז’[.
ה. זהירות בנזק הספרים- ישנו נוהג אצל קצת מהאנשים למשוך ולמתוח 
את החוטים הכורכים את ספרי הקודש, וכן ישנו נוהג לקלף ולפתוח את 
הדבק השחור השומר על כריכת הספרים, ודברים אלו מזיקים לספרים 
ואף דישנם העושים כן מחוסר תשומת לב, אבל סוף סוף גורמים לנזק.

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

תצוה - ציץ הזהב
כי תשא – דברים שבכתב בע"פ

ויקהל – שמן המשחה

גם לארון וכפורת בהדי שולחן ומנורה, דהרי מדלא מנה לארון וכפורת למ"ע בפ"ע, 
א"כ לכאורה ע"כ דדעתו דהם נמי מחלקי המקדש, וא"כ הו"ל להזכירם שם, וביותר 
קשה דבחיבורו הל' ביהב"ח פ"א ה"ו כתב ועושין במקדש כלים מזבח לעולה וכיור 

ומזבח לקטרת ומנורה ושולחן, ולא הזכיר גם דעושין במקדש ארון וכפורת.
נה. דאין  ומברכות  ויעויין בשושנים לדוד מנחות פי"א מ"ו דהוכיח ממתני' דהתם 
הארון מכלי המקדש, וסיים וכתב דע"כ אי"ז אלא גזה"כ להניח הארון בקה"ק, ולפ"ז 
הכלים  בכלל  לארון  הזכיר  לא  ובחיבורו  בספהמ"צ  דהרמב"ם  הא  ניחא  יהיה  אכן 
דעושין לו למקדש, אך לפ"ז יקשה איפכא, דמאחר דאין הארון מחלקי המקדש, א"כ 

יש לו לרמב"ם למנות עשיית ארון למ"ע בפ"ע וכמו דמנאה הרמב"ן.
ושמא י"ל דאכן אין הארון מכלי המקדש כמש"כ השושל"ד, אך גם לא כוותיה דאינו 
דהארון  הדבר  גדר  אלא  במקדש,  הארון  להניח  בלבד  גזה"כ  אלא  המקדש  מענין 
ה"ה מכלל בנין המקדש וממצותו, דהנה יעויין בתו"י יומא מד. דביארו דחיסרון נוב 
וכתבו לפי דמשכן  וקרשים,  יריעות  היו  ואע"ג דבתרוויהו  וגבעון ממשכן שבמדבר 
היה  לא  וגבעון  ובנוב  בבית קה"ק,  הוא כשעומד בקדושתו כמשפטו שיהא הארון 
בו, א"כ  ע"י הארון הנמצא  היא  חזינן דקדושת המשכן  יערים,  הארון אלא בקרית 
דנתקדש המקום  לפי  בו  דאין הארון מעכב  דהגם  לענין בהמ"ק,  נמי  זה  כעין  י"ל 
למקדש, מ"מ מצות הארון היא ממצות בנין הבית דיהיה אף במעלה זו ]ושורש הדבר 
י"ל דהוא מש"כ הרמב"ן לעיל והנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה 

שהוא הארון וכו'[. 
וניחא דלא מנאה הרמב"ם לעשיית ארון למצוה בפ"ע, דכמו דאין למנות כלים לפי 
דהם מחלקי המקדש והכל יקרא מקדש, ה"נ וביותר הוא הארון דה"ה מגוף מצות 

הבנין ולכך אין למנותו. 
הרב יצחק זאב דיסקין

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

לא. כ"ב והא לאו בני דעה נינהו, בעע"ג, יעוין חידושי רח"ה האריך דהדין דעע"ג אי"ז 
דין דדעת הקטן מהני אלא דדעת הגדול מהני דהקטן עושה ע"ד אביו ודעת הגדול 

במעשה הקטן.
והא דלא מהני בנכרי דנכרי אדעתה דנפשיה קעביד. ומה"ט לא מהני דעת הישראל 
במעשה הנכרי אבל הא דלא מהני דעת הגוי ה"ט דגוי מופקע מדין לשמה וכ"ז היו 
דוקא היכא דהוה חלות לשמה אבל היכא דהוה לשמה בהמעשה אף גוי כשר כמו 
דין לשמה בס"ת כגוי כשר בכתיבת  וכדמוכח לקמן מה' א"ב דאם דאין  באזכרות 
חלות  דא"צ  גוי כשר  דבאזכרות  ומבואר  באזכרות  דין לשמה  יש  דהא  וקשה  ס"ת 
לשמה אלא דין לשמה בהמעשה. והנה יעוין בתו' הקשו למה גוי כשר לר"י במילה 
והא יש דין כונה וגוי אדעתא דנפשיה קעביד ותירצו דסתמא לשמה. וקשה טובא 
דבקדשים שיך סתמא לשמה אבל מה שיך סתמא לשמה במילה דאי"ז חלות בגוף 
הקטן. ולהנ"ל הוא מבואר היטב דהדין כונה במילה אי"ז חלות בגוף הקטן אלא דין 

לשמה בהמעשה ובזה אף גוי כשר ודו"ק.
לב. כג' ע"ב עכו"ם שתרמו, התו' הקשו איך משכח"ל שיהיה לגוי פירות המחויבים 
בתרו"מ דאם מירחם עכו"ם נפטר במירוח עכו"ם ואם קנאם אחר מירוח נפטר מדין 
לקוח לדעת הת' דפטור לקוח הוה אחר מירוח. ונראה דהנה יעוין ב"ק כח' מבואר 
דבהפקר אף בחזר וקנאו פטור מבואר דהוה חלות פטור בגוף הפירות משא"כ הדין 
דחייב  בתו'  מבואר  ולקחו  חזר  דאם  פטור  דהגברא  אלא  פטור  חלות  אי"ז  לקוח 
בתרו"מ וא"כ מוכח דאי"ז חלות פטור אלא פטור על הגברא. אבל אם הפריש חלה 

ההפרשה ומיושב היטב קו' התו' וכמ"ש.

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

מקדשי  שיעשו  מהו  שרת  כלי  מרב  הונא  רב  מיניה  בעא  קו  כתובות  בגמ’  איתא 
בדק הבית צורך מזבח נינהו ומקדשי בדק הבית אתו או צורך קרבן נינהו ומתרומת 
הלשכה היו עושין אותן, ולכאו’ יש לפשוט דבר זה מהא דכתיב בקרא ריש פרשת 
לכסף  הוצרכו  דלא  רש”י  וכתב  וכו’,  ונחושת  כסף  זהב,  תרומה  דהרימו  תרומה 
למלאכת המשכן אלא לאדנים והם באו מתרומת מחצית השקל, ומהכסף שנתנו כאן 
עשו כלי שרת, והנה תרומה דפרשת תרומה היתה למלאכת המשכן ולא לקרבנות, 

ומהא דלקחו ממנה לעשות כלי שרת מוכח דמבדק הבית אתו לכאו’.

תגובות
מה שכתבתם שלא מהני סתמא בברכת להתעטף על הטלית קטן כיון שברכותיהם 
משונים, מ"מ כיון שעושה כן בכל יום למה לא מועיל, וכמו שכתב השע"ת ס"ק ט"ז 

בענין תנאי בברכה מתי יחול.
ובענין הצטרפות לקבלת מלכות שמים עם הצבור הא שלא כתב הש"ע העצה להניח 
ידו על עיניו, פשוט הוא כיון שכל עיקרו הוא רק מנהג ואפילו בימינו רואים אנשים 
חשובים דרק סוגרים את עיניהם ולכן לא הביאו, אבל נראה שהוא חלק גדול להיכר 

הרב דוד אריה שלזינגרהצטרפותו.


