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דעהו דרכיך  בכל
בנ עדת כל אל משה צוה"ויאמר אשר הדבר זה לאמר י

לה'ה תרומה מאתכם קחו את'לאמר יביאה לב נדיב כל
ה מאתכם.'תרומת קחו בעצמכם.פירוש מכם תרומה,שתקחו

לה',לה תרומה בעצמכם מכם תקחו האיך הכתוב מפרש 'והדר
לבו נדיב כל ח.ואמר אדם של שלבו דבר כל ומתאוההיינו .ושק

יביא.יביאה בעצמו הדבר ה.אותו תרומת יכוון'את שלא היינו
ח תאותו לש"למלא יעשה רק דעהו"ו דרכיך בכל ויקיים ש

גדול זקף יביאה תיבת על שנקוד כן לפרש מוכיח  .והטעם
יחזקאל  דברי

מעות לקבץ הענין  גודל
לה תרומה מאתכם תרומת'קחו את יביאה לבו נדיב כל

בספה"עפ.'ה שמובא מה פ"י לב ייטב עיי'ק ל"וז.ש"תולדות
ר שינאווא מן ועשיר חסיד אחד איש ידענא ז'ועובדא ל"יעקב

להה טאבאק ע"שלח מלובלין אא"ק זצ"י מפי"ז ושמעתי ל
שהי לת'קדשו דורון הנותן אמרו לא הרי כאלו"במחשבתו ח

לת דורון המביא רק בכורים ביכורים"מביא מביא כאלו ,ח
כןמ ואמר ביכורים נחשב המביא הוא רק שלו אינו אפילו שמע

ה לפני נחשב שיהא רצון במחשבתו,כביכורים'יהי עלה כך
ז זקיני ואמר"של בו והריח מלובלין להרבי כשהביאו ותיכף ל

ר החסיד כי חידוש זה ואין ביכורים ריח המשלח'שמריח יעקב
עכ המביא משינאווא מן,ל"והרב למדין הנמצינו ל"המעשה

שלו אינו הנדבה כי אף אחרים של נדבתו המביא האדם שאף
ביכורים"מ הביא כאילו אותו נדב בעצמו כאלו לו יחשב ,מ

הנותן הוא האחד צדקה בנותני אופנים שני שיש זה לפי נמצא
משלו של,הצדקה נדבתו ומביא ליתן ממה לו שאין מי והשני

ג אותה"אחרים בהבאתו יחשב למצוה הכתובו.כ שאמר זה
לה"כאן תרומה מאתכם לו,"'קחו שיש לה,מי התרומה 'יתן

ונחושת וכסף איותה.זהב ונפשו ליתן ממה לו שאין מי אבל
יעשה מה מצוה קמ"ע,לעשות טובה ועצה הכתוב אמר כל"ז ל

לקיים"לבו"נדיב אותו לבו שנדבה רק ליתן ממה לו שאין
ה"יביאה"אז,המצוה תרומת נדבתויט'את להביא עצמו ריח

לו יחשב אותה ובהבאתו אחרים ה"של תרומת  ".'את
מנחם  באר

תשובה לעשות  כיצד
וגו למלאכה העבודה מדי להביא העם משה'מרבים ויצא

מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש לאמר במחנה קול .ויעבירו
להביא מרבים שהעם למשה אכפת היה מה מוטב,וקשה

ימעיטו מאשר הביתו,שירבו לבדק ישאר שמעשה,ל"וי.העודף
העגל חטא על לכפר כדי היה בעלי,המשכן כולם היו כן ואם

לקלקל,תשובה עלולים מהצורך יותר בתשובה מרבים ואם
תשובה"וע,ו"ח לעשות ואיך כיצד מחכם לשאול צריכים ,כ

הפי להביא:'וזהו העם שהעם,מרבים הרגישו הלב שחכמי
מה יותר תשובה עעושים רבינו למשה כך על והודיעו ה"צורך

מלאכה עוד יעשו שלא הורה באמת  .והוא
זי"מהר מבעלזא  ע"י

בזריזות תלוי יהדות  עיקר
גוו הביאו הרה"דו.'והנשאים זצ"ז מפילץ מביא"ק :ל

י(י"ברש פקודי י"ובמד,א"מתנחומא י"ר הביאו)ט"ב והנשיאים
י המשכן'חסר בנדבת שנתעצלו זקינ,לפי הקאמר ר"מו'י

בזריזות,ל"ז)מ"הרי'החי( תלוי יהדות שעיקר משמע מכאן
יתב לעבודתו היוד,ש"והתלהבות להם נחסר ,ובעצתלות

 .ק"עכל
יהודה  ליקוטי

יצאת לחלק  הבערה
לרמז מיש דפליגי יצאת"בהא ללאו הבערה אמר חד ד

יצאת לחלק אמר ע(וחד רומז,.)שבת יצאת ללאו הבערה
הדינים ישלטושהבערת לא כי יצאו ולכלום ללאו וגבורות

ע,כלל עי"והוא לעניים הצדקה שמחלקין יצאת לחלק ז"י
ארוכים וחיים חסדים ונמשכין הדינים הני.נמתקין פליגי ולא

חיים,ד"מ אלקים דברי ואלו  .אלו
ישועה  עטרת

רב הערב מן  פירוד
משה לומר.ויקהל ישראל,נראה בני נצטוו כאשר הנה כי

המשכןלתת לבנין אשר,נדבה רב הערב גם והשתוקקו נכספו
בנדבה חלקם לתת אתם רב,עלו הערב כל היו ומסתמא

אחת בחבורה גדול,מאוחדים השפעה כח להם שהרי,והיה
פעמים כמה ישראל מבני במספר רבים נאמר.היו כאשר ולכן

קחו ישראל לה"מאתכם"לבני רב',תרומה הערב מן ,ולא
ישר טצדקיהוצרכו כל לעשות רב,אל הערב מן להשמר ,כדי

יהי המשכן'שלא בנדבת חלק נחוצה,להם היתה זה ולתכלית
הכשרים ישראל בני בין לישראל,התחברות שיתכן אף כי

ביניהם אחדות כשאין גם ובמצות בתורה כדי,לעסוק אך
מהם ולהתרחק רב הערב השפעת נגד איתן לעמוד שיוכלו

הריחוק כלא,בתכלית שישמור במה ומצוות"סגי תורה א
המאוחדים,לעצמו הרבים נגד במיעוטו בטל יחיד כן,כי ועל

ולהתאחד להתקהל ישראל הפירוד,הוצרכו על לשמור כדי
רב הערב לבין בינם  .המוחלט

א משה"והשתא ויקהל הכתוב שאמר מה בהקהלה,ש כי
הכשרים ישראל את משה שהקהיל ההפרדה,זו לפועל יצאה

רבה הערב לבין בינם וההתחברות,גמורה ההקהלה ומבלעדי
הע מן והתבדלות פירוד על לשמור אפשר אי הכשרים  .ר"בין

יואל  דברי

כהווייתן דברים  כתוב
קודש לכם יהיה השביעי וביום מלאכה תעשה ימים ששת

לה שבתון רשיז.'שבת דקדק להם"כבר הקדים מה מפני ל
המשכן מלאכת לצווי שבת רשיז.אזהרת כתב דהנה ל"ונראה

משה ההר,ויקהל מן כשירד הכפורים יום וביאר.למחרת
לדוד פרשת,במשכיל לישראל לומר רבינו משה רצה לא כי

הכיפורים ביום דהיינו ההר מן שירד ביום בו המשכן ,מלאכת
שבת דוחה המשכן מלאכת שאין דינו,לפי הכיפורים ויום

דבר לכל ז(כשבת וזירוזםוחשש,:)מגילה חשקם שמרוב משה
העגל,למצוה מעשה על כפרה להיותה יתחילו,ובפרט שמא

נדבתן להביא ביום בו  .מיד
נדבת שפרשת דאף ולומר לחדש אתי יש מקום אכן
הכיפורים יום למחרת רק לישראל רבינו משה אמר ,המשכן
להם אמר השבת אזהרת של הראשונה פרשה מקום מכל

בע סיני מהר ברדתו הכיפוריםתיכף יום זו,צם מפרשה שהרי
ל איסור דשבת"ילפינן מלאכות ליום,ט גם שייכת זו ופרשה

דבר,הכיפורים לכל כשבת דינו הכיפורים יום זה,שהרי ולפי
ציווי לפני השבת אזהרת הקדים למה חדש טעם לנו יצא

המשכן כהווייתן,מלאכת דברים משמיענו הכתוב אשר,כי
ס מהר משה ברדת בניתיכף עם למד הכיפורים ביום יני

כיפור ויום שבת הלכות אשר,ישראל המעשה את ידעו למען
ההוא היום בעצם פרשת,יעשון להם אמר למחרתו ושוב

המשכן  .מלאכת
משה  ברך
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שהיו  במחצית  הראשונה  של בין  גדולי  הרבנים  

יתנוסס  לתפארה  שמו ,  המאה  השביעית  למספרנו

האדם הגדול , של  רבי  יוסף  שאול  הלוי  רבה של לבוב

רבן  של ,  מאור  הגולה,  בענקים  הגאון  המובהק

מעמודי ,  אשר  האיר  פני  תבל  בחכמתו,  ישראל

 .ההוראה שבתקופות האחרונות
אן  שבגאליציה ח  בעיר  ברעז"נולד  בשנת  תקס

' ר  ארי"לאביו  הרב  הגאון  המפורסם  מוה,  המזרחית

בעל  מחבר  ספר  בית ,  ל"ליבוש  הלוי  נאטאנזאהן  זצ

, )ה"לבוב  תרל,  פלפולים  וחידושי  מסכתות(,  אל

, חידושי  תורה,  והרבה  פעמים  מזכיר  רבינו  בספריו

 .ל"מה ששמע מפי מורו אביו הגאון זצ
ל בשחר  ט,  עוד  בהיות  רבינו  צעיר  לימים

, התחילו  להתגלות  בו  כשרונותיו  המצוינים,  ילדותו

, דמות  דיוקנם  של  גדולי  ישראל  שבאותה  תקופה

, שקיל  וטרי  עם  רבני  גאוני  דורו,  ובהיותו  בן  עשרים

ם "מהר,  החתם  סופר,  הגאון  רבי  עקיבא  איגר

ק  באניהאד "צ  העלליר  האבד"הגאון  מוהר,  באנעט

ם ותשובותיו  מזמן  זה  נדפסו  בספר  י,  ואחרים

 ).ז"לבוב תקפ(התלמוד 
מקום  משכן ,  רבינו  קבע  את  דירתו  בעיר  לבוב

, ר  יצחק  אהרן  הלוי  איטינגא"ג  מוה"חותנו  הרה

ר  יעקב  משולם "גיסו  של  הגאון  האמיתי  מוה

וחברו .  ל  בעל  ישועות  יעקב"אורנשטיין  זצ

ר  מרדכי "הגאון  מוה,  גיסו  אחי  אשתו'  בלימודים  הי

: מהם,    חיבוריםוחיברו  ביחד  כמה,  ל"זאב  הלוי  ז

ספר  מפרשי  הים  הגהות  וחידושים  על  ספר  ים 

ר "ק  שחיבר  דודם  הגאון  מוה"ב'  התלמוד  על  מס

אחיו  של ,  ל  מטארניגראד"משה  יהושע  העשיל  זצ

כן ,  ז"ונדפס  בלבוב  בשנת  תקפ,  י"הגאון  בעל  ישוע

טרפות '  הוציאו  לאור  חיבורם  מאירת  עינים  על  הל

ח  והגהות "ע  או"ח  על  ש"ספר  מגן  גבורים  ב,  הריאה

, ף ומפרשיו"קונטרס מעשה אלפס על הרי, ס"על הש

 .נר מערבי על הירושלמי
ת "להם  ספר  שבת  אחים  והוא  קובץ  שו'  גם  הי

ת  מאמר "אשר  שניהם  חיברו  כמובא  בהקדמת  שו

לגיסו  הגאון  מרדכי  זאב  הלוי )  ב"לבוב  תרי(מרדכי  

ובשבתנו  יחד  מרבים "איטינגא  שכותב  שם  

נינו  שאלותיהם  לבאר השואלים  להביא  לפ

, הטובה  עלינו'  והשבנו  להם  כיד  ה,  ספיקותיהם

ולאשר  נפרדנו  ולא  נתנו ,  קראנוהו  בשם  שבת  אחים

והמה , לא ראו אור הדפוס,  פנינו  לעבור  עליהם  שנית

גם  רבינו ,  "בכתובים  כשני  מאות  שאלות  ותשבוות

המחבר  מזכירו  בפתיחה  לחיבורו  יד  יוסף  ויד  שאול 

  אמנם  ספר  שבת  אחים  אשר –ל  "וז)  א"לבוב  תרי(

לא  ימצא  אחת ,  ת  רבות"כולל  שו,  נודע  בקהל  רב

כי  מאז  נפרדנו  איש  מעל  אחיו  שבת  שבת ,  מהנה  פה

 .לא ראיתיו עוד, אחים
זוהר (הכל  תלוי  במזל  ואפילו  ספר  תורה  בהיכל  

ספרם  שבת ,  ומפאת  סבה  בלתי  נודעה)  נשא'  פ

לא  זכה  לאור "  נודע  בקהל  רב"'  אשר  הי,  אחים

 .ונאבד מתוך ספרות השאלות ותשובות, דפוסה
מלבד  שחיבר  הרבה  ספרים  בשדה ,  רבינו  הגאון

צירף  גם  הערות  וחידושים ,  התלמוד  ונושאי  כליו

המהווים  אף  הם  חיבורים ,  להסכמותיו  המרובות

' בשקדנות  יוצאת  מן  הכלל  הי,  שלמים  בפני  עצמם

ונודע  ביותר  מבחינת  כמותו ,  עוסק  בכתיבת  ספריו

, חיבורו  שואל  ומשיב  בששה  מהדורות,  וואיכות

, )ט"  תרל–ה  "לבוב  תרכ(ע  "חלקי  ש'  ת  על  ד"שו

ד  כמוזכר "חיבור  זה  התחיל  רבינו  לכתוב  בשנת  תר

ט "א  דף  י"בספרו  עדות  ביוסף  על  הלכות  עדות  ח

י  נקרא  קב "ב  מביא  חיבורו  כת"ע'  ושם  בדף  כ,  ב"ע

 .הישר
  אחרי  משבר  ממושך  שעבר  על –ז  "בשנת  תרי

כמובא (בקשר  לשאלת  הרבנות  ,    לבובקהילת

 נתקבל רבינו הגאון –) ח"קראקא תרמ, בכלילת יופי

' ב  סי"ד  ח"מ  מה"כמוזכר  בספרו  שו,  ק  לבוב"לאבד

ז "ודרך  אגב  אזכיר  מה  שנשאלתי  בשנת  תרי"ט  "קפ

בעת ,  ז  שבט"בעת  שהעתקתי  אהלי  מחוץ  לעיר  בי

ד  פה  לבוב  והיו  מתאספים  לאהלי "שנתקבלתי  לאב

רבינו  נתברך ,  "'ונשאלתי  וכו,  אנשיםשם  הרבה  

וזכה ,  ולא  לקח  פרס  מאוצר  הקהל,  בהון  ועושר

ר "לשבת  על  כסא  חמיו  זקינו  הגאון  המקובל  מוה

, ל  אבי  רבינו  בעל  ישועות  יעקב"מרדכי  זאב  הלוי  זצ

ומכל  תפוצות ,  שמה  כהן  פאר  כשמונה  עשרה  שנה

היו  פונים  אליו ,  כי  יפלא  מהן  דבר  למשפט,  ישראל

והוא  השיב  לכל ,  דינים  לאמיתתה  של  תורהלברר  ה

והעמיד  תלמידים  הרבה  גדולי ',  שואל  דבר  ה

 .ישראל
שייך '  אף  שרבינו  לא  הי,  כדאי  כמו  כן  לציין

לא  נסע  להסתופף ,  כלומר,  לחסידים  במובן  המקובל

קשור  בקשרי  ידידות  אמיצה '  אכן  הי,  בצלו  של  רבי

 לו'  והי,  והתבשם  מתורתם  וקדושתם,  בצדיקי  דורו

' מו'  חליפות  מכתבים  עם  הצדיק  המפורסם  הק

וכה  הם  דבריו ,  ע"יצחק  אייזיק  מזידיטשוב  זי

חביבין  ישראל ",  אגדות'  בספרו  דברי  שאול  על  חי

וכתבתי ,  )ב"יומא  נ(שלא  הצריכן  הכתוב  לשליח  

שזה ,  זידיטשוב'  להצדיק  מק,  א  אב"ג  כ"בשנת  תרכ

והיו ,  דוקא  בזמן  המקדש  שתפלתינו  היתה  זכה

  יודעים  נגעי  לבבם  ולכוין  דוקא  מפני  כבוד בעצמם

נאטם  לבנו  וצריכין ,  אבל  עכשיו  בגלות  המר,  שמו

ז  שיתפלל "אנו  להצדיק  שתפלתו  זכה  ופרוש  מעוה

סיגעט (ובהסמכתו  לספר  מנוחת  אשר  ,  "עלינו

  שמחתי  כי  יש  לו  יד  ושם  בלימוד –כותב  )  ו"תרל

ת "ן  עה"ועיין  רמב,  ת  וגם  בתפילות  ובקשות"גפ

  ובאחת –י  יבוא  אלי  העם  לדרוש  אלקים  פ  כ"עה

, ע"מהסכמותיו  יאמר  על  הגאון  הקדוש  מצאנז  זי

 ".אשר בצלו אנו חיים' כבר הסכים הרב הגאון וכו"
ק  רבי  מאיר  מפרימישלאן  היה "גם  אצל  הרה

מסופר  כשבא  אליו  רבינו  ונכנס  לחדרו  של ,  רבינו

ומצאהו  יושב  על  יד  השלחן  בלי  ספר ,  ל'רבי  מאיר

הר  רבינו  בלבו  איך  יתכן  איש  קדוש  כזה הר,  פתוח

מאיר  ונתן  לו '  כאשר  נגש  אל  ר,  יושב  בטל  ולא  ילמד

אתה  הנך  המחבר ,  שלום  אמר  לו  הצדיק  רבי  מאיר

ל "נא  לאמר  לי  פירוש  דברי  חז,  של  מפרשי  הים

ח  שעבר  עבירה  בלילה "אם  ראית  ת,  )דף  יט(ברכות  

אל  תהרהר  אחריו  ביום  שמא  עשה  תשובה  שמא 

ויש  לתמוה ,  אלא  ודאי  עשה  תשובה,  ךסלקא  דעת

הרי ,  שכן  מי  שחכמי  התלמוד  קורין  לו  תלמיד  חכם

אלא ,  היתכן  שיעבור  עבירה,  ודאי  שירא  שמים  הוא

התירוץ  הוא  שעם  תלמיד  חכם  מדקדקין  כחוט 

אמות  בלא  תורה  כבר  נחשב '  שאם  הולך  ד,  השערה

ל "ולעבירה  כזאת  נתכוונו  חז,  לו  הדבר  לעבירה

והנה  אצל  מורי  ורבי .  הר  אחריובאומרם  אל  תהר

, מלובלין  ראינו  שכל  אימת  שישב  אל  הגמרא  ללמוד

היה  אומר  רבונו  של  עולם  שמא  אלי  מכוון  הכתוב 

כ  הריני "וא,  ולרשע  אמר  אלקים  מה  לך  לספר  חוקי

למורי ורבי החוזה . מקבל עלי מעתה לחזור בתשובה

אבל  לאיש ,  מלובלין  היה  די  בהרהור  תשובה  בלבד

אלא  צריך  אני  לשעה ,  נו  די  בהרהור  בלבדכמוני  אי

אחת  כדי  לצמצם  דעתי  ומחשבתי  קודם  הלימוד 

ועל  כן  אל  תתפלא  שמצאתני ,  ולקבל  עלי  עול  תשובה

, ק"וראה  רבינו  שיש  לו  רוה,  יושב  בלא  ספר  פתוח

 .ומאז נתהווה ידידות גדולה ביניהם
, ע"ק  רבי  צבי  מרימאנוב  זי"וכן  העריך  את  הגה

  לפניו  בטענה  שבעלה  מת פעם  בא  אלמנה  אחת

, ובאו  לדין  לפני  רבינו,  והיתומים  נטלו  הכל  ממנה

ויצא  הפסק  שצריכה  ליתן  הכל  ליתומים  ונשארה 

ל  שרוצה  לראות "ק  הנ"ואמר  לה  הרה,  עניה  גדולה

ואמר  לה  שתסע ,  וקראו  כמה  פעמים,  הפסק  דין

ד  בשמי  שטעו  בדין "בחזרה  ללבוב  ותאמר  לבי

ד  עד  שעיינו  עוד "כה  להבוהל,  ויעיינו  עוד  הפעם  בזה

, ופסקו  לטובת  האלמנה,  הפעם  וראו  שבאמת  טעו

ורבינו  לא  מצא  מנוח  לנפשו  מרוב  התפעלות  מאין 

עד  שלאחר  זמן  ופגשו ,  ל  שטעו"ק  הנ"ידע  הרה

, ושאלו  רבינו  מאין  ידע  הרבי  שטעה,  באיזה  מקום

ק  שדוד  המלך  אמר  בתהלים  ומתוקים "והשיב  הרה

ו  לומדים  מרגישים כשאנחנ,  מדבש  ונופת  צופים

ובעת  שעיינתי  בפסק  שלכם  לא ,  מתיקות  התורה

הבנתי  שאין  זה  תורת ,  הייתי  מרגיש  שום  מתיקות

ד  שלו "וכשרבינו  בא  לחזרה  ללבוב  אמר  לבי,  אמת

אנן  מה  נענה  אבתריה  אם  הוא  מרגיש  מתיקות 

אין  שום  חידוש ,  מה  שאנו  לא  זכינו  לזה,  התורה

 .ק כוון לפסק האמיתי"שהרה
אבל  הנציח  את ,  לא  זכה  לבנים  ובנותרבינו  

, כי  העשיר  את  ספרות  ההלכה  והאגדה,  שמו  בספריו

וזכרו לא יסוף , והם לתהלה ותפארת בעולם הרבנות

 .גם עכשיו מפי כל אלה שתורתם אומנתם
ז  אדר "כ'  ביום  ה,  נתבקש  בישיבה  של  מעלה

 .ה"ראשון שנת תרל
ל  וגיסו "מסופר  שהגאון  בעל  שואל  ומשיב  זצ

' להם  עיסקא  שהי'  ל  הי"  רבי  מרדכי  זאב  זצהגאון

עושה  מסחר  בזה '  מונח  אצל  סופר  אחד  והוא  הי

לימים  קרה  שהסוחר  אבד ,  והם  היו  מתפרנסין  מזה

להם  הפסד  כל  פרנסתם '  כל  סכום  המעות  והי

נ  גדול "לו  עגמ'  ת  שואל  ומשיב  הי"והגאון  בעל  שו

מקור  פרנסתו  שיוכל  ללמוד  בהרחבת '  מזה  כי  זה  הי

ע "ש  מבעלזא  זי"ק  מרן  מהר"וכ,  ובמנוחההדעת  

ע  אל  הגאון  בעל  שואל "י  זי"שלח  את  בנו  מרן  מהר

והיינו  בתורת  נחמה  לנחמו  על ,  ומשיב  לבקר  אצלו

י  אם  ענין  זה  מפריע "ושאל  לו  מרן  מהר,  אבידתו

' כי  זה  כבר  עברו  ד,  ענה  לו  הן,  אותו  מלימודו

שבועות  מהתחלת  הזמן  ולא  למדתי  עדיין  אלא  שש 

' י  כשהי"ק  מרן  מהר"וכ.  ד"  דפים  גמרא  עכמאות

מספר  עובדא  זו '  מזרז  את  בניו  לעסק  התורה  הי

הביטול  תורה  של  הגאון  בעל  שואל  ומשיב '  שזה  הי

 .שבארבע שבועות למד שש מאות דפים גמרא
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áùú éãìéì"ñùú àùú úùøô ø"ôì ç"÷ 

א"ר שליט"ק מרן אדמו"י ועד להוצאת ספרי כ"נתפרסם ע

áùú éãìéì"÷ä åðéúåãñåîã ø 'á íåé ïàãðàì' 
òä  ìëå÷ôä  ìò  øáåíéã מבן  עשרים  שנה  ומעלה  יתן  

 .תיכםולכפר על נפש' וגו'  התרומת
á(  א  "בבתד  איתא)  בשעה  שאמרו  ישראל )ז"פירבא  

 .ב"וצ, ה ויקחו לי תרומה"נעשה ונשמע מיד אמר הקב
øàáúéåמסכת  שבועות (ה  הקדוש  "  על  פי  מה  שכתב  השל

  שקטרגו :)שבת  פח(  לפרש  מה  דמבואר  בגמרא  )  תורה  אורפרק
היינו ,  מלאכי  השרת  בשעת  מתן  תורה  מה  לילוד  אשה  בינינו

כיון  שהאדם  מוכשר  לקבל  טומאה  ולחטוא  איך  תנתן  לו 
י "א  כבוד"אחוז  בכס,  ה  למשה"על  זה  אמר  לו  הקב,  התורה

כלומר  תחזור  ותאמר  להמלאכים  שאף ,  ה"והחזר  להם  תשוב
וגדולה  תשובה  שמגעת ,  אדם  יש  לו  תקנה  בתשובהאם  יחטא  ה

אכן  מתאמרא  משמיה .  ק"עכדה,  .)יומא  פו(עד  כסא  הכבוד  
  כי  מי )הובא  בספר  מדרש  פינחס(ה  "ק  רבי  פינחס  מקאריץ  זלה"דהרה

כי  הגם  ששב  אבל ,  לא  תועיל  לו  התשובה,  שהוא  רגיל  במדת  השקר
 .ק"עכדה, כיון שנדבק בקליפת השקר גם תשובתו אינה באמת

äæáå  פצו  עליך  פיהם)איכה  ב  טז(  אמרתי  לפרש  הכתוב   ,
א "י  מפני  מה  הקדים  פ"וכתב  רש,  אשר  זמם'  כ  עשה  ה"ואח
, מפני  שהיו  אומרים  בפיהם  מה  שלא  ראו  בעיניהם,  ן"לעי

ולמה  דוקא  דבר  זה ,  ב  הא  הרבה  עבירות  היה  בידם"ולכאורה  צ
הרבה ל  דאף  שהיה  בידם  "אמנם  לפי  האמור  י.  גרם  לחורבן  הבית

אך  מאחר ,  מכל  מקום  היו  יכולים  לעשות  תשובה  על  זה,  עבירות
גם  תשובתם  לא  היתה ,  שהקדימו  פה  לעין  ודברו  שקר  ומרמה

, כ  לא  נתקבלה  התשובה"וא,  אמיתית  כיון  שנתרגלו  במדת  השקר
 .ועל כן חרבה עירינו ושמם בית מקדשינו

ìéå"ô  אל ויחן  שם  ישר  )יתרו'  הובא  ברבינו  בחיי  פ(  בזה  המדרש
ב  למה  דוקא  יעקב  אבינו  בא "  וצ.ישראל  סבאדא    ,נגד  ההר

, אך  ביאור  הענין  כי  יעקב  אבינו  מדתו  אמת.  למעמד  הנבחר
ה  ליתן  התורה "ולכן  כאשר  רצה  הקב,  ככתוב  תתן  אמת  ליעקב

, לבני  ישראל  והמלאכים  לא  הניחו  מחמת  שעתידין  לחטוא
דיכולין  לעשות ,  ה"ה  אמר  למשה  החזר  להם  תשוב"והקב
ולכן  ויחן  שם ,  אך  כל  זה  הוא  רק  אם  רגילין  במדת  האמת,  ובהתש

להורות  בשעת  קבלת  התורה ,  דא  ישראל  סבא,  ישראל  נגד  ההר
ועל  ידי  מהני  תשובה  והיו  יכולין ,  דצריכין  להתרגל  במדת  האמת

 .לקבל התורה
äðäå  ראש  כל  המדות  רעות )תרומה'  פ(  כתב  בנועם  אלימלך  

וכשיחזיק ,  ם  נגד  מדת  האמתדכל  מדות  רעות  ה,  הוא  מדת  השקר
ממילא  הוא ,  עצמו  במדת  האמת  וישבר  מדת  השקר  עד  תכליתה

. מחזיק  עצמו  בכל  מדות  טובות  ומשבר  עצמו  ממדות  רעות
והנה ,  אז  הוא  מרכבה  לשכינה,  וכשאדם  הוא  נשמר  ממדות  רעות

ל  שתתקנו "ר,  וזה  שאמר  ועשו  לי  מקדש,  ת"מקדש  גימטריא  מד
וזהו  ועשית  קרשים .    בתוכםכדי  שאשכון,  עצמיכם  במדות

היינו  שתשבר  עצמך  ממדת  שקר  עד  תכליתה  ולחזק ,  למשכן
כמו  קרש  הוא  היפך ,  עצמך  במדת  האמת  שהוא  היפך  שקר

ואז  תעשה  עצמך  קרש  למשכן  היינו  שתהיה  מרכבה ,  אותיות  שקר
 .ק"עכדה, לשכינה

ìòåפ(ה  בברך  משה  "ר  זללה"ק  מרן  אאמו"כ'    פי  זה  פי '

ועשית  את  הקרשים  למשכן  עצי  שטים כתוב    ה)תרומה  עמוד  רב
, מהו  הקרשים,  י  היה  לו  לומר  ועשית  קרשים"פירשו,  עומדים

יעקב  אבינו  נטע  ארזים  במצרים ,  מאותן  העומדים  ומיוחדין  לכך
ואמר  להם ,  וכשמת  צוה  לבניו  להעלותם  עמהם  כשיצאו  ממצרים

, ה  לצוות  אותן  לעשות  משכן  במדבר  מעצי  שטים"שעתיד  הקב
וראוי  להתבונן  מפני  מה  דאג  יעקב .  יו  מזומנים  בידכםראו  שיה

ולפי  האמור   .אבינו  דייקא  על  הקרשים  ולא  על  שאר  כלי  המשכן
 )מיכה  ז  כ(יובן  כי  מדתו  של  יעקב  אבינו  היא  מדת  האמת  ככתוב  

וקרש  גם  הוא  רומז  על  מדת  האמת  בהיותו .  תתן  אמת  ליעקב
שים ומטעם  זה  נמי  נרמז  דייקא  אצל  הקר.  ההיפוך  משקר

כי  הקרשים  רומזים  על  מדת ,  שעומדים  לעולם  ולעולמי  עולמים
וכן  אמרו .    שפת  אמת  תכון  לעד)משלי  יב  יט(וכבר  נאמר  ,  האמת
 .ד"עכ,  קושטא קאי.)שבת קד(ל "חז

äæáåא  בשעה  שאמרו  ישראל  נעשה  ונשמע"  יתבאר  התנדב ,
, וטענו  המלאכים  מה  אנוש  כי  תזכרנו  עתיד  הוא  למחטי  קמך

אך  כדי  שיועיל  התשובה ,  משה  דמועיל  תשובהוהשיב  להם  
ה  ויקחו  לי "ועל  כן  מיד  אמר  הקב,  צריכין  להיות  דובר  אמת

כדי  שיהיו  עצי ,  אשר  מהם  עשו  האדנים  לקרשי  משכן,  תרומה
ואמר  ויקחו  לי  תרומה ,  לרמז  על  מדת  האמת,  שטים  עומדים

שיתדבקו  בני  ישראל  במדת ,  ת"ת  אותיות  אמ"מא,  ת  כל  איש"מא
על  ידי  זה  מועיל  תשובה  על  כל  העבירות  ושפיר  יכולים ו,  האמת

 .לקבל התורה
äæåהיינו  פקודי ,  ם"  שאמר  הכתוב  כל  העובר  על  הפקודי

', יתן  תרומת  ה,    ויפקד  המלך  פקידים)אסתר  ב  ג(ד  "ע,  דמרא  עלמא
, לרמז  על  מדת  האמת,  אשר  ממנו  יעשו  האדנים  לקרשי  המשכן

ארי  עלמא  יועיל וממילא  אף  אם  עברו  חלילה  על  פקודי  דמ
 .התשובה לכפר על נפשותיכם

äìàåהנה ,  ר"  הדברים  אשר  הנני  רוצה  לומר  לפני  התשב
אך  יש  עצה ,  אין  צדיק  בארץ  אשר  יעשה  טוב  ולא  יחטא

ע  ולהתחרט  בחרטה  גמורה  על  העבר "להתוודות  לפני  הבוכ
ה "והקב,  ולקבל  על  עצמו  שמהיום  והלאה  לא  ישוב  לכסלה  עוד

אולם  התנאי  לזה ,  וח  מוחל  על  כל  העוונותשהוא  חנון  ומרבה  לסל
כי  אם ,  הוא  שישמור  כל  מוצא  שפתיו  ויהיה  דובר  אמת  בלבבו

ה  אינו  מאמינו  בדבריו  שאומר  שהוא "הקב,  חלילה  הוא  שקרן
ובכדי  שיזכו ,  שהרי  אתה  מוחזק  לשקרן,  מתחרט  על  מעשיו

לעשות  תשובה  ולכפר  על  העוונות  צריכין  להתרגל  לומר  תמיד 
,   שאמירת  שקר  הוא  דבר  מאוס  ועבירה  גדולהולדעת,  אמת

 .והתורה אמרה מדבר שקר תרחק
øôåñîåוהורהו ,    על  איש  אחד  שבא  לבקש  דרך  תשובה

כ  שזה "ואמר  אח,  צדיק  אחד  תיקון  שירגיל  עצמו  במדת  האמת
כי  לפני  כל  עבירה  היה  מחשב  מה  יענה  אם ,  שמר  אותו  מכל  חטא

, ת  על  האמתהלא  יתבייש  להודו,  ישאלהו  אם  עשה  דבר  זה
נמצא  שמדת ,  ולעומת  זה  הרי  קיבל  על  עצמו  שלא  לומר  שקר

 .האמת שמר אותו מכל חטא ועון
ìòåדבר  זה  יהיה  יסוד ,  ר  הלומדים  תורת  אמת"  כן  תשב

, גדול  אצליכם  שתקבלו  על  עצמיכם  להיות  דבוק  במדת  האמת
ודבר  שקר  צריך  להיות  העבירה ,  וחלילה  לומר  שקר  אף  פעם  אחת

ז "ועובדא  ידענא  דהוה  אצל  א.    המאוס  ביותרהגדולה  והדבר
ה "ז  העצי  חיים  זללה"ה  וכן  היה  אצל  א"ט  זללה"הקדושת  יו

שאם  אחד  ענה  שקר  לפניו  לא  היה  יכול  שוב  להסתכל  על  פניו  על 
והוא  יסוד  גדול  ביראת  שמים  וגם  בנימוסי .  שאמר  דבר  שקר

והשקר  צריך  להיות ,  אנושי  שמרגילים  עצמם  לומר  תמיד  אמת
והאמת  יהיה  נר ,    ואסור  וירעד  ויפחד  מלדבר  דבר  שקרמאוס

 .לרגליכם
éùäå"úיעזור  שיהיה  לנו  הזכיה  להיות  דובר  אמת  בלבבו   ,

אלהיכם  אמת '  ה,  ולעסוק  בתורת  אמת,  להתדבק  במדת  האמת
וכאשר  נדבק  עצמינו  במדת  האמת  נזכה  להיות ,  וחותמו  אמת
  ונזכה ,ונזכה  לילך  תמיד  במדת  האמת,  ה"ק  ובקוב"דבוק  בתוה

 .לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן
* 

áùú éãìéì"÷ä åðéúåãñåîã ø 'ã íåé ïàãðàì' 
äæ  åðúé  ìë ì÷ùá  ì÷ùä  úéöçî  íéãå÷ôä  ìò  øáåòä  
ùãå÷ä,  ז"ובפסיקתא  רבתי  פט:    קנזדף  תרומה  ק"עיין  בזוה(  במדרש  איתא( 

  אש של  מטבע  ה"נתקשה  משה  במחצית  השקל  עד  שנטל  הקב
ויש  להבין  למה  נתקשה .  מר  לו  כזה  יתנומתחת  כסא  הכבוד  וא

 . דייקא מטבע של אשה" הראה לו הקבמהומפני , משה בזה
ôàå"ì  רבי .)דף  כב(  פי  מה  דפליגי  במסכת  בבא  קמא  על  

,   אשו  משום  ממונואמרוריש  לקיש  ,  יוחנן  אמר  אשו  משום  חציו
 כאילושנחשב  ,    אשו  משום  חציוד"  למ)שם(והקשה  בנימוקי  יוסף  

אם  כן  היכי  שרינן  ערב  שבת  עם ,  ו  בעצמו  כל  האשבידו  הבעיר
הא ,    והדלקתה  הולכת  ונגמרת  בשבתהנרותחשיכה  להדליק  את  

  הוא  ממבעיר ו"וק,  נחשב  כאילו  הבעירה  הוא  בעצמו  הכל  בשבת
  דהוא  לא  נתכוין  להבעיר  גדיש  של פ"את  הבעירה  שחייב  אע

 ותירץ.  והכא  עיקר  כוונתו  היא  שתדליק  ותלך  בשבת,    כללחבירו
שבשעה ,  משום  דהוי  כזורק  החץ,  חציודהא  דמחייב  באשו  משום  

  ליה חשבינןולא  ,  שיצא  החץ  מתחת  ידו  באותה  שעה  נעשה  הכל
דכי  אתחיל  מערב ,  וכן  הדין  לענין  שבת,  מעשה  דמכאן  ולהבא

  כמאן  דאגמריה  בידים  בההוא  עידנא  דלית וחשיב,  שבת  אתחיל
 .ד"עכ, ביה איסור

äðäå  לפרש )שקלים  אות  ט(  פנים    בייטבה"  זללהז"א  כתב  
דהנה . למה לי' ראש'דלכאורה , ישראלהכתוב  כי  תשא  את  ראש בני 

  מהיום המלכיםהזמן  לקבל  עליו  ברצון  הלב  עבודת  מלך  מלכי  
שבת (כמו  שאמרו  ,  כי  אז  זמן  קבלה  בלב,  הוא  בחודש  אדר,  והלאה

והנה  ימי  הילדות  נקרא  ראש  כמו .    בימי  אחשורושקבלוה  הדר  .)פח
וזה .    בברטנורהש"עי,    הוי  קל  לראש)ב"מי  ג"אבות  פ(  ל"  חזשאמרו

, לפקודיהם,  ימי  הנעורים,  ישראל  בני  ש"שאמר  כי  תשא  את  רא
  שפגם  בהיותו מהלכפר  על  ',    כופר  נפשו  להש"ונתנו  אי,  לחסרונם

כי  ימי  הנעורים ,  ולזה  יתנו  מחצית  השקל  דוקא,  איש  בימי  נעוריו
יש  לו  מח  בקדקו מתעורר בימי ובוודאי  מי  ש,    מטבע  שלימהוהזקנה

,   כן  העיקר  לתקן  מחצית  ימיו  הביכוריםועל,  הזקנה  להשכיל  להטיב
כי מחצית ,  הנעוריםלתת  מחצית  השקל  לכפר  על  ימי  '  ועל  זה  צוה  ה

 .ד"עכ', השני ימי הזקנה הם תרומה לה

äæáå  למשה  מטבע  של ה"  מה  שהראה  הקביתבאר  
 אשהדלקת  להורות  על  מעלת  ימי  הנעורים  שהוא  כ,  אש

ואם  זוכים  מדליקין  אז  אש ,  שנגרר  אחריו  כל  ימי  החיים
  כל  ימי  חייו  להתנהג בקרבודקדושה  בקרב  האדם  הבוער  

ליתן  מחצית '  ולזה  כאשר  צוה  ה,  בדרך  התורה  והיראה
,   מטבע  של  אשה"הראה  הקב,    על  ימי  הנעוריםלכפרהשקל  

  וכל  חיי  האדם  נגרר לאשלהורות  שימי  הנעורים  הן  דומים  
 .ולזה צריך כפרה כדי לתקנם בשלימות, ריואח

êøãáå  ד"  סט"  פר"אסת(  ל"  מה  דמצינו  במדרשי  זפ"  ילזה( 
ובזה ,    והתפלל  עמהםר"  אלף  תשבב"  קבץ  כהצדיקשמרדכי  

  במה  גדלה  מעלת ב"  צולכאורה,  נתבטלה  גזירת  המן  הרשע
  אינו  דומה :)קיטשבת  (  ל"ואם  כי  אמרו  חז,  ר"תפלת  התשב

מכל  מקום  זה  עצמו ,  בל  שאין  בו  חטאהבל  שיש  בו  חטא  לה
  לאידך  גיסא  התינוקות  כמעט  לא  קיימו  מצות דהאצריך  ביאור  

  הגדולים  יש  להם כ"משא,  התורה  ואין  להם  עדיין  שום  זכותים
ותפלותיהם ,  זכותים  רבים  שמצווים  ועושים  על  מצוות  התורה

  כי  מאחר  שימי ל"אמנם  לפי  האמור  י.    להתקבלביותרראויים  
והתנהגות  האדם  בימי  העמידה ,  העמידהן  היסוד  לימי  הנעורים  ה

  הנעורים  כל בימיעל  כן  חזי  לאצטרופי  ,  תלוי  בחינוכו  בימי  נעוריו
ולזה  גדלה  מעלת ,  הזכותים  אשר  יעשה  האדם  בשנות  העמידה

, שהרי  כשהתינוקות  מתפללין  עתה  בימי  נעוריהם,  ר"תשבתפלות  
  ועל  כל  המצות   התפלות  שיתפללוכלהרי  הם  מדליקין  כח  האש  על  

  הם  יש שגםנמצא  ,  שיקיימו  במשך  ימי  חייהם  וזה  נצטרף  להם  עתה
ויתר  על  כן  יש  להם  הזכות  שהוא  הבל ,  להם  זכות  כמו  הגדולים

 .ושפיר הועילה תפלתם נתבטל גזירת המן, חטאפיהם שאין בהם 
éúëøáå  הנה  המחנכים  משקיעים ,  ר"  בזה  להתשבצרופה

 ת"יעזור  השי,  העמידהת  לימי  וכולם  הן  יסודו,  בכם  כחות  רבות
התלמוד  תורה  דפה .  שיבנה  מכם  יסודות  חזקים  לימי  חייכם

על  ידי  הרב ,  ה"  זללהר"  מרן  אאמוק"  בפקודתו  של  כנתייסד
  וההנהלה  שהוציאו  אותם  מכח  אל א"  שליטדקהלתינו  ד"אב

  פה  בעיר  מאנטשעסטער ומפואר  הוא  מוסד  נאה  ת"תלי,  הפועל
 .במסירות נאמנה, פשיהלא מצער היא ותחי נ, ו"יצ

úòãåîå  הם  פעלו  בתפלתן  את  הישועה ר"  כי  תשבזאת  
 ז"  מרן  דוש"וכמ,    אלהבימינווכחם  גדול  גם  ,  בימי  מרדכי  ואסתר

  חכמים  ולומדי דתלמידי  )ויחי  עמוד  תקנא'  פ(  בדברי  יואל  ה"זללה
 הלא  ר"אבל  תשב,  תורה  בזמן  הזה  אינם  כלל  בסוג  שהיו  הקודמים

והחשיבות  שלהם  מפני ,  ו  בעלי  השגות  כללגם  מימות  קדם  לא  הי
, וזה  נשאר  להם  גם  בזמן  הזה,    חטאבושתורתן  היא  הבל  שאין  

  אז  כן וכמו,  ודבר  זה  לבד  נשאר  על  בחינה  של  דורות  הקודמים
ותדעו  כמה  גדול .  ד"עכ,  עכשיו  תורתם  הבל  שאין  בהם  חטא

וכחכם  גדול ,    הכלל  ישראל  של  דורות  הבאיםאתםהנכם  ,  כחכם
 .טבאמי הנעורים בכל תפלה ובכל עובדא עתה בי

ùéå  בני  ישראלש"  הכתוב  כי  תשא  את  ראבמאמר  לרמז   ,
  פי  מה  שכתב  בדרך על  ל"אמנם  י.  ולכאורה  מלת  ראש  מיותר

שצונו  הבורא ,    במצות  קדש  לי  כל  בכור)ח"מצוה  י(פיקודיך  
וראשית  פרי ,  דהיינו  בכור  פטר  רחם,    כל  צורת  ראשיתלהקדיש

וכן  מחויבים  אנחנו ,    עריסותינווראשיתדגנינו  אדמתינו  וראשית  
 מחשבותינודהיינו  ראשית  ',  לשעבד  בכל  יום  כל  ראשיתנו  לה

והראשית ,  וראשית  דיבורינו  וראשית  מעשינו,  בעמדינו  ממטתינו
מה ,  כי  לו  משפט  הבכורה  ואחריו  ימשכו  הענפים,  לכלהוא  היסוד  

 )תהלים  לו  ה(  נאמר  עליו  אזי'  שאין  כן  כשאינו  משעבד  הראשית  לה
שאם  מתיצב  בראשית  עמידתו  בדרך  לא ,  יתיצב  על  דרך  לא  טוב

וזה  אומרו  כי  תשא .  ד"עכ,    יומשך  מזה  רע  לא  ימאסו"אזי  ח,  טוב
היינו  לישא  את  ראש  של  כל  דבר  וראשיתו ,    בני  ישראלש"ראאת  

 .שמיםשל כל יום ויום לשם 
äðäå  מאדונחוץ  ,    היום  מברכין  ברכת  התורהבהתחלת 
,   רבהאהבהפירוש  המלות  של  ברכת  התורה  וברכת  שתלמדו  

להבין  מה  שאנו ,  ת"למען  תבינו  מה  שמתפללים  ומבקשים  להשי
  ויום  ותן  בלבנו  בינה  להבין  ולהשכיל  לשמוע יוםמתפללים  בכל  

והוא  מפלאי  תמים ,  בתורתיךוהאר  עינינו  '  ללמוד  וללמד  וכו
ל דעים  שנתן  דעה  בינה  והשכל  בבשר  ודם  שהוא  דבר  גשם  שיוכ

ובאמת  אי  אפשר  להבין ,    התורה  הקדושה  שהוא  כולו  רוחנילהבין
  בדברי ה"  זללהז"דו  מרן  ש"וכמ,  התורה  מבלי  הקדמת  התפלה

  שמעתתא  בעי ).סהעירובין  (  ל"  על  מאמרם  ז)במדבר  עמוד  כח'  פ(יואל  
דהיינו  דלהבין  שמעתא  על  בוריה  ובפרט  לאסוקי  שמעתא ,  צלותא
ך  להתפלל  ולבקש  רחמים  ממי צרי,  א"בעי  צלות,  דהלכתאאליבא  

. ד"עכ,  ק"  האמת  בתוהלהשיגשיאיר  עיניו  ,  שהחכמה  שלו
 התורהוכאשר  האדם  משיג  בנפשו  שמעצמו  אינו  יכול  להבין  

אזי ,    משפיע  לוה"אלא  הכל  הוא  חכמה  עילאה  שהקב,  הקדושה
  זמן  שהוא  יושב  ללמוד  ואינו  מבין  הוא ובכלהוא  יודע  שבכל  עת  

 ת"והשי,    במאור  התורהעיניו  שיאירו    ומתפלל  אליה"פונה  להקב
 שמעתתאשומע  תפלת  כל  פה  וזוכים  להבין  ולהשכיל  לאסוקי  

 .אליבא דהלכתא
éùäå"ú  ותזכו ,    שיהיה  לכם  הצלחה  וסייעתא  דשמיאיעזור

,   בנחת  ושמחת  הלבש"וירלעסוק  בתורה  ולהתעלות  בתורה  
 ש"  וירלתורה  ח"וההורים  ירוו  מכם  רב  נחת  ויזכו  לגדל  כל  יו

 .א"בבעדי נזכה לביאת גואל צדק , ות טובותומד



 
 

 

ëî ùãå÷ úåøáã"åîãà ïøî ÷"èéìù ø"à
á íåé é÷öòøòååã àâøù øåà úáéùé éãéîìú 'ñùú ìä÷éå"ôì ç"÷ 

àúáéúîá éèøôä åøãçá 

  ìä÷éåה  הדברים  אשר  צוה  המשה  את  כל  עדת  בני  ישראל  ויאמר  אליהם  אל '

דהלא  מצות  שבת  הוא  בשב ,  דקדקו  המפרשים  על  אומרו  לעשות  אותם,  לעשות  אותם

עשה  .ואם כן היה לו לומר שלא לעשות אותם, ואל
øàáúéå  ל "על  דרשת  חז)  קדושים'  פ(  על  פי  מה  שכתב  בתולדות  יעקב  יוסף

אטו ,  )דברים  י  יב(אלהיך  שואל  מעמך  כי  אם  ליראה  '  ועתה  ישראל  מה  ה:)  ברכות  לג(

שמים  מילתא  זוטרתא  היא ותמהו .  אין  לגבי  משה  יראה  מילתא  זוטרתא  היא,  ירא

אכתי  לכל  ישראל  לאו ,  המפרשים  דאם  לגבי  משה  רבינו  היתה  היראה  מילתא  זוטרתא

היינו  אותו  הדור  שהיו  לגבי  משה ,  ה"י  מש"אך  הכוונה  לגב.  מילתא  זוטרתא  היא

כי  משה  רבינו  השפיע  יראת  שמים  לכל ,    זוטרתאאצלם  היתה  היראה  מילתא  רבי

 .ד"עכ, כל הימים' וכל אותו הדור שהיו אצלו בניקל היה להם לאחוז ביראת ה, ו
äæáåועל  ידי  ההתאספות,    יתבאר  הכתוב  ויקהל  משה  את  כל  עדת  בני  ישראל ,

הלו  והיו  במחיצתו  של  משה  רבינו

ì

 ת

ת  

,נו

סביבי

נק בזה  עצמו  ויאמר  אליהם  אלה  הדברים ,  מה

אלא  על  כל  מצות ,  ואין  הכוונה  על  מצות  שבת  בפרטיות,  לעשות  אותם'  צוה  האש

אף  באין  אומר  ואין  דברים  נשפע  עליהם ,  שעל  ידי  שעמדו  לפני  משה  רבינו,  התורה

שמים , לעשותם  אותם'  וכאלו  אמר  אליהם  בפירוש  אלה  הדברים  אשר  צוה  ה,  ירא

 הבורא ית

  ש

ר  

ת  

 .ש"שיעשו רצון
íòèäåלצורך  זה  בעת  ההוא  טרם  שציום  על  מעשה   שהקהילם  משה  רבינו  

כל  שיראת  חטאו  קודמת  לחכמתו  חכמתו )  ט"ג  מ"אבות  פ(ד  "ל  שהוא  ע"י,  המשכן

, ונועדתי  לך  שם)  שמות  כה  כב(ש  "כמ,  והנה  במשכן  היה  השפעת  התורה,  מתקיימת

הקהיל  משה  רבינו ,  ועל  כן  טרם  שצום  על  בנין  המשכן  שמשם  היתה  השפעת  התורה

כ  היה  יכול  לצוותם  על "ואח,  ראל  אצלו  שיושפע  עליהם  יראה  בסביבתואת  בני  יש

 שהשפיע תורה

  כל

המשכן  .בניי
ãåòצריך ,  ודקדק  באור  החיים  הקדוש',  ל  בביאור  הכתוב  ויקהל  משה  וגו"  י

הל

ת 

. '  אחר  שהוא  דבר  הרגיל  בכל  עת  אשר  יצוה  דבר  ה,לד  טעם  שהוצרך  לומר  ויק

ל  טעם  על "ש  אלקבץ  ז"בשם  הר)  תשא'  פ(דוש  ל  על  פי  מה  שהביא  האלשיך  הק"יאמ 

צוה  השי כדי  להורות  את  בני  ישראל  יחס ,  ת  לתת  מחצית  השקל  ולא  שקל  שלם"מה

, אלא  כאילו  כל  אחד  חצי,  לבל  יעלה  על  לב  איש  שהוא  נפרד  מחבירו,  אחדותם

חברו  עם  חבירו  נעשה  אחד  שלם ובכן  כאשר  רצה  משה  רבינו  לצוות  אותם .  ד"עכ,  ובה

בת לזה  הקהיל  אותם ,    המשכן  אשר  אחד  מהם  היה  לאדנים  שעשו  ממחצית  השקלעל  

 .ורק אחד עם חבירו הוא בשלימות, להורות על ענין זה שיהיו באחדות, רבינו
åàלהורות  שכל ,    יאמר  בביאור  הענין  שהקהיל  משה  רבינו  יחד  צדיקים  ובינונים

ה  כאשר  צוה  על  עשיית והורה  להם  דבר  ז,  ע"ישראל  כולם  חשובים  בשוה  אצל  הבוכ

ל

עת

נם

  ש

ת

נד

משה 

ים  למשכן  שהיה  ממחצית  השק ובמחצית  השקל  כתיב  העשיר  לא  ירבה  והדל ,  הא

ל

דנ

והדל  רמז  על  אלו ,  העשיר  רמז  על  העשירים  בתורה  ומצות,  לא  ימעיט  ממחצית  השק

שלא  יחשוב ,  ושניהם  יתנו  סכום  אחד  של  מחצית  השקל,  עניים  ודלים  מן  המצות

ואין  עבודתו  חשובה ,  ע"וב  ביותר  ממנו  אצל  הבוכאחד  מישראל  שחבירו  חש

וכמו  האדנים  שעשו ,  ת  כל  כך  כעבודת  חבירו  שהוא  במדריגה  גבוה  ממנו"השי

  גדול  מחבירו  וכולם היו בשוה

שהם  

שום  

אצל  

ה "כמו כן אצל הקב, ממחצית  השקל  לא  היה  שום  אדון

ני  ישראל  שוים  לפניו מישראל ועבודת  כל  נפש  ,  )איוב  ג  יט(קטן  וגדול  שם  הוא  ,  כל  

 .ע"בא מדריגה שהוא חשוב מאד אצל הבוכ
ïëáåע"ובכל  מקום  שדרים  כולם  חשובים  אצל  הבוכ,  ק  הוא  בכל  מקום"ה  מלא  כל  הארץ  כבודו  וגם  התוה"הנה  הקב,    כאשר  נקהלו  הנה  צעירי  בחורי  חמד  מעיר  אחרת,

  בתורה  ויראת  שמים

ב

יזה

ים  לעסוק ר  הוא,  ם  ושמעתי  שלמדתם  בהתמדה  שעות  רצופות"עברו  ימי  השובבי,  מתוכל  שיראת  חטאו  קודמת  לחכמתו  חכמתו  מתקיי,  צר אבל  העיקיכ

ה  יראת  חטאו  קודמת  לחכמתו כשהוא  מניח  מניח  של  יד  ואחר.)  מנחות  לו(ל  "בביאור  הא  דקי)  לך  עמוד  נח'  פ(ה  בברך  משה  "ר  זללה"ק  מרן  אאמו"ואזכיר  מילי  טבא  מכ,  ש

 מניח של ראש

יהי

דהנה ראשית חכמה יראת. כל זמן שבין עיניך יהו שתים, והיו לטוטפות בין עיניך) דברים ו ח(דאמר קרא , אש ואחר כך חולץ של ידוכשהוא חולץ חולץ של ר, כך

יןות    של  יד  רומזוהנה  תפיל.  לדרתא  עביד)  תורה(ותרעא  )  יראת  שמים(חבל  על  דלית  ליה  דרתא  ,  מכריז  רבי  ינאי:)  דף  לא(שבת  '  וכדאיתא  במס,  ורה  בלא  יראה  אינה  כלום',ה

וזהו, ותפילין של ראש רומז לתורה הנלמד על ידי המוח שבראש. מי  יתן  והיה  לבבם  זה  להם  ליראה אותי)  דברים  ה  כו(והיראה  תלויה  בלב  ככתוב  ,  לאשר  היא  כנגד  הלב,  ל

 יהו שתים

יראה

כל זמן שבין עיניך  .ד"עכ, עליו היראה הרמוזה בתפילין של ידצריך שיהיה , שכל זמן שיש בו התורה הרמוזה בתפילין של ראש, הר
éùäå"úש"וכל  המשפיעים  יהיה  להם  הצלחה  וסייעתא  דשמיא  להדריך  אתכם  לתורה  ויר,    יעזור  שתזכו  לשבת  באהלה  של  תורה  וללמוד  בהתמדה  ,

מז 

משנכנס  אדר  מרבין

 .ונזכה לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן, בשמחת התורה, בשמחה
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íìëàìå  äðåöéçä  äôéì÷äî  íàéöåäì  êøãù  úåéðè÷  éðéî  ìë  çöôì  ,äùéã  àåäù  ïåéë  ,ïçìåùä  úåö÷  ïééòå
)ç"éñ ä 'ñ åë÷"÷ñ â"ä (ãåàî êéøàäùåúàøåä øàáì . 

  íé÷ñåôäî  äáøä  åëéøàäù  åîëå  äæá  ì÷äì  àåä  âäðîä  úîàá  íìåà]ùøäî"  â)ç"éñ  á  'ç÷(  ,÷ìç
éåì)éñ 'ç÷( , ìàøùé éøáã)åà"éñ ç 'æö ( á÷òé ú÷ìç)åà"éñ ç 'âì÷( , äëìäá äøåú ïéð÷)ç"éñ à 'ô"å.[( 

ò  àåä  øúéää  ãåñéå"úáùä  úúéáùäå  ìè  éìâàä  åáúëù  äùéã  úëàìî  ãåñé  ô  ,ëå"ùøäîä  ë"â
íù  ,äãùá  åúåùòì  àåä  åìù  äùéãä  êøãù  øáã  ÷ø  àåäù  ,úåìéìî  íäî  úåùòì  íéç÷åìù  íéèòî  ùéå

åãëå  ,'éøë  íäî  úåùòìå  äãùá  íúùéã  êøåöì  àåä  íìåãéâ  ø÷éò  ìáà  ,úáéñù  íéðéòøâå  íéðèåá  ìáà
íúìéëàì  êåîñ  íçöôìå  äúéáä  íúç÷ì  à÷ååã  àåä  íìåãéâ  ,éùåòù  åìàë  ùé  íà  åìéôàäãùá  íâ  úàæ  í

äøåú  äøñàù  äùéã  êøã  äæ  ïéà  ,ïîæ  ãò  óðèé  àìù  éãëá  àåä  ãçéá  äôéì÷ä  íò  êë  øëîðù  äîù
 äìéëàä]ùãç  àåäùë  åîë  åîòèî  ãáàéå  ïùééúé  àìù  ìéáùá  åà  [ùã  úëàìîì  áùçð  àì  .åæ  äáéñîáå

â"ïäìù  äù÷ä  äôéì÷î  íéöéá  óåì÷ì  øúåî  ë  .íù  áúë  á÷òé  ú÷ìçáå  ,â  øåàéáä  åäæù"á  ëééçä  éøáã
 íãà)ç"ñ  ãé  ììë  á"à  (æå  áúëù"ì'  ,ïëå  ïäéìòù  ä÷åøé  äôéì÷î  íéæåâàä  àéöåäìî  øäæéì  ùé  ïëå

äôéì÷ä  ïî  ïéîùîåùä  ,êëá  äùéã  êøãù  íéøáã  à÷åãå  ,ïëå  äù÷ä  ïúôéì÷î  íéæåâà  óìå÷ùë  ïë  ïéàù  äî
åëå ïúôéì÷î úåøéô øàù ,'ëá"ïúåà ïéùã ïéà éøäù äùéã åá êééù àì æ ,'ëò"ì. 

ïåòèì  á÷òé  ú÷ìçá  óéñåä  ãåòå  ,úåéðè÷å  ïéèéç  øàùë  íðéàå  íéãñôð  äôéì÷  éìá  íéðèåáå  øçàîù
íøéàùäìå  íôì÷ì  íéìåëéù  ,íéáø  íéîéì  åãîòé  ïòîì  íéðèåáä  úà  íéçìåî  íâ  êë  íåùîå  ,äîåã  äæ  éøä

äùéã  íåùî  äæá  ïéàå  úáùá  íôìå÷ì  øúåîù  ìöáå  íåùì  ,]îôä  íðîà"  â)à"éñ  à  'éù"÷ñ  è"ç  (äøéàù
öá  äæ  ïéã  íâ"äðåöéçä  úôéì÷  óåì÷ì  øúåî  íéîåùá  òåãî  ò  ,îøä  êà"éñ  óåñá  ùøåôîá  áúë  à  'àëù

øúåîù ,íé÷ñåôä ìë åè÷ð ïëå.[ 
åùá  íðîà"  éåìä  èáù  ú)ç"éñ  à  'âô  ,ç"éñ  â  'áî  (áúë  ,äøåî  åðéà  íéøçàì  úåøåäìù  íâäù

åëåîñéù  éî  ìò  íäì  ùéù  ïåéë  øéîçäì  ,î"ãéîìú  âäðîå  åâäðî  îúáùá  íéðèåáä  óåìé÷á  øéîçäì  åé,
à÷ååã  íôåìé÷  øçàì  íéðèåáá  ìåãâ  øçñî  äæá  ùéù  åéðéòá  äàøù  éôëù  èøôá  ,àå"ùùç  øáë  äæá  ùé  ë

äãùá äùéãá åëøãù øáã ìù. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


