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 "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" )לה, א(                                                                  
    לפני החטא  אךעתה לאחר מעשה העגל, אפשר היה לעשות את המשכן רק על ידי ליכוד כל ישראל.                            

           כפי שאומר המדרש בפרשת תרומה: "אמר הקב"היחיד, להיעשות אפילו בכוחו של המשכן יכול היה                       .

לפיכך בפרשת  מר: "מאת כל איש אשר ידבנו לבו" ",למשה, אפילו אחד מישראל יכול לעשותו, שנא                     .
 ()שם משמואל                                                                            תרומה, שלפני חטא העגל, לא נאמר "ויקהל"...

 "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם" )שם(

דברים אלה, כגון להקהילכם וללכדכם תמיד בלב אחד  –משה רבנו הקהיל את כל בני ישראל ואמר להם: "אלה הדברים" 
 )ספרי צדיקים(                                                              הם רצון השי"ת...  - "אשר צוה ה' לעשות אותם"חת, הם ובעצה א

 "אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה" )לח, כא(
משה רבנו דרש זאת, כדי לקיים "והייתם  –זה, אלא "אשר פקד על פי משה" לפי האמת לא היה צורך בעריכת דין וחשבון 

 )אור החיים(                    נקיים מה' ומישראל", שמא יעלה ברצונו של מישהו לדעת, מה נעשה בכל הכסף שנתרם למשכן... 
שום מ והיינו?  הזהבלא על רק על הכסף ומדוע מסר משה דין וחשבון  –( אבן עזראגם ה שאלמתורצת השאלה )שכך וב

אבל שידרשו חשבונות ויטילו חשדות,  יהיו מי והבין משה שביניהםבה, ל ישראל כמס חוממחצית השקל שנתנו כלשהכסף בא 
 )אהבת יהונתן(  הזהב הרי ניתן בתור נדבה רק על ידי נדיבי הלב, וביניהם לא היה מקום לחשוש לחשדנים ולדורשי חשבונות...

 שבתון השביעי יהיה לכם קדש שבת   םוביו"  
 לבו לה' כל נדיב תרומה  ו מאתכם קח  ...לה' 
 ה(-)שמות לה, ב                                     יביאה" 
 זצ"ל, מגדולי ישעיה ברדקיהגאון רבי בעוד  ,יום שישי אחדב  ∞

 העיר , התדפק על דלתו יהודי מעניי לשבתמתכונן  ירושלים,  העיר
ולפיכך  ,סיוע בפת לשבת, הרב שבעצמו לא היה משופע בממון הצטער שאין בידו לעזור וביקש

זדרז למוכרו אצל "ה ,ומסרו לעני המשתומם , הסיר ממנו את כוס השמן,נטל פמוט כסף
 ..."ה הרבה כסףוכור שהפמוט שו, אך זצורכי השבתאת קנה בכסף אמר לו, "ו "הצורף
 ף השני.פמוט הכסאת לעני הרב  תן, ואז נצמושבועות חזר המעשה על ע כמהאחרי 

לו, לא היה לרב מה לתת כבר הפעם בבקשת עזרה, אך עברו כמה שבועות ושוב בא העני 
, אך העני הטיח את יקנה מזון תמורתוהשטריימל שלו שימכור אותו וב נתן לו אתהוא ולפיכך 

 ן לך" ?!...אפילו כסף לעניי עירך אי" :השטריימל ארצה וצעק
הבית, "כנראה מצבו של העני נורא  ויצא מן הרב לא התרגז, הוא הרים וניקה את השטריימל

 והוא העבירו על דעתו" אמר לעצמו.
 ..ר פנים.במאווהגישו לעני  וחזר ,כסף בפתחי הבתיםאסף  ,הלךכך ו
זצ"ל, הוא היה  אליהו לוינסוןהג"ר זצוק"ל, היה  ישראל סלנטראחד מתלמידי הג"ר   ∞

 .בכל הש"ס אבקיעם זאת היה תלמיד חכם גדול ו, והל בנק בעיר קובנאינעשיר מופלג ש
וכל ימיו היה כפוף לרבו  ,זהיר במצוות ומדקדק בפרטיהןרבי אליהו למרות עושרו הרב היה 

 התייעץ עימו בפעולותיו למען הכלל, כשמשאת חייו היו מעשי חסד והטבה עם הבריות.ו
קב אחר צעדיו של רבי שפעם יהודי עני עהעיירה קרטינגה,  תושב ,ר' דוד אולסונגר ע"הסיפר 
 ואהאותו למה  שאלוכש ,לחקור אותו אודותיוואז ניגש אליו והחל  ,לביתו עד שנכנס אליהו

הייתי מחוסר  -שהציל את חיי  הזה הוא מלאך ה'הפלא איש ענה העני: " ,כךכל מתעניין בו 
יה נתן לי מאה יבנמל, בעל האונ רק אתמול קיבלוני לעבודה באונייה שעגנהעבודה כשנתיים, ו

 בשוק. יבדתי את הכסףני אאך א ,הית מזון וצידה לדרך לעובדי האוניוחמישים רובל לקניי
אני  מהלשאל ו מוליופתאום הופיע האיש הזה  ,נהרמיואש וכבר חשבתי להפיל עצמי ל הייתי

למרות ששאלתי ו ,ל הסכום מכיסו ונתנו ליכמהוני את יהוציא לת ,וכשסיפרתי לובצער, 
תן את הכסף לאנשים לך,  ווחרורק אמר לי "לכשי ,לא רצה לגלות לי בשום אופן מיהווחקרתי 

 ואני מעוניין לדעת מי הוא"...מרוב סקרנות עקבתי אחריו ו .נזקקים".....

 והאג 

 וענוה...  
 

 חיים רביהאדיר  הגאון כשבא
 לא מבריסקזצוק"ל סולובייציק 

צריך לדבר  היההוא , מינסקהעיר 
 מהורודנא יהושע גאון רביעם ה

 הלך הנהגותיו בפשטותו ,זצוק"ל
 .ביתו לבעצמו א

 

 אם": ואמר לה'יהושע רבי תרגשה
יכול , יאות צריך מבריסק הרב

, האכסניה שלו אל לבוא הייתי
לבוא  עצמוכבודו את  הטריח מדוע

כבודו  ענווה מחמת ואם י ?אל
 לו מאין לינא  יאמר, כן עושה

 שהוא לגלב האם, לכך ההיתר

 לו מותר ,בענווה להתנהג רוצה

 ? ... בגאווה" להכשילני..
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 ז."התשעכז' אדר , 188ן גליו ,בס"ד
 חלקים. 10 -, ו20:04המולד בליל ג, שבת מברכין / 

 ע"ה פריוב דוד בן שלמהלע"נ 

 

 

כז אדר ביום  //, נפטר הגאון האדיר רבי יוסף שאול ב"ר אריה לייבוש הלוי נתנזון זצ"ל, בעל שו"ת שואל ומשיב. כז אדר א התרל"הביום 
 , סבו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל.'לשם שבו ואחלמה', נפטר הגאון הקדוש המקובל רבי שלמה ב"ר חיים חייקל אלישוב זי"ע, בעל ההתרפ"ו

 פקודי / שבת החודש -פרשת ויקהל 

 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 על קברו"    -"הושיבו ישיבה                         
םְראּו ָקָרא ה' " :על הפסוק                                               שֵׁ      "ְבַצְלֵאל בְּ

 משה אמר" :כלי יקרהרבינו כותב  ל(,לה )                                   .

           ה' בשם  קרא כי  ראו ותדקדקו בשמותם                           .

כי לכתחילה קרא ה' להם שמות בצלאל,                            .
כי בצלאל  ,המורים על שהם נבראו לכך שיהיו עסוקין במלאכת הקדש

הוא על שם צל אל, רמז כי הוא יבנה המשכן והארון אשר בו הוא 
 " וכו'.מדור לשכינה הבאה בצל קורתו

ואומר שזהו מביא פסוק זה  ,בתחילת פרשת ויקהלמדרש רבה גם ה
ן טֹוב" :שאמר שלמה בקהלת )ז א( מֶּׁ כי שמן טוב ריחו  ,"טֹוב ֵשם ִמשֶּׁ

 הולך למרחק קצר ואילו שם טוב הולך בכל העולם וגם אינו מבאיש,
מרחוק ל, אבל שם טוב היוצא לאדם פג בכל עתו הולךשמן ריח ה)ו

 .(פסוקעל ה מצודת דוד - תמידתגבר מו ךהול ,עבור מעשיו ההגונים
 ,"וְיֹום ַהָמוֶּׁת ִמּיֹום ִהָּוְלדֹו" :בקהלת הפסוקעל סיום  מדרשוממשיך ה

ל ָאָדם ָגדֹול ִמּיֹום ֵלָדתֹו, ָלָמה " ּנֹוַלד בֹו ֵאין ? יֹום ִמיָתתֹו שֶּׁ ַבּיֹום שֶּׁ שֶּׁ
ֵמת מֹוִדיַע ַמֲעָשיו ַלְבִרּיֹות השם ) ".ָאָדם יֹוֵדַע ַמה ַמֲעָשיו, ֲאָבל ְכשֶּׁ

ידוע  אלו תדיל המיתה, אבל ביוםו לא יפסק אחר הטוב שיצא לו בחיי
 (שם ד"מצו -שם אם יזכה לשם טוב ואם יתקיים ה

מהחוף אל הים,  לספינה היוצאת ממשיל את לידת האדם רבי לויו
שכולם  מן הים.אל החוף בה לספינה הש ואת מיתת אדם )צדיק(

שמחים כשהספינה סוף סוף יוצאת אל הים, ואילו הפיקח אומר שזה 
כי איש לא  ,על הספינה היוצאת לא היו כולם צריכים לשמוח -הפוך 

יודע מה יבוא עליה בים, אך זו שחוזרת אל החוף כולם צריכים 
 כי היא נכנסה בשלום ויצאה בשלום מהים.  ,לשמוח

מֹונִין לֹו  -ֵמת  .יָתהלֹו ַלמִ ( כמה זמן נותר) מֹונִין -נֹוַלד  :ָכְך ָאָדם"
"מונין כמה או , רד"ל - ""מספרין ימי חייו מה עשה בהן טוב - ) ַלַחּיִים

 (.הונהכמתנות  – "בהוא שמת ושנתקרב ליום התחיה לעושנים ה
• ◆ ∞ ∞ ◆ • 

בחכמה הקים את המשכן  ,אסף את נדבות העםש זההיה בצלאל 
 בדיוק למה שצריך. שהופקד בידו בכסףלהשתמש וידע  ,ובתבונה

ל" אומרת עליו: התורהו ה אֶּׁ ֹּשֶּׁ ר מ ֹּאמֶּׁ ם ה'ְבנֵי יְִשָרֵאל ְראּו ָקָרא  וַּי שֵׁ  בְּ
ן אּוִרי ֹּתֹו רּוַח ֱאֹלִהים ְבָחְכָמה ִבְתבּו" ..."ְבַצְלֵאל בֶּׁ נָה ּוְבַדַעת וַיְַמֵלא א

ֹּת ַלֲעשת בַ  :ָכל ְמָלאָכהּובְ  ֹּב ַמֲחָשב ףוְַלְחש ת ָזָהב ּוַבכֶּׁסֶּׁ ֹּשֶּׁ ... ּוַבּנְח
ֹּת   ..."ְבִלבֹו ָנַתןּוְלהֹור

 זצוק"ל !נתן בוקובזה הרב הגה"צ  מו"רל יםרכמה נאים הדב
איך לאסוף בחכמה ובתבונה  ידע ,דורשב עמוד החסדשהיה  ,הרב

התורה  נייתלבוייקת בצורה מדאת הממון מהעם ולהשתמש בו 
 ולריבוי חסד. ,ש רבה פקודי נא ז(מדרהעדת' ) משכןיא 'הש

 ביותר למפעל חייוהיה ההגדרה המדוייקת  ששמו 'נתן'הרב, 
צור ימים כאשר נסתלק בקיזכה גם ש, 'למלאכת הקודש בה עסק'ו

, ואז ואת שליחות ומילא העולם כל מכשולימ בשלום שבתברר שה
 .עד היוםלמרחקים הטוב שהולך  הגיע הזמן גם לשמו

ב"ק )בימי האבלות כשחזקיה נפטר "הושיבו ישיבה על קברו" 
תורה בישראל )מנורת המאור נר :(, וכן נהגו בכל צדיק שריבה טז

 הלכות אבל פי"ד הכ"ה(.כס"מ ראה ח"ג פ"ז, ו חכלל  ג
לקיים את רצון הצדיק הזה שמסר את נפשו  "ההשבוע נזכה ב

ושיב "נ, וביום שלישי "שתטח "על קברונביום שני  -עבור הכלל 
 ,לה שייסד בחייוהגדו 'ישיבת בין הזמנים' את - "על קברו ישיבה

 .בי' בניסן התשס"ו - ת עשרה שניםחלפני אובתוכה הסתלק 
 לל והפרט !כהעבור  תעמודהגדולה וזכותו  ,מוזמןהציבור הקדוש 

אי ואהבתי את הצדיק הגדול והלו"
אוהב כמו שהקב"ה  ,בישראלביותר 

 ...את הרשע הגדול ביותר בישראל"
 )הרה"ק שלמה מקרלין הי"ד(

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                                  
 :)א( ין רחיצה בערב שבתיענב השלמה                                          

 

   )סי' רס"ב  רמ"אההבאנו לעיל )פרשת יתרו( ש                                             
         עצמו : "וילביש הגהות מרדכיכתב בשם  ס"ג(                                            .
כבוד  וזהו   מיד אחר שרחץ עצמו שבת  בבגדי                                           .

 השבת, ועל כן לא ירחץ לשבת אלא סמוך לערב, שילביש עצמו מיד".
, בפרשת ויקהל הזוהר)סי' רס"ב אות ו( הביא מדברי פתח הדביר גם ב

 בסמוך לשבת. ינווהי ל שבתא אז ירחוץ,דקא עאדמשמע 
מכל מקום, מדברי הרמ"א נראה שאם בכל זאת האדם כן התרחץ ו

 מוקדם, אפילו הכי ילבש מיד אחר הרחיצה את בגדי השבת.
שהמנהג הוא  ,כתב ס"ק כד(בדי השלחן )סימן עג, וקצות השלחן וב

ולא להשאיר החלוק הקודם להחליף החלוק והמכנסיים אחר הרחיצה 
 בגדים העליוניםאבל הדיין אינו סמוך לשבת, אף שעהמלא זיעה עליו 

שילבש סמוך לשבת מה שכתב הרמ"א וגם  לובשים סמוך ממש לשבת.
 .שלכבוד שבת אפשר דמיירי רק בבגדים העליונים שניכר בהם הלבישה

כתבו טעם  ,)סק"ו(אליה רבה וה ,ט אות ג(")הגהשיירי כנסת הגדולה וה
הנאה שלאחר שעה, ואם ירחץ נוסף להתרחץ בסמוך לשבת, כי רחיצה היא 

 סמוך לשבת תבוא הנאת הרחיצה בשבת, ומכלל עונג שבת הוא.
אם רחץ בעוד היום גדול, ישוב  -והוסיף בשיירי כנה"ג, שלפי טעם זה 

 רחץ פניו ידיו ורגליו סמוך לשבת.וי.......

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י:  

 יעקב פראנק -פרק קלה  
 מצאו רמזי סוד מעריצי יעקב פראנק

 רזין בבחירת העיר אופנבאך למקום ורזי
מושבו, לדבריהם הגיע פראנק "לעיר ברין, ונשאר שמה י"ד שנים 

התקמ"ו[ כמו יעקב בבית לבן. אחר כך הלך  –]בשנים התקל"ב 
אר שבע', על שם שבע ה'קורפירסטן            לאופיבאך, הנקראת 'ב

 הממלכה הגרמנית[". - נסיכי הכתר[ אשר המה ב'רייך' ] -] 
למרות שאופנבאך שכנה סמוך לפראנקפורט דמיין, בה התקיימה 
הקהילה היהודית החשובה ביותר בגרמניה, לא נוצר כל מגע בין 

בני הכת שהגיעו מהארצות הסמוכות, וכמו שהעיר ליהודי גרמניה 
ר' יעקב קאפל דושינסקי ע"ה, בהקדמה לספר 'מזכיר נשמות' של 

הנראה לא היה לכת זה אז שום נגיעה עם היהודים  הקהילה: "לפי
 דאופנבאך... ומטעם זה לא מצינו שם רמז לפראנק ועדתו בספר".

ר"א פלקלש ע"ה בספר 'אהבת דוד', תהה באירוניה מרה על אנשי 
פראנק שהתקבצו לאופנבאך: "מה מעשיכם שמה בעיר מצער ? ... 

א קהילה קדושה אם בתורת ה' חפציכם, ללמוד גמרא ופוסקים... ה
פראנקפורט דמיין היא כרך הסמוך ונראה עמה, והיא כרכה דכולא 

 כרך שיש בו הכל[, מלאה חכמים וסופרים, מעולם אנשי השם".  -] 
יהודי המקום בזו לתארי הכבוד של יעקב פראנק, שתואר כ'נסיך' 

זכר להיותו אסיר פלילי  –וכדו', והעדיפו לכנותו 'צ'נסטוכובר' 
 -טוכובה. גם את ילדיו כינו 'צ'נסטוכוברס' במבצר צ'נס

 'שענסטחאפערס' בהגיה האופיינית ליהודי גרמניה...
כדי לחזק את מעמדו בקרב האוכלוסיה הנוצרית שבגרמניה, הפיץ 
יעקב פראנק שמועות שונות, כגון שהוא המלך פטר השלישי 

שיצא עליו קול כי מת, וכי בתו אוה היא בת לא חוקית  -מרוסיה 
הקיסרית יקתרינה, והוא ממונה על שמירתה. גם בכרוזים שונים של 

שהודפסו והודבקו בחוצות עירו אופנבאך, הסתמכו אנשי פראנק 
 הם האמיצים עם בית המלוכה ברוסיה...על קשרי

 )ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה(

 "רהקשר של רבינו עם הג 
 ()ד מרדכי אליהו זצוק"ל 

 ניסח ,נורב מצבתעל  שנחרטואת המילים 
 :היתר בין כתב ושם, ל"זצוק אליהוהגר"מ 

נתינתו , יתה תמה וברה ובהירהתורתו ה" הרב הגדול מעוז ומגדול"..."
 לטובת קשים ייסורים באהבה קיבלר אש" "...יתה נסתרתהמממונו לעניים 

 "...ישראל כלל
, אולם הגר"מ בתוך אוהל ציונוזי"ע הרב מו"ר היו שרצו להיקבר בזמנו ליד 

כי לא קוברים אנשים במחיצת  ,שלא לעשות כןוהורה אליהו שלח מכתב 
 אף שהיה מקום לכך. ,הצדיק

 ) 0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 

 ! העליה לציון הקדוש בנתיבות
 "."מקום מנוחת הצדיקים, התפילה שם נתקבלה ביותר

 )משנ"ב תקפ"א, כ"ז(
שנים לפטירתו של עמוד החסד המזוכך בייסורין,  11במלאות 

 זצוק"ל. נתן בוקובזה מו"ר ועט"ר הגה"צ הרב
בבית העלמין תתקיים העלייה )מוקדמת( לציונו הקדוש 

 27.3.17' אדר התשע"ז / ביום שני, ער"ח ניסן, )כט, בנתיבות
 .16:00בשעה למניינם(, 

 ,ע"י אברכי הכולל לימוד, דרשה, וברכות ,ערך תפילהית
 ! הציבור הקדוש מוזמן      .וילדי ישראלתלמידיו, משפחתו 

 

נפשו למען כל יהודי, כן יעתיר ויעמוד עבור  וכשם שבחייו מסר
 הכלל והפרט בתפילה, וזכותו תגן עלינו !

 

בציון הקדוש, ו/או להעביר  'נר התמיד'המעונינים לרכוש את הדלקת 
 לינו למייל או לפלאפון.שמות לתפילה, ניתן לפנות א


