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  )ב , כה(            " ויקחו לי תרומה"
  )י"רש! ( לשמי–" לי"

  :מאיר מגור	סח רבי יצחק
לא נברא המשכ� אלא כדי להשרות שכינתו 

: ה"וא� על פי כ� ציוה הקב, יתבר� בתחתוני�
ולא ' ה	שיכוונו רק לעשות רצו�, " לשמי–לי "

כדי לזכות במדרגה העילאית של השראת 
  .השכינה

� כל מצוה אחרת שאד� מישראל עושהא ,
לא יתכוו� , אפילו מת� שכרה הרוחני בצידה

להשגה הרוחנית שצפויה לו כי א� לגרו� 
  !רוח ליוצרו	נחת

����  
, ט"תלמיד הבעש, והיה רבי גדליה מליני#

אומר משמו של רבי שמואל הראשו� 
  :מקמינקה

נתינת צדקה עולה יפה אפילו , קבלה בידינו
מאחר שבי� כה וכה העני , �כשאינה לש� שמי

  .נהנה
לי "י בפסוק דנ� "הדגיש רש, הוסי�, לפיכ�
ויקחו לי "בכ� ג� יתיישב למה נאמר ". לשמי

שכ� הנתינה ? "ויתנו לי תרומה"ולא " תרומה
לא כ� הלוקח , מותרת א� באינו נות� לשמה

, עליו לכוי� לש� שמי�, והמקבל צדקה
 ולא לש�', שיתפרנס ויוכל לעבוד את ה

    ...מותרות והנאות
  

וזאת התרומה אשר תקחו מאת� זהב "
  )ג, כה(                "       וכס�

ברבינו בחיי דקדק למה כא� כתיב זהב קוד� 
 �לי הכס� ולי "ובפסוק , "זהב וכס� "–לכס
, ש"כ זהב עיי"כתוב קוד� כס� ואח" הזהב

ל למה "י מה שאמרו חז"ואפשר לומר עפ
י שחטאת באה  לפ–חטאת קודמת לעולה 

לכפרה ועולה לדורו� משל לפרקליט שקוד� 
והיות וזהב . כ נכנס דורו� אחריו"מרצה ואח

ויבוא "המשכ� בא לכפר על זהב העגל כאמר� 
כ הזהב "א" זהב המשכ� ויכפר על זהב העגל

היה כפרה והשאר דורו� לכ� הקדי� כא� 
  )ד מליסא"נפש דוד להגר(     . הזהב

  
ו לבו תקחו את מאת כל איש אשר ידבנ"

  ) ש�(              "תרומתי
  :דרש הבעל ש� טוב

והמה , תאוות, לכל אד� יש תשוקות משלו
מה� עליו להרי� , "נדבת הלב"הנקראות 
דהיינו להרי� ולהעלות נטיות ', תרומה לה

 א� יש בו אהבה . 'גופניות אלו לעשיית רצו� ה
 
'   יכוו� את כל האהבה שלו לאהבת ה–עה ר

 , א� יש בו יראה חיצונית; שראלואהבת י

 
 
 
 
 
 

רוח שלא 	נמיכות, ניצוח, התפארות פסולה
 את הכל יכוו� –תשוקה נפסדת , במקומה

  .לאפיקי� חיוביי� לעשות רצו� קונו
  :הוא היה אומר

כיו� שאי� לו ש� , אי� רע יורד מ� השמי�
וא� . שמה מקור הטוב והכל טוב, אחיזה

שרשה ידע כי ג� , מוצא אד� בנפשו נטיה רעה
אלא שניתנה בידו להטותה , בעצ� הוא טוב

               ....             לכל אשר יחפו# בבחירה חפשית
  

  )ש�(                   "  ואמה וחצי קומתו"
אל יל� האד� בקומה זקופה דשכינה מעל 

  ):א"קידושי� ל(ראשו 
ולרמוז לזה הניח הכתוב שיעור קומת הארו� 

, "אמה וחצי קומתוו"בסו� הפסוק דכתיב 
כמו , דאי� אחר קומתו השלמת שיעור אחר

וכ� , דמיד אמר ואמה" אמתיי� וחצי ארכו"
כ "דמיד מזכיר אח, "ואמה וחצי רחבו"ברוחב 
כאילו האמה אמורה משלי� החצי , ואמה

  .האמור
 �לא כ� בקומה הרומז אל הגאוה דהוא בסו

שאי� אחריו , "ואמה וחצי קומתו"הפסוק 
 ישפיל עצמו לעול� בכל מה ,לומר, ואמה

  )מדרש תלפיות(    .שאפשר כשעוסק בתורה

����  
לפי שהוא , ועל צד הרמז נזכר הארו� תחילה

כי במה , מדרי� את האד� לבוא לידי שלימות
יזכה נער את ארחו ויקח ש� ויפת מבני אד� 

י זאת "ב כי א� ע"ז ובעוה"וסמא דחיי בעוה
  לעול�–אשר אור� ימי� בימינה , התורה

  .ז" בעוה–ועושר וכבוד בשמאלה , שכולו ארו�
והנה בפרשת הארו� לא נזכר כי א� עצ� 

אבל לא נזכר ש� , המעשה אשר יעשה האד�
ומטע� זה תמצא בפרשת . שו� תשלו� גמול

הארו� כל אותיות מ� אלפא ביתא חו# מ� 
ל ויש בזה רמז שלא ילמוד תורה לש�  "גימ

ו אלא תורת אמת יהיה בפי, תשלו� גמול
' אבות א(ש "כמ, שאינו מצפה לתשלו� גמול

מ "אל תהיו כעבדי� המשמשי� את הרב ע) 'ג
שהרי , ל"ולכ� אי� ש� גימ', לקבל פרס וכו

כ "וא, שכר מצוה מצוה) 'ב' אבות ד(ל "ארז
ואינו רשאי לצפות על , המעשה עצמו גמולו

ל כי "והרי כאילו נכתב ש� גימ, גמול אחר
  ) כלי יקר(    .המעשה של המצוה הוא גמולו

  

"�"  אבני שה� ואבני מלאי� לאפוד ולחש
  )ז, כה(                                        

  יש לדקדק מדוע כתבה התורה את אבני 
  
  
 

א מיני� "השה� ואבני המילואי� אחרי כל הי
 ה� מ� הראוי היה לכתב� קוד� אפילו לזהב 

 
 
 
 
 
 

וכס� דמעולי� ה� מה� וכדאיתא בקידושי� 
מא ב� נתינה השתכר מה� ששי� א שד"ל

" אור החיי�"ותר# בעל . ריבוא דינרי זהב
ל במסכת יומא שהענני� הביאו "י דברי חז"עפ

את אבני השה� ואבני המילואי� לפתחי 
והנשיאי� הביאו  "–אהליה� של הנשיאי� 

 –"  נשיאי� ורוח–' אי� נשיא� אל ענני� שנא
נמצא שמשולח� גבוה היו באי� בלא טורח 

ולכ� סידר את נדבת� . עה ובלא חסרו� כיסויגי
י "י ע"אחרי כל הנדבות שהובאו מכיס� של בנ

  )אור החיי�(          .טורח ויגיע

  
  "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ�"

  )ח, כה(                      
לכאורה קשה דהנה כא� מתחילה ציווה 

ת על מלאכת המשכ� ורק לאחר מכ� "השי
א� את "ל יו� השבת בפרשת כי תשא צווה ע

ואילו כאשר חזר ) יג, לא" (שבתותי תשמורו
י בפרשת ויקהל מסר לה� "משה על כ� לפני בנ

כ מצוות "מתחילה מצוות שמירת שבת ואח
שבת היא : ואפשר לתר#? מלאכת המשכ�

המעידה כי ששת ימי� " כבוד האד�"בבחינת 
את השמי� ואת האר# וביו� השביעי ' עשה ה

ת זה המשכ� הוא בבחינת לעומ. שבת וינפש
שבא להעיד על ישראל שה� " כבוד ישראל"

ת יורד ממרומיו ומשרה "גוי אחד באר# והשי
ת את "ולפיכ� הקדי� השי. שכינתו בתוכ�

מלאכת המשכ� לפני השבת להודיע ולהוכיח 
אבל משה , שהוא מקדי� כבוד� של ישראל

רבינו הקדי� שבת לפני מלאכת המשכ� דביחס 
בוד המקו� להיות קוד� לכבוד י צרי� כ"לבנ

  )כלי יקר(                                      .ישראל
  
  )י, כה(             "   ועשו ארו� עצי שטי�"

" ועשית"מפני מה בכל הכלי� האלה כתיב 
  ".ועשו ארו�"ובארו� כתיב 

יבואו , ה"ל הקב"א, ר שלו�"ר יהודה ב"א
. תורההכל ויעסקו בארו� כדי שיזכו כול� ל

והעסק הזה הוא שיתנדב כל אחד כלי זהב (
או , או יעזור לבצלאל עזר מעט, אחד לארו�

  )מדרש רבה(          ).  �" רמב–שיכוונו לדבר 

����  
ע# חיי� היא ) "ח"י' משלי ג(לפי שנאמר , א"ד

ללומדיה לא נאמר אלא , "למחזיקי� בה
רמז למחזיקי� ידי לומדי , "למחזיקי� בה"

  .תורה



מ יש "ומ, ת"ת שלא כל אד� מוכ� לתובהיו
צד בכל אד� שיכול  להיות שיהיה חלקו 

מ "כי א� א� אינו מוכ� ללמוד מ, בתורה
יכול הוא להחזיק יד לומדיה ונחשב לו 

לכ� . כאילו הוא למדה כיששכר וזבול�
כי מצד היות , "ועשו ארו� עצי שטי�"נאמר 

ע# חיי� היא "בארו� הע# המרמז על כי 
, על כ� הכל יכולי� לעשותה, "הלמחזיקי� ב
כי זה דבר שהכל יכולי� , "ועשו"לכ� נאמר 

  )כלי יקר(                               . לעשותו

����  
, שהארו� הוא רומז לתורה, ל הטע�"וי

שאי� התורה נקנית :) ג"ברכות ס(וידוע 
לשו� " ועשו"אי לזאת נקט , אלא בחבורה

לא להורות שאי� התורה נקנית א, רבי�
  )ציצי� ופרחי�(                      .    בחבורה

  
  )י, כה("       ועשית שני� כרובי� זהב"

) י"רש. (כרובי� דמות פרצו� תינוק לה�
  .הכרובי� מסמלי� את הילדי� הרכי�

כי כשמדובר בחינו� הדור . ויש רמז בדבר
, חינו� לתורה ומעשי� טובי�, הצעיר

אי� ; להקי� ולקיי� את מוסדות התורה
יוצאי� ידי חובה בתשלומי� קטני� 

אלא הנתינה צריכה , ובתרומות פעוטות
  ".  שני� כרובי� זהב	, להיות בעל ער� זהב
  )מאיר שפירא מלובלי�' ר(       

  
"�  )י, כה(                 "ועשו ארו

מקו� ארו� אינו מ� המדה : ל"אמרו חז
  .ועומד בנס

 –" חת� סופר" מטעי� ה–ורמז יש בדבר 
שאי� התורה תלויה וקשורה במקו� 

בכל , אלא בכל מקו� ובכל זמ�. מסוי�
האד� מחוייב לקבוע עתי� , התנאי�
  .לתורה

  
ועשית עליו .. ועשו ארו� עצי שיטי�"

  )יא, כה("                          זר זהב סביב
לשלח� ולמזבח , לארו�. שלשה זרי� נעשו

ילו וא" ועשית עליו"בשל ארו� כתוב . הזהב
וכ� במזבח הזהב " ועשית לו"בשלח� נאמר 

  ?מה מרמז שינוי זה" ועשית לו"נאמר ) ג, ל(
� כי הארו� הוא רמז לכתר "מבאר המלבי

השולח� רמז לכתר מלכות ומזבח , תורה
הזהב רמז לכתר כהונה ולכ� כתר מלכות 
וכהונה שעוברי� בירושה זה לבית דוד וזה 

את שז" ועשית לו"לבית אהר� נאמר בה� 
כ "משא. מעלה שאי אפשר להפרישה מה�

כתר תורה  ג� מי שזוכה לו אינו יכול 
להורישה לבניו וג� הוא עצמו שקנאו יכול 

ו לאבדו א� לא ישמר לכ� נאמר בו "ח
  )�"מלבי(                      "      ועשית עליו"

  
  "וצפית אותו זהב טהור מבית ומחו#"

  )יא, כה(        
: שנאמר, שיהא תוכו כבורותלמיד חכ� צרי� 

". מבית ומחו# תצפנו, וצפית אותו זהב טהור"
  )גמרא(

  :טל'כ� דורש רבי זלמ� מז
טהור 	תחילה צרי� אד� להיות זהב

רק אחר , היינו לצאת ידי שמי�, "מבית"
, כ� ידאג להיות זהב טהור ג� מבחו#

א� יתחיל אד� ; לצאת ידי הבריות: כלומר
לעול� , יותלדאוג תחילה לצאת ידי הבר

ועד , יהיה חושש שמא טר� יצא ידי חובתו
שכל ימיו לא יספיק לצאת ידי שמי� 

 )חזו� איש(                         .....בשלימות
 

וצפית אותו זהב טהור מבית ומחו# "
  )יא, כה(                        "           תצפנו

הארו� היה אמצעיתו של ע# ומבית ומחו# 
  .זהב

וכל הקרב אל ,  שהתורה אינה נחלהלרמוז
התורה אפילו משפחה פחותת ער� כע# 

, התורה קולטתו ומכסה עליו, לעסוק בה
, וכאילו הוא זהב יקר המעלה מבית ומחו#

  .ל פחותת ער�"ר, א� דשורשו ע#
, ועוד רומז שהתורה מכסה על מומי האד�

כיו� שהוא ב� . פ שיהיה חיגר או סומא"שאע
ומכבדי� אותו כזהב תורה כול� מחבבי� 

ל "ר, פ שאמצעיתו בע#"זה שהוא חביב אע
, "וצפית אותו זהב טהור"וזהו . בעל מו�

כאילו טהור ומנוקה מפחיתות וממומי� 
שיכסה את " מבית ומחו# תצפנו"ומחטאי� 

  .הע#
" מבית ומחו#.. וצפית אותו "עוד רמז 

  .חביבי� דברי סופרי� כדברי תורה
  )מדרש תלפיות(    

����    
דהארו� קודש הוא מקו� , פשר לרמוזוא

ח הלומד "וכ� הוא הת, שמונח בו התורה
ואל , תורה לשמה ומצוה הוא להחזיקו

ח א� אספיק לו "יאמר האומר ה� די להת
אבל , צרכי מזונותיו שיהיה לבו פנוי ללמוד

ולמה לי להרבות , ח ולכבוד"מה לו להת
  .בהוצאה עבורו שיהיה מכובד

". מחו# תצפנומבית ו"ולזה בא הרמז 
דהיינו שני , "מבחו#"שיהיה נאה ג� 

דהיינו , "מבית"אחד , החזקות צרי� לעשות
וג� שיהיו , שיהיה לו בביתו מה לאכול

נאי� בעיני הבריות בלבוש� ובדירת� ובכל 
  )בית הלוי(                             .     עניניה�

    

 
ועשית בדי עצי שטי� וצפית אות� "

 הבדי� בטבעות על והבאת את, זהב
, צלעות הארו� לשאת את הארו� בה�
בטבעות הארו� יהיו הבדי� לא יסורו 

  )טו, יד, יג, כה(               "     ממנו
כי הבדי� ה� המחזיקי� ביד תופסי התורה 

וג� , שהוא ע# חיי�, "עצי שטי�"יהיו 
  ".וצפית אות� זהב"עושר וכבוד וזהו 

די� לא בטבעות הארו� יהיו הב"עוד כי 
כי תמיד יהיו המחזיקי� ביד ". יסורו ממנו

) יב' קהלת ז(כי , ח סמוכי� לארו�"הת
"�לא יסורו לעול� , "בצל החכמה בצל הכס

. ח"מהיות� דבקי� בארו� התורה הוא הת
ויחזור אל , ועל כ� לא אמר לא יסורו מה�

שהוא מהארו� הוא " ממנו"כי א� , הטבעות
  )'אלשי$ הק(                              .ח"הת

���� 
ש הרב "כמ" לא יסורו ממנו"אפשר לומר 

דהרוצה להצליח בלימודו , ל"י זצ"האר
יצייר בדעתו דמות דיוקנו של רבו , ולהבי�

לא "וזה הרמז . ובזה יפתח לו שערי אורה
שכל מעיינו יהיה ,  מרבו–" יסורו ממנו

ברבו לחשוב בצורתו והוא יורד לעומק 
  .ההלכה

ה בריש יהושע "יוט מפרש משובזה אני ההד
רק חזק ואמ# מאד לשמור לעשות ) "ז, א(

ככל התורה אשר צו� משה עבדי אל תסור 
מהתורה ' פי, ל אל תסור ממנה"דהול" ממנו

, אמנ� רמז לדבר האמור. דבגוה קמישתעי
שכדי שיצליח בלימודו צרי� שיהיו כל 

וא� אמרו בתלמיד ורבו . מחשבותיו ע� רבו
ש דיהושע מועיל לו מאד "ש וכ"כ, דעלמא

אל תסור "וזהו בעצ� , לידבק ע� משה
  )פני דוד(                          .  ק"ודו, "ממנו

  
בטבעת האר� יהיו הבדי� לא יסרו "
  )טו, כה(                                   "'וגו

הזהירנו : ו"� מצות לא תעשה פ"הרמב
מהסיר בדי הארו� מתו� הטבעות והוא 

. לא יסורו ממנו'  בטבעת האר� וכו:אמרו
  .והעובר על לאו זה לוקה

ונראה להסביר על פי הכתב סופר טע� 
שבאגדה : לאיסור הסרת הבדי� בארו�

טע� הקדמת שולח� : בש� קדמו� נאמר
ל שמשה "על דר� שאמרו חז, למנורה

הקדי� זבולו� ליששכר לפי שמחזיק אותו 
. ואי אפשר לו מבלעדו וראויי� להקדימו

שלח� מרמז על המחזיק ומנורה על העוסק ו
ל הרוצה להעשיר "כדאמרו חז. בתורה
וסימנ� מנורה , להחכי� ידרי�, יצפי�

כ למה "וקשה א. בדרו� ושולח� בצפו�
ונראה לישב דיש שני . הקדי� ארו� לשולח�

' מיני תלמידי חכמי� דצדיק גמור כמו ר
חנינא ב� דוסא לא צרי� למחזיק כי כל 

בשבילו והוא מוקד� בוודאי העול� ניזו� 
ואי� צרי� לה� וה� , לכל סוחרי האר#

 בא למדרגה אבל מי שלא. צריכי� לזכותו
וזבולו� , הוא צרי� לזבולו� שיפרנסו, זו

ומעתה אתי שפיר ארו� . המחזיק קוד� לו
הקודש שבו הלוחות מונחי� ועומד בקודש 

חנינא ' הקודשי� מרמז על תלמיד חכ� כר
ב� דוסא שהוא קודש קודשי� ואינו נהנה 

זה מוקד� , מעול� הזה די לו בקב חרובי�
מרמז על אבל מנורה . לשולח� ולמנורה

תלמיד חכ� שאינו במדרגה זו ולא נכנס 
 –וצרי� להמחזיק , עדיי� לפני ולפני�

ולפי זה נראה ג� הטע� . השולח� קוד� לו
להיות הבדי� קבועי� בארו� שהרי כל כולו 

חנינא ב� ' שיי� רק לו כתלמיד חכ� כר
 הכנסת –כ אי� צרי� הוא לעזרה "דוסא א

ה� הבדי� למקומ� וא� אסור להסיר� כי 
 –והרי הארו� נשא את נושאיו . שייכי� לו

חנינא ב� דוסא ' שהרי תלמיד חכ� כר
 . האחרי� זקוקי� לו כדי להתעלות על ידו

  )      על פי הכתב סופר(
  
  )כ, כה(           "ופניה� איש אל אחיו"

עשרת הדברות כתובי� על שני לוחות 
, מחצית� מצוות שבי� אד� למקו�. אבני�

.  מצוות שבי� אד� לחבירו,ומחצית� מזה"
 –" ופניה� איש אל אחיו", ואמרה תורה

אי אפשר לקיי� מצוות . מכווני� זה לזה
בלא לקיי� את המצוות , שבי� אד� לחבירו
 .וכ� להיפ�, שבי� אד� למקו�

  )�"מלבי(                                         

����    
  .ת שלו�"ס

, זהא� יהיו פוני� זה ל, לרמוז אל ישראל
, ז"ז וגומלי� חסדי� זע"שאוהבי� זא

שישגיחו , ובפרט העשירי� ע� העניי�
עליה� תמיד להחזיק ביד� במלאכה או 

אז יהיה לה� , במשא ובמת� או בדבר אחר
  )ישמח ישראל(                   .    שלו�

  
 
  )כג, כה("     ועשית שולח� עצי שטי�"

  "ועשית מנורת זהב טהור"
  )א"ש� פסוק ל( 

 



שולח� בצפו� ) ז"ד� פ(ובמסכת מנחות 
) ו, א(והנה כתיב בקהלת , ומנורה בדרו�

הול� אל דרו� וסובב אל צפו� סובב סובב "
  ".הול� הרוח ועל סביבותיו שב הרוח

כי כל תכלית האד� היא ללכת , והכונה היא
) ה"ב כ"ב( ידרי� –הרוצה שיחכי� , אל דרו�

� אל הול"וזהו , ללמוד תורה ולקיי� המצוות
למה , אול� כששואלי� את האד�, "דרו�

ס תיכ� אחרי התפלה "אתה א# מביהכנ
יענה , ואינ� יושב ללמוד שעה או שתי�

איננו , כלומר, "סובב אל צפו�"ויאמר ל� כי 
הול� אלא סובב פונה הוא מעט לעסקיו 

אבל סו� דבר הוא כי . להרויח לפרנסת ביתו
כ בסובב עד "הוא טרוד כ, "סובב סובב"
. עד שתצא נשמתו, כלומר, "הול� הרוח"ש

בשביל שהיה , "על סביבותיו"והסו� הוא כי 
". שב הרוח", טרוד יותר מדאי בסובב

שולחי� אותו בחזרה לעול� הזה לתק� את 
  ) ת"ח עה"ח(                             .אשר עות

���� 
  

והנה באזנינו שמענו ורבי� סיפרו לי בגדולי� 
שנהגו . י אכסנאישבספרד והפרנסי� בעל

מנהג נכבד מאד ונתפשט ביניה� מימי� 
 שהאכילו עליו –ששולח� שלה� , קדמוני�

שעושי� ,  בלכת� לבית עולמי�–את העניי� 
  .ממנו ארו� ולוחות שנקברי� בה�

כי אד� א� , וכל זה לעורר ולקבוע בלבבות
שיגיע שיאו לעד ויעלה עושרו לעושר שלמה 

ה בעמלו לא ישא בידו מאומ. ה"המל� ע
כי א� הטוב והצדקה , שיעמול תחת השמש

כמו שאמר , שעושה שהוא מרח� את עניי�
, "והל� לפני� צדק�) "ח ח"ישעיה נ(הכתוב 

ובפרשה זו , "שולח� ארבע"רבינו בחיי בספר (
הביאו בעל , ש"עיי, בציווי על מעשה השולח�

 ).ו"ל ד� קמ"שני לוחות הברית ז
  ) צדקהמעיל(                       

���� 
ומנהג חסידי� : וזה לשונו כא� בפרשה

. שבצרפת שעושי� משולחנ� ארו� לקבורה
ולא , כי האד� לא ישא מאומה בידו, להורות

ילונו בעמלו כי א� הצדקה שעשה בחייו 
ולכ� אמרו . והטובה שהוא מיטיב על שולחנו

המארי� על שולחנו :) ד"ברכות נ(ל "רז
) י" רש–� שמתו� כ� עניי� באי� ומתפרנסי(

  )רבינו בחיי(      .   מאריכי� לו ימיו ושנותיו
  

  " ועשית לו מסגרת' ועשית שלח� וגו"
  )כה, כג, כה(        

ציווה לעשות מסגרת לשולח� לרמוז שיאכל 
אד� במסגרת מסויימת ואל ירבה תענוגי� 

  )כלי יקר(                                   . מופרזי�

 
  "מנה יהיוכפתוריה ופרחיה מ"

  )לא, כה(
' אי� ליפות ולקשט את דברי תורתינו הק

. מספרי מדע ונוצות חיצוניות, בנוצות זרות
  	יופיה ותפארתה יזהירו ממנה , אלא

  )חת� סופר(                           . ממקוריותה

  
  )לא, כה(       "    מקשה תיעשה המנורה"

איברי� איברי� , שלא יעשנה חוליות: י"רש
  .אלא כולה באה מחתיכה אחת

ביקש הנציב העליו� הבריטי הראשו� הרברט 
ר ממודזי# שיעשה שלו� "סמואל את האדמו

ענה לו . ואחדות בי� הפלגי� השוני� ביהדות
. משה רבינו התקשה בעשיית: ר"האדמו

ה מנורה של אש "המנורה עד שהראה לו הקב

ומדוע כל כ� התקשה בכ� יותר , מ� השמי�
אלא שלעשות אחדות בקרב , משאר הכלי�

ישראל הוא מהדברי� היותר קשי� עד שהיה 
  . צרי� לראות מנורה מאש מ� השמי�

  )עטורי תורה(

 
  )לא, כה(   "כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו"

י "כי אי� לפרש דברי תורתנו ע, לרמז
כי א� כל , הקדמות מספרי חכמות חיצוניות

והיינו , ההקדמות יהיו מדברי תורה
הציצי� , " ופרחיה ממנה יהיוכפתוריה"

והפרחי� שעושי� לתורה הכל יהיו  ממנה 
  .עצמה

ת ערו� "כל האוחז ס,  ד זה יש לפרש"וע
', פי). ב"מגילה ל(נקבר ערו� בלא מצוות 

י "ת ערו� וצרי� להלבישה עפ"שאומר ס
אותו נוטה לאפיקורסות , הקדמות חיצוניות

ולכל הפחות בלא , ונקבר ערו� בלא מצוות
שלא יטול שכר על אותה ,  מצוהאותה

  )חת� סופר(                          .    הפרישה
  
  
  )לו, כה(           "מקשה אחת זהב טהור"

מ מנעכאיז "ג מוהר"אומרי� בש� הרה
דהיינו , שביאר במקרא זה, ה"זצוקללה

היינו , שדבר אחד יש בעול� שהוא מוקשה
 והוא שיהיה, שקשה על האד� לקיי� דבר זה

, שכספו וזהבו הונו וממונו', פי, לו זהב טהור
יהיה הכל טהור ונקי מבלי שו� ערמה ופסול 

  .ו"ומבלי שו� מחשבה פסולה ח, ו"ח
הוא בבחינת , ואד� שמקיי� באמת דבר זה

היינו שנעשה במדרגה אשר יוכל , מנורה
  )רשפי אש(       .להאיר בעול� מרוב קדושתו

  
  )טו, כו("את הקרשי� למשכ� ועשית"

 עולה –" הקרשי� למשכ�", סימ� לדבר
 יעקב אבינו נטע לה� ארזי� –למספר 
כי אמר , ה"כי מספר שניה� תתרצ, במצרי�

, במה תתרצה על מעשה העגל, ה"יעקב להקב
  .ה בעצי שיטי�"השיב לו הקב

 לכפר על –" עצי שטי� "–וכ� איתא במדרש 
ונרצה לה� לכפרה לפני , שטות מעשה העגל

  )כלי יקר(                    .   חומאוכ� בתנ', ה
  
וארבעי� אדני כס� תעשה תחת "

עשרי� הקרש שני אדני� תחת הקרש 
  )יט, כו(                             " 'האחד וגו

שיש במשמעותו לשו� , "אדני�"ונקראו בש� 
יע� כי כל מי שעושה את עצמו . אדנות ושררה

נעשה אדו� , כאסקופה הנדרסת מלמטה
ה "כי כל המשפיל עצמו הקב, למעלהמ

, ועושה אותו יסוד ונושא לכל הבני�, מגביהו
   .       כאדני� אלו שהיו יסוד ונושא לכל הבני�

  )כלי יקר(                                           
  
"�מבריח מ� הקצה על .... והבריח התיכו

  )כח, כו(            "   הקצה
ונה פרקי� בפרק � בשמ"ש הרמב"רומז למ
המעשי� הטובי� ה� המעשי� , הרביעי

', השווי� הממוצעי� בי� שתי הקצוות וכו
ועיי� ". הבריח התיכו�"וזהו , ש שהארי�"עיי

ש� באור� בזה הפרק בעני� א� נוטה האד� 
רק , אי� תקנה שלו ליל� באמצע, לאיזה קצה

צרי� ליל� בקצה השני האחרו� כדי שיתוק� 
זה , ור לדר� האמצעיכ יחז"ואח, קלקולו

  ".מבריח מ� הקצה אל הקצה"רמז 
  )'ה הק"של(                  

  

  והלכות ליכותה
  

˘„˜‰Â ‰˜„ˆ È	È	Ú  
הצדקה היא בכלל הנדרי� וכמו שצרי� 
להתרחק מנדר כ� צרי� להתרחק מנדרי 

וא� אי� לו . צדקה ולכ� א� יש לו ית� מיד
מוטב שלא ידור וא� גובי� צדקה לעני� 

  .� יאמר בלי נדרמסוי
 כיו� לא יאמר לשו� הקדשהנודב צדקה 

שסת� בזמ� הזה הול� לעניי� וא� יאמר 
לשו� זה צרי� ללכת דווקא לעניי� ולכ� יאמר 

ואז יוכל לתת לכל " זה לצדקה" : לשו�
  .צדקה שירצה

חיוב צדקה חל באמירה בלבד וא� אמר 
שית� כ� וכ� ולא הוסי� בלי נדר הרי זה 

וגדולה מזו אמרו .  הסכו�נתחייב לתת את
לא , שא� חשב לתת צדקה סכו� מסוי�

מחשבה סת� אלא גמר בליבו לתת נתחייב 
בזה וחייב לתת אבל מחשבה לתת ולא גמר 

א פסק שיש "וכ� הרמ, בליבו לא חייב
  .להחמיר

מאוד מאוד צרי� להזהר מלהחזיק רכוש 
ההקדש ובכלל זה שלא לגרו� א� נזק כל 

ולצערנו ישנ� . תשהוא לריהוט בית כנס
" רכוש צבורי"שמזלזלי� בזה בחשב� שזהו 

ואדרבה בגלל טע� זה יש יותר להשגיח 
  .ולשמור על זה

ומי שממונה על הצדקה כגו� גבאי בית 
הכנסת ג� עליה� מוטל האחריות לשמירת 

  .רכוש ההקדש ושלא יזלזלו בו
אי� לשנות צדקה שהוקדשה למטרה מסוימת 

 א� ישנ� קופות להעבירו לצדקה אחרת ולכ�
 את הכספי� ויש אי� לערבבצדקה שונות 

  .להעביר� למוסדות שהקופות שייכות לה�
בכל דיני שינוי� מצדקה לצדקה יש לשאול 

  !שאלת רב כיו� שהפרטי� בזה מרובי�
ע מי שיש בידו מעות והוא מסופק "מובא בשו

 לית� אות� לצדקה חייבא� ה� של צדקה 
  ).ט"יוד רנ(
  
  

 
 

  שבת שלום

  !!למוד מהנהו    
  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 

 מעשה חכמים
אם כסף תלוה את עמי את העני 

  עמך
רבי יודל הולצמ� היה נמנה ע� החבורה 

חצר " הלומדי� בהמפורסמת של טובי
רבי יודל נודע ג� . בירושלי�" שטראוס

כצדיק נשגב ומרובי� היו הסיפורי� על 
  .מעשי צדקותו

יו� אחד בא גבאי הצדקה לביתו של רבי יודל 
וסיפר לו על יהודי שחלה ונזקק לניתוח אבל 
היה דרוש לכ� סכו� כס� גדול מאד והל� 
הגבאי מאד� לאד� לקבצו ובשל כ� הגיע ג� 

  .ו של רבי יודללבית
מה אעשה ואי� לי : התאנח אבי יודל ואמר

" לויתי"כבר כלו� מכספי מעשר וג� 
מהמעשר שיהיה לי בעתיד במש� שנה 

  .תמימה ונתתי כבר לצדקה
שמע זאת הגבאי ויצא מביתו אלא שלא 
הספיק להתרחק והנה שמע שרבי יודל ר# 

הלא מוכרחי� לעזור : אחריו ואומר לו
ח המרכזי "כ� ל� לגמוב, ליהודי החולה

ותלוה עבורי סכו� של עשרי� לירות ואני 
אפרע את הסכו� בתשלומי� של מחצית 
השילינג מידי שבוע כי עשיתי חשבו� שאני 
מוציא מידי שבוע חצי שילינג לקנות קויה יי� 
לקידוש אבל אני יכול לקדש ג� על הפת 
ונמצא שאת חצי השילינג אני יכול להקדיש 

  .אהלש� פרעו� ההלוו
ח וקיבל ש� הלוואה ורבי "הל� הגבאי לגמ

יודל פרע מידי שבוע חצי שילינג כשהוא מדיר 
את ההלואה פרע . את עצמו מ� היי� לקידוש

  .במש� למעלה משש עשרה שני�
וסיפר אחיי� של רבי יודל שהיה אצלו כמה 
שבתות ותמיד ראהו מקדש על החלות ולא 

רק , על היי� והיה תמה ולא הבי� הסיבה
כ נודע לו שעדיי� לא סיי� רבי יודל את "חא

  .שש עשרה השני� של פרעו� ההלואה

  

אם כסף תלוה את עמי את העני 
  עמך

ינסקי 'כשביקר הגאו� רבי חיי� עוזר גרודז
נכנס לביקור אצל המרא דאתרא רבי ' בלודז

ל שמלבד גדולתו "אליהו חיי� מייזל זצוק
בתורה נתפרס� בצדקתו ובליבו הרחו� לכל 

  .א וקשה יו�נדכ
, רבי חיי� עוזר, בהזדמנות זו הגיש האורח

לבעל הבית במתנה את ספרו המפורס� 
  ".אחיעזר"

ובמש� שיחת� שאל הגאו� רבי חיי� עוזר 
אימתי נזכה לראות את : את רבי אליהו חיי�

  ?ספרו של מר
: במקו� לענות אמר רבי אליהו חיי� לאורחו

 נכנסו שניה�. יבוא עמי ואראה לו דבר מה
בו הראה רבי אליהו חיי� את ארונו ,  לחדר

שהיה מלא בשטרות חוב בה� לווה כספי� 
אלמנות , לצור� פרנסת� של תלמידי חכמי�

  .'ויתומי� מתושביה של לודז
אלו : לאחר שיצאו מ� החדר אמר המארח

  .הספרי� והחיבורי� שלי
  
 

 נשמת לעילוי העלון
  הרבנית היקרההצדקנית    

�  ה"ע רחל בת שרה יג
  ה.ב.צ.נ.ת
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ה לישראל מכרתי לכ� תורתי "אמר הקב
כביכול נמכרתי עמה שנאמר ויקחו לי תרומה 

  ).מדרש(כביכול אותי את� לוקחי� 
ד לרב גדול בתורה שהיה לו תלמי: משל

מעולה אשר למד אצלו במש� כמה שני� עד 
כ נסע התלמיד "אח. שנעשה מופלג בתורה

ללמוד בעיר אחרת וג� ש� נתעלה עד שהיה 
  .ס כאחד הגדולי�"בקי בש

אחרי שני� רבות נפגשו הרב ותלמידו 
שמחת הרב היתה גדולה . באכסניא אחת

בראותו את פרי הלוליו ובשומעו ממנו חדושי 
  .תורה מופלאי�

חתו קרא הרב לבעל האכסניא וביקשו בשמ
להביא לכבוד האבר� האורח יי� משובח 

ב ושאל את "תמה בעה, ושאר מיני מגדי�
הלא הדר� היא שהצעיר מכבד לזק� : הרב

  ?וכא� אני רואה להיפ�
אורח צעיר זה יקר לי במיוחד : ענה לו הרב

הואיל ואני עשיתיו לאיש ועל כ� שמחתי 
, ירה חיבבתיווחיבה ית, גדולה עד למאוד

  .וא� אזכיר לו זאת כל ימי חיי
ה הוא "בעת שאד� לומד תורה הקב: ונמשל

רבו והוא מסייעו להבי� את דברי התורה 
 בלשו� –" מלמד� להועיל' אני ה"כדכתיב 

המלמד : "וכ� אומרי� בברכת התורה. הווה
  ".תורה לעמו ישראל

היא החישוק הכור� " אורייתא"נמצא שה
 קודשא ברי� הוא ע� יחד בברית נצח את

י לימוד התורה זוכי� להיות "וע, עמו ישראל
  .בני� יקירי� וחביבי� למקו�

חיזוק נפלא יכולה להיות הידיעה שבכל עת 
שאד� עוסק בתורה הוא נעשה תלמידו של 

  .ה המלמדו והגורס יחד עמו עת גרסתו"הקב
  " אשרי הע� שככה לו"

  )א"חומת הדת פרק י(     
  


