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“They shall make Me a Sanctuary—so that I may dwell among them”

Surprisingly HKB”H Describes the Second Beis HaMikdash 
as More Glorious than the First

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Terumah 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

Furthermore, we know that the third Beis HaMikdash 
will descend from the heavens.  Let us refer to Rashi and 
Tosafos (Succah 41a): הוא ומשוכלל  בנוי  מצפין,  שאנו  העתיד   "מקדש 

ידיך". כוננו  ה'  מקדש  שנאמר  משמים,  ויבוא  יגלה  The future Beis 
HaMikdash, which we anxiously await, will come down 
from the heavens and appear fully built and perfect, as 
it states (Shemos 15, 17): “A Mikdash, Hashem, that Your 
hands established.”  Thus, it is evident that the command 
for mankind to build a Sanctuary--"מקדש לי   is not—"ועשו 
referring to the third Beis HaMikdash.  This compels us to 
address another question that bothers the commentaries.  
If the future Beis HaMikdash will descend from the heavens 
fully-built and perfect, how will Yisrael le’asid la’vo fulfill the 
command of: “They shall make Me a Sanctuary, so that I 
may dwell among them”?  

“The glory of this last Bayis  
will be greater than that of the first”

We will begin to shed some light on the subject by focusing 
on HKB”H’s praise of the second Beis HaMikdash (Chagai 2, 
ובמקום :(9 צבאות  ה'  אמר  הראשון  מן  האחרון  הזה  הבית  כבוד  יהיה   "גדול 

 the glory of this last Bayis will“—הזה אתן שלום נאום ה' צבאות"
be greater than that of the first,” said Hashem, Master of 
Legions.  The Gemara (B.B. 3a) presents two interpretations 
of this passuk: "חד אמר בבנין"—according to the first opinion, 
the glory of the second Bayis relates to its physical structure.  
Its height was one-hundred cubits; whereas the height of the 
first Bayis was only thirty cubits.  "וחד אמר בשנים"—according 
to the second opinion, the glory of the second Bayis relates to 
the number of years it stood.  It stood for 420 years; whereas 
the first Bayis only stood for 410 years.

In this week’s parsha, parshas Terumah, we will focus on 
the mitzvas aseh to build a Beis HaMikdash (Shemos 25, 8): 
 ,they shall make Me a Sanctuary—"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
so that I may dwell among them. 

I would like to explore a passage in the Sifre (Beha’aloscha 
34) related to this passuk: בכל מקום שנאמר לי קיים לעולם ולעולמי" 

 עולמים. בכהנים הוא אומר וכהנו לי, בלוים הוא אומר והיו לי הלוים, בישראל

 הוא אומר כי לי בני ישראל עבדים, בבכורות הוא אומר כי לי כל בכור בבני ישראל,

מקדש". לי  ועשו  אומר  הוא  —”Wherever it says “to Me  במקדש 
 it implies that it will exist forevermore.  Regarding—״לי״
the kohanim, He says (Shemos 28, 41): “They shall be 
kohanim to Me.”  Regarding the leviim, He says (Bamidbar 
3, 12): “And the leviim shall be Mine (to me).”  Regarding 
Yisrael, he says (Vayikra 25, 55): “Bnei Yisrael are slaves 
to Me.”  Regarding the firstborn, He says (Bamidbar 8, 17): 
“For every firstborn of Bnei Yisrael was Mine (to me).”  
Regarding the Mikdash, He says: “They shall make a 
Mikdash for Me.”  

The commentaries are perplexed by the conclusion of this 
excerpt.  How can the Midrash expound the word ״לי״ in our 
passuk--"ועשו לי מקדש"—to imply that the Mikdash will endure 
for all eternity?  After all, the Beis HaMikdash was destroyed!  
It is implausible that HKB”H is referring to the third Beis 
HaMikdash, which will be built at the time of the future geulah 
and will stand forevermore.  For, it is untenable that Shlomo 
HaMelech, who built the first Beis HaMikdash, and the Torah-
scholars who returned from Bavel to build the second Beis 
HaMikdash did not fulfill the mitzvah of "ועשו לי מקדש"—simply 
because neither of those structures endured forever.  
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was once learning the Iggeres Hagra with a group. The Gra’s letter 
is quite intense, focusing on a few points which seem to be beyond 
the average person's reach. Yet, he presented those points as basic 

and non-negotiable, with punishments beyond our imagination. He 
highlights the punishment for negative speech, even trivial speech, and 
advises his family not to mingle with others and to avoid any speech 
except when completely necessary. 

Someone in the group told me that he didn’t appreciate listening to 
it since it was completely above his head, something he could never 
undertake. All it did was make him feel guilty and 
frustrate him enough to think about giving up. 
While his reaction is understandable, I would like 
to suggest another way to react to such Seforim. 
This message also applies to all goals and values 
that are way above people’s present levels. 

I also find some Torah expectations, as well as 
general advice given by others, as daunting, way 
beyond anything I can undertake, even mimic. 
Nevertheless, I listen because I believe that 
we have a responsibility to know what is the 
norm in a perfect world. 

For example, the Yerushalmi says that they barely allowed people to 
say Good Shabbos to each other on Shabbos. Why would they want to 
eliminate greeting people with the friendly Shabbos greeting? Shabbos 
is so holy that no one should say any extra words other than those 
of Tefilla, Shira, and Torah. "Good Shabbos" was first considered to be 
extra. 

This goal, not to speak any extra words, is beyond the ability of anyone 
I know. It can’t even be considered a lifetime goal for most people. 
Nevertheless, understanding what is supposed to happen is important 
for everyone to know. We now have a glimpse of what Shabbos, in a 
perfect world, is supposed to look like and this is in stark contrast to 
what many of us believe it is supposed to look like. To many people, 
Shabbos is about long Shabbos meals with guests (not Mitzvah guests, 
just friends), a lot of Shmoozing, a lot of sleep, and a lot of passing the 
time away.   

Instead, in a perfect world, people should appreciate 
that the responsibility to fulfill the Mitzvah of Oneg 
Shabbos has a specific goal, not to be individually 
interpreted, as many people believe. It is supposed 
to bring people closer to Hashem in the manner 
that Hashem prescribes. Kavod Shabbos isn’t open 
to people’s personal interpretations. While we 
may never experience a perfect Shabbos, 
knowing what Shabbos is intended to look 
like allows us to work towards that goal and 
not against it. 

This need to know what happens in a perfect 
world applies to learning the laws of Lashon Hara, Tefilla, and the extent 
of our responsibility of learning Torah. It is also necessary for people 
to know how the perfect employer, spouse, and friend are supposed 
to act. While some people may have their own “chilled” version of 
employers, spouses, and friends, it is still very important to know what 
the norm really is. 

I
Learning What Is Above Ourselves By Rabbi Shmuel Gluck
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By Rabbi Shmuel Gluck

fter Moshe Rabbeinu instructs Klal Yisroel to collect the 
necessary material to build the Mishkan, the Pasuk says that 
V’chein Ta’asu: So shall you do. This added instruction has 

a purpose. Rashi explains that the future tense requires them to 
constantly replace any Keilim that requires replacement. 

The Malbim explains, Shekol Echod Yivneh Lo Mikdosh B’Chadrei Libo, 
every person should build a Mishkan in his heart. This concept is a 
common one. It’s the explanation for Mizmor Shir Chanukas Habayis 
L’Dovid, which doesn’t speak about the Bais Hamikdash at all and 
refers to the Mikdash inside each person. What exactly does this 
mean, to build a Mikdash inside a person?

The behavior of each Mitzvah is less significant than how it intends to 
change the person that did it. Putting on Tefillin, for example, is mostly 
important because it invokes Yetzias Mitzrayim and reminds people 

to make their mind and actions subservient to Hashem. Without 
accomplishing, or at least working towards the intended goal, the act 
of putting on Tefillin becomes a hollow one.
 
The Bais Hamikdash intends to transform people by internalizing the 
concept of Shivisi Hashem L’negdi Tomid, that I place Hashem before 
me at all times. Just as wearing Tefillin for a short time in the day should 
reinforce its message throughout the day, the short visits to the Bais 
Hamikdash should enforce its message throughout people’s lives.

Today, sadly, we have no Bais Hamikdash. Nevertheless, we are 
instructed, Shekol Echod Yivneh Lo Mikdash B’Chadrei Libo, to take 
the message of the Bais Hamikdash and apply it to our hearts, our 
lives, and our every action. 

A
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Parshas Terumah - Purim #1 - Alternating Current 

David Gurwitz 
 

It is quite helpful to consider how electricity gets to the outlets in our homes. It comes from major power plants and 
then, through a series of intermediaries, known as either step-up or step-down transformers, the voltage is regulated 
to be usable at our level. This system allows us to see, in an analogous way, that there are many systems of 
“alternating current energy” in the world on both physical and spiritual levels.  

Let’s explore some of them. 

One way is to consider the seven days of creation. On day 1, Hashem filled the entire universe - laHashem haaretz 
umeloah. On day 2, the focus came from separating top, shomayim, and bottom, aretz. On day 3, the energy 
separated land from sea. On day 4, the flow went back up to the luminaries. 

On day 5, once again, Hashem separated from top to bottom, creating birds and fish. On day 6, Hashem donned the 
“grandeur” of completion, with hints of two destructions of the Bais Hamikdosh, and then, with the completed house 
in mind, Tehillim 93 states, “Aidosecha ne’emnu meod leveischa no’ava kodesh, Hashem lorech yomim - Your 
testimonies are exceedingly trustworthy, about your house, the sacred dwelling, Hashem, it should be for long days.” 

Then, on day 7, mizmor shir leyom haShabbos, whose first letters spelled hashaleim, the completed. 

This week’s parsha, Parshas Terumah, which means an uplifted set aside portion, details the structure of and the 
vessels used within the first communal house with tremendous spiritual alternating current energy, the Mishkan, 
the  temporary physical dwelling of the Shechina, lashon Mishkan, in the desert. 

Parshas Terumah discusses in precise detail the Mishkan and the vessels to be constructed for the inside. The four 
main vessels were the Aron, Shulchan, Menorah, and Mizbeiach, all representing various aspects of the foundations 
of our lives.  

The Aron contained the Luchos. It was placed in the chamber called the Kodesh Hakodoshim, the Holy of Holies. The 
next item was the Shulchan, the table. Twelve loaves of bread were placed on it in two columns of six loaves each. 
This signified the importance of work, earning a living. The Menorah was placed not in the inner chamber, but outside 
of the Holy of Holies. This showed that the Torah has its own light. Finally, the Mizbeiach was made of wood that came 
from trees that were planted by Yaakov Avinu, who prophetically saw the need for this wood in the desert. He gave 
instructions to have these trees taken when the Bnei Yisroel left Mitzrayim after his death. 

We can now understand why the Tehillim associated with Parshas Terumah is kappitel 26: “L’Dovid, shofteini Hashem 
ki ani betumi holachti - Of Dovid, judge me, Hashem, for I have walked in my perfect innocence.” Posuk 8 states, 
“Hashem, ahavati me’on beisecha, mishkan kevodecha - Hashem, I love the house where you dwell and the place 
where your glory resides.” The physical house with the spiritual focus was the goal.  

Rav Avrohom Chaim Feuer, in his classic work on Tehillim, describes how the Medrash Shocher Tov and Tanchumah 
show that this posuk, while clearly addressing the Mishkan, also relates in a fascinating way to the alternating energy 
of the the seven days of creation. How?  

The Mishkan was a miniature model, and a small space being filled by Hashem’s Presence, just like the entire world 
is so filled on day 1. The paroches or curtains covering the Mishkan were keneged the rokia or separating skies which 

he entirety of Parshas Terumah deals with Hashem giving 
us the Mitzvah of ועשו לי מקדש, make for me a sanctuary, 
consecrate a temple for the שכינה to dwell in. Looking at 

the Mitzvah on a simple level, it appears to be something that 
all religions can relate to. All religions have temples, churches, 
mosques, ashrams etc. someplace to congregate to do whatever 
they do. However, the Ramban, alerts us to a totally different 
dimension that our מקדש/משכן was meant to be. He writes (25:1) 
 quoting a Zohar in) משכן the secret identity of the וסוד המשכן הוא
Parshas Pekudei-see Rav Chavel) is to perpetuate the level of 
 on a regular, constant basis. The הר סיני that reigned over שכינה
Ramban goes on to explain in numerous places (see Rav Chavel) 
the details of how they align with one another. But suffice for us 
to know that the משכן was meant to be a portable מעמד הר סיני for 
us to be surrounded with the same limited accesses as הר סיני had. 
How elementary it is for us to understand that the focal point of 
the משכן was the ארון הקודש with the לוחות and Sefer Torah because 
that’s what the משכן was all about.

In the Torah’s description of how to make the ארון, some of them 
are clear, without any debate. However, some of them are debated 
among Rishonim – if the rings through which the Badim (poles) 
were placed, were on bottom, on top or both. Mefarshim take 
note of the opinion of Ibn Ezra (also Abrabanel) who holds that 
the bottom of the Aron was not a straight, flat bottom, upon 
which the Aron rested, rather the Aron rested on four small legs, 
like a night table between two beds, (arguing that פעמותיו means 
“legs” as we find in Shir Hashirim (7:2) מה יפו פעמיך בנעלים and it 
would be disrespectful and belittling for the Aron to sit directly 
on the floor). 

What an awesome lesson is revealed to us in the Sefer ארשת שפתינו 
(Rav Eliyahu Shlesinger – Rav of Giloh) quoting Rav Chaim 
Walkin in the name of his father. The architecture of the Aron is 
meant to teach us how to appreciate Torah. רגלים mean feet but 
can also be used as stationary feet, holding up something but 
remaining immobile, not moving anywhere. Angels also have 
feet but ורגליהם רגל ישרה (Yechezkiel 1:7) straight. Zecharia (3:7) 
called angels העומדים האלה, they cannot elevate themselves from 
the level they were created on-they just “stand”. פעמיך are also feet 
but they move and is used to describe the movement of Yisroel 
coming to the בית המקדש (Shir Hashirim 7:2). The Aron’s message 
is that when it comes to Torah there always has to be a forward, 
upward movement. 

He brings a “Hafledikeh” Vort from Rav Aryeh Zev Levin הי"ד, a 
Navardiker Baal Mussar murdered by the Germans. The Pasuk 

(Yeshaya 6:2) describes Malachim as having six wings; בשתים יכסה 
 two to cover his face, two to cover-פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים לעופף
his feet and two to fly with. He asked, we understand the two to 
cover his face – proximity to “Shechina” and the two wings to fly 
is also understood. But why is it necessary for a Malach to cover 
his feet? He answers – “Peledik”, that the Malach’s feet that do 
not allow him to elevate himself, to become greater, causing his 
spiritual stagnation are a source of embarrassment to him – ער" 
.שפתים ישק .he wants them out of sight שעמט זיך"

The “Velt” confers this idea with a “Vertel” on the words בשמים" 
 we should  בשמים-when it comes to Ruchnius ממעל ועל הארץ מתחת"
always look to the ones that are above us – ממעל – and strive to 
reach higher. But when it comes to Gashmius – על הארץ – we 
should look at those that have less than we do – מתחת – and 
learn to appreciate what we have instead of engaging in the 
exhausting and endless quest for “more” Gashmius. The Mussar 
we heard from our Rabbeim was that man has the capacity for 
two conflicting sentiments – always searching for more, never 
being sated, contrasting the feelings of having enough – מדת 
 Mans test is to know when to employ each of those .ההסתפקות
Middos because without thought or Mussar we usually get it 
wrong. 

The message of the “feet” of the Aron Kodesh is to constantly 
search for the next מדריגה, for us to climb higher on the ladder 
that reaches the כסא הכבוד. Many of us, of advanced years, when 
that yearning that drove us in our Yeshiva years – one of the 
Berachos of youth that we never really appreciated when we 
had it – we may have forgotten it and settled into the comfort 
zone of moving along on cruise control. We accept our מדריגה 
and are resigned to it with the shrug; “that’s just the way I 
am”. We cannot ignore our “feet” mimicking the Malachs. We 
cannot ignore what has happened in the aftermath of the Siyum 
Hashas. Thousands of Yiden suddenly getting “Aron feet” and 
undertaking Limud Hatorah that they thought was beyond 
them. These Parshios dealing with the Mishkan should help us 
remember that the focal point of Klal Yisroel’s existence is the 
 כי הם and the Torah it housed. May we all understand ארון הקודש
.חיינו וארך ימינו

May we all be Zocheh.
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Preparing to give – הכנה לתרומה 
As a teacher, I work and help students achieve and their families 
turn to me to be consistent. Among my many responsibilities, I 
am president of a Talmud Torah and a yeshiva. One of the 
yeshivas asked me to raise funds for them for a pressing need. As 
I was asked so I did, and I called a certain wealthy man for a 
donation. 
Before I could ask for anything, the man was excited to hear it 
was me on the line and he said: “Just today, my son’s yeshiva 
called and told me that they could not move my son to the next 
class and they suggested that I bring my son to you, and 
whatever you decide, the yeshiva will accept… I did not know 
where to turn and the Rav himself called me…” 
Of course I set aside time for his son and because of my effort, his 
heart was open for tzedakah and he donated a large sum to the 
yeshiva, above and beyond expectations. The administration of 
the yeshiva was moved by the donation and marveled at the 
hashgacha of the Creator and how things worked out. 

 צ.ה.
We came back with an answer –  עם תשובהחזרנו  

Ten minutes after we left the simcha hall, I realized that I forgot 
my cellphone in the hall. 
Having no choice, I asked the driver to turn back to the hall so I 
could look for the cellphone since I would be lost without it. 
We turned around and went back to the hall. Not a moment 
later, my son who was also at the simcha brought me the 
cellphone as I was walking back into the hall. The hall was almost 
empty, and I did not understand why my son had not gone 
home?! 
My son explained to me that he missed his ride and the buses 
were no longer running at that late hour. I immediately offered 
them a ride, they squeezed in the car with their family and we 
brought them to the door of their house. 
Then I understood why I lost my cellphone; it was only to give my 
son and his family a ride home. 

 צ.ה.
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You shall take My portion – תקחו את תרומתי 
Moreinu HaRav shlit”a relates: There was an old man by the name 
of R’ Yehuda Levin zt”l n the Ba’al HaTanya shul in Meah Sheorim, 
who used to prepare an elaborate Melave Malkah seudah for the 
community every motzaei Shabbos. He would exert himself to 
prepare for this meal more than he was able to. Once, I asked him 
about this custom and he told me that he once went into the 
Lubavitcher Rebbe and the Rebbe asked him who prepares the 
Melaveh Malkah seudah in the Bais Midrash every week? He replied 
that he is the one who does it. The Rebbe told him: “You are 
mistaken! It is not you who gives, rather, it is the Creator Yisbarach 
Who gives everything!” These words of the Rebbe entered his ears 
quite well, and he believed them with complete faith. He decided 
that if the Creator gives, then we find that everything is on the 
account of the Creator, therefore, every week he generously 
provides all that he is able to. 
HaKadosh Baruch Hu wants the Children of Israel to be partners in 
the Mishkan, that every Jew should share a part in this holy place. 
He commanded to collect donations from them, but the command 
was given using a strange language:  ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר'
 They shall take to Me a portion‘ – לבו תקחו את תרומתי' ידבנו 
[donation], from every man whose heart will motivate him you shall 
take My portion’ (25:2). Seemingly, there is a contradiction between 
‘you shall take’ and ‘donation’ since donations are given and not 
taken. But the truth is that HaKadosh Baruch Hu created everything 
and the whole world is His, so how is giving relevant to the Creator? 
Therefore, the expression ‘you shall take’ is used, for even when 
you ‘give’ for the Creator, you are actually taking. It is impossible to 
give to the Creator it is only possible to receive from the Creator. 
It is well-known that the Chofetz Chaim would seclude himself for 
about two hours every day during which he would be alone with his 
Maker and he would do self-introspection. Once, they heard him 
speaking with HaKadosh Baruch Hu: “Ribono shel Olam [Master of 
the World], you gave me the Mishnah Berurah, you gave me the 
Chofetz Chaim, and what have I given You?!” This is how one speaks 
when he lives a life with the belief that everything belongs to the 
Creator. This is how we must live as well, with a constant reminder 
that everything we have is from the Creator. When we remember 
these words, it is easier to part with money that we jealously keep 
for ourselves. In particular in the month of Adar when we say, 
‘Whoever stretches out his hand, give him’. 

            – Tiv HaTorah - Terumah  
-  

                                                                      לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    

For questions, comments, to purchase the Sefer “Parshah Pshetl”, or to receive a free weekly Dvar Torah on the Parsha- Please email: ParshaPshetel@gmail.com  Thank you, Y. Schechter 

A Father’s Pleasure 
דבר אל בני ישראל ויקחו  “ 25:2
לי תרומה, מאת כל איש אשר  
 ”ידבנו לבו תקחו את תרומתי 
“Speak to B’nei Yisroel and 

let them take for Me a portion, from every 
man whose heart motivates him you shall 
take My portion.”  Why does the Posuk say, 
 – that his heart will desire – ”אשר ידבנו לבו“
in the future tense, instead of saying what 
would seem to be more appropriate – “  אשר
    ?that his heart desired – ”נדבו לבו
 Why does the Posuk say, “ויקחו” – 
that one should “take” Terumah, instead of 
saying, “ויתנו” – that one should “give” 
Terumah?  Regarding the relationship 
between a father and a son; the father has 
more Hana’ah when he gives to his son and 
his son takes from him than when he 
accepts from his son and his son is the giver.  
All the more so this is true regarding the 
Melech Malchei Hamlachim, Hakodosh 
Boruch Hu, Who has more pleasure when 
He gives reward to Klal Yisroel, than when 
Klal Yisroel give money to Tzedakah for His 
sake.  “דבר אל בני ישראל” – Speak to Klal 
Yisroel and let them know the truth, “ויקחו” 
that when they are taking and Hakodosh 
Boruch Hu is giving, “לי תרומה” – that is the 
main Terumah for Me – It is most 
preferable to Me, for I am giving, and they 
are receiving.  However, when they are 
giving and I am receiving, that is not the 
main Terumah.  “מאת כל איש אשר ידבנו לבו” – 
Nonetheless, if they give with good and 
proper desire, then “תקחו את תרומתי” – I will 
take the Terumah from them, even though 
it is not the main Terumah – for they are 
giving and I am receiving. ( חכמת התורה)  
 Why does the Posuk say, “ אשר
 that his heart will desire – in the – ”ידבנו לבו
future, instead of saying what would seem 
to be more appropriate – “אשר נדבו לבו” – 
that his heart desired?  It says in the 
Rambam in Hilchos Geirushin 2:3 that the 
reason we are allowed to force a Yid to 
perform a Mitzvah, and beat him until he 
says he wants to do the Mitzvah is because 
by every Yid, his heart has a desire to fulfill 
Rotzon Hashem.  That which he is not doing 
so at any point in time is only because the 
powers of evil overcome him, and don’t 
allow him to do that which he really wants 
to.  Beating him gets rid of the powers of 
evil, and then when he says he wants to 
perform the Mitzvah, he wants to do so with 
a full heart.  This is not so with other 
nations of the world, for even if they are 
forced to fulfill the Rotzon Hashem, they 
would only do so because they are being 
forced, and not because they have a true 

desire to do so.  This answers the question 
of why it was fair that Klal Yisroel were 
forced to accept the Torah when Hakodosh 
Boruch Hu suspended a mountain over 
their heads, when other nations could 
complain that had they been forced the 
same way, they too would have accepted the 
Torah.  While they may have accepted the 
Torah, they would not have accepted with a 
full heart, whereas Klal Yisroel did so with 
a full heart.  This is what the Torah is 
telling us here. All Terumah was accepted, 
 for by Klal – ”מאת כל איש אשר ידבנו לבו“
Yisroel, even if they do not seem to be giving 
with a full heart, and are being pressured 
and or forced to do so, nonetheless, at some 
time in the future, their heart will want to 
do it, and that is why it is accepted – all of 
Klal Yisroel truly want to do Rotzon 
Hashem. ( יגל יעקב) 

 The Gemara in Kiddushin 5b tells 
us that if a woman gives a gift to a very 
important man, and he in turn asks her to 
be betrothed to him and she agrees, the 
Kiddushin takes effect.  The reason for this 
is because it is an honor and privilege to 
have someone of great importance accept a 
gift from a commoner, it is as if the giver of 
the gift becomes the receiver, and the 
receiver becomes the giver – the important 
man becomes the giver and the woman the 
receiver, and thus the Kiddushin works.  By 
Hakodosh Boruch Hu accepting a gift from 
Klal Yisroel, it is a great honor and 
privilege for Klal Yisroel, so that although 
the Yid is giving the Terumah, it is really 
Hakodosh Boruch Hu being the giver, and 
the Yid the receiver.  Aside from this, in 
truth it is Hakodosh Boruch Hu Who is the 
one giving, as Dovid Hamelech said, Divrei 
Hayomim 1:29:14 “כי ממך הכל, ומידך נתנו לך” – 
“For everything is from You, and from Your 
hand we have given to You.”  Klal Yisroel 
are taking by giving Terumah, for they are 
allowed to use that which is Hakodosh 
Boruch Hu’s to give to Him, and they will 
receive reward for it. ( אלשי"ך)  

 It says in the Tana D’vei Eliyahu 
that at the time that Klal Yisroel said   נעשה
ויקחו לי  “ ,Hakodosh Boruch Hu said ,ונשמע 
 Brochos 35a – There seems to be a  ”.תרומה
contradiction in two Pesukim in Tehillim.  
In 24:1 the Posuk says, “ לד' הארץ ומלואה” – 
which states that everything is Hakodosh 
Boruch Hu’s.  Then in Tehillim 115:16 it 
says, “ והארץ נתן לבני אדם” – which says that 
Hakodosh Boruch Hu gave man the earth. 
Is the land Hakodosh Boruch Hu’s or 
man’s?  The Gemara answers that when the 

Posuk says that the land is Hakodosh 
Boruch Hu’s, that is when man is not doing 
the Rotzon of Hakodosh Boruch Hu, and 
when it says the land is man’s, that is when 
he is doing the Rotzon Hashem.  Shabbos 
153b – One who takes Terumah from that 
which is not his, his Terumah is not 
Terumah.  Now we can understand the 
Medrash of the connection between Klal 
Yisroel saying נעשה ונשמע and Hakodosh 
Boruch Hu then saying, “ ויקחו לי תרומה.”  One 
can only take Terumah from that which is 
his.  Now that Klal Yisroel said, “  נעשה
 they were doing the Rotzon – ”ונשמע 
Hashem, and therefore the land was theirs.  
This made it an appropriate time for 
Hakodosh Boruch Hu to say, “ ויקחו לי תרומה” 
– for now that they were doing the Rotzon 
Hashem, and that made the land theirs – it 
was only then that their Terumah would 
work. (מדרש יהונתן) 

 This was not just for Klal Yisroel 
at that time, when they were giving 
contributions for the Mishkan, but it was a 
message for Klal Yisroel for all time.  When 
one will in the future give Tzedakah with 
his heart, with desire, it is a Zechus that he 
is given the opportunity to do so.  In truth, 
everything is Hakodosh Boruch Hu’s, and 
when one gives Tzedakah one should not be 
entitled to reward, for he is in essence 
giving away that which is not his – it is 
Hashem’s.  Hakodosh Boruch Hu gives us 
the great Zechus of giving Tzedakah, and if 
we will do so with true desire for the sake of 
Hakodosh Boruch Hu, then Hakodosh 
Boruch Hu considers it is as if we gave away 
from that which was ours.  We need to know 
that there is nothing which brings more 
pleasure to our Father in Shomayim, 
Hakodosh Boruch Hu, than giving us 
goodness.  When one fulfills the Rotzon 
Hashem and gives money to the needy, 
especially to Talmidei Chachomim, then he 
is bringing the Shem Havayah of Hakodosh 
Boruch Hu together.  By giving Tzedakah 
only because Hashem commanded us to, 
that makes it as if we are giving it to 
Hashem.  The Torah says, “תקחו” – that we 
should “take” for what we are receiving in 
return is much greater than what we are 
giving.  There can be no greater Zechus 
than fulfilling the Rotzon Hashem, thereby 
being Zoche to reward – that which gives 
our Father in Heaven much pleasure.  May 
we be Zoche to make Hakodosh Boruch Hu 
proud of us, by our fulfilling His Rotzon at 
all times, and His giving us an abundance 
of goodness.   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS TERUMAH 
THE FIFTY CUBIT POST UPON WHICH HAMAN WAS HUNG 

 
One of the very interesting parts of the Megillah is that of Haman being advised to build a tree fifty cubits high and to hang Mordechai on it. 
At the end, he himself met the fate that he intended for Mordechai. The plot thickens when Haman has to find a piece of wood that is fifty 
cubits high. The Medrash says that he asked his son who was a ruler in another province where the Taivah of Noach landed, and asked him 
to send him one of the planks since the height of fifty was part of the Taivah's measurements. Don't be mistaken into thinking that the fifty 
cubits is just a random chosen rounded figure, and that the source of this plank originated in Noach's Taivah is a coincidence. Every detail 
was nefariously planned. What could be Haman's intentions with this 50 cubit wooden hang post aside that it was to kill and display 
Mordechai's body? 
 
The Chazal learn out that the writing of the Megillas Esther much be on parchment that has grooved lines called טוטריש  just like a הזוזמ . What 
is the connection between the two?  
The Chasam Sofer explains the incredible thread of chesed that is weaved throughout the Megillah by Mordechai to benefit Esther his cousin. 
She was an orphan without living parents from birth. Upon hearing the death of her two parents while living in Eretz Yisrael, he immediately 
picked himself up and went to Esther in order to raise her. Even from the time she was chosen to be taken to the King's palace to see if she 
would be fitting for the title of Achasveirosh's new queen, he took up his dwelling place to be at the gate of the palace in order to constantly 
keep a watchful eye on her.  
 
In reality this conduct was inappropriate and unbefitting for a prestigious member of the Sanhedrin, yet he nevertheless took this 
responsibility upon himself for a few years without any lapse. It was this incredible chesed that Mordechai performed to Esther day after day, 
month after month, year after year, that nullified the irrevocable decree of Haman's masterminded evil plan of the genocide of the entire 
Jewish Nation. The Sefas Emes (Purim )זלרת  adds that the fact the Megillah told us this fact that Mordecahi every day was at the King's gate 
to keep a close watch on the welfare of Esther teaches us that his righteous conduct of chesed was instrumental in the miracle of Purim just 
like every other detail given in the Megillah. 
 
The Chasam Sofer continues and says now we can understand the requirement that the parchment upon which Megillas Esther is written, 
must parallel that of the mezuzah. The mezuzah on the outside of one's house serves as a protection to the inside. The name of  is written  ידש
on the exterior of the parchment which is the acronym of לארשי תריד רמוש .  
 
Hashem's chesed is unlike every other king who remains inside the palace and his guards watch and protect him from the outside. Not so 
Hashem, who as omnipotent and omniscient as He is, He nevertheless guards his people from the outside. But just like Mordechai who 
unbefitting to his greatness he raised and watched Esther from the outside like a mezuzah with the name ידש , so too Hashem watched over 
Yisrael with the miracle of Purim. In the sefer Ori Veyishee, he adds to prove the point of the Chasam Sofer by saying that הזוזמ  is gematria 

יכדרמ . Mordechai was a shemirah to Esther like a mezuzah, and therefore the story of Mordechai and Esther in the Megillah must be written 
on the same parchment required for a mezuzah. 
 
Rav Olshin Shlita explains with the above why our Chachamim established these mitzvos of םיינעל תונתמו  תונמ חולשמ  on Purim. The answer 
is that since the salvation of Purim came about through the incredible chesed of Mordechai to Esther, on this day we want to enforce this 
middah in Klal Yisrael so they should realize how important it is.    
 
Let us now try to understand the plot to hang Mordechai on a fifty foot plank of wood from Noach's Taivah. The Medrash relates that when 
Avraham Avinu met Malki Tzedek (Shem the son of Noach) he asked him what zechus did you and your family have that you were saved from 
the Mabbul? He answered from the tzedakah we performed in the Taivah of sleepless nights for an entire year sustaining the animals and 
birds inside, each one with their unique foods and their particular feeding times. We must view his answer in the background that the Torah  
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המורתילוחקיולארשיינבלארבד
Speak to Bnei Yisrael and let them take for Me a portion. (25:2)

“Them” refers to the people, to those in charge of 
collecting funds. It definitely does not refer to Moshe Rabbeinu and 
Aharon HaKohen. They could not be the collectors, because If Moshe 
and Aharon were to come knocking on someone’s door and state 
that they were going door-to-door collecting money, would anyone 
be so audacious as to say, “no!”? Certainly not. One does not turn 
his back on the leaders of Klal Yisrael. This is not the way Hashem 
wanted the Mishkan to be built. It had to be the product of free-will 
contributions.

Furthermore, as Horav Reuven Karlinsky, zl, observes, if 
Moshe and Aharon were to collect the money through the medium 
of Ruach HaKodesh, Divine Inspiration, they would be able to 
ascertain and discern the origin of this money: Was it “kosher”? Was 
it earned appropriately, or through measures that are less than 
acceptable? If Moshe and Aharon were to canvass for appropriately-
earned money, they might return with a paltry sum. They 
maintained extremely high standards, and few people would be able 
to live up to them.

The Satmar Rav, zl, was an extraordinary baal tzedakah. 
Once a young fellow studying in Kollel came to the Rebbe and asked 
for financial assistance. The Rebbe removed an envelope from his 
desk and gave it to the young man. Afterwards, a man walked in 
and, he, too, asked for assistance. The second supplicant was an 
ordinary man who had not been devoting his days and nights to 
Torah study. He was in need, and the Rebbe also gave him an 
envelope, but apparently the contents of the second envelope far-
exceeded that of the first envelope. This prompted the first young 
man to return to the Rebbe and ask for a reason. (It is not that he 
was a mechutzaf, impertinent. He was not second-guessing the 
Rebbe; rather, he thought that he might be manifesting a personal 
failing which had prompted the Rebbe to diminish his portion.)

The Rebbe looked at the young man and asked, “You would 
like funds from that envelope? No problem. That money is readily 
available, and I will be happy to give you from there. The money that 
I gave you was from a special fund.” When the Rebbe saw that the 
young man was looking at him incredulously, he said, “Let me 
explain. I have a number of funds in my possession, monies that 
come from various sources. The money that I gave you comes from a 
source that is unusually blessed. How can you compare funds?”

People came to the Rebbe with money that they had 
derived from different sources and under varied circumstances. 
Furthermore, all of his donors were not alike. Some gave to impress, 
others out of guilt, while a select few gave what they had l’shem 
Shomayim, for the sake of Heaven. The Satmar Rav was a holy man 
who could distinguish between sources, and, as such, he made an 
effort to “unite” the benefactor with the appropriate beneficiary.

יתמורתתאוחקתובלונבדירשאשיאלכתאמהמורתילוחקיו
And let them take for Me a portion from every man whose heart 

motivates him you shall take My portion. (25:2)

Horav Gamliel Rabinowitz, Shlita, interprets this pasuk
homiletically, employing it to establish the guideline for tzedakah, 

charitable giving. Ish asher yidvenu libo; a man whose heart compels 
him to give, who gives sincerely, has attained a lofty achievement. 
We all give, because we can, because Hashem has commanded us to 
give. Do we give out of shame, afraid of what our friends will say? 
Do we give out of a sense of guilt? How does one reach the plateau 
of honest, heartfelt giving? He must believe that it is not his money 
that he is giving to the poor man, but Terumasi; it is Hashem’s 
money. You are taking the portion that you are giving from Hashem’s 
treasury, a portion of which happens to be in your possession. 
Everything belongs to Hashem, and He has deposited it with you for 
the purpose of “spreading the wealth.” Thus, the ritual of giving 
tzedakah is actually the process of taking Heavenly funds and giving 
them to tzedakah. Until one achieves the point that he realises and 
acknowledges the Source of the funds in his possession, he cannot 
achieve yidvenu libo. As long as one considers the funds to be his 
own, he will never achieve the level of yidvenu libo.

The Satmar Rav, zl, was an extraordinary baal tzedakah, 
serving as the address for every hard-luck story, every Jew who 
required financial assistance. He once asked a wealthy Jew to 
increase his annual stipend. The man replied, “Rebbe, with my ten 
fingers (he raised both hands), I slaved to make my fortune.” The 
Rebbe replied, “By us (in our Torah circles), these “ten fingers” are 
referred to as siyata diShmaya, Heavenly assistance. Nothing –
absolutely nothing – is achieved without Hashem’s will that it 
succeed. Without Hashem, one is unable to accomplish anything. 
While most of us know this, we sustain this awareness only until we 
“make it.” Once the achievement occurs, we soon forget what we 
have believed and acknowledged all the time. Now it is all our own 
expertise, acumen, etc. that catalysed our growth and success. 
Hashem is conveniently replaced with kochi v’otzem yadi, “My 
power and the might of my hand” (Devarim 8:17).

Rav Gamliel explains that this was the role which the 
gizbarim, treasurers, played in the Mishkan. They oversaw the 
collection and appropriation of the funds used for the construction 
of the sanctuary in the wilderness. They understood the true 
motives behind the contributions. Deeply righteous men, who were 
Divinely inspired to peer deep into the souls of those who stood 
before them with their contributions, these men were not swayed 
by a person’s station in life, lineage, or material assets. They looked 
for one thing: Money that people gave out of purity of heart and 
faith. The Jew who fully understands that whatever he possesses is 
from Hashem, is worthy of contributing to the Mishkan. 

Rav Gamliel remembers years earlier when he would often 
attend the melave malkah gathering at the Baal HaTanya shul in 
Meah Shearim. Many of the chassidei Chabad who lived in the area 
would attend this festive celebration of escorting out the Shabbos
Queen. The tables were decked with food galore for everyone to 
partake. One man, named Rav Yehudah Levin prepared and 
sponsored the weekly event. It was apparent from his extreme 
devotion to this endeavour that it held lofty spiritual significance to 
him.

When asked why this melave malkah was so special to him, 
Rav Yehudah explained that, years earlier, he had visited the 
Lubavitcher Rebbe, zl, who asked him, “Who sponsors melave 
malkah at the shul?” Rav Yehudah replied, “I do.” “You are 
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PPaarraasshhaass  TTrruummaahh  

A Humble 
Foundation

“Look at that building under construction, 
Avi.” 
“It is magnificent, Chaim. What is it?” 
“It is a Beis HaMedrash.” 
“What a beautiful place to learn 
Hashem’s Torah! That man looks like the 
building supervisor. I would like to ask 
him a few questions. 

Chaim and Avi walk over to the man. 
“Excuse me sir, are you in charge of 
construction of this 
building?” 
“Yes I am, 
young man.” 
“It is a truly 
beautiful 
structure.” 
“Boruch Hashem.” 
“How many people will sit 
in this Beis HaMedrash?” 
“B’ezras Hashem there will be 700 seats.” 
“What a Kiddush Hashem. Sir, what is the 
most important part the construction of 
this great building?” 
“The foundation, young man. The entire 
structure is built upon huge blocks of steel 
reinforced concrete. The weight of the 
whole building rests upon them. If one is 
even slightly larger than the other, the 
walls will not be straight, and the struc-
ture will eventually collapse.” 
“That is very interesting, sir. Is this a new 
concept?” 
“Far from it, young man. The Mishkan 
(Tabernacle) built by Betzalel in the de-
sert over 3000 years ago rested on the 
same principle.” 
“Really? I thought it was a portable struc-
ture.” 
“It was. However, the boards that 
formed the walls rested upon ‘adanim,’ 
square pegs with holes in them. These 
pegs were made of silver, and the boards 
were inserted into the holes.” 
“Where did the silver come from, sir?” 
“Each one of the 603,550 men of Klal 
Yisrael contributed half a shekel of silver 
(Shemos 38:26). Those half-shekels were 
melted down to make 96 adanim.” 
“Could a rich man contribute more?” 
“Definitely not. This trumah had to be an 
equal amount from every Jew.” 
“Why, sir?” 
“That is a very deep subject, young man. 
The Keli Yakar explains that the Mishkan 
was a structure upon which the Shechina 
(Divine Presence) would rest. Hashem 
only associates Himself (so to speak) with 

humility. Wherever there is a trace of 
gayva (pride), He will not go. Therefore, 
the Mishkan had to be a humble struc-
ture. The foundation was made of these 
silver pegs. They were made from equal 
contributions. No one could brag that he 
had a bigger share in the adanim. Simi-
larly, all 96 adanim were exactly the 
same size, another sign of humility – no 
one was greater than another. Lastly, they 
formed the foundation, the lowest and 
most humble part of the structure. So you 
see, young man, that the foundation 
upon which the Mishkan rested was hu-

mility.” 
“That is fascinating, sir. Please 
tell us more.” 

“The Keli Yakar elaborates 
that the pegs were called 
‘adanim,’ which has the 

same root as the word 
‘adon’ – master. This 
teaches us that one 
who lowers himself in 

this world, like the lowly pegs, becomes 
an ‘adon’ – a master – in the upper 
world. Similarly, one who lowers himself; 
Hashem lifts him and makes him the ye-
sod of the binyan – the foundation of the 
structure of Klal Yisrael. That humility is 
the yesod upon which the Jewish Nation 
is built.” 
“Thank you very much sir. I see that you 
really know what you are building.” 
 
Kinderlach . . . 
Humility is the key to greatness. Place 
yourself below other people. See their 
good qualities. Realize that they are older, 
wiser, wealthier, or more experienced 
than you. Do not try to act as their supe-
rior, rather, place them above you. Give 
them the honor and respect that they de-
serve. You will be building the foundation 
of a great structure – Klal Yisrael. You will 
be preparing a place for the Shechina to 
rest. And you will be making yourself truly 
great – an adon in the eyes of Hashem. 
 

Baby Face
“Oh, no. It’s that time of year again, 
Avi.” 
“What time, Chaim?” 
“The time when the parashas ha’shavuah 
speaks about the Mishkan.” 
“What’s wrong with that, Chaim?” 
“Nothing. It’s just all so boring to me. 
Ark, table, curtains, gold, silver, wool; 
what’s the point? We have no Mishkan 
nowadays.” 
“True. However, there are worlds of im-
portant and relevant things that we learn 

from these parshios. The Mishkan is to-
day’s news.” 
“Can you give me an example?” 
“Look at this verse. ‘You shall make two 
Kruvim of gold’ (Shemos 25:18). Let me 
ask you, ‘What is a Kruv?’” 
“It was an angelic figure with the face of 
a baby.” 
“Right. Do you know why it had a baby 
face, Chaim?” 
“No. Please enlighten me, Avi.” 
“Rav Yisrael Salanter, the founder of the 
Mussar movement, has a beautiful expla-
nation. He begins with the verse, ‘When 
Israel was a lad I loved him’ (Hoshea 
11:1). Which member of Klal Yisrael does 
Hashem love? One who manages to hold 
on to his youth.” 
“What does that mean? Aren’t we always 
told to act maturely; beyond our years?” 
“You are right, Chaim. However, Rav 
Yisrael is referring to that special quality 
of youth called flexibility. A young person 
is like a smooth paper which is easy to 
shape and mold into the desired form. 
Why? Because he listens to correction and 
acts upon it. Therefore, Hashem com-
manded Moshe to place the face of a 
child above the Aron Kodesh (Holy Ark). 
So that Klal Yisrael, both young and old, 
will learn to always see themselves as 
youths; to maintain that willingness and 
flexibility to change bad habits into good 
ones. To be soft as a reed, and always 
grow to higher and higher levels in To-
rah.” 
“That is beautiful.” 
“A striking example of this is found in 
parashas Ki Sisa. The verse (Shemos 33:11) 
refers to Yehoshua Bin Nun as a na’ar 
(youth).” 
“How old was he at the time?” 
“The Ramban calculates that he was 56 
years old.” 
“That’s not very young.” 
“Right. Rav Mordechai Shakovitzky zt”l 
once explained that Yehoshua was always 
willing to listen to his teacher, Moshe 
Rabbeinu. Thus he was always a na’ar; a 
person with the flexibility of youth.” 
“Avi, may we always stay eternally 
young.” 
“Amen.” 
 
Kinderlach . . . 
You have a special maaleh. It is easy for 
you to listen and grow. Use it to go up 
and up. Never stop listening to those who 
are able to help you. Never stop trying to 
improve yourself. Always stay soft and 
pliable, like a young baby’s skin. The se-
cret of eternal youth is yours. 
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PARSHAS  TERUMAH



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

he entirety of Parshas Terumah deals with Hashem giving 
us the Mitzvah of ועשו לי מקדש, make for me a sanctuary, 
consecrate a temple for the שכינה to dwell in. Looking at 

the Mitzvah on a simple level, it appears to be something that 
all religions can relate to. All religions have temples, churches, 
mosques, ashrams etc. someplace to congregate to do whatever 
they do. However, the Ramban, alerts us to a totally different 
dimension that our מקדש/משכן was meant to be. He writes (25:1) 
 quoting a Zohar in) משכן the secret identity of the וסוד המשכן הוא
Parshas Pekudei-see Rav Chavel) is to perpetuate the level of 
 on a regular, constant basis. The הר סיני that reigned over שכינה
Ramban goes on to explain in numerous places (see Rav Chavel) 
the details of how they align with one another. But suffice for us 
to know that the משכן was meant to be a portable מעמד הר סיני for 
us to be surrounded with the same limited accesses as הר סיני had. 
How elementary it is for us to understand that the focal point of 
the משכן was the ארון הקודש with the לוחות and Sefer Torah because 
that’s what the משכן was all about.

In the Torah’s description of how to make the ארון, some of them 
are clear, without any debate. However, some of them are debated 
among Rishonim – if the rings through which the Badim (poles) 
were placed, were on bottom, on top or both. Mefarshim take 
note of the opinion of Ibn Ezra (also Abrabanel) who holds that 
the bottom of the Aron was not a straight, flat bottom, upon 
which the Aron rested, rather the Aron rested on four small legs, 
like a night table between two beds, (arguing that פעמותיו means 
“legs” as we find in Shir Hashirim (7:2) מה יפו פעמיך בנעלים and it 
would be disrespectful and belittling for the Aron to sit directly 
on the floor). 

What an awesome lesson is revealed to us in the Sefer ארשת שפתינו 
(Rav Eliyahu Shlesinger – Rav of Giloh) quoting Rav Chaim 
Walkin in the name of his father. The architecture of the Aron is 
meant to teach us how to appreciate Torah. רגלים mean feet but 
can also be used as stationary feet, holding up something but 
remaining immobile, not moving anywhere. Angels also have 
feet but ורגליהם רגל ישרה (Yechezkiel 1:7) straight. Zecharia (3:7) 
called angels העומדים האלה, they cannot elevate themselves from 
the level they were created on-they just “stand”. פעמיך are also feet 
but they move and is used to describe the movement of Yisroel 
coming to the בית המקדש (Shir Hashirim 7:2). The Aron’s message 
is that when it comes to Torah there always has to be a forward, 
upward movement. 

He brings a “Hafledikeh” Vort from Rav Aryeh Zev Levin הי"ד, a 
Navardiker Baal Mussar murdered by the Germans. The Pasuk 

(Yeshaya 6:2) describes Malachim as having six wings; בשתים יכסה 
 two to cover his face, two to cover-פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים לעופף
his feet and two to fly with. He asked, we understand the two to 
cover his face – proximity to “Shechina” and the two wings to fly 
is also understood. But why is it necessary for a Malach to cover 
his feet? He answers – “Peledik”, that the Malach’s feet that do 
not allow him to elevate himself, to become greater, causing his 
spiritual stagnation are a source of embarrassment to him – ער" 
.שפתים ישק .he wants them out of sight שעמט זיך"

The “Velt” confers this idea with a “Vertel” on the words בשמים" 
 we should  בשמים-when it comes to Ruchnius ממעל ועל הארץ מתחת"
always look to the ones that are above us – ממעל – and strive to 
reach higher. But when it comes to Gashmius – על הארץ – we 
should look at those that have less than we do – מתחת – and 
learn to appreciate what we have instead of engaging in the 
exhausting and endless quest for “more” Gashmius. The Mussar 
we heard from our Rabbeim was that man has the capacity for 
two conflicting sentiments – always searching for more, never 
being sated, contrasting the feelings of having enough – מדת 
 Mans test is to know when to employ each of those .ההסתפקות
Middos because without thought or Mussar we usually get it 
wrong. 

The message of the “feet” of the Aron Kodesh is to constantly 
search for the next מדריגה, for us to climb higher on the ladder 
that reaches the כסא הכבוד. Many of us, of advanced years, when 
that yearning that drove us in our Yeshiva years – one of the 
Berachos of youth that we never really appreciated when we 
had it – we may have forgotten it and settled into the comfort 
zone of moving along on cruise control. We accept our מדריגה 
and are resigned to it with the shrug; “that’s just the way I 
am”. We cannot ignore our “feet” mimicking the Malachs. We 
cannot ignore what has happened in the aftermath of the Siyum 
Hashas. Thousands of Yiden suddenly getting “Aron feet” and 
undertaking Limud Hatorah that they thought was beyond 
them. These Parshios dealing with the Mishkan should help us 
remember that the focal point of Klal Yisroel’s existence is the 
 כי הם and the Torah it housed. May we all understand ארון הקודש
.חיינו וארך ימינו

May we all be Zocheh.
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Preparing to give – הכנה לתרומה 
As a teacher, I work and help students achieve and their families 
turn to me to be consistent. Among my many responsibilities, I 
am president of a Talmud Torah and a yeshiva. One of the 
yeshivas asked me to raise funds for them for a pressing need. As 
I was asked so I did, and I called a certain wealthy man for a 
donation. 
Before I could ask for anything, the man was excited to hear it 
was me on the line and he said: “Just today, my son’s yeshiva 
called and told me that they could not move my son to the next 
class and they suggested that I bring my son to you, and 
whatever you decide, the yeshiva will accept… I did not know 
where to turn and the Rav himself called me…” 
Of course I set aside time for his son and because of my effort, his 
heart was open for tzedakah and he donated a large sum to the 
yeshiva, above and beyond expectations. The administration of 
the yeshiva was moved by the donation and marveled at the 
hashgacha of the Creator and how things worked out. 

 צ.ה.
We came back with an answer –  עם תשובהחזרנו  

Ten minutes after we left the simcha hall, I realized that I forgot 
my cellphone in the hall. 
Having no choice, I asked the driver to turn back to the hall so I 
could look for the cellphone since I would be lost without it. 
We turned around and went back to the hall. Not a moment 
later, my son who was also at the simcha brought me the 
cellphone as I was walking back into the hall. The hall was almost 
empty, and I did not understand why my son had not gone 
home?! 
My son explained to me that he missed his ride and the buses 
were no longer running at that late hour. I immediately offered 
them a ride, they squeezed in the car with their family and we 
brought them to the door of their house. 
Then I understood why I lost my cellphone; it was only to give my 
son and his family a ride home. 

 צ.ה.
 

504.403 
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You shall take My portion – תקחו את תרומתי 
Moreinu HaRav shlit”a relates: There was an old man by the name 
of R’ Yehuda Levin zt”l n the Ba’al HaTanya shul in Meah Sheorim, 
who used to prepare an elaborate Melave Malkah seudah for the 
community every motzaei Shabbos. He would exert himself to 
prepare for this meal more than he was able to. Once, I asked him 
about this custom and he told me that he once went into the 
Lubavitcher Rebbe and the Rebbe asked him who prepares the 
Melaveh Malkah seudah in the Bais Midrash every week? He replied 
that he is the one who does it. The Rebbe told him: “You are 
mistaken! It is not you who gives, rather, it is the Creator Yisbarach 
Who gives everything!” These words of the Rebbe entered his ears 
quite well, and he believed them with complete faith. He decided 
that if the Creator gives, then we find that everything is on the 
account of the Creator, therefore, every week he generously 
provides all that he is able to. 
HaKadosh Baruch Hu wants the Children of Israel to be partners in 
the Mishkan, that every Jew should share a part in this holy place. 
He commanded to collect donations from them, but the command 
was given using a strange language:  ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר'
 They shall take to Me a portion‘ – לבו תקחו את תרומתי' ידבנו 
[donation], from every man whose heart will motivate him you shall 
take My portion’ (25:2). Seemingly, there is a contradiction between 
‘you shall take’ and ‘donation’ since donations are given and not 
taken. But the truth is that HaKadosh Baruch Hu created everything 
and the whole world is His, so how is giving relevant to the Creator? 
Therefore, the expression ‘you shall take’ is used, for even when 
you ‘give’ for the Creator, you are actually taking. It is impossible to 
give to the Creator it is only possible to receive from the Creator. 
It is well-known that the Chofetz Chaim would seclude himself for 
about two hours every day during which he would be alone with his 
Maker and he would do self-introspection. Once, they heard him 
speaking with HaKadosh Baruch Hu: “Ribono shel Olam [Master of 
the World], you gave me the Mishnah Berurah, you gave me the 
Chofetz Chaim, and what have I given You?!” This is how one speaks 
when he lives a life with the belief that everything belongs to the 
Creator. This is how we must live as well, with a constant reminder 
that everything we have is from the Creator. When we remember 
these words, it is easier to part with money that we jealously keep 
for ourselves. In particular in the month of Adar when we say, 
‘Whoever stretches out his hand, give him’. 

            – Tiv HaTorah - Terumah  
-  
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This is even hinted at in the Gemara (Succah 45b): ‘Perhaps you will 
say that once the Ohel Moed was hidden away and the service of 
the Mishkan was nullified that their promise is gone and their hope 
is ruined of the beams, the Torah states ‘shittim wood, standing’, 
they remain standing for all eternity.’ This hints to those compared 
to dry wood that it is incumbent on them to know that their deeds 
are valuable and will stand forever before the Creator Yisbarach 
Who does not demand more from a person than what he is 
capable of doing. Rather, he must strengthen himself to do what 
he can and Hashem will complete it for him as Dovid HaMelech 
said (Tehillim 57:3) 'לקל גמר עלי' – ‘to the G-d Who fulfills me’ and 
(Avos 2:21) ‘You are not required to complete the task’. 

Three pillars of the world –  שלשה עמודי עולם 
The avodah of building the Mishkan was a combination of all 
materials, whether gold, silver, copper, or precious stones which 
are locked away in vaults and are very valuable, or whether wool, 
scarlet thread and other cheap simple threads which anyone can 
acquire, to teach that they had to be combined and taken together 
for the service of Hashem. Not to be denigrated since they appear 
plain to the eyes, they should be considered as the three pillars 
upon which the world exists (Avos 1:2) ‘The world depends on 
three things – Torah study, avodah, and kind deeds.’ 
There are some people whose main portion and involvement is the 
pillar of Torah, sitting day and night between the pillars, exemplary 
of the saying ‘arising early, staying late and darkening their faces 
with words of the Torah. There are those who are involved in 
Tefillah, praying towards Above as a son before his father which is 
the main part of their service. And there are those who crave to 
benefit another person and to act kindly with all living things. The 
donation to the Mishkan teaches us that all three aspects were 
incorporated in the construction: ‘Aron HaEidus’ [Ark of the 
Testimony] alludes to the Torah which dwells within it. The 
‘shulchan’ [table] alludes to the trait of kindness – doing kind deeds 
– it provides sustenance to the world in the merit of the Show 
Bread. The ‘avodah of the karbanos’ is the avodah.  ונשלמה פרים'

ותינו'שפת  – ‘and let our lips substitute for bulls’ (Hoshea 14:3), this 
is the service of the heart which is prayer. This teaches us that each 
pillar is important by itself and the world depends on the three 
together. One pillar is not greater than another as it states 
(Yevamos 109b) ‘Whoever says “I only have Torah”, even Torah he 
does not have. 
Each day should be new to you –  בכל יום יהיו בעיניך כחדשים 
Sound advice is to be renewed like the eagle (Tehillim 103:5) – to 
study and keep the mitzvos with vitality and newness. We learn 
this from the Cherubim on the Aron. We are commanded to make 
a cover for the Aron and on it (25:18) 'שנים כרובים זהב' – ‘two gold 
cherubim’. Rashi explains, ‘Cherubim – they had the image of a 
child’s face.’ Hinted at here is that the person must constantly 
learn new things, always, this makes him a practiced student – with 
the enthusiasm of a child who does not yet have the burden of life 
upon him, and with this power he will merit to properly cling to the 
Torah. 
Thus, it is specifically on the Aron where the Torah resides, that the 
cherubim are on top with the image of a child, to teach that to be 
successful in learning Torah, the person must always be youthful in 
his studies. Also hinted by the term ‘two cherubim’, that the Torah 
is acquired with two things – studying in a group and having close 
friends. The discussion of students merits the illumination of Torah 
to shine. 
 
 

 בתוך לבי משכן אבנה
I will build a Mishkan within my heart 

 
Unity and close friends –  אחדות ודיבוק חברים 

After receiving the Torah, the Nation of Israel was on a 
tremendously high level and HaKadosh Baruch Hu strongly desired 
to dwell among them. He wanted them to make a worldly habitat 
for Him so He could be close to His close nation as it states in the 
Midrash (Shemos Rabbah 33:1), ‘Any place that you go, prepare a 
room for me so that I may dwell near you’. Therefore, Hashem 
Yisbarach commanded Moshe to teach the Children of Israel (25:2) 
 they shall take to Me a portion’ – ‘For me – to My‘ – 'ויקחו לי תרומה'
name’ (Rashi), 'מאת כל איש אשר ידבנו לבו' – ‘from every man whose 
heart will motivate him’ – with good will, they should bring their 
donations with desire and wholeheartedly, a fitting donation from 
us for the sake of the Creator Yisbarach Shemo. 
These words were spoken to all of Israel as one – whether those 
sitting up front as royalty where they were constantly found in the 
inner sanctum of Hashem delving in the four amos of halacha, or 
whether they were the mundane people involved in the daily 
hardship of earning a living toiling to bring home their daily bread. 
To all of them was given the merit, the power, and the possibility to 
build a house of sanctity for Hashem Yisbarach. It is only through the 
power of achdus [unity] which causes the resting of the Shechina 
here on earth. Through each one bringing what he could and 
complementing another, only then would there be re on earth. 
Through each one bringing what he could and complementing 
another, only then would there be (25:8)  ועשו לי מקדש ושכנתי'
 They shall make Me a Sanctuary, so that I may dwell‘ – בתוכם'
among them’ – within each and every one of them. 
This comes to teach us that the building of the Mishkan and every 
spiritual thing can only come about through the combining the 
service of each individual. No single man can erect and build the 
Mishkan by himself and only in this way, where everyone donated 
his portion, this one gave silver and gold, this one gave purple wool 
and crimson thread, together they made the Mishkan for Hashem. 
Therefore, even if it seems inappropriate to join together people of 
a higher status with those who have not merited to be counted as 
(Tehillim 27:4) 'שבתי בבית השם כל ימי חיי' – ‘that I dwell in the 
House of Hashem all the days of my life’, still, are they not beloved 
and cherished Above and whatever they strengthen themselves to 
do is very valuable and  ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו 'אחד המרבה

שמים'ל  – ‘one who offers much and one who offers little, as long as 
he directs his mind to Heaven’ Menachos 13:11) – this teaches us 
the work of the Mishkan. 

Shittim wood, standing –  עצי שטים עמדים 
The common expression of people regarding others who do not 
think clearly or behave properly is to refer to them as a ‘log of wood’ 
– that is, like wood, inanimate and lacking understanding, common 
sense. Here, when we are instructed to build the Mishkan to house 
the Shechina, we are commanded that the wood is significant, and 
we are to coat it with precious gold although inside it is empty. 
By way of a hint, we can say that the command 'ועשו ארון עצי שטים' 
– ‘they shall make an Aron of shittim wood’ (25:10) – to make the 
Aron, the most prestigious of all the holy utensils, specifically out of 
plain wood and then 'וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו' – ‘You 
shall cover it with pure gold, from inside and from outside you shall 
cover it’ (25:11) until it is fit to be the receptacle to contain the 
Luchos HaBris and reside in the holiest place – the Kodshei Kadashim 
– just as the rest of the structure of the Mishkan, first plain wood, 
then covered in gold. This is to teach us that when a person feels as 
if he is wood, he should be encouraged and know that he can be fit 
to be a vessel of servitude. 
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“They shall make Me a Sanctuary—so that I may dwell among them”

Surprisingly HKB”H Describes the Second Beis HaMikdash 
as More Glorious than the First

Rabbi Pinches Friedman
Parshas Terumah 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

Furthermore, we know that the third Beis HaMikdash 
will descend from the heavens.  Let us refer to Rashi and 
Tosafos (Succah 41a): הוא ומשוכלל  בנוי  מצפין,  שאנו  העתיד   "מקדש 

ידיך". כוננו  ה'  מקדש  שנאמר  משמים,  ויבוא  יגלה  The future Beis 
HaMikdash, which we anxiously await, will come down 
from the heavens and appear fully built and perfect, as 
it states (Shemos 15, 17): “A Mikdash, Hashem, that Your 
hands established.”  Thus, it is evident that the command 
for mankind to build a Sanctuary--"מקדש לי   is not—"ועשו 
referring to the third Beis HaMikdash.  This compels us to 
address another question that bothers the commentaries.  
If the future Beis HaMikdash will descend from the heavens 
fully-built and perfect, how will Yisrael le’asid la’vo fulfill the 
command of: “They shall make Me a Sanctuary, so that I 
may dwell among them”?  

“The glory of this last Bayis  
will be greater than that of the first”

We will begin to shed some light on the subject by focusing 
on HKB”H’s praise of the second Beis HaMikdash (Chagai 2, 
ובמקום :(9 צבאות  ה'  אמר  הראשון  מן  האחרון  הזה  הבית  כבוד  יהיה   "גדול 

 the glory of this last Bayis will“—הזה אתן שלום נאום ה' צבאות"
be greater than that of the first,” said Hashem, Master of 
Legions.  The Gemara (B.B. 3a) presents two interpretations 
of this passuk: "חד אמר בבנין"—according to the first opinion, 
the glory of the second Bayis relates to its physical structure.  
Its height was one-hundred cubits; whereas the height of the 
first Bayis was only thirty cubits.  "וחד אמר בשנים"—according 
to the second opinion, the glory of the second Bayis relates to 
the number of years it stood.  It stood for 420 years; whereas 
the first Bayis only stood for 410 years.

In this week’s parsha, parshas Terumah, we will focus on 
the mitzvas aseh to build a Beis HaMikdash (Shemos 25, 8): 
 ,they shall make Me a Sanctuary—"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
so that I may dwell among them. 

I would like to explore a passage in the Sifre (Beha’aloscha 
34) related to this passuk: בכל מקום שנאמר לי קיים לעולם ולעולמי" 

 עולמים. בכהנים הוא אומר וכהנו לי, בלוים הוא אומר והיו לי הלוים, בישראל

 הוא אומר כי לי בני ישראל עבדים, בבכורות הוא אומר כי לי כל בכור בבני ישראל,

מקדש". לי  ועשו  אומר  הוא  —”Wherever it says “to Me  במקדש 
 it implies that it will exist forevermore.  Regarding—״לי״
the kohanim, He says (Shemos 28, 41): “They shall be 
kohanim to Me.”  Regarding the leviim, He says (Bamidbar 
3, 12): “And the leviim shall be Mine (to me).”  Regarding 
Yisrael, he says (Vayikra 25, 55): “Bnei Yisrael are slaves 
to Me.”  Regarding the firstborn, He says (Bamidbar 8, 17): 
“For every firstborn of Bnei Yisrael was Mine (to me).”  
Regarding the Mikdash, He says: “They shall make a 
Mikdash for Me.”  

The commentaries are perplexed by the conclusion of this 
excerpt.  How can the Midrash expound the word ״לי״ in our 
passuk--"ועשו לי מקדש"—to imply that the Mikdash will endure 
for all eternity?  After all, the Beis HaMikdash was destroyed!  
It is implausible that HKB”H is referring to the third Beis 
HaMikdash, which will be built at the time of the future geulah 
and will stand forevermore.  For, it is untenable that Shlomo 
HaMelech, who built the first Beis HaMikdash, and the Torah-
scholars who returned from Bavel to build the second Beis 
HaMikdash did not fulfill the mitzvah of "ועשו לי מקדש"—simply 
because neither of those structures endured forever.  
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At first glance, this appears preposterous.  After all, the 
Gemara teaches us explicitly that five essential components 
of the first Beis HaMikdash were absent in the second Beis 
HaMikdash.  This fact is based on an elucidation of the 
passuk in the Navi concerning the building of the second Beis 
HaMikdash (Chagai 1, 8): ּבֹו ְוֶאְרֶצה  ַהָּבִית  ּוְבנּו  ֵעץ  ַוֲהֵבאֶתם  ָהָהר   "ֲעלּו 

 go up to the mountain and bring wood and—ְוֶאָּכְבָד ָאַמר ה'"
build the Bayis; I will be pleased with it and I will be 
honored, said Hashem.  The word "ְוֶאָּכְבָדה"—and I will be 
honored—in the passuk is written without the letter “hei” 
at the end, which has a numerical value of five.  The Gemara 
expounds (Yoma 21b): 

ה"א,  דמחוסר  שנא  מאי  ְוֶאָּכְבָדה,  וקרינן  ְוֶאָּכְבָד  בו  וארצה  דכתיב  "מאי 

וכפורת  ואלו הן ארון  בין מקדש ראשון למקדש שני,  אלו חמשה דברים שהיו 

וכרובים אש ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים".

What is alluded to by that which is written: “I will be 
pleased with it and I will be honored”?  It is written ְוֶאָּכְבָד 
, but we read it ְוֶאָּכְבָדה.  Why is it written without a “hei”?  
This alludes to the five items that differentiated the first 
Mikdash from the second Mikdash.  They are: The Aron, 
Kapores and Keruvim (viewed together as one, as part of the 
Aron), the heavenly fire (that descended onto the mizbeiach 
from the heavens), the Shechinah (did not dwell in the second 
Bayis), “ruach hakodesh” (there were no neviim during the 
time of the second Bayis), and the Urim V’Tumim.  In other 
words, the aberrant spelling of the word "ְוֶאָּכְבָדה"—with the 
letter “hei” absent at the end—alludes to the fact the glory of 
the second Beis HaMikdash was lacking due to the absence of 
these five essential components.

This being the case, it seems implausible to claim that the 
glory of the second Bayis was greater than that of the first 
merely because it was taller or because it stood ten years 
longer.  After all, five critical, fundamental elements were 
absent in the second Beis HaMikdash—the Aron, the heavenly 
fire, the presence of the Shechinah, “ruach hakodesh” and the 
“Urim V’Tumim.”  So, why does HKB”H say: “The glory of this 
last Bayis will be greater than that of the first”?

The First Beis HaMikdash Represents Torah 
She’b’chsav the Second Beis HaMikdash 

Represents Torah She’b’al Peh

I would like to propose a wonderful solution for these 
puzzling questions.  We learn a fundamental principle 

concerning the three Batei Mikdash from the immaculate 
teachings of the Kedushas Levi (Drushim for Chanukah).  He 
teaches us that the first Beis HaMikdash corresponded to 
Torah she’b’chsav; the second Beis HaMikdash corresponded 
to Torah she’b’al peh; the third Beis HaMikdash, that will be 
built shortly, in our times, will encompass both.  

This principle is also taught by the Sefas Emes (Purim 
5638).  Referring to the Gemara (Yoma 9b), he adds that this 
is why Chazal teach us that the first Beis HaMikdash was 
destroyed because of the three cardinal sins; whereas the 
second Beis HaMikdash was destroyed because of “sin’as 
chinam”—baseless hatred.  

Let us explain.  The three cardinal sins—avodah zarah, 
sexual immorality and murder—are mentioned and prohibited 
by Torah she’b’chsav.  Hence, because they transgressed them, 
the first Beis HaMikdash, representing Torah she’b’chsav, 
was destroyed.  Torah she’b’al peh, on the other hand, is 
acquired through dialectic and in-depth study with others.  
In the words of the Gemara (Berachos 63b): שאין התורה נקנית" 

 the Torah is only acquired in groups.  “Sin’as—אלא בחבורה"
chinam” disrupts and prevents learning in groups.  Hence, the 
second Beis HaMikdash, representing Torah she’b’al peh, was 
destroyed on account of “sin’as chinam.”  Nevertheless, it is 
incumbent upon us to explain the connections between the 
first Beis HaMikdash and Torah she’b’chsav and between the 
second Beis HaMikdash and Torah she’b’al peh.  

Now, this vital principle learned from the Kedushas Levi 
is also discussed by the great Rabbi Tzaddok HaKohen in Pri 
Tzaddik (Bechukosai 11).  He explains that during the times of 
the first Beis HaMikdash, everything was conducted via Torah 
she’b’chsav.  The prophecies of the neviim—representing the 
words of HKB”H—and the Ketuvim—written during the period 
of the first Beis HaMikdash—both are part of Torah she’b’chsav; 
they were given by HKB”H to the neviim and leaders of Yisrael, 
who wrote them down via “ruach hakodesh.”

He substantiates this contention with the elucidation 
of a certain Galilean (Shabbas 88a): אוריאן דיהב  רחמנא   "בריך 

 blessed is the Merciful One, Who gave us the—תליתאי"
Torah comprised of three parts.  Rashi explains that this 
is a reference to Torah, Neviim and Ketuvim.  Thus, it is 
clear that both Neviim and Ketuvim are included in the 
category of Torah she’b’chsav, which was given to Yisrael by 
HKB”H at Har Sinai.  In fact, the Rambam writes this explicitly 
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(Hilchos Talmud Torah 1, 12): ,הן שבכתב  תורה  בכלל  קבלה   "ודברי 

פה". שבעל  תורה  בכלל  ופירושן  The words of the “prophetic
tradition” (Neviim and Ketuvim) are considered part of
Torah she’b’chsav; and their explanation is part of Torah 
she’b’al peh.

During the period of the second Beis HaMikdash, however, 
prophecy ceased.  We learned in the Gemara (Yoma 21b) cited 
above that one of the five things absent during the times of the 
second Beis HaMikdash was “ruach hakodesh.”  According to 
Rashi, this means that the neviim no longer possessed “ruach 
hakodesh.”  Hence, the Members of the Great Assembly—the 
Anshei Kenesses HaGedolah—who were accomplished Torah-
scholars, functioned in place of the neviim.  They illuminated 
the world for Yisrael with the immense light of Torah she’b’al 
peh.  All of the decrees and safeguards of Torah she’b’al peh that 
were established anonymously are from the Anshei Kenesses 
HaGedolah.  Therefore, during the period of the second Bayis, 
life was conducted based on Torah she’b’al peh.  

The First Two Batei Mikdash Corresponded to 
Avraham and Yitzchak Who Sacrificed Their Lives 

for Torah She’b’chsav and Torah She’b’al Peh

It is appropriate at this time to review briefly what we 
discussed in the essay on parshas Chayei Sarah.  This wonderful 
insight coincides magnificently with what we have learned in 
the Gemara (Pesachim 88a): לא כאברהם שכתוב בו הר אשר יאמר היום" 

 בהר ה' יראה, ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה, אלא

ויקרא את שם המקום ההוא בית אל". כיעקב שקראו בית, שנאמר  Not like 
Avraham, who called it a “mountain,” as it says (Bereishis 
22, 14): “As it is said this day, on the mountain Hashem will 
be seen.”  Not like Yitzchak, who called it a “field,” as it says 
(ibid. 24, 63): “Yitzchak went out to converse in the field.”  
But rather like Yaakov, who called it a “house,” as it says 
(ibid. 28, 19): “He called the name of that place House of 
G-d (Beis El).”  In his commentary on Maseches Avos, Derech 
Chaim (5, 4), the Maharal explains that the three Batei Mikdash 
are in the merit of the three holy Avos.  

In his responsa (O.C. 208), the Chasam Sofer, zy”a, 
elaborates.  Avraham Avinu’s ordeal of self-sacrifice during the 
Akeidah was a form of Torah she’b’chsav, seeing as he heard 
the command to bind Yitzchak directly from HKB”H (Bereishis 
 "קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה :(2 ,22

".  .  .  ,Please take your son, your only one“  והעלהו שם לעולה 
whom you love—Yitzchak—and go to the land of Moriah, 

and bring him up there as an offering . . .”  Yitzchak Avinu, 
however, did not hear the command from HKB”H but rather 
from his father Avraham, who related Hashem’s command 
to him.  Hence, he could have very easily refused to comply 
with the command to be bound on the mizbeiach by claiming 
that Avraham was mistaken—that he did not understand 
his Creator’s command correctly.  Nevertheless, Yitzchak 
accepted his father’s word without question, recognizing 
his father’s status as a prophet of Hashem.  Thus, Yitzchak’s 
ordeal of self-sacrifice was a form of Torah she’b’al peh—
following the direction of Torah-sages in every generation.  

This coincides magnificently with the insights of the Kedushas 
Levi, the Sefas Emes and Rabbi Tzaddok HaKohen above.  The 
first Beis HaMikdash corresponded to Torah she’b’chsav, 
because it corresponded to Avraham Avinu, who was willing 
to sacrifice his life for the sake of Torah she’b’chsav.  Whereas, 
the second Beis HaMikdash corresponded to Torah she’b’al peh, 
because it corresponded to Yitzchak Avinu, who was willing to 
sacrifice his life for the sake of Torah she’b’al peh.  

HKB”H Poured Out His Wrath 
on the Wood and the Stones

With this understanding, we can now explain why HKB”H 
said of the second Beis HaMikdash: “The glory of this last 
Bayis will be greater than that of the first”—even though 
it lacked five essential components—in particular the Aron, 
housing the luchos, and the presence of the Shechinah.  Let 
us refer to Chazal’s elucidation in the Midrash concerning the 
churban of the first Beis HaMikdash (Eichah Rabbasi 4, 15): 

גוים בנחלתך... אמרו לאסף, הקב"ה החריב  "כתיב מזמור לאסף אלקים באו 

על  חמתו  הקב"ה  ששפך  אני  מזמר  להם  אמר  ומזמר.  יושב  ואתה  ומקדש  היכל 

העצים ועל האבנים ולא שפך חמתו על ישראל".

It is written (Tehillim 79, 1): “A psalm to Assaf: O G-d!  
The nations have entered into your inheritance...  This is 
what they said to Assaf: “HKB”H destroyed the Heichal and 
the Mikdash, and you are sitting around and composing 
songs?” He (Assaf) replied: “I am rejoicing that HKB”H 
poured out His wrath upon wooden beams and stones 
rather than upon Yisrael.” 

At first glance, this Midrash is quite baffling.  After all, we 
have learned in the Gemara (Shabbas 105b): המקרע בגדיו בחמתו" 

—והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודה זרה"
if one tears his garments in his anger, breaks his utensils 
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in his anger, or scatters his money in his anger, you should 
view him as one who is worshipping avodah-zarah.  That 
being the case, it seems inconceivable that HKB”H, so to speak, 
had to find a pretext for taking out His wrath on the physical 
structure of the Beis HaMikdash in order to spare Yisrael.  

Let us propose an explanation based on the passuk 
(Shemos 25, 8): "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"—they shall make 
Me a Mikdash, so that I may dwell among them.  The Alshich 
hakadosh notes that the term "מקדש" is in the singular.  That 
being the case, the passuk should have said: "בתוכו —"ושכנתי 
so that I may dwell within it—also in the singular—rather 
than "בתוכם"—in the plural.  He reconciles the discrepancy by 
explaining that the ultimate goal of the Beis HaMikdash was 
to have HKB”H initially dwell within every individual Jew, 
and then have His Shechinah extend from them to the Beis 
HaMikdash.  The resulting kedushah in the Beis HaMikdash 
would then be enormous, because it would emanate from and 
encompass all of Yisrael.  Thus, we interpret the passuk as 
follows: “They shall make me a Mikdash,” but the ultimate 
goal is “so that I may dwell among them”—within every 
individual Jew.  

However, prior to the churban, Yisrael sinned and erred, 
thinking that the ultimate goal was for HKB”H to rest His 
Shechinah in the Beis HaMikdash.  Were that truly the case, 
they could do whatever they pleased and then simply bring 
a korban to the Beis HaMikdash to pacify HKB”H.  As the navi 
avows (Yirmiyah 7, 9): ֲהָגנֹב ָרצַֹח ְוָנאֹף ְוִהָּׁשֵבַע ַלֶּׁשֶקר ְוַקֵּטר ַלָּבַעל ְוָהֹלְך" 

 ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר ֹלא ְיַדְעֶּתם, ּוָבאֶתם ַוֲעַמְדֶּתם ְלָפַני ַּבַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִנְקָרא

ָהֵאֶּלה". ַהּתֹוֵעבֹות  ָּכל  ֵאת  ֲעׂשֹות  ְלַמַען  ִנַּצְלנּו,  ַוֲאַמְרֶּתם  ָעָליו   Can one  ְׁשִמי 
steal, murder, and commit adultery and swear falsely and 
burn incense to the Baal and go after the gods of others 
that you never knew, and then come and stand before Me 
in this Temple, upon which My name is proclaimed, and 
say, “We are saved!”—in order to continue committing all 
these abominations?  

Now, this enlightens us as to why HKB”H vented His wrath 
upon the wooden beams and stones of the holy structure.  
He did not do so, chas v’shalom, like a human being seeking 
someplace to alleviate and release his anger.  In fact, the 
opposite is true!  HKB”H wished to teach us that He does 
not wish to rest His Shechinah in a mere structure of wood 
and stones, devoid of the kedushah and essence of Yisrael.  
He wants to dwell within the hearts of Yisrael.  Yet, if they 

happen to succumb to the yetzer, they can avail themselves 
of the kedushah of the Beis HaMikdash, emanating from 
the presence of the Shechinah.  To emphasize this point, He 
destroyed the spiritually bereft Beis HaMikdash and spared 
the sinful people of Yisrael.  

This explains very nicely a teaching in the Gemara (Berachos 
8a): מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה" 

 ,since the day the Beis HaMikdash was destroyed—בלבד"
HKB”H only has four cubits of halachah in His world.  Yes, 
the Beis HaMikdash was destroyed and, as a consequence, the 
Shechinah abandoned the premises.  Nevertheless, anyone 
who studies Torah merits the presence of the Shechinah.  The 
Gemara expresses this fact as follows (ibid. 6a): אחד  "שאפילו 

 even one who sits and studies—שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו"
Torah alone, the Shechinah is present with him.  This then 
is the message conveyed by the statement: “Since the day 
the Beis HaMikdash was destroyed,” and the Shechinah has 
been absent from that site; “HKB”H only has four cubits of 
halachah in His world,” where He rests His Shechinah on one 
who studies Torah.  

HKB”H Intended for Yisrael Themselves to Function 
as the Aron in the Second Beis HaMikdash

We can now begin to celebrate; for, we can comprehend to 
some minor degree why HKB”H said: “The glory of this last 
Bayis will be greater than that of the first.”  Due to their 
countless sins, Yisrael failed to fulfill HKB”H’s wish of ושכנתי" 

 He could not dwell within them.  Hence, He destroyed—בתוכם"
the first Beis HaMikdash.  Subsequently, He commanded 
them to build the second Beis HaMikdash, which would lack 
five essential components—above all the presence of the 
Shechinah.  HKB”H wanted Yisrael to comprehend that His 
desire is to have His Shechinah dwell within them and not in 
the Beis HaMikdash.  Nevertheless, He commanded them to 
build the second Beis HaMikdash.  For, since it corresponded 
to Yitzchak Avinu, who was willing to sacrifice his life for the 
sake of Torah she’b’al peh, the kedushah of Torah she’b’al peh 
would extend to Yisrael from the Beis HaMikdash.  

Now, the Zohar hakadosh (Bereishis 25a), interprets 
the pronouncement of the “ofanim” and “Chayos hakodesh” 
(Yechezkel 3, 12): ברוך כבוד ה' ממקומו, כבוד ה' שכינתא תתאה, ממקומו" 

.שכינתא עילאה" These various malachim uttered: “Blessed be 
the glory of Hashem from His place.”  When HKB”H rests 
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His Shechinah down below on earth among Yisrael that is His 
true glory.  Similarly, we find elsewhere in the Zohar hakadosh 
(Vayechi 234b), that when Yaakov Avinu wished to reveal the 
end of days to his sons, the Shechinah abandoned him.  This 
caused him to utter: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואתיישב שכינתה" 

.בדוכתה" He said, “Blessed is His name, Whose glorious 
kingdom is forever and ever”; immediately, the Shechinah 
returned to its proper place.  

Thus, we can interpret the statement regarding the second 
Beis HaMikdash: “The glory of this last Bayis will be 
greater than that of the first”—as follows: If Yisrael engage 
in the study of Torah she’b’al peh, the glory of the presence 
of the Shechinah among them will surpass the presence of 
the Shechinah in the Beis HaMikdash.  This is the message 
conveyed by HKB”H with the directive: “They shall make a 
Mikdash for Me, so that I may dwell among them.  

Let us add a fascinating tidbit.  HKB”H opened the Torah 
with the words (Bereishis 1, 1): השמים את  אלקים  ברא   "בראשית 

הארץ"  The Ba’al HaTurim explains that HKB”H chose to  .ואת 
begin the Torah with the letter “beis” (numerical value two) 
rather than with the letter “aleph” (numerical value one), to 
emphasize that there are two Torahs that sustain creation—
Torah she’b’chsav and Torah she’b’al peh.  This passuk teaches 
us that the world was created and exists in the merit of the 
Torah and those who study it.  

Let us apply this idea to HKB”H’s statement: “The glory of 
this last Bayis will be greater than that of the first.”  The 
Beis HaMikdash represents the glory of the letter “beis” of 
 which alludes to the two types of Torah.  The first ,בראשי"ת
Beis HaMikdash glorified Torah she’b’chsav, while the second 
Beis HaMikdash glorified Torah she’b’al peh.  But seeing as 
HKB”H favors Torah she’b’al peh, He said: “The glory of this 
last Bayis will be greater than that of the first”—the glory 
of the Bayis representing Torah she’b’al peh would be greater 
than the glory of the Bayis representing Torah she’b’chsav.  

Based on what we have learned, we can begin to appreciate 
why HKB”H arranged for the absence of the Aron in the second 
Beis HaMikdash.  The Aron housed the two luchos, upon 
which the Aseres HaDibros were written—the foundation of 
Torah she’b’chsav.  Therefore, in the first Beis HaMikdash that 
represented Torah she’b’chsav, HKB”H rested His Shechinah 
between the two keruvim that sat atop the Aron.  This is 
described in the following passuk (Shemos 25, 22): ונועדתי לך" 

 שם ודברתי אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות את כל

ישראל" בני  אל  אותך   It is there that I shall arrange—אשר אצוה 
audience with you, and I shall speak with you from atop 
the lid (“Kapores”), from between the two keruvim that 
are on the Aron of the Testimony, all that I shall command 
you pertaining to Bnei Yisrael.

As explained, the first Bayis was destroyed, because 
Yisrael failed to comprehend that the ultimate goal was for 
HKB”H to rest His Shechinah within them.  Therefore, in 
the second Bayis, HKB”H arranged for the absence of the 
Aron and the Shechinah resting on it.  This overt absence 
was meant to convey to Yisrael HKB”H’s true desire—that 
Yisrael themselves function as the Aron.  He wished to rest 
His Shechinah on them directly through the study of Torah 
she’b’al peh.  

How beautifully this explains the Gemara’s statement (B.B. 
12a):...וניתנה לחכמים   "מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים 

אמר אמימר וחכם עדיף מנביא". Since the day the Beis HaMikdash 
was destroyed, prophecy was taken away from the neviim 
and given to the sages . . . Ameimar said: And a sage is 
better than a navi.  

The Third Beis HaMikdash Will Incorporate 
 Both of the First Two Batei Mikdash

Proceeding along this majestic path, we will now revisit the 
insight of the Kedushas Levi—that the third Beis HaMikdash 
will represent both Torah she’b’chsav and Torah she’b’al peh.  
According to the Zohar hakadosh (Pinchas 221a), the following 
passuk is written about the third Beis HaMikdash (Tehillim 
ה'" :(2 ,147 ירושלים   the Builder of Yerushalayim is—"בונה 
Hashem.  This indicates that HKB”H is destined to build, 
as it were, the third Beis HaMikdash incorporating both of 
the previous Batei Mikdash.  The second Beis HaMikdash 
will stand upon the ground in full view, while the first Beis 
HaMikdash will stand upon it concealed—like clouds of glory 
surrounding and illuminating it.

It appears that we can explain this phenomenon based on 
an elucidation in the Midrash brought down by the Kedushas 
Levi (Likutim).  The Midrash (V.R. 13, 3) relates to HKB”H’s 
statement (Yeshayah 51, 4): תורה הקב"ה  אמר  תצא,  מאתי  תורה   "כי 

תצא" מאתי   :”For Torah will come forth from Me“—חדשה 
HKB”H said: “A new Torah will come forth from Me.”  He 
questions how this is possible: הלא אחד מי"ג עיקרים שזאת התורה" 
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 after all, one of the thirteen—לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת"
principles states that this Torah will not be supplanted 
and there will not be another Torah.  

He provides an answer in his own inimitable way based 
on the Talmud Yerushalmi (Shekalim 1, 5): רבי בשם  פפא   "רב 

 שמעון בן לקיש, התורה שנתן לו הקב"ה למשה, נתנה לו אש לבנה חרותה באש

 :Rav Papa said in the name of Shimon ben Lakish—שחורה"
The Torah that HKB”H gave to Moshe was given to him as 
white fire etched with black fire.  Apparently, our sifrei-
Torah contain black letters inscribed on white parchment—
“klaf”—alluding to the origins of the Torah from black fire on 
top of white fire.  

Let us explain.  The white parchment represents the 
“white fire.”  All the secret, elusive meanings of the Torah 
that are above and beyond the black letters are concealed in 
the while “klaf.”  Due to their profound and elusive nature, 
they have yet to be revealed or embodied by the black letters, 
representing the “black fire.”  This is the implication of 
HKB”H’s statement: “A new Torah will come forth from 
Me.”  In the future, HKB”H will reveal to us novel insights and 
interpretations of the Torah that are currently stored within 
the white of the “klaf.”  

In this manner, the third Beis HaMikdash will incorporate 
both of the first two Batei Mikdash.  The second Beis 
HaMikdash, representing Torah she’b’al peh, will stand below, 
anew, visible to all.  Its existence corresponds to the novel 
insights in Torah she’b’al peh that HKB”H is destined to reveal 
to us.  The first Beis HaMikdash, however, representing Torah 

she’b’chsav, will stand above, invisible and concealed like 
clouds of glory surrounding the second Beis HaMikdash.  For, 
even then, within the white of the “klaf” of Torah she’b’chsav, 
stored secrets will remain.  After all, the Torah, which is the 
“chochmah” of HKB”H, is infinite.  

It should now be apparent that this coincides magnificently 
with the Gemara’s assertion that the three Batei Mikdash 
correspond to the three holy Avos.  As explained, the first Beis 
HaMikdash corresponds to Avraham Avinu, who sacrificed 
his life for Torah she’b’chsav.  The second Beis HaMikdash 
corresponds to Yitzchak Avinu, who sacrificed his life for Torah 
she’b’al peh.  The third Beis HaMikdash corresponds to Yaakov 
Avinu, whose attribute of “Tiferes” incorporates both the 
attributes of Avraham and Yitzchak.  Therefore, the third Beis 
HaMikdash will incorporate both of the first two Batei Mikdash, 
representing Torah she’b’chsav and Torah she’b’al peh.  

We now have cause to rejoice.  For, we have been enlightened 
as to the implication of HKB”H’s directive: ועשו לי מקדש ושכנתי" 

 We learned from the Sifre that whenever the term  .בתוכם"
"לי" is used, it indicates that something will last forevermore.  
That is indeed the case with regards to the two Batei Mikdash 
built by Yisrael, corresponding to Torah she’b’chsav and Torah 
she’b’al peh.  They will endure forever within the third Beis 
HaMikdash that HKB”H will erect in the future.  Thus, le’asid 
la’vo, Yisrael will also fulfill the mitzvas aseh of: “They shall 
build Me a Mikdash, so that I may dwell among them”—
since the third Beis HaMikdash will incorporate the two Batei 
Mikdash that they built.
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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

was once learning the Iggeres Hagra with a group. The Gra’s letter 
is quite intense, focusing on a few points which seem to be beyond 
the average person's reach. Yet, he presented those points as basic 

and non-negotiable, with punishments beyond our imagination. He 
highlights the punishment for negative speech, even trivial speech, and 
advises his family not to mingle with others and to avoid any speech 
except when completely necessary. 

Someone in the group told me that he didn’t appreciate listening to 
it since it was completely above his head, something he could never 
undertake. All it did was make him feel guilty and 
frustrate him enough to think about giving up. 
While his reaction is understandable, I would like 
to suggest another way to react to such Seforim. 
This message also applies to all goals and values 
that are way above people’s present levels. 

I also find some Torah expectations, as well as 
general advice given by others, as daunting, way 
beyond anything I can undertake, even mimic. 
Nevertheless, I listen because I believe that 
we have a responsibility to know what is the 
norm in a perfect world. 

For example, the Yerushalmi says that they barely allowed people to 
say Good Shabbos to each other on Shabbos. Why would they want to 
eliminate greeting people with the friendly Shabbos greeting? Shabbos 
is so holy that no one should say any extra words other than those 
of Tefilla, Shira, and Torah. "Good Shabbos" was first considered to be 
extra. 

This goal, not to speak any extra words, is beyond the ability of anyone 
I know. It can’t even be considered a lifetime goal for most people. 
Nevertheless, understanding what is supposed to happen is important 
for everyone to know. We now have a glimpse of what Shabbos, in a 
perfect world, is supposed to look like and this is in stark contrast to 
what many of us believe it is supposed to look like. To many people, 
Shabbos is about long Shabbos meals with guests (not Mitzvah guests, 
just friends), a lot of Shmoozing, a lot of sleep, and a lot of passing the 
time away.   

Instead, in a perfect world, people should appreciate 
that the responsibility to fulfill the Mitzvah of Oneg 
Shabbos has a specific goal, not to be individually 
interpreted, as many people believe. It is supposed 
to bring people closer to Hashem in the manner 
that Hashem prescribes. Kavod Shabbos isn’t open 
to people’s personal interpretations. While we 
may never experience a perfect Shabbos, 
knowing what Shabbos is intended to look 
like allows us to work towards that goal and 
not against it. 

This need to know what happens in a perfect 
world applies to learning the laws of Lashon Hara, Tefilla, and the extent 
of our responsibility of learning Torah. It is also necessary for people 
to know how the perfect employer, spouse, and friend are supposed 
to act. While some people may have their own “chilled” version of 
employers, spouses, and friends, it is still very important to know what 
the norm really is. 

I
Learning What Is Above Ourselves By Rabbi Shmuel Gluck
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By Rabbi Shmuel Gluck

fter Moshe Rabbeinu instructs Klal Yisroel to collect the 
necessary material to build the Mishkan, the Pasuk says that 
V’chein Ta’asu: So shall you do. This added instruction has 

a purpose. Rashi explains that the future tense requires them to 
constantly replace any Keilim that requires replacement. 

The Malbim explains, Shekol Echod Yivneh Lo Mikdosh B’Chadrei Libo, 
every person should build a Mishkan in his heart. This concept is a 
common one. It’s the explanation for Mizmor Shir Chanukas Habayis 
L’Dovid, which doesn’t speak about the Bais Hamikdash at all and 
refers to the Mikdash inside each person. What exactly does this 
mean, to build a Mikdash inside a person?

The behavior of each Mitzvah is less significant than how it intends to 
change the person that did it. Putting on Tefillin, for example, is mostly 
important because it invokes Yetzias Mitzrayim and reminds people 

to make their mind and actions subservient to Hashem. Without 
accomplishing, or at least working towards the intended goal, the act 
of putting on Tefillin becomes a hollow one.
 
The Bais Hamikdash intends to transform people by internalizing the 
concept of Shivisi Hashem L’negdi Tomid, that I place Hashem before 
me at all times. Just as wearing Tefillin for a short time in the day should 
reinforce its message throughout the day, the short visits to the Bais 
Hamikdash should enforce its message throughout people’s lives.

Today, sadly, we have no Bais Hamikdash. Nevertheless, we are 
instructed, Shekol Echod Yivneh Lo Mikdash B’Chadrei Libo, to take 
the message of the Bais Hamikdash and apply it to our hearts, our 
lives, and our every action. 

A

"...I listen because I 

believe that we have a 

responsibility to know 

what is the norm in a 

perfect world."
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For myself, knowing what the norm is has offered me the following 
advantage.  Many concepts seem “far out” to us but only because we 
have never been exposed to them. When I learn about a value, I may 
first consider it a fantasy that I would ever be able to become that 
person. But, then, when I see the concept repeated several times in 
various Seforim, it begins to dawn on me that this strange concept is 
actually a foundational one. When that happens, while it may still be a 
difficult concept for me to adopt, it isn’t difficult for me to comprehend 
anymore. 

I still talk too much on Shabbos. But I know that it’s wrong and, every 
once in awhile, I catch myself. My awareness has increased by 100% 
while my behavior has only increased in the single digits. Nevertheless, 
I’m in the game and, hopefully, it can only get better. 

In addition, people are always evolving, even though people don’t take 
that part of themselves into the equation. Sometimes, this happens 
naturally as they mature; their priorities change and their group of 
friends evolves. I know many people who, in their 20’s, had a problem 
waking up. Years later, they are opening the Shul every morning at 5:00 
A.M. 

Other friends of mine did not evolve over the years but were struck 
with a realization that they have “missed the boat” until now. A person’s 
business deteriorates because he can’t keep employees. A marriage 
deteriorates, or people realize that they feel hollow in their Avodas 
Hashem. When that happens, their ability to adapt will be on the fast 
track if, prior to this epiphany, they have already been exposed to what 
the norm really is. 

While each story is different, it is fair to say that what is impossible at a 
certain stage in life can become the norm many years later. Therefore, 

people should never be intimidated by any piece of advice. Instead, they 
should just store it for when it will become natural to them, either in 
its entirety or in part. While this may make people feel guilty, a little 
guilt (but not when it’s too much) drives people to change without 
their being aware of what it’s doing. 
Another reason people should expose themselves to information they 
can’t use is that people should have three categories of goals. They 
should have short term goals, long term ones, and they should also have 
a few (not too many) unrealistic ones. 

The short-term goals are the ones they should be constantly working 
on in the hope that they will change tomorrow. The long-term ones 
are those goals that, while going against people’s individual natures, are 
believed to be attainable but will take time, possibly 10+ years. 

Unrealistic or, better said, far-reaching goals are goals that we realize, 
in a perfect world, are our responsibilities and aspirations, except that 
we can’t imagine that we will ever get near them. There are two types 
of unrealistic goals. The first are those which could be short term goals 
except that we are unwilling to make the necessary commitments. 

Other unrealistic goals require strength which is truly beyond our 
reach, such as sleeping 2-3 hours a night and never wasting time. 
Though we may never be able to survive on so little sleep, we can 
compromise, sleep less than we presently do, and improve the quality 
of our usage of time.   

With all but people’s daily goals, people should keep in mind that we 
all find it difficult to think beyond whatever is familiar territory to us. 
We can’t imagine that in 10-20 years we will be thinking differently than 
we think today. As we evolve, we may become the vision for growth in 
areas that were unnatural for us a few years before.
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Daf Yomi Companion to Agados of Shas
Rabbi Shmuel Gluck is well-known for his life lessons and insights into the human personality.  All of his teachings are based on 
the classic Torah sources. Many of his insights are gleaned from the Gemara, particularly the Agadeta.

With this in mind, Rabbi Gluck has created an invaluable resource for those learning the Daf or for anyone else who may be 
interested in this material.

The Daf Yomi Companion begins at the very beginning of Shas (B'rachos 2A) and provides a running commentary, in English, of 
much of the agadic material found throughout Shas.

There is no cost for the Daf Yomi Companion.
However, it is by subscription only. You can subscribe or unsubscribe at any time.

Please subscribe by emailing daf@areivim.com and writing 'Subscribe'. It's as simple as that.

Enjoy this sample:  

מסכת ברכות דף נז עמוד ב

 מהרש"א: משלשה מרחיבין דעתו של אדם

The Gemoroh tells us that that three things “widen” a person's thoughts: a beautiful house, wife, and assets. 
The Maharsha explains that having nice things makes people more drawn to having other nice things. In 
other words, having something nice does not satisfy people. It motivates them to get the next nice thing. We 
should be aware of this nature of people before buying the one thing that we, our spouses, or our children 
want. It is the beginning of a cycle which may be difficult to stop.



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

 
 

Parshas Terumah - Purim #1 - Alternating Current 

David Gurwitz 
 

It is quite helpful to consider how electricity gets to the outlets in our homes. It comes from major power plants and 
then, through a series of intermediaries, known as either step-up or step-down transformers, the voltage is regulated 
to be usable at our level. This system allows us to see, in an analogous way, that there are many systems of 
“alternating current energy” in the world on both physical and spiritual levels.  

Let’s explore some of them. 

One way is to consider the seven days of creation. On day 1, Hashem filled the entire universe - laHashem haaretz 
umeloah. On day 2, the focus came from separating top, shomayim, and bottom, aretz. On day 3, the energy 
separated land from sea. On day 4, the flow went back up to the luminaries. 

On day 5, once again, Hashem separated from top to bottom, creating birds and fish. On day 6, Hashem donned the 
“grandeur” of completion, with hints of two destructions of the Bais Hamikdosh, and then, with the completed house 
in mind, Tehillim 93 states, “Aidosecha ne’emnu meod leveischa no’ava kodesh, Hashem lorech yomim - Your 
testimonies are exceedingly trustworthy, about your house, the sacred dwelling, Hashem, it should be for long days.” 

Then, on day 7, mizmor shir leyom haShabbos, whose first letters spelled hashaleim, the completed. 

This week’s parsha, Parshas Terumah, which means an uplifted set aside portion, details the structure of and the 
vessels used within the first communal house with tremendous spiritual alternating current energy, the Mishkan, 
the  temporary physical dwelling of the Shechina, lashon Mishkan, in the desert. 

Parshas Terumah discusses in precise detail the Mishkan and the vessels to be constructed for the inside. The four 
main vessels were the Aron, Shulchan, Menorah, and Mizbeiach, all representing various aspects of the foundations 
of our lives.  

The Aron contained the Luchos. It was placed in the chamber called the Kodesh Hakodoshim, the Holy of Holies. The 
next item was the Shulchan, the table. Twelve loaves of bread were placed on it in two columns of six loaves each. 
This signified the importance of work, earning a living. The Menorah was placed not in the inner chamber, but outside 
of the Holy of Holies. This showed that the Torah has its own light. Finally, the Mizbeiach was made of wood that came 
from trees that were planted by Yaakov Avinu, who prophetically saw the need for this wood in the desert. He gave 
instructions to have these trees taken when the Bnei Yisroel left Mitzrayim after his death. 

We can now understand why the Tehillim associated with Parshas Terumah is kappitel 26: “L’Dovid, shofteini Hashem 
ki ani betumi holachti - Of Dovid, judge me, Hashem, for I have walked in my perfect innocence.” Posuk 8 states, 
“Hashem, ahavati me’on beisecha, mishkan kevodecha - Hashem, I love the house where you dwell and the place 
where your glory resides.” The physical house with the spiritual focus was the goal.  

Rav Avrohom Chaim Feuer, in his classic work on Tehillim, describes how the Medrash Shocher Tov and Tanchumah 
show that this posuk, while clearly addressing the Mishkan, also relates in a fascinating way to the alternating energy 
of the the seven days of creation. How?  

The Mishkan was a miniature model, and a small space being filled by Hashem’s Presence, just like the entire world 
is so filled on day 1. The paroches or curtains covering the Mishkan were keneged the rokia or separating skies which 
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divided the upper and lower waters on day 2. The kiyor, wash basin, is like the waters which are post day 3 division. 
The Menorah reminds us of the lights from day 4’s luminaries. The Keruvim are the day 5 animal and bird creations. 
The kohanim were the Adam day 6 creation representatives. Finally, the Shechinah rested on both day 7 and in the 
Mishkan. 

We see another form of “alternating current,” rearranging the letters of the word terumah. 

The Chidah points out that the letters of terumah can be rearranged to spell the word hamussar, the rebuke. In fact, 
the word terumah also contains the same letters as the word temurah, which, interestingly, is the name of the next 
section of Shas to be studied now towards completing the Daf Yomi cycle. It means to transpose, from the word 
hameer. The Baal Haturim points out that the letters comprising the word terumah can be rearranged to spell the 
words Torah Mem, the teaching of the letter Mem. 

However, perhaps the most unusual and well-known form of “alternating current” occurs in the parsha before the 
construction plans for these four structures and vessels are described:  

“Ve'asu lee mikdash veshochanti besocham - They shall make a sanctuary for Me, so that I may dwell among them.” 

Shouldn’t the sentence say, instead, that I will dwell inside it? 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l discusses Mishkan and Mikdash in great length. Mikdash represents the whole task 
that we owe Hashem, while Mishkan, Shechinah, represents Hashem’s promises if we perform what he asks of us. 

Where these two ideas meet forms another “alternating current” site. 

The materials used to construct the inside of the Mishkan and its vessels were not the focus. Rather, the main aspect 
was to build the inside of the people offering donations to want the Shechinah to literally dwell inside them. 

The physical building and its internal vessels were to motivate the spiritual people. That is the essence of a sanctuary. 
The word rom, terumah, means to lift up. The Torah was directing us to turn ourselves into sanctuaries and “step-up” 
transformers. 

As the Nefesh Hachaim explains, the most space in the Torah is devoted to the Mishkan and its structure and vessels 
and service, since it is really the most important goal that we have. Hashem spoke to Moshe from there. The place 
where we can either welcome or drive away the Shechinah is the mouth. 

How do we see this? 

Because the first letter of each of these first five words, “Ve'asu lee Mikdash veshochanti besocham - Vov (6), Lamid 
(30), Mem (40), Vov (6) and Bais (2) - with one added for the kollel,  equals 85, which is the value of the letters Pey 
Hey, which spells the Hebrew word for mouth, peh. 

The mouth is probably the most difficult structure we can build in this world, more so than any physical structure, 
since it bridges the spiritual soul with the physical body. 

Maybe that is why the sanctuary is alluded to in the "strange language" of the parsha. If we build our mouth as a 
sanctuary, Hashem will dwell in the rest of us. 

Finally, let’s look at the upcoming alternating, and therefore transformative, energy of Purim. 

What is the connection between Har Sinai and Purim? Har Sinai, the giving of the Torah with the mountain held over 
our heads in fear, is begematria Purim, representing the reacceptance of Torah with love. 

We say “hamachazir Schechinaso l’Tzion” in Shemonah Esrei, meaning “may our eyes see Your Shechinah return to 
Tzion.” The first letters of the three words - Hey, Shin and Lamid - add up to the value of Purim, with the kollel. Then, 
we “alternate” our energy from the Amidah - standing up - by bending down and saying modim anachnu loch. 

We know that Megillas Esther contains the famous expression “venahafoch hu - they overturned.” The word Purim, 
when rearranged, spells the words piv mar, evil mouth. Mar, with a value of 240, is begematria Amaleik. Amaleik and 
Haman together add up to the gematria of Purim. By thinking about this power of evil speech, we can, be’ezras 
Hashem, begin to fulfill the commandment of erasing Amaleik, who spoke horribly about Jews. 
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Parashas Terumah פ"שת המורתתשרפ

Hebrew Academy of Cleveland
Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the Worldwide edition of Peninim 

המורתילוחקיולארשיינבלארבד
Speak to Bnei Yisrael and let them take for Me a portion. (25:2)

“Them” refers to the people, to those in charge of 
collecting funds. It definitely does not refer to Moshe Rabbeinu and 
Aharon HaKohen. They could not be the collectors, because If Moshe 
and Aharon were to come knocking on someone’s door and state 
that they were going door-to-door collecting money, would anyone 
be so audacious as to say, “no!”? Certainly not. One does not turn 
his back on the leaders of Klal Yisrael. This is not the way Hashem 
wanted the Mishkan to be built. It had to be the product of free-will 
contributions.

Furthermore, as Horav Reuven Karlinsky, zl, observes, if 
Moshe and Aharon were to collect the money through the medium 
of Ruach HaKodesh, Divine Inspiration, they would be able to 
ascertain and discern the origin of this money: Was it “kosher”? Was 
it earned appropriately, or through measures that are less than 
acceptable? If Moshe and Aharon were to canvass for appropriately-
earned money, they might return with a paltry sum. They 
maintained extremely high standards, and few people would be able 
to live up to them.

The Satmar Rav, zl, was an extraordinary baal tzedakah. 
Once a young fellow studying in Kollel came to the Rebbe and asked 
for financial assistance. The Rebbe removed an envelope from his 
desk and gave it to the young man. Afterwards, a man walked in 
and, he, too, asked for assistance. The second supplicant was an 
ordinary man who had not been devoting his days and nights to 
Torah study. He was in need, and the Rebbe also gave him an 
envelope, but apparently the contents of the second envelope far-
exceeded that of the first envelope. This prompted the first young 
man to return to the Rebbe and ask for a reason. (It is not that he 
was a mechutzaf, impertinent. He was not second-guessing the 
Rebbe; rather, he thought that he might be manifesting a personal 
failing which had prompted the Rebbe to diminish his portion.)

The Rebbe looked at the young man and asked, “You would 
like funds from that envelope? No problem. That money is readily 
available, and I will be happy to give you from there. The money that 
I gave you was from a special fund.” When the Rebbe saw that the 
young man was looking at him incredulously, he said, “Let me 
explain. I have a number of funds in my possession, monies that 
come from various sources. The money that I gave you comes from a 
source that is unusually blessed. How can you compare funds?”

People came to the Rebbe with money that they had 
derived from different sources and under varied circumstances. 
Furthermore, all of his donors were not alike. Some gave to impress, 
others out of guilt, while a select few gave what they had l’shem 
Shomayim, for the sake of Heaven. The Satmar Rav was a holy man 
who could distinguish between sources, and, as such, he made an 
effort to “unite” the benefactor with the appropriate beneficiary.

יתמורתתאוחקתובלונבדירשאשיאלכתאמהמורתילוחקיו
And let them take for Me a portion from every man whose heart 

motivates him you shall take My portion. (25:2)

Horav Gamliel Rabinowitz, Shlita, interprets this pasuk
homiletically, employing it to establish the guideline for tzedakah, 

charitable giving. Ish asher yidvenu libo; a man whose heart compels 
him to give, who gives sincerely, has attained a lofty achievement. 
We all give, because we can, because Hashem has commanded us to 
give. Do we give out of shame, afraid of what our friends will say? 
Do we give out of a sense of guilt? How does one reach the plateau 
of honest, heartfelt giving? He must believe that it is not his money 
that he is giving to the poor man, but Terumasi; it is Hashem’s 
money. You are taking the portion that you are giving from Hashem’s 
treasury, a portion of which happens to be in your possession. 
Everything belongs to Hashem, and He has deposited it with you for 
the purpose of “spreading the wealth.” Thus, the ritual of giving 
tzedakah is actually the process of taking Heavenly funds and giving 
them to tzedakah. Until one achieves the point that he realises and 
acknowledges the Source of the funds in his possession, he cannot 
achieve yidvenu libo. As long as one considers the funds to be his 
own, he will never achieve the level of yidvenu libo.

The Satmar Rav, zl, was an extraordinary baal tzedakah, 
serving as the address for every hard-luck story, every Jew who 
required financial assistance. He once asked a wealthy Jew to 
increase his annual stipend. The man replied, “Rebbe, with my ten 
fingers (he raised both hands), I slaved to make my fortune.” The 
Rebbe replied, “By us (in our Torah circles), these “ten fingers” are 
referred to as siyata diShmaya, Heavenly assistance. Nothing –
absolutely nothing – is achieved without Hashem’s will that it 
succeed. Without Hashem, one is unable to accomplish anything. 
While most of us know this, we sustain this awareness only until we 
“make it.” Once the achievement occurs, we soon forget what we 
have believed and acknowledged all the time. Now it is all our own 
expertise, acumen, etc. that catalysed our growth and success. 
Hashem is conveniently replaced with kochi v’otzem yadi, “My 
power and the might of my hand” (Devarim 8:17).

Rav Gamliel explains that this was the role which the 
gizbarim, treasurers, played in the Mishkan. They oversaw the 
collection and appropriation of the funds used for the construction 
of the sanctuary in the wilderness. They understood the true 
motives behind the contributions. Deeply righteous men, who were 
Divinely inspired to peer deep into the souls of those who stood 
before them with their contributions, these men were not swayed 
by a person’s station in life, lineage, or material assets. They looked 
for one thing: Money that people gave out of purity of heart and 
faith. The Jew who fully understands that whatever he possesses is 
from Hashem, is worthy of contributing to the Mishkan. 

Rav Gamliel remembers years earlier when he would often 
attend the melave malkah gathering at the Baal HaTanya shul in 
Meah Shearim. Many of the chassidei Chabad who lived in the area 
would attend this festive celebration of escorting out the Shabbos
Queen. The tables were decked with food galore for everyone to 
partake. One man, named Rav Yehudah Levin prepared and 
sponsored the weekly event. It was apparent from his extreme 
devotion to this endeavour that it held lofty spiritual significance to 
him.

When asked why this melave malkah was so special to him, 
Rav Yehudah explained that, years earlier, he had visited the 
Lubavitcher Rebbe, zl, who asked him, “Who sponsors melave 
malkah at the shul?” Rav Yehudah replied, “I do.” “You are 
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mistaken,” the Rebbe countered. “You are not the one who gives. 
Hashem gives! Hashem gives everything!” These words penetrated 
Rav Yehudah’s heart. He believed be’emunah sheleimah, with 
complete faith, that everything is “sponsored by” Hashem. If this is 
the case, why not spend more and prepare a lavish melave malkah
for all to enjoy? He would “bill” it to Hashem’s “account.”

This is the meaning of tikchu es Terumasi, “You shall take 
My portion. You shall be aware that when you are giving, you are 
actually taking from My portion which I have deposited with you for 
your surrogate spending.”

בהזרזוילעתישעו...רוהטבהזותאתיפצו...םיטשיצעןוראושעו
ביבס

They shall make an Ark of acacia wood… You shall cover it with pure 
gold … and you shall make it on a gold crown. (25:10,11)

The zer zahav, gold crown, was an attachment which 
symbolised the kesser Torah, crown of Torah (Yoma 72b). Chazal
(Shemos Rabbah 34:2) teach that three kessarim, crowns, exist: 
Kesser Malchus, crown of Monarchy; Kesser Kehunah, crown of 
Priesthood; and Kesser Torah. The crown of Monarchy is symbolised 
by the zer, crown, that was on the Shulchan, Table. The crown of 
Kehunah is symbolised by the zer on the Mizbayach, Altar.  
Interestingly, concerning the construction of the crown of both the 
Shulchan and Mizbayach, the Torah writes, V’asissa, “You shall make 
l’misgarto, for its moulding (Shulchan);” V’assisa lo, “You shall make 
for it” (Mizbayach), while, regarding the Aron, it writes, V’asissa 
alav, “You shall make on it a gold crown.” This indicates the elevated 
status of the crown of Torah over the other two crowns. A crown is a 
crown. Why should the crown of Torah be more significant than the 
other two?

Horav Baruch Dov Povarsky, Shlita, explains the distinction 
among Shulchan, Mizbayach and Torah. The crowns of the Shulchan
and Mizbayach are attachments (so to speak) to these keilim, 
vessels, with regard to their crowns. The crown of Torah is above 
(and part of) the Torah. This means that it is not an added favourable 
asset, but rather, it is an inherent part of the Truth. He quotes Horav 
Moshe Feinstein, zl (Igros Moshe, Yoreh Deah 4:36,8), who derives 
from the Rambam (Hilchos Talmud Torah 3:6) that Kesser Torah is a 
shiur, defining measurement/barometer, concerning the mitzvah of 
Torah study. The Rambam writes: “One whose heart uplifts him to 
study Torah properly, and to be crowned by it, should not turn his 
mind away to anything else.” The Rambam intimates that one’s 
focus of achievement in Torah study should be to be the Kesser 
Torah. The crown of Torah is an integral component of Torah study. 
One does not learn to know, to hone his mind, or to achieve scholar 
status. One studies Torah to achieve the ultimate “degree,” a 
testimonial that recognises his true achievement in Torah: Kesser 
Torah.

Furthermore, the Talmud (Shabbos 88a) teaches that when 
Klal Yisrael declared Naase V’Nishma, “We will do and we will listen” 
(when they accepted the Torah unequivocally), 60,000 ministering 
angels descended from Heaven and attached two crowns to each 
Jew: one for Naase; and one for Nishma. Once the people sinned, 
1,200,000 punishing angels descended and removed the two 
crowns. The Maharsha explains that these two crowns refer to 
Kesser Malchus and Kesser Kehunah, which are alluded to in the 
pasuk: (Shemos 19:6) V’atem tiheyu li mamleches Kohanim, “And 
you shall be for Me a Kingdom of Priests.” The question is obvious: 
What happened to Kesser Torah? Where else, if not at Kabbolas
haTorah when the nation received the Torah, should they have 
received the crown of Torah? Why did they receive the crowns of 
monarchy and the priesthood – and not that of Torah? 

The Rosh Yeshivah explains that unlike the crown of a 
monarch, which serves no utilitarian function other than being the 

symbol of one’s position, the crown of Torah is intrinsic and 
represents the very essence of every individual who earns it. A Torah 
scholar, by dint of his devotion, perseverance, diligence and effort 
has achieved more than just knowledge – he embodies the Torah. 
He has subsumed the Torah into his essence to the point that he has 
become a “shtick Torah,” piece of Torah, a living sefer Torah. This is 
what is meant by “the crown of Torah.” It is not an ornament that 
one wears on top of his head. It defines the person and becomes a 
part of him; a person who is one with the Torah is one who has 
earned the crown of Torah.

When the members of Klal Yisrael prepared themselves for 
the Giving of the Torah, they had already, by virtue of their new 
consciousness, became imbued with Kesser Torah. Thus, when they 
sinned with the Golden Calf, they compromised their crown of 
Torah, because they were no longer Torah Jews. When they fall – it
falls with them. When they rise – it rises with them, because they 
have earned it back. Their reattachment to the Torah brought back 
their crown.

I would think that in order for the crown of Torah to 
penetrate one’s essence, he must divest himself of “himself,” to 
make room for the crown of Torah. He can accomplish this through 
total devotion, total commitment and unparalleled humility. One 
cannot pour a beverage into a filled glass. Something must leave the
glass in order to make room for the beverage. We see this idea in 
Torah leadership. There are individuals who live for their flocks, 
devote their love entirely to Hashem. I could write copiously about 
our Torah leaders, about their unswerving commitment to Am 
Yisrael. I have, however, selected a few short vignettes about the 
saintly Bobover Rebbe, zl. The Rebbe arrived in this country a broken 
shard of his former self. What kept him going was his self-proclaimed 
mission to rebuild the world that was, the world of Chassidus Bobov. 
He did this by negating himself to the needs of his “children,” as he 
referred to his chassidim. He loved them as a father loves a child and 
they reciprocated. I share two vignettes from a tribute penned by 
Rabbi Yisroel Besser (“Warmed by Their Fire”).

Once, when the Rebbe was in the Catskill mountains for a 
few weeks of recuperation from a difficult few months, his gabbai, 
aide, in an attempt to limit the amount of people coming to petition 
the Rebbe, hung up a sign in the small shul where they davened. It 
was a simple sign, requesting that all those who sought an audience 
with the Rebbe call the gabbai’s number to set up an appointment. 
When the Rebbe saw the sign, he asked the gabbai what it said. The 
gabbai told the Rebbe what was written on the sign. When the 
Rebbe heard, he became aggravated, “Does a chassid know what 
issues will present themselves? Does he know what difficulties and 
challenges await him? How can he make an appointment for what 
‘might’ happen? When one has a problem, he goes to the Rebbe. 
You do not make appointments!”

I think the next vignette truly defines the Rebbe and 
demonstrates to us what it means to be one with Hashem. When 
someone bought the Rebbe a recliner, the Rebbe could not 
understand the reason for using it, “If one is tired, he sleeps. If he is 
awake, he sits and learns. When is there time to recline?” The chair 
that the Rebbe sat on day in and day out was wearing out. The 
stuffing was beginning to come out, and the springs were sagging. 
The gabbai said, “It is time to repair the chair. It does not pas, it is 
unbecoming, the Rebbe to sit on such a chair.” The Rebbe disagreed, 
“Chazal teach that as long as Amalek stands in Hashem’s way, 
obstructing His total dominion over world, Hashem’s Throne (so to 
speak) is incomplete. It is lacking. It is not whole. Hashem’s chair 
should be lacking, and my chair should be whole?”

This is how he lived – for Hashem, for others. Never for 
himself. He embodied the Torah. He wore the crown.
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בהזםיבורכםינשתישעו
You shall make two Keruvim of gold. (25:18)

The Baal HaTurim writes: Keravia, like children 
(corresponding to the pasuk), Ki naar Yisrael v’o’haveihu, “When 
Yisrael was a lad, I loved him” (Hoshea 11:1). The Alter, zl, m’Kelm
explains the connection between this pasuk and the Keruvim, who 
had the countenance of children, as alluding to the youthful manner, 
the approach one must maintain with regard to Torah study. We are 
to approach Torah study and mitzvah performance with raananus, 
youthful vitality. Excitement, passion, freshness: these are 
appellations that apply to youth. Horav Yisrael Salanter, zl, explains 
the above pasukim (from Hoshea) that Hashem especially loves Klal 
Yisrael when they feel young. This means that they are always in a 
position to learn more, to be inquisitive, passionate, with a deep 
desire for more learning, deeper learning, more challenging 
learning. One who has “aged” – who thinks he knows it all – has 
heard everything; nothing can excite him, nothing can change him; 
he has little hope for growth. After all, he thinks that he has climbed 
the ladder of achievement. What more is there? Such a person 
represents the antithesis of naar Yisrael. Hashem loves youthfulness, 
because the young want to learn more. 

Horav Yechezkel Levenstein, zl, observes that this is why we 
refer to a Torah scholar as a talmid chacham. Talmid means student. 
A Torah scholar is a person who, despite his achievement in Torah 
erudition, feels that he still has more to learn. Until he breathes his 
last breath, he seeks every opportunity for spiritual growth and 
development. Status quo is an anathema to him. 

Indeed, the Alter would interpret this idea into the classic 
mantra of Torah chinuch, education, Chanoch lanaar al pi darko, 
gam ki yazkin lo yasur mimenu; “Train the youth according to his 
way, (thus) even when he grows old, he will not swerve from it” 
(Mishlei 22:6). The standard interpretation is: What we imbue into 
the mind of a young child will remain with him as he goes through 
life. The Alter understood this pasuk as: If you properly ingrain in a 
young person the yesodos ha’chinuch, principles of education, the 
love, excitement and passion for learning, he will never cease 
educating himself. Unless he strives to continue the educational (not 
simply intellectual) process, whereby he always endeavours for more 
learning, seeking to be the perennial student, he will not achieve 
sheleimus, completion/perfection.

Horav Shmuel Auerbach, zl, related in the name of Horav 
Chaim Todros Hirschler, zl (one of Yerushalayim’s saintly Jews), who 
remembered when Horav Hirsch Broide, zl, son-in-law of the Alter 
m’Kelm, moved to Yerushalayim (during his twilight years). He would 
sit in the Bais HaMussar (established by Horav Naftali Amsterdam,
zl, for the study of character refinement) and reiterate (accompanied 
by a niggun, tune, which was common when studying mussar
writings), U’z’chor es Borecha b’yemei bacharus echa; “So remember 
your Creator in the days of your youth” (Koheles 12:1). Obviously, he 
was singing to himself as a way of inspiring greater commitment to 
Hashem.  This is all very fine if one is speaking to – or, about – a 
young person. At that point, Rav Hirsch Broide was an elderly and 
highly respected individual. What was he implying? While this 
practice must have raised eyes, only one person had the audacity to 
ask: “Is it not some time since those days of youth have passed?” 
Rav Hirsch did not miss a beat, immediately issuing his rejoinder, 
“Today is days of youth with regard to tomorrow; tomorrow are the 
days that have yet to be lived. This is especially true when one is 
actually young and his powers of imagination, passion, excitement 
and joy are in full vigour, so that he is able to apply them together 
with his other physical attributes toward serving Hashem.”

The desire to grow, to live, to enjoy, is dependent greatly 
on one’s ability to focus on the positive. Horav Shlomo Freifeld, zl, 
imbued his students with the importance of accentuating the 
positive – both in life in general and in their own achievements in 

particular. Rabbi Yisrael Besser (“Warmed by Their Fire”) writes 
about the student who bemoaned his sorry spiritual state. Rav
Freifeld replied in a not-so-subtle tone, “You are innocent! Do not 
ever say that! You hear! You are innocent! You have so much positive 
to focus on. You have before you a brilliant future. Do not get caught 
up in your past. You sinned; it is over. Now move on and look at all 
the good that you will yet achieve.”

Rav Freifeld related the story of the elderly Russian woman 
(who now lived in America). She was over 100 years old, and she 
lived in a nursing home. Rav Freifeld would visit her often to speak 
with her. Once he noticed that she was not eating her lunch. She 
explained that she had taken upon herself to fast every Monday and 
Thursday (a custom observed only by very devout men). For an 
elderly woman (over 100 years old) to do this was unheard of. When 
he asked why she did this, her explanation floored him. She tearfully 
began her story. “I have a nurse, Barbara, who has been with me for 
years. She is faithful, devoted and also a friend. Last week, she must 
have been overly tired, because when she gave me a shot, she 
pricked me, and in my pain, I yelled at her. I apologised a number of 
times, but still, how could I have allowed such a slip of the tongue? 
So, as penance, I decided to fast on Mondays and Thursdays.”

When Rav Freifeld concluded the story, he said, “Here is an 
old woman who is still trying to do it right, while there are young 
people, in their twenties, who are cynical and mistrustful concerning 
their ability to alter their lives. Now, tell me: Who is young, and who 
is old?”

Horav Nachman Breslover, zl, was wont to say that a 
person must live in a constant state of renewal, repeatedly 
perpetuating himself. This should be one’s guiding vision on his 
journey through life. We must constantly demand of ourselves to 
grow, to develop, to soar. Otherwise, we become complacent and 
externally atrophic. We cannot accept status quo in life. One either 
rises, or he falls.

Va’ani Tefillah

ךתיבריבדלהדובעהתאבשהו
V’hasheiv es ha’avodah lidvir Beisecha

And restore the Divine service to the Holy of Holies of Your Temple.

A primary function of prayer is to provide us with the 
realisation that Hashem is the Source of everything that we need in 
life. Not only is He the Source, but He is also the Provider without 
Whom it is impossible for us to receive anything. Therefore, when 
we speak to Him and ask that He provide us with our needs, we 
ascend to incredible spiritual heights. After all, we are speaking to G-
d! There is one catch: We must want to merge with the One Who 
created us. This means abnegating our “independence” (so to 
speak). This is the idea behind sacrifice, which expresses the concept 
that we are unable to exist independently of Hashem. Therefore, a 
Jew must be prepared and willing to sacrifice, so that, in turn, he can 
become close to Hashem, in order that his prayers be answered.

Horav Yonasan Eibeshutz, zl, writes (Yaaros Devash) that
when a person recites the tefillah of Retzei, he should have in his 
mind the notion that “he is prepared to dedicate his life to the 
service of Hashem.” He should realise that without Hashem 
pervading every facet of his life, his existence is meaningless. A life 
without deveikus, clinging to Hashem, a life of (self-imposed) 
independence, is no life. Retzei asks Hashem for acceptance for 
inclusiveness, as it expresses our willingness to give up “ourselves” 
for Him.
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PPaarraasshhaass  TTrruummaahh  

A Humble 
Foundation

“Look at that building under construction, 
Avi.” 
“It is magnificent, Chaim. What is it?” 
“It is a Beis HaMedrash.” 
“What a beautiful place to learn 
Hashem’s Torah! That man looks like the 
building supervisor. I would like to ask 
him a few questions. 

Chaim and Avi walk over to the man. 
“Excuse me sir, are you in charge of 
construction of this 
building?” 
“Yes I am, 
young man.” 
“It is a truly 
beautiful 
structure.” 
“Boruch Hashem.” 
“How many people will sit 
in this Beis HaMedrash?” 
“B’ezras Hashem there will be 700 seats.” 
“What a Kiddush Hashem. Sir, what is the 
most important part the construction of 
this great building?” 
“The foundation, young man. The entire 
structure is built upon huge blocks of steel 
reinforced concrete. The weight of the 
whole building rests upon them. If one is 
even slightly larger than the other, the 
walls will not be straight, and the struc-
ture will eventually collapse.” 
“That is very interesting, sir. Is this a new 
concept?” 
“Far from it, young man. The Mishkan 
(Tabernacle) built by Betzalel in the de-
sert over 3000 years ago rested on the 
same principle.” 
“Really? I thought it was a portable struc-
ture.” 
“It was. However, the boards that 
formed the walls rested upon ‘adanim,’ 
square pegs with holes in them. These 
pegs were made of silver, and the boards 
were inserted into the holes.” 
“Where did the silver come from, sir?” 
“Each one of the 603,550 men of Klal 
Yisrael contributed half a shekel of silver 
(Shemos 38:26). Those half-shekels were 
melted down to make 96 adanim.” 
“Could a rich man contribute more?” 
“Definitely not. This trumah had to be an 
equal amount from every Jew.” 
“Why, sir?” 
“That is a very deep subject, young man. 
The Keli Yakar explains that the Mishkan 
was a structure upon which the Shechina 
(Divine Presence) would rest. Hashem 
only associates Himself (so to speak) with 

humility. Wherever there is a trace of 
gayva (pride), He will not go. Therefore, 
the Mishkan had to be a humble struc-
ture. The foundation was made of these 
silver pegs. They were made from equal 
contributions. No one could brag that he 
had a bigger share in the adanim. Simi-
larly, all 96 adanim were exactly the 
same size, another sign of humility – no 
one was greater than another. Lastly, they 
formed the foundation, the lowest and 
most humble part of the structure. So you 
see, young man, that the foundation 
upon which the Mishkan rested was hu-

mility.” 
“That is fascinating, sir. Please 
tell us more.” 

“The Keli Yakar elaborates 
that the pegs were called 
‘adanim,’ which has the 

same root as the word 
‘adon’ – master. This 
teaches us that one 
who lowers himself in 

this world, like the lowly pegs, becomes 
an ‘adon’ – a master – in the upper 
world. Similarly, one who lowers himself; 
Hashem lifts him and makes him the ye-
sod of the binyan – the foundation of the 
structure of Klal Yisrael. That humility is 
the yesod upon which the Jewish Nation 
is built.” 
“Thank you very much sir. I see that you 
really know what you are building.” 
 
Kinderlach . . . 
Humility is the key to greatness. Place 
yourself below other people. See their 
good qualities. Realize that they are older, 
wiser, wealthier, or more experienced 
than you. Do not try to act as their supe-
rior, rather, place them above you. Give 
them the honor and respect that they de-
serve. You will be building the foundation 
of a great structure – Klal Yisrael. You will 
be preparing a place for the Shechina to 
rest. And you will be making yourself truly 
great – an adon in the eyes of Hashem. 
 

Baby Face
“Oh, no. It’s that time of year again, 
Avi.” 
“What time, Chaim?” 
“The time when the parashas ha’shavuah 
speaks about the Mishkan.” 
“What’s wrong with that, Chaim?” 
“Nothing. It’s just all so boring to me. 
Ark, table, curtains, gold, silver, wool; 
what’s the point? We have no Mishkan 
nowadays.” 
“True. However, there are worlds of im-
portant and relevant things that we learn 

from these parshios. The Mishkan is to-
day’s news.” 
“Can you give me an example?” 
“Look at this verse. ‘You shall make two 
Kruvim of gold’ (Shemos 25:18). Let me 
ask you, ‘What is a Kruv?’” 
“It was an angelic figure with the face of 
a baby.” 
“Right. Do you know why it had a baby 
face, Chaim?” 
“No. Please enlighten me, Avi.” 
“Rav Yisrael Salanter, the founder of the 
Mussar movement, has a beautiful expla-
nation. He begins with the verse, ‘When 
Israel was a lad I loved him’ (Hoshea 
11:1). Which member of Klal Yisrael does 
Hashem love? One who manages to hold 
on to his youth.” 
“What does that mean? Aren’t we always 
told to act maturely; beyond our years?” 
“You are right, Chaim. However, Rav 
Yisrael is referring to that special quality 
of youth called flexibility. A young person 
is like a smooth paper which is easy to 
shape and mold into the desired form. 
Why? Because he listens to correction and 
acts upon it. Therefore, Hashem com-
manded Moshe to place the face of a 
child above the Aron Kodesh (Holy Ark). 
So that Klal Yisrael, both young and old, 
will learn to always see themselves as 
youths; to maintain that willingness and 
flexibility to change bad habits into good 
ones. To be soft as a reed, and always 
grow to higher and higher levels in To-
rah.” 
“That is beautiful.” 
“A striking example of this is found in 
parashas Ki Sisa. The verse (Shemos 33:11) 
refers to Yehoshua Bin Nun as a na’ar 
(youth).” 
“How old was he at the time?” 
“The Ramban calculates that he was 56 
years old.” 
“That’s not very young.” 
“Right. Rav Mordechai Shakovitzky zt”l 
once explained that Yehoshua was always 
willing to listen to his teacher, Moshe 
Rabbeinu. Thus he was always a na’ar; a 
person with the flexibility of youth.” 
“Avi, may we always stay eternally 
young.” 
“Amen.” 
 
Kinderlach . . . 
You have a special maaleh. It is easy for 
you to listen and grow. Use it to go up 
and up. Never stop listening to those who 
are able to help you. Never stop trying to 
improve yourself. Always stay soft and 
pliable, like a young baby’s skin. The se-
cret of eternal youth is yours. 
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A Father’s Pleasure 
דבר אל בני ישראל ויקחו  “ 25:2
לי תרומה, מאת כל איש אשר  
 ”ידבנו לבו תקחו את תרומתי 
“Speak to B’nei Yisroel and 

let them take for Me a portion, from every 
man whose heart motivates him you shall 
take My portion.”  Why does the Posuk say, 
 – that his heart will desire – ”אשר ידבנו לבו“
in the future tense, instead of saying what 
would seem to be more appropriate – “  אשר
    ?that his heart desired – ”נדבו לבו
 Why does the Posuk say, “ויקחו” – 
that one should “take” Terumah, instead of 
saying, “ויתנו” – that one should “give” 
Terumah?  Regarding the relationship 
between a father and a son; the father has 
more Hana’ah when he gives to his son and 
his son takes from him than when he 
accepts from his son and his son is the giver.  
All the more so this is true regarding the 
Melech Malchei Hamlachim, Hakodosh 
Boruch Hu, Who has more pleasure when 
He gives reward to Klal Yisroel, than when 
Klal Yisroel give money to Tzedakah for His 
sake.  “דבר אל בני ישראל” – Speak to Klal 
Yisroel and let them know the truth, “ויקחו” 
that when they are taking and Hakodosh 
Boruch Hu is giving, “לי תרומה” – that is the 
main Terumah for Me – It is most 
preferable to Me, for I am giving, and they 
are receiving.  However, when they are 
giving and I am receiving, that is not the 
main Terumah.  “מאת כל איש אשר ידבנו לבו” – 
Nonetheless, if they give with good and 
proper desire, then “תקחו את תרומתי” – I will 
take the Terumah from them, even though 
it is not the main Terumah – for they are 
giving and I am receiving. ( חכמת התורה)  
 Why does the Posuk say, “ אשר
 that his heart will desire – in the – ”ידבנו לבו
future, instead of saying what would seem 
to be more appropriate – “אשר נדבו לבו” – 
that his heart desired?  It says in the 
Rambam in Hilchos Geirushin 2:3 that the 
reason we are allowed to force a Yid to 
perform a Mitzvah, and beat him until he 
says he wants to do the Mitzvah is because 
by every Yid, his heart has a desire to fulfill 
Rotzon Hashem.  That which he is not doing 
so at any point in time is only because the 
powers of evil overcome him, and don’t 
allow him to do that which he really wants 
to.  Beating him gets rid of the powers of 
evil, and then when he says he wants to 
perform the Mitzvah, he wants to do so with 
a full heart.  This is not so with other 
nations of the world, for even if they are 
forced to fulfill the Rotzon Hashem, they 
would only do so because they are being 
forced, and not because they have a true 

desire to do so.  This answers the question 
of why it was fair that Klal Yisroel were 
forced to accept the Torah when Hakodosh 
Boruch Hu suspended a mountain over 
their heads, when other nations could 
complain that had they been forced the 
same way, they too would have accepted the 
Torah.  While they may have accepted the 
Torah, they would not have accepted with a 
full heart, whereas Klal Yisroel did so with 
a full heart.  This is what the Torah is 
telling us here. All Terumah was accepted, 
 for by Klal – ”מאת כל איש אשר ידבנו לבו“
Yisroel, even if they do not seem to be giving 
with a full heart, and are being pressured 
and or forced to do so, nonetheless, at some 
time in the future, their heart will want to 
do it, and that is why it is accepted – all of 
Klal Yisroel truly want to do Rotzon 
Hashem. ( יגל יעקב) 

 The Gemara in Kiddushin 5b tells 
us that if a woman gives a gift to a very 
important man, and he in turn asks her to 
be betrothed to him and she agrees, the 
Kiddushin takes effect.  The reason for this 
is because it is an honor and privilege to 
have someone of great importance accept a 
gift from a commoner, it is as if the giver of 
the gift becomes the receiver, and the 
receiver becomes the giver – the important 
man becomes the giver and the woman the 
receiver, and thus the Kiddushin works.  By 
Hakodosh Boruch Hu accepting a gift from 
Klal Yisroel, it is a great honor and 
privilege for Klal Yisroel, so that although 
the Yid is giving the Terumah, it is really 
Hakodosh Boruch Hu being the giver, and 
the Yid the receiver.  Aside from this, in 
truth it is Hakodosh Boruch Hu Who is the 
one giving, as Dovid Hamelech said, Divrei 
Hayomim 1:29:14 “כי ממך הכל, ומידך נתנו לך” – 
“For everything is from You, and from Your 
hand we have given to You.”  Klal Yisroel 
are taking by giving Terumah, for they are 
allowed to use that which is Hakodosh 
Boruch Hu’s to give to Him, and they will 
receive reward for it. ( אלשי"ך)  

 It says in the Tana D’vei Eliyahu 
that at the time that Klal Yisroel said   נעשה
ויקחו לי  “ ,Hakodosh Boruch Hu said ,ונשמע 
 Brochos 35a – There seems to be a  ”.תרומה
contradiction in two Pesukim in Tehillim.  
In 24:1 the Posuk says, “ לד' הארץ ומלואה” – 
which states that everything is Hakodosh 
Boruch Hu’s.  Then in Tehillim 115:16 it 
says, “ והארץ נתן לבני אדם” – which says that 
Hakodosh Boruch Hu gave man the earth. 
Is the land Hakodosh Boruch Hu’s or 
man’s?  The Gemara answers that when the 

Posuk says that the land is Hakodosh 
Boruch Hu’s, that is when man is not doing 
the Rotzon of Hakodosh Boruch Hu, and 
when it says the land is man’s, that is when 
he is doing the Rotzon Hashem.  Shabbos 
153b – One who takes Terumah from that 
which is not his, his Terumah is not 
Terumah.  Now we can understand the 
Medrash of the connection between Klal 
Yisroel saying נעשה ונשמע and Hakodosh 
Boruch Hu then saying, “ ויקחו לי תרומה.”  One 
can only take Terumah from that which is 
his.  Now that Klal Yisroel said, “  נעשה
 they were doing the Rotzon – ”ונשמע 
Hashem, and therefore the land was theirs.  
This made it an appropriate time for 
Hakodosh Boruch Hu to say, “ ויקחו לי תרומה” 
– for now that they were doing the Rotzon 
Hashem, and that made the land theirs – it 
was only then that their Terumah would 
work. (מדרש יהונתן) 

 This was not just for Klal Yisroel 
at that time, when they were giving 
contributions for the Mishkan, but it was a 
message for Klal Yisroel for all time.  When 
one will in the future give Tzedakah with 
his heart, with desire, it is a Zechus that he 
is given the opportunity to do so.  In truth, 
everything is Hakodosh Boruch Hu’s, and 
when one gives Tzedakah one should not be 
entitled to reward, for he is in essence 
giving away that which is not his – it is 
Hashem’s.  Hakodosh Boruch Hu gives us 
the great Zechus of giving Tzedakah, and if 
we will do so with true desire for the sake of 
Hakodosh Boruch Hu, then Hakodosh 
Boruch Hu considers it is as if we gave away 
from that which was ours.  We need to know 
that there is nothing which brings more 
pleasure to our Father in Shomayim, 
Hakodosh Boruch Hu, than giving us 
goodness.  When one fulfills the Rotzon 
Hashem and gives money to the needy, 
especially to Talmidei Chachomim, then he 
is bringing the Shem Havayah of Hakodosh 
Boruch Hu together.  By giving Tzedakah 
only because Hashem commanded us to, 
that makes it as if we are giving it to 
Hashem.  The Torah says, “תקחו” – that we 
should “take” for what we are receiving in 
return is much greater than what we are 
giving.  There can be no greater Zechus 
than fulfilling the Rotzon Hashem, thereby 
being Zoche to reward – that which gives 
our Father in Heaven much pleasure.  May 
we be Zoche to make Hakodosh Boruch Hu 
proud of us, by our fulfilling His Rotzon at 
all times, and His giving us an abundance 
of goodness.   
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PARSHAS TERUMAH 
THE FIFTY CUBIT POST UPON WHICH HAMAN WAS HUNG 

 
One of the very interesting parts of the Megillah is that of Haman being advised to build a tree fifty cubits high and to hang Mordechai on it. 
At the end, he himself met the fate that he intended for Mordechai. The plot thickens when Haman has to find a piece of wood that is fifty 
cubits high. The Medrash says that he asked his son who was a ruler in another province where the Taivah of Noach landed, and asked him 
to send him one of the planks since the height of fifty was part of the Taivah's measurements. Don't be mistaken into thinking that the fifty 
cubits is just a random chosen rounded figure, and that the source of this plank originated in Noach's Taivah is a coincidence. Every detail 
was nefariously planned. What could be Haman's intentions with this 50 cubit wooden hang post aside that it was to kill and display 
Mordechai's body? 
 
The Chazal learn out that the writing of the Megillas Esther much be on parchment that has grooved lines called טוטריש  just like a הזוזמ . What 
is the connection between the two?  
The Chasam Sofer explains the incredible thread of chesed that is weaved throughout the Megillah by Mordechai to benefit Esther his cousin. 
She was an orphan without living parents from birth. Upon hearing the death of her two parents while living in Eretz Yisrael, he immediately 
picked himself up and went to Esther in order to raise her. Even from the time she was chosen to be taken to the King's palace to see if she 
would be fitting for the title of Achasveirosh's new queen, he took up his dwelling place to be at the gate of the palace in order to constantly 
keep a watchful eye on her.  
 
In reality this conduct was inappropriate and unbefitting for a prestigious member of the Sanhedrin, yet he nevertheless took this 
responsibility upon himself for a few years without any lapse. It was this incredible chesed that Mordechai performed to Esther day after day, 
month after month, year after year, that nullified the irrevocable decree of Haman's masterminded evil plan of the genocide of the entire 
Jewish Nation. The Sefas Emes (Purim )זלרת  adds that the fact the Megillah told us this fact that Mordecahi every day was at the King's gate 
to keep a close watch on the welfare of Esther teaches us that his righteous conduct of chesed was instrumental in the miracle of Purim just 
like every other detail given in the Megillah. 
 
The Chasam Sofer continues and says now we can understand the requirement that the parchment upon which Megillas Esther is written, 
must parallel that of the mezuzah. The mezuzah on the outside of one's house serves as a protection to the inside. The name of  is written  ידש
on the exterior of the parchment which is the acronym of לארשי תריד רמוש .  
 
Hashem's chesed is unlike every other king who remains inside the palace and his guards watch and protect him from the outside. Not so 
Hashem, who as omnipotent and omniscient as He is, He nevertheless guards his people from the outside. But just like Mordechai who 
unbefitting to his greatness he raised and watched Esther from the outside like a mezuzah with the name ידש , so too Hashem watched over 
Yisrael with the miracle of Purim. In the sefer Ori Veyishee, he adds to prove the point of the Chasam Sofer by saying that הזוזמ  is gematria 

יכדרמ . Mordechai was a shemirah to Esther like a mezuzah, and therefore the story of Mordechai and Esther in the Megillah must be written 
on the same parchment required for a mezuzah. 
 
Rav Olshin Shlita explains with the above why our Chachamim established these mitzvos of םיינעל תונתמו  תונמ חולשמ  on Purim. The answer 
is that since the salvation of Purim came about through the incredible chesed of Mordechai to Esther, on this day we want to enforce this 
middah in Klal Yisrael so they should realize how important it is.    
 
Let us now try to understand the plot to hang Mordechai on a fifty foot plank of wood from Noach's Taivah. The Medrash relates that when 
Avraham Avinu met Malki Tzedek (Shem the son of Noach) he asked him what zechus did you and your family have that you were saved from 
the Mabbul? He answered from the tzedakah we performed in the Taivah of sleepless nights for an entire year sustaining the animals and 
birds inside, each one with their unique foods and their particular feeding times. We must view his answer in the background that the Torah  
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testifies to the fact that Noach was a םימת קידצ שיא . Nevertheless, if it wouldn't be for his extreme chesed in the Taivah he and his entire 
family would have perished as well.  
 
Yet the Torah still finds critical fault and shortcoming with Noach by calling the Flood חנ ימ  the "waters of Noach" because there was a kitrug 
in that he failed to daven to ward off the Flood from his generation. We suggest that Hashem was hinting this personal shortcoming to him 
during these 150 years of building the Taivah in order to warn his generation of the upcoming catastrophic consequence for their misdeeds. 
For the measurements of the Taivah were 300x30x50 whose numerical letters equal ןשל  tongue. Noach was supposed to daven for his 
generation to do teshuvah or to be saved from utter destruction. Noach however, did not take the message to heart and therefore his 
supernatural chesed in the Taivah was flawed, just barely enough to save him. 
 
Haman realized that the only merit for Mordechai his antagonist to stay alive and save Yisrael from annihilation and find grace once again in 
the eyes of Hashem, was the performance of a tremendous chesed like that of Noach in the Taivah. His plan to counter act such a merit if 
Mordechai was banking on it was by having a 50 cubit plank from the Taivah in his presence to hang Mordechai. He felt it was possible to 
arouse a kitrug on this super chesed that  
 
Mordechai might have performed, and render it imperfect. For in truth, unknown to Haman, Mordechai's chesed to Esther was the chesed 
that broke the decree of Haman. Haman's intention of the kitrug was that even though Mordechai might have achieved a similar chesed on 
the level of Noach, but like him he failed to daven on Yisrael's behalf that the decree should never have come about in the first place. Had 
Noach davened on behalf his generation to do teshuvah, he could have possibly saved his generation. The failure to do so earned him the 
title of the owner of the Mabbul. So too, had Mordechai davened for the Yidden in the first place not to attend the party of Achashveirosh in 
which they sinned and the people of Shushan were decreed to be killed, Klal Yisrael wouldn't have had to fast, miss out on the Seder Night.  
It was specifically a fifty foot plank from the Taivah which would arouse the kitrug. For withstanding the super act of chesed that Noach's 
Taivah symbolizes during that year of non stop benefits to those protected in the Taivah, it also symbolizes the failure of Noach to daven with 
his ןשל  on behalf the preservation of mankind. The 50 cubit height of the hanging plank is very exacting. The Forty Nine levels of spirituality 
represent the Seven Middos in their entirety like we have during Sefirah. The 50th level is Binah which means to examine in a deeper sense 
and look and extract beyond the superficial. The kitrug comes through the plank of Noach 50 cubits high which will "hang Mordechai" by 
making his super chesed with Esther flawed. If Mordechai sincerely cared for one המותי  with his super chesed, he should have used his tongue 
to daven for the entire Klal Yisrael before the decree befell them. 
 
So why in reality wasn't there a kitrug on his super chesed in order to leave Klal Yisrael without any zechus for redemption?  We can answer 
because Purim is rooted in the sense of smell. Mordechai is hinted in the Torah in the incense רורד רמ  the Targum translates יכדרמ . Esther 
who is also called Haddasah also represents smell which is the characteristic of the Hadas one of the four species of Succos. The Ari writes 
that the month of Adar parallels the nose of a person. Of all the five senses only the sense of smell was not involved in the chait of Aitz 
Hadaas. Therefore only the neshama derives pleasure from the sense of smell as can be seen from Havdalah. Therefore the sense of smell 
and the month of Adar with its two redeemers have a connection to prior the chait of Adam. All kitrug started after the chait as the gemarah 
says that Haman is hinted in the Aitz Hadaas after the chait in the passuk (Bereishis 3,11) תלכא ונממ לוכא יתלבל ךיתיוצ רשא ץעה ןמה . Therefore, 
the kitrug of Haman with the 50 foot plank was not able to be activated against Mordechai, and Klal Yisrael still had intact in their possession 
the merit of Mordechai through which they were redeemed.  
 
This understanding is part of the institution of Chazal to get intoxicated on Purim and they use the lashon אירופב ימוסבל םדא בייחמ  (Megillah 
7). The word םסב  is from the root םימשב  incense being that the letters of ס and ש are interchangeable. Chazal are hinting to us that our 
salvation on Purim really makes no sense or logic since the kitrug should have nullified the incredible chassadim of Mordechai. When one 
gives up on his logic then the answer will be םסב  which is gematriah הנומא  that it was a present from Hashem that the kitrug couldn't take 
place because of the sense of smell that is affiliated with Purim, the month of Adar, and Mordechai and Esther. 
 

Gut Shabbos 
Rav Brazil 
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איזהו חכם ? איזהו גיבור?

אחד  ברק  בבני  נפטר  השבוע  בראשית 

מגידוליה ומשעשועיה של בני ברק התורנית, 

עילוי חריף שגדולי התורה אהבו לשוחח איתו 

בלימוד מחמת בקיאותו ועיונו המהיר.

מרן שר התורה שליט"א הכיר היטב את הגאון 

ומבית  איש  חזון  כולל  מהיכל  פרידמן  רנ"ד 

בלימוד  רבות  שוחחו  והם  לדרמן  המדרש 

בבית  התפילות  אחרי  והן  בכולל  הן  התורה 

המדרש. בניו ונכדיו של רבי נתן דוד זכו לקרבה 

מיוחדת ממרן שליט"א. כי מרן שר התורה היה 

סבור שיש לרנ"ד דין תלמיד חכם לכל הדינים.

נביא בזאת על קצה המזלג, מהקשר ביניהם.

א. להגאון רנ"ד היה תקופה מסוימת בביתו כעין 

ועוד,  מצוה  בר  לספרי   - קטנה'  ספרים  'חנות 

ספרי  פעמים  כמה  ממנו  רכש  שליט"א  ומרן 

קודש. 

רנ"ד היה מספר לילדיו כי באחד הפעמים, בימים 

והתעניין:  שאל  שליט"א,  מרן  אילי  ניגש  ההם, 

שקניתי  הספרים  על  לך  חייב  אני  כסף  "כמה 

הסכום  את  לו  השבתי  בהקפה?"  לאחרונה 

המדויק. הביט עלי מרן שליט"א וביקש "ר' נתן 

דוד במטותא מינייכו, אל תאמר לי סכום, תאמר 

כמה   - וכדומה  חום  אדום,  ירוק,   – בצבעים  לי 

בדורנו  לכם  הנה  לך"  ואתן  צבע,  מכל  שטרות 

תלמיד חכם אמיתי שכולו תורה באמת ואינו יודע 

בצורתא דזוזא בנן של קדושים )כלשון הגמרא( 

כך היה מצביע רבי נתן דוד לבניו ראו מי יש לנו 

הראשונים,  דורות  כדמות  שהוא  בדורנו  עדיין 

ועד היכן אפשר להגיע גם בדור האחרון. 

ב. מרן שליט"א היה מתעניין לפעמים מפיו של 

רנ"ד אודות ספרים עתיקים שהיו ברשותו, והיה 

לו לרבי נתן דוד הבנה ויידע אודותם. 

הרב  הגאון  שליט"א  מרן  של  חתנו  של  מנהגו 

ולבקש  פורים  ערב  מידי  להגיע  צביון,  יהושע 

מרבי נתן דוד ספר חדש שעוד לא ראה מרן בכדי 

להראות לו בפורים ולשמח אותו.

עולם  שם  הספר  את  רנ"ד  לו  הביא  אחת  שנה 

על תורת כהנים, מרן שליט"א שכל כך התרגש 

את  הפורים  במוצאי  שלח  הספר,  את  להכיר 

הספר חזרה יחד עם דרך אמונה והקדשה!

היארצייט של  ביום  אב  בחודש  שנת תשס"ב  ג. 

שיעור  שליט"א  מרן  מסר  הסטייפלער  מרן 

אחרי תפילת ותיקין, הגאון רבי נתן דוד פרידמן 

התפלא הלא השטיקל הזה הוא כתוב בספר אבי 

עזרי פ"א מאיסורי ביאה הי"ב, וכיצד זה אומרו 

מרן כחידוש שלו?

בדיקה מהירה העלתה שמרן האבי עזרי מתחיל 

את החידוש בשאלני בחור מפה ישיבת לומזה'... 

עיין שם. שמרן משבח את הדברים שם. לאחר 

בספר  כתוב  שהשיעור  הדברים  שהתפרסמו 

אבי עזרי, סיפרו בני ביתו כי מרן שליט"א אמר 

עזרי  האבי  מרן  לפני  זה  חידוש  הרצה  פעם  כי 

גם  ]שכתובה  אחת,  קושיא  מלבד  עמו  והסכים 

היא שם באבי עזרי[. 

שר  מרן  את  פעם  ראה  דוד  נתן  רבי  הגאון  ד. 

התורה מתהלך עם סלים, ניגש והציע את עזרתו 

אך מרן סירב באומרו וכי אעשה אנגריא בתלמיד 

חכם?! הגאון רנ"ד הפטיר בענווה: נו נו מי יודע 

בחיוך  לו  ענה  מרן  אך  חכם...  תלמיד  אני  כמה 

מיניה וביה עם גמרא נוספת: אם כן ממה נפשך, 

לא אשתמש, כי הלא אין משתמשים בשמש עם 

הארץ...

ה. מעשה בבחור יתום שהציעו לו שידוך שהגון 

שיתחייב  מי  היה  לא  אך  הצדדים,  והתרצו  לו 

כך  על  סיפרו  הצדדים  לשני  בצר  השידוך  על 

אל  שיעלו  כדאי  כי  להם  שאמר  פרידמן  לרנ"ד 

ימצא רעיון איך לשוות  מרן שליט"א הוא בטח 

את שני הצדדים, וכך עשו עלו לפני מרן ושטחו 

את המצוקה שיש ישדוך ראוי ואין מי שיתחייב 

כראוי, בס"ד מופלאה עמד שם יהודי גביר ושמע 

לוקח  הוא  כי  למרן  אמר  מיד  הסיפור  כל  את 

מקומו  על  הכל  ובא  ההתחייבות  את  עצמו  על 

בשלום.

היה ממשתתפי השיעור הקבוע  דוד  נתן  רבי  ו. 

בספר חיי אדם יחד עם מרן שר התורה שליט"א 

מידי שבת קודש אחרי תפילת וותיקין )נוסד על 

ידי הגאון רבי נחום מאיר קרליץ, ומרן שליט"א 

שליט"א  מרן  וכאשר  שבת  מידי  אומרו  היה 

הפסיק החליפו הגה"צ רבי ישי מנדל שליט"א(. 

שיעור נוסף היה בבית מדרש ועד היום הזה,  ז. 

שיעור דף היומי. 

של  הש"ס  סיום  בשמחת  שנים  שבע  לפני 

השיעור הקבוע ל'חבורה הקדושה' של הלומדים 

שוב  יעקב  ר'  הגאון  השיעור מפי  את  ושומעים 

רבה  בשמחה  השתתף  שליט"א  מרן  שליט"א, 

דוד ברכו בחום רב שנזכה  נתן  רבי  ולפני צאתו 

מרן  שנים.   7 בעוד  הבא  בסיום  להשתתף  יחד 

הביט עליו בתודה על הברכה ולפתע פרץ בבכי 

של התרגשות. 

והנה, לפני כמה שבועות מרן אכן זכה והשתתף 

בסיום הנוכחי, אבל רבי נתן דוד כבר לא יכול היה 

להשתתף )אולי משום כך אז פרץ מרן בבכי....( 

גבריאל  ורבי  שליט"א  אנגל  דוב  יששכר  רבי 

המובהקים  )ומידידיו  מהקבועים  שליט"א  כהן 

להגיע  רנ"ד  הגאון  את  הזמינו  הגרנ"ד(,  של 

צער  דמעות  זלגו  רנ"ד  עיניו של  אך  להשתתף, 

ולא יכול היה למלא את בקשתם. שיבלחט"א.

)ברכת יש"כ לחתנו הגדול הגאון רבי יעקב אריה 

אריאל שליט"א על עזרתו בעין יפה, לזכר נשמת 

חותנו ז"ל(.

במעמד הסיום הש”ס של רבינו שליט”א, ערב פסח. 
נתן  רבי  נראה  ותפילין,  טלית  לבוש  משמאל  ראשון 

דוד זצ”ל )מתוך רב המכר ‘אלא ד’ אמות’(

לכבוד מע”כ הרב גולדשטוף שליט”א

שי”ח”  “דברי  הנפלא  הגליון  על  תשוח”ח  ראשית 

שאתם מו”ל מדי שבוע. ממש מחיה נפשות.

ושלם  ירא  יקר באנשים  נסתלק מאתנו איש  היום 

הרב משה גוטסמן ז”ל מבני ברק.

וכמה  ז”ל,  משה  ר’  עם  בידידות  הייתי  להבחל”ח 

פעמים בביקורי בארץ זכיתי להתלוות אליו בביקורו 

השבועי אצל מרן שר התורה שליט”א.

מדי יום שישי, הי’ ר’ משה נכנס אל מרן שליט”א 

כדי להגיש בפניו את העלון עם תורות ורמזים על 

פרשת השבוע שהי’ מוציא לאור.

וכאן מתגלה גדלותו של מרן שר התורה שליט”א, 

אינני מדבר מגדלות ב”תורה”, אלא מגדלות ב”בין 

אדם לחבירו”, בכל יופיו והדרו.

כמעט מדי שבוע בשבוע, הי’ מרן שליט”א מקדיש 

הגליון,  כל  על  רב  בעיון  לעבור  כדי  ארוכות  דקות 

וזאת  והניחותא,  הרוגע  בכל  גמירא,  ועד  מרישא 

ראיתי  פעמים  כמה  ז”ל.  משה  ר’  של  בנוכחותו 

אמרה  איזה  כשקרא  צוחק  הי’  שליט”א  שמרן 

שנונה מא’ מגדולי ישראל. 

אצלנו  ביקר  ז”ל  משה  כשר’  האחרונה  ובשנה 

מרן  אצל  הי’  נסיעתו  שטרם  לנו,  סיפר  בחו”ל, 

רבינו שליט”א, והצטדק לפניו שהוא נוסע מחוסר 

“גם  שליט”א:  רבינו  לו  נענה  חובות.  עקב  ברירה, 

לי יש חובות...” )בלימודים... כמובן(, נענה ר’ משה 

ז”ל ואמר למרן שליט”א: “אני רוצה להתחלף עם 

החובות של הרב...” נתחייך רבינו שליט”א והראה 

לו באצבעו לשלילה...

יהי זכרו ברוך!

 מוקירכם
ברוך גרוס  אנטווערפן-בלגיה יצ”ו

 רבינו שליט”א מדבר עם ר’ משה. 
)ערב שבת פ’ משפטים תשע”ו(

לע”נ ר’ משה בן ר’ יוסף ז”ל מנדלוביץ

זיכרון להולכים
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ניתן לתרום גם במכשירי “קהילות” ו”נדרים פלוס” בבתי הכנסת,
יש ללחוץ על לחצן ‘קופות נוספות’ ובחיפוש ‘דברי שי”ח’, או בטלפון:

נדרים פלוס 03-7630585 שלוחה- 1586
קהילות 073-2757000 שלוחה- 4310

 ig0533145900@gmail.com  :ליצירת קשר
  רבי יהודה הנשיא 52 בני ברק 
077-2092005  053-3145900 

ותלמדם חוקי חיים פרק ח’ )ב( - אשא עיני אל ההורים )ב”ר ס”ח ב’(
אין קולות ואין חומרות

האוירה בביתו של רבינו היתה מאז ומתמיד אוירה של דקדוק 
הלכה ויראת שמים. בבית לא חיפשו קולות ולא חומרות, היו 

הוראות והנהגות של אסור ומותר, חייב או פטור.
בכתב  לשואלים,  רבינו  של  התשובות  ברבבות  המעיין  אגב, 
‘חומרא’.  במונח  משתמש  ואינו  כמעט  כי  רואה  פה,  ובעל 
ספיקות  אין  צריך.  לא  או  צריך  פסוקה.  הלכה  יש  לדידו, 
בכל  הולכים  לצידה  ישר,  קו  כמו  היא  ההלכה  והתלבטויות. 

מהלך החיים. ההלכה נר לרגליו, והיא מנחה את כל פעליו. 
חומרא? נערווען? שייך לאנשים שאינם בקיאים דיים בהלכה, 
שונות  שמסיבות  אנשים  או  ברור,  להכריע  להם  וקשה 
הוא מעיין  נושא  בכל  לדידו,  נוספות, אבל  לדיעות  חוששים 

היטיב ומכריע כפי רבותינו האחרונים. 
להחמיר  ונוטה  מסוים,  בענין  ונותן  נושא  שהוא  יתכן  בודאי, 
יש  שכבר  הרי  להחמיר  נוטה  אם  אבל  מסוימות,  כדיעות 
הכרעה ברורה, ואחרי ההכרעה הדבר כבר שוב אינו חומרא 

אלא דין גמור.
נציין מספר דוגמאות, מהם נבין כי יתכן ששורש הפסיקה היא 

חומרא אבל אחרי שכך הוקבע, הוא נוהג בזה דין לכל דבר.
תרומות  הפרשת  נושא  את  מאוד  חזק  בביתו  השריש  רבינו 
ומעשרות, גם בדבר שקונים מהכשר מהודר, למעשה, מעיון 
אך  לחומרא,  יותר  קרוב  הדבר  כי  נראה  הדברים  בשורש 
הלכה  זו  דבר  מכל  לעשר  ידעו:  הבנות  וגם  הבנים  גם  בביתו 

פסוקה היא, וחובה גמורה, לא אוכלים לפני שמעשרים. 
זהירות  למאכלות:  הקשורים  נוספות  בהנהגות  נשנה  הדבר 
ועוד  המיטה,  תחת  ששהה  באוכל  מגולים,  שהיו  במשקים 
ועוד, הנה כל זה אינו חמור כל כך להרבה מן הפוסקים, ומכל 
מקום אחרי שרבינו קבע להימנע מזה, הדבר נהפך לדין ככל 

הדינים ואין זה חומרא.

ולא  לדין  נהפך  מגולין,  במשקין  להחמיר  שקבע  אחרי 
מביא  מירושלים,  מופשוביץ  שמואל  רבי  הג”ר  חומרא. 
בלי  של  השגחה  עם  מיוחד  מייצור  דבש  קופסאות  לרבינו 

גילוי.

לא ‘להחמיר’ יותר מההורים
לא פעם באים צעירים לשאול האם להחמיר בנושאים שונים, 
מההורים,  יותר  תורה,  תלמוד  ממונות,  השקפה,  כשרות, 
שאלה רגישה זו מצויה מאוד אצל משפחות רבות שמסיבות 
השאלה  רבינו  של  לדידו  יותר.  להחמיר  רוצה  הבן  שונות 

כמעט ולא קיימת. 
כדין,  שלא  נוהג  האבא  אם  ברורה:  היא  תשובתו  כלל  בדרך 
הבן צריך להתנהג כדין, אין זה חומרא, ואם האבא נוהג כדין 
והבן רוצה לנהוג כדיעות אחרות, הדבר תלוי כמו איזה מנהגים 

הם נוהגים.

אין פרץ ואין צווחה
חתנו מקורבו הגאון רבי זליג ברוורמן שליט”א, ראש ישיבות 
סדיגורא בבני ברק, ודרך אמונה - לוד, שהה לצידו של מרן 

שעות רבות, הן כחתן והן כחברותא ללימוד הירושלמי. כידוע 
זכה רבי זליג לכתוב פירוש מפי מרן על סדר תלמוד ירושלמי, 
כמו  בו  הלומדים  רבו  שלא  זה,  בתלמוד  גדול  אור  ולהביא 

תלמוד בבלי.
וכך הוא מעיד בפנינו: האוירה בתוך הבית פנימה, בין הילדים 
ושמחה.  רגועה  תמיד  היתה  לעצמם  הילדים  בין  להורים, 
שמורי חמי שליט”א עצמו דקדק על קלה כבחמורה, אין אצלו 
קושי,  שום  איוותה  לא  ההלכה  מתוכנן,  הכל  דברים,  ‘סתם’ 
בהלכה  דקדוק  כך  כל  שהיו  בגלל  אדרבה,  קפידה,  גרר  ולא 
כמעט איני זוכר שאלות שהתעוררו. כי כשעושים הכל כדין 

אין שאלות.
הילדים תמיד היו שמחים ומאושרים, ההלכה לא איוותה עול, 

אלא שמחה של קיום התורה ומצוותיה.

הילדים היו שמחים. בן רבינו, הגאון רבי שלמה )משמאל( 
לומד באושר עם חברותא כנער צעיר.

שאלה.  שהתעורר  שבת  בסעודת  חריג  די  מקרה  זוכר  אני 
כידוע חמי שליט”א משתמש בשבת כשרוצים להוסיף מלח 
בתבשיל, רק ב’’מלח של שבת’’ דהיינו במלח שעבר תהליך 
בישול, כדי שלא יהיו שאלות בשבת של ‘מבשל’. היה אברך 
שבקביעות כל שנה בפורים היה מביא ‘משלוח מנות’ שקית 

מלח מבושל, כדי שיהיה לו לשימוש במשך השנה.
פעם אחת הרבנית ע”ה סגרה את השקית עם פתיל )דומה למה 
שסוגרים איתו את שקית הלחם פרוס( ומורי חמי הבחין בזה 
פותל  של  איסור  בזה  שיש  וחשש  לפתוח,  רצה  ולא  בשבת 
מתיר.  משום  אסור  ולפתוח  קושר,  משום  שאסור  חבלים 
שענה  זצ”ל,  נדל  גדליה  רבי  הגאון  השכן  את  לשאול  ושלח 

להתיר, אבל בכל זאת מו”ח חשש ולא רצה לפתוח.
אבל זה לעיתים רחוקות, באופן כללי לא היו שאלות וספיקות, 
בסבר  לנו  על שהוסיף  כוח  ויישר  שליט”א,  זליג  מהג”ר  ע”כ 

פנים יפות.

חתנא דבי נשיאה הגאון רבי זליג ברוורמן שליט”א, יושב 
סמוך לרבינו.

והסתלק מן הספק
אבות  במסכת  מפורש  מקור  לה  יש  זו  שהנהגה  היא  האמת 
ידי  על  הספק,  מן  והסתלק  רב  לך  עשה  ט”ז,  משנה  א’  פרק 
שתעשה לך רב ללכת בדרכיו ולשאול אותו בכל ענין, לא יהיו 

לך ספיקות )רבינו יונה(.

ולא  בבלבול,  השקועים  הנבוכים  לכל  העיצה  גם  איפה  זה 
יודעים כיצד לנהוג והולכים אנה ואנה, בלי למצוא מורה דרך 
מוגדר: עשה לך רב – והסתלק מן הספק! כמו שנוהג רבינו 
פסקי  ולאור  זי”ע,  הקדושים  רבותיו  אחרי  דבר  בכל  ללכת 

ההלכה בשולחן ערוך ונושא כליו בכל נושא ונושא.

הקטנים עם הגדולים
עוד כלל ברזל הנהיג בתוך ביתו, שילד קטן אינו פטור ממצוות. 
בכל מה שאפשר עליו להתנהג כמו גדול. לילד קטן אין היתר 
לשקר ולגנוב, ולא לאכול בלי הכשר, לא לטלטל בשבת ואינו 

פטור מתלמוד תורה.
מיותר לציין, כי גם החיובים האלו הם ברמה המתאימה לילד, 
ב’  סוג  אינם  הקטנים  באויר:  תמיד  היתה  ההרגשה  עצם  אבל 

של יהודים.

הילד הוא לא יהודי מסוג ב’. עשרות ילדי חמד ממתינים 
לרבינו שליט”א, כשהוא יורד ממדרגות ביתו.

גם בעוד הנהגות שונות במהלך החיים הקפיד על קטנים ממש, 
כמו הקפדה על שש שעות בין בשר לחלב גם לקטנים ממש, 
זהירות בנטילת ידים של הבוקר ליד המיטה בדווקא, הקפדה 
‘חריין’  אכילת  ועוד,  הקודש  ספרי  של  כבודם  על  מופלגת 
למרור בפסח, גם לבנות, תפילה ג’ פעם ביום, הנה בכל זה ידעו 

גם הקטנים: שחייבים להזהר בזה ואין ‘חכמות’ להקל בזה.
מחמירים,  שהרבה  אף  לקולא  סבר  שהוא  רבים  דברים  היו 
נביא על קצה המזלג: בתעניות לא הקפיד על קטנים שיצומו 
יום  של  מתענית  חוץ  אחת,  שעה  ואפילו  מצוות,  לגיל  עד 
כיפור, קולות רבות בנקיון הבית לפסח שצועד בזה לפי דקדוק 

ההלכה ולא לפי הרגשת הלב, ועוד ועוד.
הנה בכל זה, הוא העביר הרגשה אצל בני הבית כי לדידו אין 

כל טעם להחמיר, כי זה הדין ולא יותר.

חיוב חינוך גם לתינוק בן יומו
שנתנו  החינוך  לשיעורי  סותר  או  מגרע  אינו  לעיל  האמור 
היתה  בבית  כי האוירה  חז”ל בקטן, אלא לחדד את העובדא 

שההלכה שייכת לכולם ולא רק לגדולים.
שי”ט(  עמוד  ציצית,  נוטה,  דעת  )בספר  מתשובותיו  באחד 
מחדד רבינו יותר את השקפתו אודות חינוך הקטן, וכותב כי 
בחינוך ישנם שני ענינים: יש חינוך פרטי שעל האב לחנך את 
בנו, אבל זה רק כשהילד הגיע לגיל המתאים. היודע להתעטף 
אביו חייב לקנות לו ציצית, היודע לנענע בלולב, חייב במצוה 

זו, וכן כל מצוה ומצוה לפי המתאים לילד. 
והוא  האב  על  שמוטל  כללית,  חינוך  מצות  עוד  ישנו  אבל 
נוגע לכל ילד משעה שנולד, כשיכול להבין מעט את הדבר: 
לחנך את הילד ‘להרגיל’ אותו וללמד אותו עוד לפני שהגיע 
לחינוך, כדי שיידע איך לקיים את המצוה כשיגיע לחינוך. וזה 
שייך בכל מצוה, ובכל ילד, ואמנם אין חייב בזה כל פעם, אבל 
בכללות, האבא צריך לדאוג שיהיה לבנו מושגים ושהוא יבין 

איך לעשות את המצוות. ועיין שם ראיות רבות לזה.
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תלמיד  של  מפנקסיו  קצרות,  אישיות  רשימות 
ממה  זצ”ל,  קרליבך  שלמה  יצחק  רבי  הגאון  רבינו 
שזכה לראות, לשאול ולשמוע במחיצת רבינו מרן 
יחיאל  רבי  הגאון  לאחיו  נתונה  )תודתנו  שליט”א 
שליט”א על מסירת הדברים לע”נ רבי יצחק שלמה 

בן שמואל(

פרק י”ד
Z  שאלו אלה שנוהגים כרמ”א לבצוע בליל שב”ק

על התחתונה ובליל יו”ט על העליונה איך ינהגו 
כשנפגשים שבת עם יום טוב כמו השנה, והשיב 

מסתבר ששבת עיקר ונפק”מ למצות.

Z  אומר יתום,  חתן  לשמח  שיבוא  מבדחן  ביקשו 
הבדחן שמוכן לבא, אבל יארצייט אביו חל באותו 

לילה, השיב מו”ר, זה זכות גדולה לאביו.

Z  ויקרא בעש”ק  ש”ץ  היה  שליט”א  הרב  מו”ר 
אמר  התפילה  ונוסח  ע”ה  אמו  על  יארצייט 
ולאפיקורסים’, שאלתי מהו  ‘למינים למלשינים 
למלשינים  בתחילה אמרו  לי,  והסביר  זה,  נוסח 
ולא הבינו מה זה הוסיפו למינים, היום יש הרבה 
הוספתי  לכן  מבינים  לא  א”ז  שגם  הארץ  עמי 

לאפיקורסים.

Z  שאלתי האם יש ליטול ידים אחר טיפול דיאליזה
כמבואר לענין הקזת דם, וענה נראה שצריך.

Z  ,לבנים לזכות  ברכה  מבקשים  פעמים  הרבה 
ואומר תתפללו והיא הסגולה הכי טובה ופעמים 

אומר בדיקת מזוזות או הבדלה על יין דוקא.

Z  אחד בא ורצה להתיר כתיבת ד”ת בחול המועד
במחשב, אמר מו”ר הרב קשה להתיר זה.

Z  ’שאלוהו כמה יין צריך להוסיף למיץ ענבים בד
כוסות, השיב שמיץ ענבים מעיקר הדין זה טוב, 
לכתחילה אמנם עדיף יין, ולכל כוסות של ברכה 

כל השנה עדיף יין כי הוא מועיל לזכרון.

Z  האם תחנון  אומרים  שאין  בימים  שאלוהו, 
אומרים קל א”א, והשיב שלא.

Z  אדם שלא מילא כרסו ש”ס ופוסקים, האם מותר
סתם  לקרוא  השיב  הפרשה,  על  זוהר  לקרוא 
וודאי שמותר אבל מי שלא מילא כרסו ש”ס לא 

יבין את הזוהר.

Z  כי הרב,  מו”ר  פני  על  חיוך  והעליתי  שמחתי 
אמרתי לו, זכיתי היום ]אור לי”א ניסן תשע”ה[ 
לקיים ארבע אמות חדשות בארץ ישראל, הלכתי 

על הגשר של מו”ר הרב...

Z  ,הגיע אחד לבקש ברכה על בת זוגתו בשם לירון
אמר מו”ר שליט”א אין כזה שם, ובתחילה ניסה 
ליתן לו שם אחר שמתחיל בל’, אבל כאשר לא 
התקבל ברצון אמר יש הרבה שמות רבקה שרה 

וכו’.

Z  עליו מה  ששים  לגיל  הגיע  שהוא  שאל  אחד 

לעשות, ענה מו”ר שיאמר מזמור לתודה.

Z  ומסיימים בגנות  ‘מתחילים  בהגדה  שאלוהו, 

בשבח’ מתי זה סיום השבח, והשיב בתחילה היו 

עובדי ע”ז ועתה קרבנו וכו’ מתן תורה הוא סיום 

לדברים  סיפור  הסבר  הוא  ההגדה  ויתר  השבח 

הנ”ל.

Z  מו”ר ענה  יעשה,  מה  למות  שהולך  חלם  אחד 

שיעמוד בברכת כהנים ויתפלל בויחנך.

Z  ?לו לרמז  בא  מה  הודו  תרנגולת  על  חלם  אחד 

השיבו רבינו - שלא מכוין באמירת הודו.

Z  שנה  42 לפני  היום  הימים:  באחד  לו  אמרתי 

ימים  אריכות  ואמר  חייך  מצוה,  בר  נעשיתי 

ושנות חיים טובים ואח”כ הוסיף ובריאים.

Z  ,איטר יד שהשתתק בידו הימנית איך יניח תפילין

השיב ביד שמאל.

Z  ארבע עדיין  נשארו  הפיגוע  במקום  נוף  בהר 

מי  אומרים  קודם  עושים,  הגבאים  וכך  פצועים 

חולי  שאר  על  ואח”כ  פצועים  ארבע  על  שברך 

ישראל האם עושים הגון, השיב הם צודקים כך 

צריך לעשות.

שעד  ואמר  להתנצל,  התקשר  תקופה  כעבור 
שלא ראה בחוש איך זה מביא תועלת לאנשים, 

לא ראה בזה ענין.

גליון שנתלה בעיר ליקווד שבארה”ב בכניסה לישיבה 
גדולה.

בעלון  חינוך  בעניני  מדור  של  המטרה  מה 
לפרשת השבוע?

מלמד,  אני  בו  תורה  בתלמוד  המלמדים  אחד 
האיר את עיני ואמר לי כי מדור חינוכי המיועד 
עצומה,  תועלת  יביא  יחדיו,  והבנים  לאבות 
משום ש 'דברי שיח' הוא מהעלונים הבודדים 
חסידים  אותו,  קוראים  הציבור  גווני  שבכל 
ובדורנו  וקרובים,  רחוקים  וספרדים,  מתנגדים 
בו יפי נפש למיניהם מרבים לדבר על סובלנות, 
פתיחות, אהבה, כבוד הבריות, ומנסים להשכיח 
זה  דור,  מדור  שקיבלנו  המסורת  חינוך  את 
רבינו  של  המיוחדת  דרכו  את  להביא  המקום 

בחינוך, ולהביא אור בנושא עמום זה.

"מאין ירק זה נזון"?

עריכה,  הגהה,  הכתיבה,  הגליון,  עבודות  כל 
גמורה.  בהתנדבות  נעשים  החומרים  איסוף 

עבודות הגרפיקה והדפוס והמשלוחים, עולים 

כפי  יסייע  שהציבור  מקוים  ואנו  בהתאם, 

יכולתו.

הגליון בכניסה לבית הכנסת בעיר שנחאי

עותקים מהגליון לחלוקה ע”ג הבימה בבית הכנסת בלוס 
אנג’לס

האם יש עוד תוכניות?

בודאי. אנו שוקדים על הדפסת שלושה כרכים, 

מקבץ של כל העלונים שהופיעו מאז ועד אתה, 

ולגוון את המדורים. מפני גודל האחריות, אנו 

להדפיס  יכולים  ולא  בפרסום  מאוד  מוגבלים 

כל דבר.

היכן ניתן להשיג את הגליון בכל שבוע?

המעונין לקבל בדוא”ל, ישלח בקשה לכתובתי: 

ניתן  כן  כמו   0573145900@OKMAIL.CO.IL
לשבת  העלונים  במארזי  זה  גליון  למצוא 

ובריכוזים  כנסיות  בבתי  בחנויות,  המופיעים 

העלונים',  'כל  גליונות',  'קובץ  כמו  החרדיים, 

'עלוני השבת', 'חיכו ממתקים' ועוד.  

קדושת  את  להרגיש  יחד  שנזכה  רצון  ויהי 

מנועם  וליהנות  השם  על  להתענג  השבת, 

יאריך  שליט"א  מרן  ורבינו  וקדושתה,  השבת 

ימים ושנים מתוך בריאות הגו"נ עד ביאת גואל 

צדק, בב"א.

 בברכה מרובה

יצחק גולדשטוף

 

מרן ראש הישיבה הגרי”ג אדלשטיין שליט”א נותן הדרכה 
לעורך בצאת הגליון הראשון

עלי שיח

divreysiach+subscribe@googlegroups.com :להצטרפות לרשימת מקבלי הגליון במייל ניתן לשלוח בקשה לכתובת
ניתן לתרום ולהקדיש ע”ג הגליון לע”נ, לרפואה ולהצלחה וכד’, נשמח לקבל עובדות, הנהגות, ושו”ת מרבינו.
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דברי שי”ח
ממרן רשכבה”ג שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א

מה שאלתך במשתה היין
עומדים  אנו  הבעל”ט,  הפסח  חג  לקראת  אי”ה 
ומפואר  מיוחד  גליונות’’  ‘’קובץ  להוציא 
מכבשונם ותורתם של מרנן גדולי הדור שליט”א 
וזצוק”ל, במהדורה מורחבת ומיוחדת. בעקבות 
עזרת  את  נבקש  האדירות  הדפוס  ההוצאות 

הציבור. 

כהכרת הטוב מיוחדת, כל מי שיתרום מעל מאה 
הפורים  בימי  ובקשתו  שמו  את  נכניס  שקל, 
המלך  אל  לבוא  שליט”א,  מרן  אצל  הבעל”ט 
וברכת  התורה  הפצת  זכות  ואי”ה  לו,  להתחנן 
מרן שליט”א יחישו ישועה וגאולה לכלל ולפרט. 

לתרומות ולהעברת שמות ניתן 
לפנות למס’: 053-3145900

הצצה לפעילות הענק מהמתרחש 
מאחורי הפרגוד ב ‘דברי שי”ח’.

שמונה שנים אחרי ייסוד הגליון השבועי 'דברי 
שי"ח'. אנו זוכים שבוע אחרי שבוע, בחסדי ה' 
יתברך. כיום כמעט ואין יהודי אחד בכל מקום 
השנים.  במהלך  בגליון  נתקל  שלא   - שהוא 
מידי שבוע הוא מופץ בדיוור אלקטרוני לאלפי 
עלונים  מאגדי  בארבעה  ומודפס  כ"י,  כתובות 
שבועיים, המגיעים יחדיו לתפוצה עולמית של 

אלפי אלפי גליונות . להגדיל תורה ולהאדירה.

מעת לעת אנו נשאלים שאלות רבות על מטרת 
ננסה  השונים,  המדורים  ועל  עורכיו,  הגליון, 

בקצרה לעשות מעט סדר בדברים.

מה הסיבה להוצאת הגליון השבועי?

לפני שמונה שנים ראיתי צימאון עצום בציבור 
לשולחן  לשבת  בתים,   – והבעלי  תורה  הבני 
פירוש  קניבסקי',  חיים  'משהו מרבי  שבת עם 
על התורה, הארה מוסרית, הלכה אקטואלית, 
חשבתי לעצמי אלקט מכמה ספרים לפי סדר 

הפרשיות, ואדפיס כל שבוע.

אבל זה לא היה כל פשוט... מיום ליום ראיתי – 
ואני ממשיך ורואה את זה, כי תורתו של רבינו 
היא כמעיין המתגבר. רק בביתי בלבד נמצאים 
שונים  שותי"ם  עם  ספרים  ממאתים  למעלה 
תלמידים  כתבי  זה  על  נוסיף  שליט"א,  מהרב 
רבים שעדיין לא יצאו, ואת ספריו שחיבר רבינו 
ואלפי פסקי הלכה המפוזרים בספרים  עצמו, 

רבים.

אבל ראינו סייעתא דשמיא בחוש, למצוא דבר 
מתאים מידי שבת בשבתו, ולזכות הרבים.

רבינו עובר על אחד העלונים הראשונים שיצאו לאור

האם רבינו מרן שליט"א הסכים לגליון?

התפלא,  הוא  לו  שהבאתי  הראשונה  בפעם 
ואמרתי...  שכתבתי  מה  כך  כל  מעניין  מי  את 

אבל למעשה הוא שמח עם זיכוי הרבים. הנכד 
הצדיק רבי גדליה הוניגסברג שליט"א אמר לי 

כמה פעמים שהוא עיין בזה ונהנה מאוד.

לא  קיבל  שליט"א  שמרן  נכד,  מעוד  שמעתי 
המופיע  על  הערות  עם  שאלות  מכתבי  מעט 

בגליון, והשיב בעין יפה כדרכו בקודש.

רבינו עובר על הגליון

מי הרבנים האחראים על תוכן הגליון?

מוסר  אני  שליט"א,  רבינו  בני  בקשת  פי  על 
מידי שבוע לשלושה תלמידי חכמים חשובים, 
לעיין בהנכתב, ואם יש דבר שאינו ברור או יכול 

להיות מכשול, הם מתקנים את הדבר.

הדברים  עיקרי  כי  מיותר  הדבר  למעשה, 
מרן  של  ספרים  מפי  הם  בגליון  המובאים 
הוסמכו  שכבר  ספרים  ותלמידיו,  שליט"א 
כנאמנים ואין לנו צורך באישור נוסף. אבל כדי 

שייצא דבר מתוקן אנו מתאמצים יותר.

האם יש תגובות מהציבור?

זה לא יאומן. בכל שבוע אנו מקבלים עשרות 
חכמים  תלמידי  דיינים,  מרבנים,  תגובות   )!(
ומוצי"ם, אברכים ובני תורה ותלמידי הישיבות. 
תמיד  לא  אך  אחד  לכל  להגיב  משתדלים  אנו 

הדבר אפשרי.

אחד מההערות שכתב לנו הגאון רבי צבי כהן 
שהסתלק לעולמו בחודש האחרון:

נשא- שיח",  ב"דברי  המובאת  השאלה  על 
שליט"א  התורה  שר  מורנו  שנשאל  שבועות, 
יוצאים  שאין  ממה  הרי  בר"ת,  מברך  הוא  מדוע 
אינו  שר"ת  מבואר  בר"ת  העומר  ספירת  מצות 
שלי  הברכה  ענוותנותו:  ברוב  מרן  השיב  כלום, 
ספירת  פשוט:  החילוק  אך  כלום.  אינה  כך  בין 
במילים  אינה  ואם  ובפה.  ספירה  צריכה  העומר 
שלימות אינה נחשבת לספירה, ואילו ברכת איש 
שחושב  מה  אלא  בפיו,  שאומר  מה  אינה  לרעהו 

במחשבתו.

יה"ר שתזכה עוד רבות בשנים להפיץ את תורת 
מורנו ורבנו שר התורה שליט"א

 בברכה מרובה
צבי כהן

כמו  השעה,  לעניני  מתייחס  לא  הגליון  מדוע 
בחירות, וצרכי הכלל?

סביב  והולך  השבוע,  פרשת  על  הוא  הגליון 
הפרשה. יש מדורים נוספים העוסקים בתורתו 
של רבינו שליט"א, אך עניני ציבור אין מקומם 

אצלינו מהרבה סיבות.

העיקרית שבהם, כי הגליון מיועד לכלל הציבור 
ועניני  והעדות,  החוגים  מכל  ובגולה,  בארץ 
למדינה  אלא  הציבור  לכלל  נוגע  אינו  ציבור 

מסוימת, אבל כאמור יש טעמים נוספים.

המדור 'יפה מראה' עם תמונה מרבינו שליט"א 
המתאימה לפרשה, נראה קצת חדשני, אכן?

עם  ויחי  בפרשת  התחלנו  ורבע  שנה  לפני 
המדור של תמונה מרבינו המתאימה לפרשת 
היו  מזה,  נהנו  מאוד  האנשים  רוב  השבוע, 
זה  את  להפסיק  בחריפות  שביקשו  בודדים, 
בעלון  תמונות  לשים  מכובד  שלא  בטענה 

תורני.

גם  שבועות,  כמה  שעבר  אחרי  למעשה, 
המתנגדים הבינו שעדיף לעשות ענין 'וללמוד' 

תמונה תורנית מאשר...

אחד מאישי החינוך הכי מפורסמים, שלא היה 
הרעיון,  נגד  בפומבי  דיבר  ואף  מזה  מרוצה 

 לע”נ הרב
ר’ מרדכי יעקב ז”ל 

בן הרה”ח ר’ דוד 
אלימלך ז”ל

 נלב”ע
 כ”ט אדר ב’ תשע”ט

תנצב”ה

 לזכות ידידינו 
החשוב הרה”ג 

רבי פסח קראהן 
שליט”א 

 לרגל צאת 
 ספרו החדש 
 “סדר מגיד” 

על הגדה של פסח
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הבא עם סיפור שהחוק עובד! זה כן! גם לא צריך לספר, 
לכתוב, שיהיה לנו חומר לחבר עוד ספרים של ישועות. 
איזה ספרים? צריכים לכתוב סיפריות כל שבוע 

 ים על הישועות.מהסיפורים שאנשים מספר

 ! זו הנקודה.זהו

ני לא אומר תודה בשביל שישתנה משהו, כלום! אני או
אומר תודה כי זה האמת שצריכים להגיד תודה! האמת! 

 בורא עולם עושה רק טוב!

 בואו קצת, בבקשה, נלמד את המזמור לתודה, טוב?

כל אחד צריך  – "מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ"
העולם! תריעו לה'! תשירו לה'!  לצעוק 'כל הארץ! כל
 תשמעו! איזה ניסים!

קראתי שרבנו הקדוש דיבר על העניין של בדיוק 
ההתבודדות, ור' נתן התלהב כל כך, צעק: "מה זה! מה 
חושבים לעצמם העולם?! עכשיו אני אצא לרחובות! 
ואני אצעק! מה קורה פה!", רבנו אמר לו: "תרגע, הם 

 ככה.לא ישמעו לך". ממש זה היה 

ז אדם, מגיע לאמונה כזו, שב"ה שאין לו זיווג! איזה א
טוב שאין לו כסף! איזה טוב שיש לו חובות! איזה מצוין 
שאין לו מה לאכול! איזה מצוין! הוא מגיע לכזו אמונה 
שבורא עולם עושה, וודאי שזה לטובה! אז הוא אומר 
'מזמור לתודה! הריעו לה' כל הארץ!', הולך להגיד תודה 

 חה! תודה! הריעו לה' כל הארץ!בשמ
יאללה! כולם בשמחה תעבדו  – "עבדו את ה' בשמחה"

 את ה'!
אדם רוצה לבוא ל'פניו' של ה'?  – "בואו לפניו ברננה"

'פניו' פרושו רחמים, אם אדם רוצה לבוא לרחמים של 
 ה', זה ברננה!

ה' זה הוויה, שזה שם של  – "דעו כי ה' הוא אלוקים"
מידת הרחמים, ואלוקים זה שם של מידת הדין. תדעו 
שכל הדין הכל זה רחמים! הכל זה טוב! אין רע! ה' שהוא 
רחמים, הוא אלוקים! הוא הדין! הכל זה טוב! אין רע 

 בעולם!
אנחנו  – "ולו אנחנו" –אם הוא עשנו  – "הוא עשנו"

ם! אז אם אתה שייכים לו! אנחנו שייכים לבורא עול
 שייך לבורא עולם יש לך מה לדאוג?

 אנחנו עמו, וצאן מרעיתו. – "עמו וצאן מרעיתו"
אתה רוצה להכנס לשערים  – "בואו שעריו בתודה"

 שלו? תגיד תודה, תכנס לכל השערים שלו.
אתה רוצה להכנס יותר עמוק,  – "חצרותיו בתהילה"

 לחצרותיו? בתהילה, תהלל את ה'.
 הודו! תגידו תודה! – "הודו לו"

 תברכו את השם שלו. – "ברכו שמו"
כי ה' הוא טוב! רבנו אמר שלהגיד 'טוב'  – "כי טוב ה'"

 על ה' זה מעט אבל אין משהו אחר להגיד. כי טוב ה'!
כל הזמן! החסד של ה' יתברך זה  – "לעולם חסדו"

 לעולם! לעולם חסדו!
שרק ילכו ויגלו את האמונה  – "ועד דור ודור אמונתו"

 שלו, עד דור ודור.

בברכות, דף י"ב, יש שם משנה: "מזכירין יציאת הגמרא 
מה זה בלילה? בלילה זה זמן חושך,  –מצרים בלילות" 

זמן הירידות, בזמן שקשה, מזכירין, תזכור את יציאת 
 מצרים, תזכור את כל הניסים שה' עשה.

שנה, ולא  70ני כבן "...אמר רבי אלעזר בן עזריה הרי א
זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן 
זומא, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים 
 כל ימי חייך...", 'ימי חייך' אלו הימים, 'כל' אלו הלילות.

 –וחכמים חולקים, מפרשים את הפסוק: 'ימי חייך' 
 לימות המשיח. –העולם הזה. 'כל ימי חייך' 

מביאה שאמר להם בן זומא לחכמים 'וכי הגמרא 
מזכירים יציאת מצריים לימות המשיח? וכי שיבוא 
משיח יזכירו את יציאת מצריים?! מה פתאום!'. למה? 
כי יש פסוק 'הנה ימים באים נאום ה' לא יאמרו עוד חי 
ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' 

ראל מארץ צפונה אשר העלה ואשר הביא את זרע בית יש
ומכל הארצות אשר הדחתים שם'. לא יזכירו כבר את 

הניסים והנפלאות , רק יזכירו את יציאת מצריים
שיהיה, שה' יתברך יביא את עם ישראל מכל העולם, 
ואיזה ניסים ונפלאות, שהניסים של מצרים זה כבר 

 יהיה מה שנקרא כסף קטן. 

אמרו לו חכמים 'לא שתעקר יציאת מצרים אז 
ממקומה, אלא שתהיה שעבוד מלכויות עיקר ויציאת 

 .'מצריים טפל לו

יציאת מצריים תמיד יזכירו אותה, גם כשיבוא משיח, 
רק שזה יהיה טפל, מה יהיה עיקר? הסיפורים? איזה 
סיפורים? אמרתי תודה והתבטלו כל הצרות! כי הניסים 
שהיה בזמן יציאת מצרים זה היה ניסים קטנים. למה? 

תברך הוא כל יכול, זה ברור לכולנו! הוא עשה כי שה' י
דם? אז הוא עשה דם! הוא יכול לעשות גם יין אם הוא 
רוצה, גם ערק אם הוא רוצה הוא יכול לעשות מהמים. 
הוא ברא את העולם ומה שהוא רוצה הוא יכול לעשות, 
צפרדע, כינים, קריעת ים סוף, הוא יכל לקרוע גם את 

אבל  ה, הכל בידיים שלו!האוקיינוס אם הוא היה רוצ
בני ישראל האמינו? הם ראו את הניסים, ואע"פ כן רק 

 בכו והתלוננו.

הניסים שיהיו עכשיו, שיתפרסם החוק של התודה, אבל 
וקצת קצת נתחיל לכתוב את הניסים, או! כל אחד ואחד 

 11יזכה להאמין בה'! נכון, ה' כל יכול, פתאום אחרי 
וא אומר תודה ויש לו שנים והטיפולים לא עוזרים, ה

ילדים, וכו', מתבטלים הצרות! או! זה הניסים של 
אמונה, שבאים מתוך אמונה,  שאנשים אומרים תודה 
ומאמינים בה'! זה הניסים שיזכירו! עד שיציאת מצרים 

 כבר תחשב לניסים קטנים.

כישופים! אין עין הרע! אין מזל! אין כלום, יש אין 
הצרות! זה הניסים אמונה! אמרתי תודה והתבטלו 

 עיקריים!ה

 העלון  

 לכבוד נשמתו הטהורה והקדושה של הצדיק הקדוש אדוננו מורנו ורבנו נחמן בן פיגא זיע"א.

 וכן לעילוי נשמת הצדיק הקדוש רבי יהודה זאב בן רבי יחיאל צבי ע"ה 

וי נשמת פערל בת ר' מאיר ע"ה  וכן לעילוי נשמת חברינו היקרים ארז בן דליה ע"ה ובועז בן רומיה ע"ה  וכן לעיל
 וכן לעילוי נשמת שלמה בן נעמה ע"ה בתוך שאר כל נפטרי ישראל

ולהבדיל לרפואה שלמה של משה בן אידה שיחיה וכן לרפואה שלמה והצלחה של בת שבע בת ימימה שתחיה וכן 
 לרפואה שלמה וחזרה בתשובה שלמה בלי ייסורים של כל בני ובנות ישראל בארץ ובעולם

 כן להצלחת כל התורמים והתורמות ברוחניות ובגשמיות.ו

 0527161619לתרומות:
 elitzur424@gmail.comלקבלת העלון במייל: 

 לעילוי נשמת יפה בת גולסטאן ע"ה, וכן לעילוי נשמת יוסף חיים בן אברהם ע"ה
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הוא החליט שככה יהיה, אז זה בטח לטובתי! תודה 
 ".אבא!

 –ז השלמות היא להגיד ככה: אף על פי שאני לא מבין א
 אני מאמין!

נראה שכל שלי לא מבין למה זה טוב, בשכל שלי זה אני ב
נכון, אבל אני  !לי אפילו שזה רע גמור מה שאני עובר

אני לא מבין לא מבין, אני מאמין! כל הזמן ככה להגיד: 
 !אני מאמין –

 אז השלבים הם ככה:
 אוהב את הבן שלו נכון? נכון. אבא,
 צר לו בצער של הבן שלו, נכון? נכון. אבא,

אופן הוא החליט לעשות ככה, לזה לעכב את ובכל 
ם, את זה הוא עשה חולה, וכו', הזיווג, לזה לא נתן ילדי

אני לא מבין! אבל אני  – הבעל שלה צועק עליה לזו
 מאמין! תודה אבא על מה שאתה עושה לי!

 ה השלבים, זה האמונה.ז

רוצה בישועה של הבן שלו נכון? רוצה, שהבן שלו אבא 
יהיו לו ילדים, שהבת שלו שלא יצעק עליה  יהיה לו זיווג,

בעלה, וכו', ה' יתברך רוצה נכון? והוא בכל אופן החליט 
אחרת, אז אני לא מבין, אבל אני מאמין שזה לטובה, 

 ולכן אני אומר לך תודה.

להגיד: "יותר מזה, לפי השכל שלי זה נראה לי אפשר 
 אפילו שזה רע מאוד, אבל אני מאמין שזה לטובה, תודה

 אבא שבשמיים!".

זה האמונה, שעל ידי אמונה הקב"ה יסלח לך על 
מאמין שזה לטובה! זה  –עוונותיך. זו האמונה! לא מבין 

השלבים! זה השכל! לחיות באמונה ולהגיד רבע שעה 
 תודה, עם השכל הזה שלמדנו עכשיו.

ישמח בהצלחה של הבן שלו, את של הבת שלו?  אבא,
 בטח שהוא ישמח!

ישמח שהבן שלו  ישמח הוא עושה הפוך, מרות שהואול
לדוג' יהיה לו זיווג, אע"פ כן הוא עושה הפוך ולא נותן 
לו זיווג. ישמח שהבת שלה יהיו לה ילדים, והוא עושה 

 הפוך, לא נותן לה ילדים. וכו', הוא עושה הפוך. 

 תודה אבא! לא מבין! אבל אני מאמין שזה לטובה!אני 

אפילו שאתה לא מרגיש אומרים תודה, עם שכל. ככה 
 בלב.

עם אדם הולך עם השכל של 'אבא', מה שלמדנו ובאמת 
עכשיו, הוא יכול ישר להתחבר ללב, כי זה אבא! אם 
ודאי שהוא יכול ישר להתחבר עם הלב, כי אבא אוהב 
אותי! וצר לו בצער שלי, הוא רוצה בישועה שלי, ישמח 

ני לא א –בישועה שלי, ולמרות זאת הוא לא מושיע אותי 
מבין, אבל מאמין שהכל לטובה, כי אבא עושה רק טוב 

  לבן שלו!

אבא החליט ככה, אני לא מבין אבל אני מאמין, אם 
 תודה אבא!

 .אומרים תודהככה 

, מחכה למצוא פה כל שבוע ערימה של מכתביםואני 
 סיפורים של אמרתי תודה ונושעתי. כל אחד!

אמא שלו? מי מבזה אותו? אמא שלו מבזה אותו, אחד 
לא! אמא שלו היא רק מקל של הקב"ה! אני לא מבין, 

 אבל אני מאמין שהכל לטובה!

 אבא החליט ככה? זה בטח טוב! אם 

 עם האבא!דבר ככה מאמינים באבא! 

ר' נתן אמר שעל ידי התודה יתבטלו כל הצרות וכל 
הספר  הגלויות לגמרי ותהיה גאולה שלמה, בקרוב ממש.

ו הסכמה ממשה רבנו זה היחידי בעולם שיש עלי
הליקוטי הלכות. שמישהו יביא לי הסכמה ממשה רבנו 
 על איזה ספר! לליקוטי הלכות יש הסכמה ממשה רבנו.

יך זה? ר' נתן היה נרדף, רצו להרוג אותו, הוא עבר א
רדיפות נוראות, היצר הרע אמר 'זה האויב מספר אחת 

נחמן!'. שלי בעולם! זה מפרסם את כל החוקים של רבי 
ומה זה בזיונות, אי אפשר להבין מה שר' נתן עבר. יש 
חוברת 'ימי התלאות', קראתי את זה, זה משהו נורא מה 
שעבר ר' נתן. אז פעם אחת, אחרי שרבנו כבר הסתלק 
מהעולם, ור' נתן היה בצער גדול מאוד מכל מה שעבר 
עליו, ומכל הרדיפות והמחלוקות והבזיונות מה שהוא 

נחמן מברסלב, התגלה לר' נתן בהקיץ, והיה עבר. רבנו 
איתו עוד מישהו, אז רבנו אמר לו על הליקוטי הלכות, 

. ומי שהיה איתו, שהליקוטי הלכות חשוב מאוד בשמיים
"כן כן!", היינו שהסכים עם מה  עם רבנו, אמר לר' נתן:

שאמר רבנו על הליקוטי הלכות. שאל אותו ר' נתן: "מי 
 זה משה רבנו".זה?", אמר לו רבנו: "

כמובן שיש לליקוטי הלכות הסכמה מר' נחמן אז 
 מברסלב, וגם משה רבנו הצטרף להסכמה.

ראל היו אם עם יש –הלכות מופיע החוק הזה ובליקוטי 
שומעים בקול הצדיקי אמת, שמלמדים אותם להאמין 
שהכל לטובה, והיו נותנים שבח והודיה תמיד לה' 

ע, בוודאי היו מתבטלים יתברך, בין על הטוב, בין על הר
כל הצרות, וכל הגלויות לגמרי וכבר הייתה גאולה 

 שלמה!

ר' נתן עוד לא הגיע הזמן לפרסם את בזמן  ,אזאבל 
החוק, עוד לא היה הזמן של הגאולה, לכן לא התפרסם 

ולכן ה' מפרסם  –הגיע הזמן של הגאולה החוק. עכשיו 
לכן ה' עכשיו נתן בליבי להבין שזה חוק! וה'  את החוק!

רבע שעה תודה,  –המתכון של החוק נתן לנו את 
 .ושמונה פעמים מזמור לתודה

ואני מחכה כל שבוע לשמוע מכם סיפורים, כל יום! כי 
 החוק מאה אחוז עובד!

בשבת תקפו אותו ייסורים, כאבים, אמר תודה, לא אחד 
הוא עשה את החוק,  הזמינו אמבולס ולא טיפול נמרץ,

החוק  וגמרנו נעלמו הכאבים, כי החוק עובד, לא צריך!
 מאה אחוז עובד!

לכן כל אחד שמספר לך צרה, תגיד לו: "מה הבעיה?! יש 
 חוק! תגיד תודה ומתבטלים על הצרות!".

! אין מה לבוא בכלל לספר לי סיפורים, חבל על הזמן אין
שלכם ושלי, חבל! יש חוק, תעשו את החוק, תבואו שבוע 
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הדין! היא חזרה לה השמחה, והיא פתאום הרגישה 
 שבת.

 מספר לכם מה שאנשים מספרים!אני 

 , מישהו אשתו הייתה בחדר לידה, והרופאיםהיום
צעקו: "חייבים לתת לה אפדורל!", והוא לא רצה, הלך 

פעמים מזמור לתודה",  8דקות תודה, וכמובן  20ועשה 
והרופאים צועקים! ההוא הלך, חזר, פתאום נכנס רופא 
אחר, הרגיע את כל העניינים, ואשתו ילדה בלי אפדורל, 

 ישתבח שמו לעד.

תי צריכים לדעת ככה, דבר ראשון צריכים לדעת, אמרכי 
אם התודה מבטלת את כל הצרות, אז בטוח  –לעצמי 

שהיא מונעת שלא יבואו צרות! אנשים מפחדים מסין, 
אתה אומר תודה אתה מוגן!  –מיפן, לא יודע ממה 

התודה מבטלת את כל הצרות! ובטח שהיא עושה הגנה 
 שלא תבוא שום צרה!

כל אחד צריך לחיות עם החוק, כל הזמן להגיד על לכן 
כל פעם לתפוס איזו נקודה שעוד לא מושלמת  זה תודה,

ך, נקודה שעדיין אצלך, נקודה שעדיין חסרה אצל
 כואבת לך, ללכת עם החוק! לא ללכת עם השכל!

ככה ה' רוצה! תגיד תודה חמש עשרה  –תבין כלום אל 
דקות, תעלה לאמונה! אל תשאר עם השכל! עם השכל 

 אתה תסבול!

נום, אם אתה בוחר או אמונה או גהינום! שכל זה גהי
 לחיות עם השכל אתה בוחר לחיות בגהינום.

 השכל זה חוסר אמונה!כי 

לא משנה, גם אם תסביר שאתה צודק, ואת צודקת, זה 
 אבל זה שכל, וזה גהינום. –וכולם צודקים 

לא מבין, ואתה צודק! ומאה אחוז שאתה צודק! ואתה 
 אבל זה גהינום, כי זה שכל.

 ככה ה' רוצה, אין עוד מלבדו, והכל טוב. –יש אמונה 

בל נורא התקשרה לרדיו אישה, מספרת שהיא סובלת ס
מבעלה, והיא רוצה רק להתגרש. אמרתי לה: "תשמע, 
אני יש לי חוק, לא יודע כלום. את תעשי כל יום תודה 

מי? זה בעלך שאת סובלת ממנו? מה  – חמש עשרה דקות
מקל של בורא  את סובלת מהקב"ה! והוא רק פתאום!

עולם! הוא רק מקל! תגידי כל יום חמש עשרה דקות 
תודה, ושמונה פעמים מזמור לתודה. עוד שבועיים 
תתקשרי ואז תשאלי אותי מה לעשות". ואני בטוח 

 שהיא תתקשר ותספר ניסים ונפלאות! אני בטוח בזה!

לכאורה, כל  עולים לאמונה! –ברגע שאומרים תודה כי 
 –כזה סבל נורא!"  היא סובלת! אחד יגיד: "מסכנה!

אבל אין! אבא עושה רע לבת שלו? לא! אבא עושה שהבת 
שלו תצטער? מה פתאום! אבל שונא את הבת שלו, מה 

יהיה לה טוב נכון? בטח! פתאום! אבא רוצה שהבת שלה 
ואע"פ כן הוא החליט ככה, אמרתי לה: "אם היית 

לפני זוכרת כבר לפני שנים לשמוע את האמונה, כבר 
כי שנים היית פוטרת את הבעיה! שנים של סבל  שנים

של חוסר אמונה! אין מה לעשות! החוק מה אומר? 
 אומרים תודה ומתבטלים כל הצרות!

עוד חוק שאומר, שאין ייסורים בלא עוון. אז כל ויש 
אחד יגיד: "נכון, לפי החוק, הוא סובל כי יש לו איזה 

 עוון". 

ספר המידות, ערך 'אמונה', יש עוד חוק שכתוב פה באבל 
הקב"ה יסלח לך על סעיף ל"ג: "על ידי אמונה 

 ".עוונותיך

אז ז"א, שנכון שיש חוק שאין ייסורים ללא עוון, אבל על 
ידי אמונה הקב"ה יסלח לך על עוונותיך. זה גם חוק! 
החוק יש לו כל מיני פרטים, אחד מהפרטים של החוק 

אז גמרנו,  עוונותיך.שעל ידי אמונה הקב"ה יסלח לך על 
עכשיו מובן למה אומרים תודה ומתבטלים כל הצרות. 
כי אתה מאמין בהקב"ה, והקב"ה סולח לך על כל 

 עוונותיך.

הסבא מקלם כותב ככה, שכל דבר בעולם הזה, הקב"ה 
דבר שאדם לא צריך אותו ואפשר  את עולמו בשכל,

לחיות בלעדיו אז קשה להשיג אותו בעולם. לדוג', אתה 
ריך זהב בשביל לחיות? לא. לכן זה לא כל כך קל להשיג צ

זהב. יהלומים אתה צריך בשביל לחיות? וכן על זו הדרך. 
אבל לחם אתה צריך? יש בשפע. מים אתה צריך? אי 
אפשר בלי מים, לכן יש מים בשפע. אוויר? אוהו אוויר! 

 לכן אוויר יש בשפע. אי אפשר שניה בלי אוויר!

כל  מונה זה בדיוק כמו אוויר!א –הסבא מקלם אומר 
 שניה צריכים את האמונה! כמו אוויר!

אנשים אומרים לי שהם לא מצליחים להגיד הרבה 
תודה, והם לא מרגישים בלב, ואיך יגידו תודה על דבר 

 רע.

עובר עליהם מה שעובר עליהם, ועוד אין להם  בסדר,
 אמונה מסכנים. אז מה יעשו? איך יגידו תודה?

 אמרתי לכם, ולמדנו, שצריכים להתחיל עם השכל. אז 

עוד אמר לענין : "רבנו הקדוש כותב בליקוטי מוהר"ן
התחזקות בהתבודדות ותחנות ובקשות, כי הדבור יש 
לו כח גדול לעורר את האדם, אף על פי שנדמה 
להאדם שאין לו לב, אף על פי כן כשידבר הרבה דברי 

הו בעצמו התעוררות ותחנות ובקשות וכיוצא, ז
שמדבר, הוא בחינת התגלות התעוררות לבו ונפשו 

אתה תדבר! נדמה לך שאין לך לב?  – "להשם יתברך
 בסדר! תדבר! בשכל אתה מבין? כן. עם השכל תדבר.

אומר רבנו הקדוש, שזה בעצמו שאתה מדבר זה בחינת 
 התגלות והתעוררות לבך ונפשך לה' יתברך!

"נפשי יצאה בדברו", בבחינת )שיר השירים ה(: "...
שהדבור בעצמו הוא התגלות הנפש והלב. ולפעמים 
על ידי שידבר הרבה, אף על פי שיהיה בלא לב כלל, 
אף על פי כן יבוא אחר כך על ידי זה להתעוררות גדול 

 "כי הדבור בעצמו יש לו כח גדול: -בלב ונפש. והכלל 

אמרתי תתחיל לדבר! אפילו בלי לב! רק עם השכל. ו
להתחבר עם אבא! לדבר עם אבא! אבא אוהב את לכם, 

הבן שלו, אבא אוהב את הבת שלו. כל אחד ידבר: "...אז 
, למרות שהוא אוהב אותי הוא אוהב אותי כן? ובכל אופן
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אחד בא לרב, אומר לו: "כבוד הרב, מה אני אגיד 
לך, אני מדבר עם עצמי". הרב אמר לו: "גם אני 
מדבר עם עצמי, אז מה? מה יש?", אמר לו: "אבל 
הרב, אני גם מתייעץ עם עצמי". אמר לו הרב: 
"גם אני מתייעץ עם עצמי, אז מה, מה קרה?", 
אמר לו: "אבל כבוד הרב, אתה מדבר עם רב 

ץ עם רב, ואני עם מי אני מדבר, עם מי ומתייע
 �😊�תייעץ?" מ אני 

בחסדי ה' שכשאני אומר תפילת הדרך, אני נוהג 
להוסיף: "יחיד ורבים, הלכה כרבים. חיוך ועוד חיוך, 

, ישועות תודה ועוד תודה, ניסים ונפלאותשמחה גדולה. 
 ".ונחמות, וביטול כל הצרות, וגן עדן בעולם הזה

מאה ריכים לדעת שהחוק עובד וצלמה? כי יש חוק! 
 אחוז! אומרים תודה ומתבטלים כל הצרות!

עכשיו, בכל שידור שלי ברדיו, בשיעורים שלי, רק דבר 
אחד אני מוכן לקבל, רק פתקים, או סיפורים של 
ישועות, שהולכים עם החוק ורואים ישועות. ואני זוכה 

 לשמוע עוד סיפורים ובלי סוף סיפורים.

"רציתי לספר לרב, אני מונח פה על השולחן פתק: הנה 
מעביר שיעורים ברחבי הארץ, ועכשיו לא מזמן העברתי 
שיעור בנושא החוק של התודה, שעל ידי שאומרים תודה 
על הייסורים רואים ישועות. מישהו בשיעור שמע את 

, שבור, ועוד 26הדברים, ואמר לחבר שלו, שהוא בגיל 
עם החוק, להגיד תודה. לא התחתן, שיתחזק ללכת 

החבר באמת לקח את הדברים ברצינות, התחזק ואמר 
השבוע לאחר שלשה שבועות הוא סיפר תודה בכל יום, 

 ".לו שהוא כבר מאורס

זה חוק! זה חייב לעבוד החוק! ואתם מתפלאים... זה 
כמו שעכשיו מישהו יכתוב לי פתק: "תשמע, שמתי מים 

יתפלאו? כל אחד  על האש והם רתחו!", אז מה, אנשים
יגיד: "על מה אתה מתפלא?!", אבל אני שמתי מים על 

 האש ורתחו! אז תתפלא!

 זה עובד מאה אחוז החוק!זה חוק! אבל 

סיפור, יש כל כך הרבה, אני לפעמים לא מספיק עוד 
 לקרוא את כל הפתקים ששולחים לי על סיפורי ישועות.

שבוע שעבר הייתה אישה אחת ששכנעה את אח שלה, 
שיעשה את הברית שלו בהפרדה, גברים לחוד, ונשים 
לחוד, והוא לא היה מוכן. טוב, היא בכתה לאמא שלה 

שהוא לא מקשיב לה. אמא שלה אמרה לה: "תגידי 
מזמור לתודה". לאחר יום שלם שהיא משכנעת אותו 

דקות, אח שלה  2ולא עזר כלום, היא אמרה תודה, תוך 
 שלח לה הודעה שהוא עושה את הברית בנפרד.

עוד פתק, אני קורא ביחד איתכם בפעם הראשונה:  הנה,
"לפני שבועיים אשתי קמה בבוקר, שכל היד שלה מלאה 

 אמרתי .בכל מיני כתמים מוזרים, והיא נבהלה מאוד
שאשתו ככה  –רבע שעה תודה, על הייסורים שיש לי..." 

 "...למחרת הכל נעלם כלא היה"! –סובלת 
 חוק זה חוק!

 אחד העובדיםברדיו,  2000עכשיו יצאתי מערוץ ממש 
שנים לא היה להם  11שמישהו ליווה אותנו, סיפר לנו 

ילדים, לפני כמה חודשים הוא כבר התייאש מכל 
הטיפולים ומהכל, הוא אמר 'אני עכשיו רק מחזיק 

לספר לו באמונה בתודה'. היום הוא התקשר אליו 
 שאשתו בהריון, בדרך הטבע.

 סיפורים מהיום! כי זה חוק!זה 
לאילת השבוע, בדרך סיפרתי לנהג על החוק. ישב נסעתי 

מאחורינו איזה אברך, שמע על החוק, אח"כ הוא מספר 
לנו שכאבה לו היד כמה זמן, והוא שמע על החוק 
שסיפרתי לנהג, תוך כדי הנסיעה הוא עשה את החוק, 

נעלם  –רבע שעה תודה ושמונה פעמים מזמור לתודה 
 הכל!

 חוק זה פשוט חוק!כי 

מש מיוחד! איזה אחד אלים כזה, בא לאברך מסיפור 
שלנו, וצעק עליו, ואיים עליו, איומים קשים מאוד. אותו 
אברך ממש היה לו סבל גדול, אבל הוא שתק. אח"כ הלך 
עשה את החוק, קודם כל ירד לו הפחד, כי מקודם היה 
 לו פחד, והוא עשה את החוק, דבר ראשון ירד לו הפחד.

בקיצור אח"כ דיבר איתו,  למחרת שוב עשה את החוק,
י ההוא אומר לו: "תשמע, אני מבקש ממך סליחה, הבנת

שציערתי אותך". וזה לא הגיוני! והישועה הראשונה זה 
כי קודם כל כשאתה עושה את  האמונה, שהפחד ירד לו.

החוק זה דבר ראשון אתה מקבל אמונה! אין עוד מלבדו, 
הוא גם בא ואין מי שיכול לנגוע בך, חוק! פשוט! אח"כ 
 ואמר לו סליחה שציער אותו, והכל הסתדר.

איזה אישה ספרה עכשיו ברדיו, שבעלה, כל שבת זה 
איתו שבת של גהינום, למה? כל פעם בעלה מבזה אותה 
על משהו, כל פעם על משהו אחר. וכמובן שהיא יושבת 
בוכה ומצטערת, בקיצור נהיה, לא שבת אל גהינום. טוב, 

זהו! אני  –אז היא שמעה על החוק שלנו, והחליטה 
 הולכת עם החוק הזה!

השבת הזו שהייתה, היא מספרת שהיה אותו  עכשיו,
דבר, הוא התחיל לבזות אותה, והיא הלכה ואמרה 

נהיה לה, איך נמתק איזה גן עדן  –תודה. היא מספרת 
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יוצא שאחת המטרות העיקריות של בית המקדש 
של  הנפשית  לרווחה  ודאגה  הסבל  נטרול  היא 
הוא  המקדש  שבית  אומרת  זאת  ישראל.  עם  כל 
הישועה  האמתית,  הישועה  ומקור  האושר  שורש 
הישועה  אלא  הלב,  משאלות  למילוי  מעבר  שהיא 
שמסלקת כל צער וסבל מהחיים בלי קשר לתנאי 

החיים.

וגם היום שאין לנו בית מקדש, השאיר לנו הקדוש 
אחת  עוונות.  מחילת  של  חמד"  "פינות  הוא  ברוך 
היא  עוונות  למחילת  ביותר  העוצמתיות  מהעצות 
המידות:  בספר  נחמן  רבי  שאומר  כמו  האמונה, 
ידי אמונה הקדוש ברוך הוא יסלח לך על כל  "על 

עוונותיך".

"שעריו  בספרים  והעמקתי  שהרחבתי  וכמו 
בתודה", "אמרתי תודה ונושעתי" ו"נפלאות התודה", 
הצרות  על  ההודיה  היא  ביותר  העמוקה  האמונה 
והקשיים. יוצא, שכאשר אדם מודה על הקשיים הוא 
לצאת מסבל  היא הישועה  כי כאמור  נושע,  תמיד 
לישועה  זוכה  גם  האדם  ההודיה  ידי  ועל  לאושר, 
כפשוטו, וגם אם עדיין לא זכה לישועה בפועל, כבר 
בשלב הראשון הוא מפסיק לסבול, הסבל נעלם. וזו 
הישועה הראשונה שהיא הישועה שמגיעה גם בלי 

להיוושע בפועל.

כי לפעמים ישנם חשבונות שמים כאלה ואחרים 
יודעים  לא  אנחנו  מתעכבת.  בפועל  הישועה  מדוע 
לקחת  שצריכים  דברים  ויש  דבר.  כל  מבינים  ולא 

זמן או שחסרות תפילות כדי לקבל אותם בפועל. 
אבל כל זה לא מעכב את הישועה האמתית שהיא 

האושר שלך.

כלל ברזל
זה   – כל הצרות"  ידי התודה מתבטלות  "על  לכן 
כלל ברזל, כי הישועה תמיד באה, גם אם היא לא 
תמיד  היא  אבל  מצפה,  כמו שאתה  בדיוק  מגיעה 

תביא את האושר לחיים שלך.

 – מעדיפים  הייתם  מה  רווקה:  או  רווק  תשאל 
או  הזוג  בת  או  בן  עם  סבל  חיי  ולחיות  להתחתן 
גם  ומאושרים  שמחים  ולהיות  קצת  עוד  להמתין 

עכשיו וגם בנישואים העתידיים בקרוב בעזרת ה'?

כל אחד מבין שלא העיקר להתחתן אלא העיקר 
הוא לחיות חיים מלאים ובריאים חיי אושר ורווחה 

נפשית אמתית.

ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  השבוע  בפרשת  כתוב 
בינינו.  לשכון  רוצה  הוא  ברוך  הקדוש  בתוכם". 
בנו,  תלוי  זה  כל  אבל  בעולם.  מזה  גדול  אושר  אין 
עוון מסלק את השכינה,  כל  ראויים.  נהיה  שאנחנו 
כמו שכתוב: "פן יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך". 
והמשכן משכין את השכינה בינינו על ידי זה שהוא 

גורם לנו למחילת עוונות ואז ה' יכול לשכון בתוכנו.

ישנה  כיום  שגם  הוא  כאן  הגדול  החידוש  אבל 
אפשרות למחילת עוונות. כי גם כיום ה' רוצה ויכול 

ידי  ועל  ובחיים.  בבית,  בלב,  אחד  כל  אצל  לשכון 
תזכה  אתה  מצב  בכל  לה'  והודיה  שלימה  אמונה 
למחילת עוונות, ואתה תזכה שה' ישכון בלבך, שזה 
אומר שאתה תחיה חיי אושר אמתיים בעולם הזה. 

בברכת שבת שלום ומבורך

הלכות הנוגעות לחודש אדר
משנכנס אדר מרבים בשמחה

בגמרא  מובא  כך  מרבים בשמחה.  אדר  משנכנס  א. 
תענית (דף כ“ט). יש אומרים שהכוונה שאם יש לו 

שמחה כגון חתונה שיעשה כן בחודש אדר (כלבו 
הלכות תשעה באב סימן ס“ב). ויש אומרים שהכוונה 

לשמח את לב העניים והנדכאים (ספר המכתם על 
מסכת תענית שם).

נהפך  אשר  והחודש  אסתר  במגילת  נאמר  ב. 
לומר  לשמחה,  מיגון  להם 
שמזל החודש גורם לטובה, 
תביעה  לו  שיש  יהודי  ולכן 
ישתדל  גוי  נגד  משפטית 
שהדיון  יכולתו  כמיטב 
בחודש  יתקיים  בתביעתו 
על  ישראל  שיד  מפני  אדר 
וגבר  אדר,  בחודש  העליונה 
ישראל. כך מובא בגמרא תענית 

(שם).

זכר למחצית השקל
נוהגים לתת בחודש אדר זכר למחצית השקל.  א. 
הטעם  א‘).  פרק  (יומא  המרדכי  בשם  הרמ“א  כתב  כן 

דווקא  השקל  למחצית  הזכר  את  שנותנים 
בירושלמי  מבואר  אדר,  חודש  של  זו  בתקופה 
(מגילה פרק א‘ הלכה ה‘) אמר רבי יהושע בן לוי גלוי 

וידוע לפני הקב“ה שעתיד המן לשקול שקלים 

ככר  אלפים  ועשרת  שנאמר  כמו  ישראל,  על 
לפיכך  המלאכה,  עושי  ידי  על  אשקול  כסף 
הקדים שקליהם לשקליו, אמר הקב“ה, מוטב 

שיקדים כספן של בני לכספו של אותו רשע. 

”מחצית  הללו  המעות  לקרות  שלא  יזהר  ב. 
עובדיה  חזון  השקל“.  למחצית  ”זכר  רק  השקל“ 

(פורים עמוד קב בהערות).

יש   – השקל  למחצית  זכר  נתינת  זמן  ג.  
אסתר  בתענית  ליתנו  הנוהגים 
בשעת המנחה. משנה ברורה (סימן 
(שם  החיים  כף  ד‘)  קטן  סעיף  תרצ“ד 

סעיף קטן כ“ה). ויש אומרים שזמנה 

פורים קודם לקריאת  בליל  הוא 
המגילה. רמ“א (סימן תרצ“ד סעיף א‘) 
וכן פסק בחזון עובדיה (עמ‘ קא הערה ו‘).

בני ירושלים שחוגגים הפורים  ד. 
המחצית  שיתנו  טוב  ט“ו,  ביום 
השקל בליל פורים ולא בתענית 
אסתר. הליכות שלמה פורים (פרק י“ח 
סעיף ט‘) ואשרי האיש (חלק ג‘ פרק מ“ב אות ב‘) בשם הרב 

אלישיב זצ“ל. 

כסף  גרם  לתשעה  השוה  סכום  לתת  צריך  ה. 
שנה  מידי  הגולמי  הכסף  מחיר  לפי  מזוקק, 

בשנה. כף החיים (סי‘ תרצד סעיף קטן כ‘).

של  מטבע  שיתן  די  קשה  הכלכלי  שמצבו  מי  ו. 

(סי‘  יהודה  מטה  השקל.  מחצית  לזכר  שקל  חצי 
תרצד) וכן פסק בחזון עובדיה (עמוד ק“ד). 

זכר למחצית השקל ממעות מעשר  אין לתת  ז. 
שמפריש בכל חודש, אלא אם כן התנה מראש 
בפירוש ואמר שמפריש מעות מעשר בלי נדר, 
והשעה דחוקה לו, רשאי לתת ממעות מעשר 
דעת  יחוה  שו“ת  השקל.  למחצית  זכר  לתרומת 

(חלק א‘ סימן פז).

החיוב לתת מחצית השקל הוא מגיל עשרים  ח. 
ומעלה. רמ“א סימן תרצ“ד.

טוב שגם נשים יתנו מעות זכר למחצית השקל,  ט. 
וטוב לתת גם עבור ילדיו הקטנים, ואם האשה 
יתן אף על העובר, אבל אין זה חיוב  מעוברת 
אלא הידור. משנה ברורה (סימן תרצ“ד סעיף קטן ה‘).
ואם אין ידו משגת כל כך, יתן חצי שקל עבור 
עצמו, ובעד כל אחד מבני ביתו יתן מטבע קטן 

יותר כפי כוחו. 

לטובת  ינתנו  השקל  למחצית  זכר  מעות   .'
בהם  שמגדלים  ולישיבות  תורה  של  מוסדות 
תורה  המפיצים  ולארגונים  חכמים,  תלמידי 
ויראת שמים, שמיום שחרב בית המקדש אין 
הלכה,  של  אמות  ד‘  אלא  בעולמו  להקב“ה 
להרים  ומעשה  עושה  להיות  המשתדל  וכל 
קרן התורה ולומדיה יזכה לראות בהרמת קרן 

ישראל. יחוה דעת חלק א‘ (סימן פ“ו).

מי שלא הספיק או שכח ליתן מחצית השקל  יא. 
קודם פורים, כדאי שיתן לאחר הפורים. הליכות 

והנהגות (פורים) בשם הרב אלישיב זצ“ל. 

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ָאְמרּו ַרַז"ל:  ִּדְּיקּו ְוָאְמרּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ְּבַמה ּׁשֶ
ְּבָכל  ָעָליו  ִמְתַחֵּדׁש  ָאָדם  ֶׁשל  ִיְצרֹו  נב.)  (סוכה 
ַּפַעם, ִיְצרֹו ֶׁשל ָאָדם ִמְתַּגֵּבר ָעָליו ְּבָכל ַּפַעם. ֶׁשֶּזה 
ָלָאָדם  ָלֵתת  ִלְבִלי  ַהֵּיֶצר  ֶׁשל  ִהְתַּגְּברּותֹו  ִעַּקר 
ְּבִהְתַחְּדׁשּות  ַּפַעם  ְּבָכל  ּוְלִהְתַּגֵּבר  ְלִהְתַחֵּדׁש 
ָּכָראּוי, ְוַעל ֶזה ַעְצמֹו ִעַּקר ִהְתַּגְּברּות ַהֵּיֶצר ְלָיֵאׁש 
ֶאת ָהָאָדם ֶׁשֹּלא ִיְרֶצה ְוא ַיֲאִמין ְּבִתְקָוה ְּגדֹוָלה 
ְלִהְתַּגֵּבר  ְּבֶאְפָׁשרּותֹו  ְוֶׁשֲעַדִין  ְוֶאְצלֹו  ִעּמֹו  ֶׁשה' 
ּוְלִהְתַחֵּדׁש. ִאם ִיְרֶצה. ְוֶזה ַהֵּיֶצר הּוא ִּבְבִחיַנת ֶזה 
ה, ְוָכל ּכֹחֹו  ְלֻעַּמת ֶזה ֶנֶגד ַּתְכִלית ַּתְכִלית ַהְּקֻדּׁשָ
הּוא ְּכמֹו ֵכן ְּבִהְתַחְּדׁשּות ּוְבִהְתַּגְּברּות ְּבָכל ַּפַעם, 
ְלִהְתַחֵּדׁש  ֵכן  ְּכמֹו  ֲעבֹוָדֵתנּו  ָּכל  ְלֻעָּמתֹו  ֵּכן  ְוַעל 
ַלְּבָקִרים"  "ֲחָדִׁשים  ִּבְבִחיַנת  ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ְּבָכל 
(איכה ג) ִמֵּדי יֹום ְּביֹום ּוָבֶזה ָּתלּוי ָּכל ִנְצחֹונֹו ֶׁשל 
ּוִמְתַּגֵּבר  ִיְצרֹו ֶׁשִּמְתַחֵּדׁש  ְיֵדי  ַהִּנְרָּדף ַעל  ָהָאָדם 
ּוְלִהְתַחֵּדׁש  ְּכִיְצרֹו ַמָּמׁש  ְלִהְתַנֵהג  יֹום,  ְּבָכל  ָעָליו 
ּוְלִהְתַּגֵּבר ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצֹות ְּבֵאיֶזה ְּבִחיַנת ָמקֹום 
ְּבִנְצחֹונֹו.  ָּבטּוַח  ְוָאז  ּבֹו,  ֶׁשִּנְמָצא  ְוֶנֶפׁש  ּוְזַמן 
ְזכּות  ֵהם  ִאָּתם  ֵמֲאֶׁשר  ִעּמֹו  ֲאֶׁשר  ַרִּבים  ִּכי 
ָּבֶהם  ְוחֹוֶסה  ֶׁשַּמֲאִמין  ַהַּצִּדיִקים  ּוְזכּות  ֲאבֹוָתיו 
'ּוְבַתְחּבּולֹות ַּתֲעֶׂשה ִמְלָחָמה'. (שיש"ק ו – רכח)

פנינים
חסידות ברסלב

מאמר ראש הישיבה
-המשך-



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

תשובה שלימה באמת (חלק ב')
או  במלכודת,  שמדובר  הרב  חשש  בתחילה 
לראות  הרב  נוכח  השיחה  בהמשך  אולם  בהיתול. 
לחזור  רצון  מלא  וכולו  רציניות,  האיש  כוונות  כי 
את  ארוז  כסף,  צרור  לך  "הכן  אמיתית.  בתשובה 
חפציך האישיים וחזור אלי בעוד כמה ימים", הורה 

לו הרב.

לאחר ימים אחדים הופיע האיש בבית הרב ובידו 
לו כתובת של אחד מידידיו,  צרור כסף. הרב מסר 
רב בעיר מרוחקת, וציידו במכתב המלצה קצר. וכך, 
בלילה אחד, נטש האיש את משפחתו ואת עושרו 
וגלה אל העיר המרוחקת כשבמשך כל הדרך הוא 

בהרהורי  עוסק 
תשובה.

לביתו  כשהגיע 
גולל  הרב,  של 
סיפור  את  לפניו 
דרך  וביקש  חייו 
הוא  תשובה. 
את  מעליו  השיל 
בגדי הגויים, והחל 
בתשובה  לחזור 
בהדרכת  שלמה 
ומכיוון  הרב. 
הייתה  שהתורה 
ינקותו,  גרסת 
רבה  ברכה  ראה 

בתלמודו.

קצר  זמן  בתוך 
יפה  השתלב 
הקהילה  בחיי 

מעמד  לעצמו  קנה  אף  למדנותו  בזכות  המקומית. 
של כבוד בין הלמדנים, רב הקהילה  גם הוא קרבו 
מאוד. עד שעלה והתעלה בתורה קדושה ועבודת ה'.

***

השנים נקפו וימיו של הרב קרבו למות. הוא זימן 
אליו את ראשי הקהלה, ובסיום דבריו אמר: "מבקש 
אני כי פלוני מקרבי, שהוא תלמיד-חכם עצום וירא-

הקהילה  ראשי  אחרי".  מקומי  את  ימלא  שמים, 
וכעבור  הגוסס,  הרב  לבקשת  אחד  פה  הסכימו 
זמן נתמנה בעל-התשובה לרב העיר, כצוואת הרב 

המקומי הקודם.

נטרפה  שרוחו  אדם  בעיר  הופיע  הימים  באחד 
עליו  שיבקש  כדי  הרב  אל  האיש  את  הביאו  עליו. 
תמה  אני?",  נפלאות  מחולל  "וכי  וירפאהו.  רחמים 
כולנו  נתפלל  הכנסת,  בבית  נתאסף  "הבה  הרב, 
בעבורו, ובזכות תפילת הרבים ישלח לו ה' רפואה 

שלמה".

העיר,  רב  ובראשם  העיר,  יהודי  התאספו  בערב 
הבאים  את  הרב  עורר  בתחילה  בבית-הכנסת. 
לתפילה ותשובה. לאחר מכן פתחו הכול באמירת 

ניגש  אחר  גדולה.  בהתעוררות  התהילים  ספר  כל 
העולמים  לריבון  תפילה  ונשא  החולה  אל  הרב 

שירפא את האיש ממחלת הנפש שלקה בה.

לפתע  בבית-הכנסת.  השתררה  מתוחה  דממה 
תדבר  כי  לך  "מה  וקרא:  פיו  את  המטורף  פתח 
כמותי.  בדיוק  אתה  רשע  הלוא  גבוהה-גבוהה!  
סרנו  ויחדו  חטאנו  יחדו  למדנו,  אחד  בבית-מדרש 
מדרך הישר, עד אשר יצאנו לגמרי מכלל ישראל!"...

ופחד  הדברים החמורים, אחזו תדהמה  למשמע 
עיניו  העז לשאת  לא  איש מהם  הנוכחים.  כל  את 
הם  הרב.  אל 
בושו כולם לשמוע 
של  בזיונו  את 
הרב  אולם  רבם. 
ראשו.  הרכין  לא 
לאחר ששמע את 
הישיר  הוא  בזיונו, 
הקהל  אל  מבט 
ורעי,  "אחי  ואמר: 
ששמעתם  מה 
ויציב.  אמת  כאן, 
אני  מתוודה  אכן 
הרבים.  חטאי  על 
ניתנה  לא  אולם 
אלא  התשובה 
עוברי  בשביל 
הבוחן  וה'  עברה, 
כליות ולב יודע כי 
שבתי  ליבי  בכל 

אליו".

המשיך:  ואחר-כך  קלה,  אתנחתא  עשה  הרב 
לחזור  הספיק  לא  חברי  כי  מהדברים,  "נראה 
בכוח  לכן,  המחלה.  בו  אחזה  ובינתיים  בתשובה 
חברי  כי  אני  גוזר  התשובה  ובכוח  הרבים  תפילת 
זה יחלים וישוב לאיתנו. 'והוא רחום יכפר עוון ולא 

ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו'".

לפתע שקטה נפשו הסוערת של האיש המטורף, 
והוא צנח תשוש על מקומו, כאילו יצאה ממנו הרוח 

רעה. אט אט גם הוא זכה לחזור לדרך הישר..

***

באזני  מקוז'ניץ  המגיד  סיפר  הזה  הספור  את 
תלמידיו. כשסיים המגיד מקוז'ניץ את סיפורו, אמר 
הקדוש-ברוך-הוא  הביא  למה  "התדעו  לתלמידיו: 
בני  כל  לפני  יתבייש  בעל-תשובה  רב  שאותו  לכך 
עדתו? – משום שבתשובתו היה פגם אחד. חטאיו 
נעשו בגלוי ואילו תשובתו נעשתה בסתר, מלבד שני 
הרבנים, לא ידע איש כי בעל-תשובה הוא. משמים 
גרמו שקלונו יודע ברבים, כדי שתשובתו אכן תהיה 
שלמה ומלאה, בדרך שבה הוא חטא כך הוא שב, 

ובזה כופר עוונו בשלמות".

סיפור
לשולחן שבת

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

הצדקה היא מטרה גבוהה מאוד בתורה. כמה 
וכמה פעמים ומכל מיני כיוונים מחנכת ומדריכה 
עבור  רק  לחיות  לא  צדקה.  לתת  התורה  אותנו 
במשפחתנו  בנו,  רק  מרוכזים  להיות  לא  עצמנו, 
כשאתם  תרומה"  לי  "ויקחו  שלומנו.  ובאנשי 
לזולת  נותנים  שאתם  היינו  תרומה,  לוקחים 
הקב"ה  אומר  כך  לי.  אתם  לכם,  שנתתי  ממה 
לכל נברא. תן מנדבת לבך. כשאתה נותן את לי. 
אין  כי  תקמץ,  אל  ותשחרר.  שחרר  לי.  משתווה 
וריכוז  עצמי,  ריכוז  זה  לקמצנים. קמצנות  תקווה 

עצמי שווה מוות.  

ַאל- ה',  ָאַמר  ּכֹה  ירמיהו:  הנביא  שאומר  וזה 
ִיְתַהֵּלל ָחָכם ְּבָחְכָמתֹו, ְוַאל-ִיְתַהֵּלל ַהִּגּבֹור, ִּבְגבּוָרתֹו; 
ִיְתַהֵּלל  ִּכי ִאם-ְּבזֹאת  ְּבָעְׁשרֹו.    ָעִׁשיר,  ַאל-ִיְתַהֵּלל 
ַהִּמְתַהֵּלל, ַהְׂשֵּכל ְוָידַֹע אֹוִתי--ִּכי ֲאִני ה', עֶֹׂשה ֶחֶסד 
ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ  ִּכי-ְבֵאֶּלה ָחַפְצִּתי, ְנֻאם ה'. 

ויש להבין היטב כתובים אלו. מאחר ואמר שלא 
חפץ בהתפארות הבאה מצד החכמה, שהאדם 
ישוויץ בכך שהוא בעל ידיעות רבות, וכן אין חפץ 
או  בשריריו  המתפאר  הגיבור  בגבורת  הבורא 
וכן ההתפארות  בכוחותיו או שררתו על אנשים. 
אין  ולכן  מאד,  עד  ושפלה  בזויה  היא  בעושר 
להתפאר בחכמה גבורה ועושר אלא חפץ האלוה 
שיוכל אדם להתהלל בידיעת השם, מדוע אם כן 
הוא  שלו  האמתי  שהחפץ  ואומר  שב  זה  אחרי 
זה  אין  שלכאורה  ָּבָאֶרץ,  ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט  ֶחֶסד 
היא  השם  שידיעת  האומר  הכתוב  עם  מתיישב 

התכלית. 

לעלות  צריך  שאדם  מה  כל  שבאמת,  אלא 
היינו  עליו,  ניצב  יהיה  שהשם  עד  יעקב  בסולם 
שתהיה קרבתו לאלוה קרבה תמידית, זה בשביל 
משפט  חסד  ולעשות  בסולם  לרדת  יוכל  שהוא 
וצדקה בארץ, שזו התכלית שאין אחריה תכלית 
זו  נוספת. הצדקה היא התכלית האחרונה. היא 
שהופכת את האדם, היינו את העל חיים הנקרא 

אדם, לאדם בצלם אלוקים. 

ובצדקה יש כל מיני בחינות. כי יש צדקה והיא 
צדקה חשובה מאד, לפרנס את העניים והנצרכים. 
אך לא פחות חשובה היא הצדקה שאדם עושה 
בפיו, להצדיק את הבריות, לתת להם כח נפשי 
שיעלה וירומם את רוחם. כמובן שגם חשוב מאד 
לתת צדקה ליישוב ארץ ישראל ולהפצת תורה. 
אך כמו שידוע, שהמעלה הגבוהה ביותר בצדקה 
שישתכר  מלאכה  או  עסק  לנצרך  להמציא  היא 
יצטרך  ולא  ויגעתו  עבודתו  לחמו  את  וירויח  בה 

לבריות. 

לעסוק  מאד  חשוב  ועוד  הטעמים  אלו  ומכל 
בצדקה, ולא רק בעצמו, אלא אף יגרום לאחרים 
שהכופה  הרמב"ם,  אותנו  שמלמד  כפי  לתת, 
אחרים ליתן צדקה שכרו גדול אף מהנותן עצמו, 
"והיה מעשה הצדקה שלום" היינו שזה  שנאמר 
שמעשה את האנשים לתת צדקה, כמו שעשה 
משה רבנו בבניית המשכן, שכרו גדול מהנותנים 
"מצדיקי  נאמר  בהם  וכיוצא  אלו  ועל  עצמם, 

הרבים ככוכבים" 

זולתנו,  כלפי  לבבנו  לפתוח  שנזכה  רצון  יהי 
ימי הפורים, בהם נאמר  בפרט עכשיו בהתקרב 
מלחמת  עיקר  זו  כי  לו.  נותנים  יד  הפושט  כל 
ממנו  ההיפך  לעשות  ממון,  מרדף  שהיה  עמלק 

ולפתוח את הלב לצדקה.



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

אברהם,  רבי  לאביו  בפראג  נולד  מרדכי  הר"ר 
הממשלה,  מטעם  המחוז  ורב  בתורה,  גדול  שהיה 

היה יועצו של זיגמונד מלך פולין.

בנעוריו למד תורה בישיבותיהם רבי שלמא לוריא- 
המהרש״ל, ורבי משה איסרליש- הרמ״א. והיה בקי 
הרקנאטי  בפירוש  ספר  וחיבר  הנסתר  בחכמת 
לענייני  מקום  נותן  הוא  בהלכות  בספריו  ואפילו 

קבלה ומבסס טעמי ההלכות עפ"י הסוד. 

על רבי מרדכי יפה "בעל הלבושים" מסופר, כי כינה 
את ספריו "לבושים" בשל מעשה שהיה: רבי מרדכי 
יפה היה יפה תואר, ואחת מנשות האצולה הנוצרית 
חשקה בו. היא הזמינה אותו לביתה כביכול לצורכי 
ודרשה ממנו להתנצר  עסקים, נעלה אותו בביתה, 
שסירבה  ומאחר  בתוקף,  סירב  הוא  לה.  ולהינשא 
לשחררו נמלט מביתה דרך פתחי הביוב, וכל עשרת 
הבגדים שלבש הושחתו כליל. בעקבות המקרה הזה 
התפלל רבי מרדכי יפה זי"ע, שבמשך חמש עשרה 
יבואו  שלא  מנת  על  מכוערים,  צאצאיו  יהיו  דורות 
לידי הניסיון שבו עמד, וככל הידוע בקשתו נתמלאה, 
כי ביקר בישיבה  זיע"א סיפר   יצחק בנדר  לוי  רבי 
בפולין שם היה בחור בשם יצחק אטווקצער שהיה 
כי אביו  וראה  בישבה  ואביו בא לבקרו  יפה תואר, 
היה מכוער, ושאלו לפשר הדבר ענה לו כי אביו הוא 
דור 15 לבעל הלבוש, והוא כבן הדור החדש מתחיל 
רבי  חיבר  בו  הניסיון שעמד  לזכר  התחלה חדשה. 
מרדכי עשרה ספרים וכינה אותם בשם "לבושים". 

(הובא בספר ימי שמואל ח"א עמ' ב')

״לבוש  הכללי  בשם  וקראם  חיבר  ספרים  עשרה 

יצא מלפני המלך  ומרדכי  מלכות״, על שם הכתוב 
ועוד הוסיף לכל  וגו׳ (אסתר ח, טו),  בלבוש מלכות 
של  הראשונים  הכרכים  חמשת  לווי.  שם  אחד 
על  הגדול  ההלכתי  ספרו  את  מהווים  ה״לבושים״ 
ההלכה:  ענייני  כל  את  המקיף  הטורים,  ארבעת 
הלכות  עד  חיים,  אורח  טור  על  התכלת״,  ״לבוש 
״לבוש  חיים.  אורח  סוף  החור״—עד  ״לבוש  שבת  
הבוץ  ״לבוש  דעה.  יורה  טור  על  זהב״,  עטרת 
והארגמן על טור אבן העזר״. לבוש עיר שושן״, על 
טור חושן משפט. בהקדמתו הוא מספר שנתעורר 
לחבר חיבור זה עוד בימי נעוריו, אולם כששמע עוד 
עוסק  עצמו  יוסף קארו  ר׳  באיטליה שמרן  בהיותו 
בקיצור לספרו, הוא ה״שלחן ערוך״, נרתע לאחוריו. 
אבל כאשר הופיע השלחן ערוך נוכח ר״מ יפה שאינו 
ממלא את הצורך, באשר הוא אינו מביע את דעת 
ספרו.  לחיבור  שאת  ביתר  ניגש  אז  אשכנז.  חכמי 
אולם בפעם השניה רפו ידיו כששמע שרבו הרמ״א 
ערוך.  השלחן  להשלמת  שלו  המפה  בחיבור  עוסק 
רק כאשר הופיע ספרו של הרמ״א  נתברר לו שיש 
עוד מקום לחיבורו. ספר ה״לבושים״ נתקבל כספר 

הלכה מוסמך בחוגים שונים

"הגאון  הלבוש:  בעל  על  כותב  מפאנו  הרמ"ע 
בעל  יפה  מרדכי  מוהר"ר  מתיבתא  ריש  המופלא 
הזה  בגלות החל  נתפשטו חבוריו  הלבושים שכבר 
ואע"פ שראה דברי מהרר"י קארו ובעלי סברתו לא 
ישרו בעיניו והוא בתראה טובא"  רבינו מרדכי יפה 
נסתלק לבית עולמו בג' אדר ב' שנת שע"ב לאחר 
82 שנות עשיה למען עם ישראל, זכותו וזכות תורתו 

הקדושה יהיו לנו למגן ולצינה אכי"ר.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

רבינו דוד ב"ר שמואל הלוי זיע"א
בעל הטורי זהב
כ"ו שבט

להמתיק את הצער
אין ייסורים ללא עוון

לשלום  ובפרט  החיים,  לכל  הוא  גדול  וכלל  עיקר 
בית, ש"אין ייסורים ללא עוון". שהדרך היחידה לזכות 
לשלום בית היא על ידי שיחיו בני הזוג, שניהם, את 
צער  וידעו שכל  עוון",  ללא  ייסורים  ש"אין  האמונה 
שיש להם מגיע להם על פי דין, ואם יעשו תשובה כל 

הדין  את  להמתיק  יוכלו  יום 
ולא יהיו להם ייסורים.

סובלים  זאת  שבכל  ומה 
בלתי  דבר  זה  צער,  איזה 
אין  כי  הזה,  בעולם  נמנע 
יום  בכל  צער  לו  שאין  אדם 
אולם  צדיקים.  אפילו   - ויום 
קל  ענווה,  נקודת  יש  כאשר 

מאד לסבול את זה הצער. 

שגם  הנשים,  כל  ותדענה 
צדיקים  של  נשותיהם  היו 

גדולים אשר סבלו צער מבעליהן, כאשר היה עדיין 
צעיר וטעה במה שטעה. אבל הייתה להן הסבלנות! 
והן זכו. על זה אומרים: מאחורי כל איש גדול ישנה 
כל  את  אתו  לעבור  שידעה  אשה   - גדולה  אשה 
שזכו  עד  והניסיונות,  הקשיים  והעליות,  המורדות 

למה שזכו ביחד. 

חכמת נשים
יכולה  נשים,  חכמת  אותה  את  לה  שיש  אשה 
כמובא  גמור,  לצדיק  מרושע  רשע  בעל  להפוך 
לחסידה  נשוי  שהיה  אחד  בחסיד  מעשה  במדרש: 
אנו  אין  אמרו:  מזה.  זה  בנים  העמידו  ולא  אחת, 
זה  וגירשו  עמדו  כלום.  להקדוש-ברוך-הוא  מועילים 

את זה.

הלך זה ונשא רשעה אחת 
הלכה  רשע.  אותו  ועשתה 
אחד  לרשע  ונישאת  זאת 
הוי  צדיק,  אותו  ועשתה 
(מדרש  האשה:  מן  שהכל 
יז  פרשה  בראשית  רבה 

פסקה ז).

המדרש מסכם את העניין 
אותו  "עשתה  מלים:  בשלש 
האלו  במלים  אבל  צדיק", 
שהרי  וצער,  וסבלנות  עבודה  של  שנים  מקופלות 
מהבעל  סבל  הרבה  חוותה  ודאי  חסידה  אותה 
הרשע הזה, כי הוא בטח לא ידע לכבד אותה, והיו 

לו מידות רעות וכו' וכו',

וניחא אלו הייתה אותה חסידה מתחתנת אתו   
אחר,  משהו  שיש  כלל  יודעת  לא  והיא  בראשונה, 
אבל זו שחיה עם חסיד עשר שנים, והייתה רגילה 

היא  הכל,  למרות  וכו',  ולעדינות  אחרת  להתנהגות 
קיבלה את התיקון שלה באהבה, ועבדה והתפללה 
שלה  הרשע  מהבעל  עד שעשתה  ועודדה,  ודחפה 

– צדיק. 

 וחז"ל הביאו מכאן ראיה, שהכל מן האשה. וזה 
אפשר  אי  חז"ל  דברי  על  אבל  לומר,  מפחיד  דבר 

לחלוק או לפקפק.

מן  הכל  אז  האשה,  מן  שהכל  אמרו  חז"ל  אם 
את  לעצב  שיכולה  באשה,  תלוי  הכל  האשה. 
בעלה כרצונה. לכן כל אשה, גם אם תאמר שהיא 
התחתנה עם רשע, אז שתהיה כמו אותה חסידה 
ותהפוך אותו לצדיק! התחתנת עם לא יוצלח? אז 

תהפכי אותו למצליחן.

וכן על זו הדרך: כל חסרון שאשה מוצאת בבעלה, 
ראינו במדרש, שמהדבר  אותו. שהרי  בידה לשנות 
להיהפך  להפוך  אפשר  רשע,   – שיש  קיצוני  הכי 
רשע,  שאינו  בעל  שכן  כל  כן,  ואם  צדיק.   – הגמור 
רק שיש לו אי אלו מדות לא מתוקנות, או חסרונות 
ורצון  סבלנות  קצת  עם  שוודאי  אחרים,  או  כאלו 

האשה יכולה להפוך אותו לצדיק גמור. 

רוצה  בעצמו  הבעל  אם  שכן,  וכל  שכן  וכל 
קשה  לעבוד  צריכה  לא  האשה  שאז  להשתנות, 
כל כך , כי הוא בעצמו עובד, אלא היא רק צריכה 
להתאזר באריכות אפים, ולתמך בבעלה בעבודתו 
די מהר, איך ביתה  והיא תראה  ידי תפילותיה,  על 
נהפך באמת לאותו גן עדן שהיא ציפתה וקיוותה לו, 

כאשר היא התחתנה.

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

ילדון חידודון

היכן  חיצוני,  הינו  כלל,  בדרך  זהב,  ציפוי 
בפרשתנו מצינו גם ציפוי פנימי?

מספרת  התורה  וארא  בפרשת  יתרו:  פרשת  תשובה 
שאלעזר בן אהרון נישא לבת פוטיאל (שמות ו כה). רש"י מונה 
את פוטיאל כאחד משבעת שמותיו של יתרו (רש"י - שמות 

יח א)

הזוכה: א. סינברגר, רכסים

פתרונות לשלוח למייל | פקס:
al5308000@gmail.com | 02-5812252

בין הפותרים יוגרלו מתנות

ִּדּבּוֵרי ֶנָחָמה
נֹוָרא,  ָאסֹון  ָקָרה  תשס"ט  ִּבְׁשַנת  ָּבעֶֹמר  ְּבַל"ג 
ְּתאּוָנה ַקְטָלִנית ַּבֶּדֶר ֲחָזָרה ִמֵּמירֹון. ַעד ְׁשַּתִים ָוֵחִצי 
ה ְקדֹוִׁשים, ְׁשֵני ְמֻבָּגִרים  ַּבּבֶֹקר ָהִייִתי ִּבְלָויֹות ֶׁשל ֲחִמּׁשָ
מּוָעָקה  ִעם  ְלָמֳחָרת  ַּבּיֹום  ַקְמִּתי  ְיָלִדים.  ּוְׁשָׁשה 
ָהִייִתי  ֶזה.  ַעל  ְׁשִליָטה  ִלי  ֶׁשִּתְהֶיה  ְּבִלי  ַּבֵּלב,  נֹוָרִאית 
ְלִהְתַחֵּזק  ִּבְׁשִביל  ְמאֹד  ָחָזק  ַעְצִמי  ַעל  ַלֲעבֹד   ָצִרי
ֵמַהַּצַער ַהּנֹוָרא ַהֶּזה.  ָרִאיִתי ֶׁשּבֹוֵרא עֹוָלם ִזָּכה אֹוִתי 

ְּבָכל  ּתֹוָדה  ַעל  ִׁשעּוִרים  ַהְרֵּבה  ִלְׁשמַֹע 
ַעל  ְּכֶׁשִּדַּבְרִּתי  ְלֶזה,  ֶׁשָּקְדמּו  ֶהֳחָדִׁשים 
ֶׁשַהָּדָבר  ְוָרִאיִתי  עּוִרים,  ַּבּׁשִ ַהְרֵּבה  ֶזה 
ַהְּזַמן הּוא  ָּכל  ַּבֵלּב  ִלי  ֶׁשִהְדֵהד  ַהְיִּחיִדי 
ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשה' עֹוֶׂשה ְלטֹוָבה הּוא עֹוֶׂשה, 
ְוֵאין ַרע ָּבעֹוָלם, ַוֲאִני א ֵמִבין ְּכלּום ְוא 
ְלטֹוָבה.  ֶׁשַהּכֹל  ַמֲאִמין  ַרק  ְּכלּום,  יֹוֵדַע 
עּוִרים ִהְדֲהדּו ִלי ַּבֵּלב, ְוָכ ָחְזָרה  ָּכל ַהּׁשִ
ֶׁשל  ַהִּדּבּוִרים  ְמָחה.  ְוַהּׂשִ ָהֱאמּוָנה  ִלי 
ְוֶזה  אֹוִתי,  ֶׁשֶהֱחָיה  ָמה  ֶזה   – ָהֱאמּוָנה 
ְלַעְצִמי:  ָחַׁשְבִּתי  ְוָאז  אֹוִתי.  ֶׁשִחֵּזק  ָמה 

 ֵאי ָהֵאֶּלה?  ַהִּדּבּוִרים  ָּכל  ְּבִלי  ָאָדם  ֶּבן  ַיֲעֶׂשה  ָמה 
ִיְחֶיה? ֵאי ְיַתְפֵקד? ֵאי ַיְמִׁשי ֶאת ַהַחִּיים? ּוֶבֱאֶמת 
ְלַגְמֵרי  ֶׁשִּנְׁשָּבִרים  ֲאָנִׁשים  ַעל  ִסּפּוִרים  ׁשֹוֵמַע  ֲאִני 
נֹוָרִאית.  ָּכזֹו  ֲאִפּלּו א  ָצָרה,  ֵאיזֹו  ֲעֵליֶהם  ְּכֶׁשעֹוֶבֶרת 
ְוֶזה ִחֵּזק אֹוִתי ַּכָּמה ְצִריִכים ְלהֹוִסיף ּוְלַדֵּבר עֹוד ְועֹוד 
ֶׁשַהּכֹל  ְוָהֱאמּוָנה  הֹוָדָאה  ֶׁשל  ֶזה  ְּבִעְנָין  ּוְלִהְתַחֵּזק 
ְלטֹוָבה ְוֵאין ַרע ָּבעֹוָלם, ִּכי זֹו ָהֱאֶמת ַלֲאִמָּתה. ֲאַנְחנּו 
ְּבֵני ָאָדם, ּוַוַּדאי ֶׁשִּבְזַמן ַהִּנָּסיֹון ּכֹוֵאב ָלנּו ָמה ֶׁשּכֹוֵאב 

– ִאי ֶאְפָׁשר ְוַגם ָאסּור ְלִהְתַעֵּלם אֹו ְלַהְדִחיק ְרָגׁשֹות. 
ֶּבֱאֶמת  ָאז  ְלטֹוָבה ּכֹוֵאב לֹו,  ֶׁשַהּכֹל  ֶׁשַּמֲאִמין  ִמי  ַּגם 
ִהְצַטַעְרנּו ּוָבִכינּו, ֲאָבל ַעְכָׁשו ֶזהּו ֶזה – ֵיׁש ְלָאן ַלֲחזֹר, ֵיׁש 
ֶאת ָהֱאמּוָנה, ֵיׁש ִמָּמה ְלַקֵּבל ֶאת ַהּכַֹח ְלַהְמִׁשי. ֵיׁש 
ֵאי ְלַהְמִׁשי ֶאת ַהַחִּיים. ֵיׁש ָמָׁשל ָיֶפה ֶׁשַּמְסִּביר ֶאת 
ֶזה, ֶׁשה' ִזָּכה אֹוִתי ְלָהִביא ַּבְּסָפִרים. ָּכל ֶאָחד ִנְתָקל 
ְּבַהְרֵּבה ִמְקִרים, ַהִּנְרִאים ְלַגְמֵרי ַחְסֵרי ֶצֶדק. אּוָלם ֶזה 
ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשֵאינֹו רֹוֶאה ֶאת ָּכל ַהְּתמּוָנה. ְלָמה ַהָּדָבר 
ְמאֹד.  ְוִאֵחר  ַהָּצָגה,  ִלְראֹות   ֶׁשָהַל ְלֶאָחד  ּדֹוֶמה? 
ְקרֹוָבה  ַהַהָּצָגה  ָהְיָתה  ְּכָבר  ְּכֶׁשִּנְכַנס, 
ַהָּבָמה,  ַעל  רֹוֶאה  הּוא  ְוִהֵּנה  ְלסֹוָפּה. 
ְצָעקֹות  ה  ִאּׁשָ ַעל  ְוצֹוֵעק  עֹוֵמד  ֶׁשֶאָחד 
נֹוָראֹות. ִמָּיד ִנְפְלָטה ִמִּפיו ְקִריָאה: ָרָׁשע 
ה  ִאּׁשָ ַעל   ָּכ ִלְצעֹק  ֶזה?  ָמה  ע!  ְמֻרּׁשָ
ֵמַהּצֹוִפים  ֶאָחד  אֹותֹו  ִהָּסה  ִמְסֵּכָנה?! 
ְוָאַמר לֹו: ְׁשְׁשְׁש... ְׁשתֹק! ִאם ָהִייָת רֹוֶאה 
ֵמִבין  ָהִייָת  ִמְּתִחיָלָתּה,  ַהַהָּצָגה  ֶאת 
ֶׁשַהְּצָעקֹות ַהָּללּו ֶזה ְמַעט ְמאֹד, ִּבְׁשִביל 
 ָמה ֶׁשַהִּמְרַׁשַעת ַהּזֹאת ָעְׂשָתה לֹו... ָּכ
הּוא ָהָאָדם, ַהֻּמְגָּבל ִּבְרִאָּיתֹו, ְוֵאינֹו רֹוֶאה 
ָהיּו  לּו  ֲאָבל  ֻּכָּלּה.  ַהְּתמּוָנה  ִמָּכל  ָקָטן  ֶחְלִקיק  ֶאָּלא 
ָלָאָדם ֵעיַנִים ִלְראֹות, ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשַהּכֹל ְּבֶחְׁשּבֹון ְמֻדָּיק 

ּוְבֶצֶדק ּוְבַרֲחִמים, ְוא ָהיּו לֹו ׁשּום ְׁשֵאלֹות.

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696
אמרתי תודה ונושעתי

בלי קנאה ותחרות (חלק ד')
תקציר: המשכתי לומר תודה לה' על כל דבר וממש הגשתי שמח, היום הגדול הגיע,  

המנהל החל להכריז  את שמות הזוכים, אחד אחרי השני.

ְוָצֲהלּו.  ְמחּו  ׂשָ ִים,  ּפַ ּכַ ַמֲחאּו  ַהְיָלִדים  ל  ּכָ
ַחִּיים  ּבַ ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ י,  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ַוֲאִני 
ם.  ִאּתָ ַיַחד  ֵמַח  ׂשָ ֲאִני  ם  ּגַ ַעם  ַהּפַ ׁשֶ י,  ּלִ ׁשֶ
י ַלה'  ב, ְוָאַמְרּתִ ּלֵ י ׁשּום ִקְנָאה ּבַ ּתִ ׁשְ לֹא ִהְרּגַ
ִלְקרֹא  ַהְמַנֵהל  יְך  ִהְמׁשִ ְוָכְך  ְך.  ּכָ ַעל  ּתֹוָדה 

ם. ם ַאַחר ׁשֵ ׁשֵ

"הּוא  ַהְמַנֵהל,  ִהְכִריז  יִעי",  ׁשִ ַהּתְ "ַהּזֹוֶכה 
י  ַמְחּתִ ׂשָ ִבילֹו  ׁשְ ּבִ ז2".  ה  ּתָ ִמּכִ ַוְיס  ִאיִציק 
ָהֲאֵחִרים.  ל  ּכָ ֵאֶצל  ר  ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר  ֲאִפּלּו עֹוד 
ַאֲחֵרי  ְלָך,  יַע  ַמּגִ ֶהְחֵלט  "ּבְ ְלִאיִציק:  י  ָאַמְרּתִ
דֹוׁש  ה ּכֹוֵתב ַלּקָ ַאּתָ ה ּתֹודֹות ׁשֶ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ּכָ

רּוְך הּוא". ּבָ

ָהִראׁשֹון  ָרס  ַהּפְ ְוָאַמר:  ַהְמַנֵהל,  ָעַצר  ְוָאז 
ין  ְוִהְמּתִ יָמתֹו  ְנׁשִ ֶאת  ָעַצר  ַהְמַנֵהל  יַע...  ַמּגִ
ף  ִהְתַעּטֵ ֶפר  ַהּסֵ ית  ּבֵ ל  ּכָ ִנּיֹות.  ׁשְ ה  ּמָ ּכַ
ינּו  ם ִהְמּתִ ּלָ ַמר. ּכֻ ֶקט מֹוְפִתי ִנׁשְ ִתיָקה. ׁשֶ ׁשְ ּבִ
א  ַאּבָ ה,  ַרּבָ "ּתֹוָדה  י:  ָאַמְרּתִ י  ִלּבִ ּבְ ֶמַתח...  ּבְ

ַהְגָרָלה.  ו לֹא ָעִליִתי ּבַ ַעד ַעְכׁשָ ַמִים, ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ
ה  ַאּתָ ִביִלי. ֶזה ָמה ׁשֶ ׁשְ ְרֶאה ֲהִכי טֹוב ּבִ ּנִ ֶזה ּכַ
לֹא  ֲאִני  ׁשֶ ֶזה  ַעל  ּתֹוָדה  ה.  ְמֻרּצֶ ַוֲאִני  רֹוֶצה 

א. ֶזה ֲהִכי ָחׁשּוב". ְמַקּנֵ

ָרס ָהִראׁשֹון הּוא ְל..." ַוֲאִני ׁשֹוֵמַע ּתֹוְך  "ַהּפְ
ן, לֹא ְלַהֲאִמין, ַהְמַנֵהל ַמְכִריז ֶאת  ְך, ּכֵ ֵדי ּכָ ּכְ
ָנַתן  ָמה,  ַלּבָ ָלבֹוא  ִלי  ָקָרא  ַהְמַנֵהל  ִמי.  ׁשְ
ְלָך  ֵיׁש  ָמה  ָנָתן,  "נּו,  ְוָאַמר:  ָּיד,  ּבַ ַרְמקֹול  ִלי 

ְך?" יד ַעל ּכָ ְלַהּגִ

יס. הֹוֵצאִתי ֶאת  ּכִ ּבַ ׁשֶ ְנָקס  ּפִ ּבַ י  ְרּתִ ִנְזּכַ ְוָאז 
י ּתֹוָדה ְוָזִכיִתי". י: "ָאַמְרּתִ ְנָקס ְוָאַמְרּתִ ַהּפִ

ל  יפּו אֹוִתי ּכָ ָמה, ּוִפְתאֹום ִהּקִ י ֵמַהּבָ ָיַרְדּתִ
ִקים אֹוִתי.  ֵמִחים ְוצֹוֲחִקים ּוְמַחּבְ ַהֲחֵבִרים, ׂשְ
ִראׁשֹוָנה  ּלָ ׁשֶ ְלַהֲאִמין  ָיכֹול  לֹא  ׁש  ַמּמָ ֲאִני 
ֲחׁשּוָבה.  ְך  ּכָ ל  ּכָ ַהְגָרָלה  ּבְ ְועֹוד  ָזִכיִתי,  ַחַּיי  ּבְ
ְפָרס  ִכיִתי ּבִ ּזָ י, ׁשֶ ם ָיַדְעּתִ י ּגַ ב ָיַדְעּתִ ּלֵ ֲאָבל ּבַ

ָכל  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ִלְהיֹות  ָזִכיִתי  דֹול:  ּגָ יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ
ִלְהיֹות   – ב  ַמּצָ

ֶחְלִקי.  ּבְ ֵמַח  ׂשָ
ר  ּבֵ ָזִכיִתי ְלִהְתּגַ
ת  ִמּדַ ַעל 

ְנָאה. ַהּקִ

י  ָאַמְרּתִ
ּתֹוָדה 

ְוָזִכיִתי.

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696
מתנה ושמה תודה

רוצה גם לזכות בהגרלה?
גם אתה יכול!
שלח לנו סיפור תודה ותיכנס להגרלה
al5308000@gmail.com

ָכל  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ִלְהיֹות  ָזִכיִתי  דֹול:  ּגָ ר 
ִלְהיֹות 

ֶחְלִקי. 
ר  ּבֵ ּגַ
ת  מּדַ

י  ּתִ
 

י.



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

חיים במסגרת-פרק יט' 
וכדי  השלבים.  תוכנית  על  דיברנו  שעבר  בשבוע 
לגרום לילד לקום מוקדם, התחלנו לעבוד על חוק 

השינה בזמן.

הבוקר בתוכנית: "שעת סיפור"

הורים יקרים הבא נתבונן ביחד, מה קורא לתלמיד 
המאחר להגיע לבית הספר אפילו ב-5 דקות. המצב 

לפחות  יגיע  שהתלמיד  הוא,  הרצוי 
שיוכל  בכדי  זה,  זמן  לפני  דקות   20
להתארגן בנחת לתפילה וללימודים. 
רבות  חוויות  יש  הילדים  למרבית 
מקדישים  והם  לחבריהם  לספר 
לשם כך את זמן הבוקר. כאשר ילד 
את  לחלוק  יכול  הוא  מוקדם,  מגיע 
משהו  לאכול  חבריו,  עם  חוויותיו 
ילד  זאת,  לעומת  בנחת.  ולהתארגן 
הזמן,  אחרי  דקות  חמש  המגיע 
נסגרה  כבר  כיתתו  דלת  כי  מוצא 
התפילה.  את  התחילו  כבר  וחבריו 
דלת הכיתה תפתח שוב רק בתום 

את  שהפסיד  רק  לא  המאחר,  התלמיד  התפילה, 
זמן ההתארגנות  ואת  חוויות הבוקר  התפילה, את 
בנחת, אלא אצל התלמיד המאחר הממתין אחרי 
על  עצמו,  על  נורא  כעס  מתפתח  סגורה,  דלת 
ולפעמים  (ההסעה/ההורים)  איחורו  על  האחראים 

גם על המורה שלא מכניסו לכיתה.

המשמעות החינוכית של האיחורים

לכיתה  נכנס  כבר  כשהתלמיד  דבר  של  בסופו 
אותו  מלווה  הכעס  לאחריה,  או  התפילה  במהלך 
ימצא  הוא  הראשונה  ובהזדמנות  שעות  כמה  עוד 
על מי לפרוק את תסכולו. ילד זה מתחיל את היום 
ברגל שמאל. במידה והאיחורים מוספים גם לבעיות 

ואפילו קטנות מצד  נוספות  או חברתיות  לימודיות 
עצמן, התלמיד כבר מסיק לעצמו מסקנות שליליות: 
שהכיתה לא מתאימה לו, המורה לא אוהב אותו, 
כל החברים נגדו, ועוד הרבה תלונות ידועות.  מכאן 
וישאל:  יבא השואל  ואם  ... הדרך כבר קצרה.  ועד 
"בסך הכל כמה דקות של איחור, למה לעשות מזה 
שמאחרים?!"   קורה  לא  יש?!  מה  גדול,  כזה  עניין 
במהלך  איחור  מובן  ובהחלט  קורה  בהחלט  כן, 
של  בתדירות  קורה  כשזה  אבל  בחודש,  פעמיים 
"בעיה"  כבר  זוהי  בשבוע  פעמיים 
בעיה  וככל  רצינית,  בעיה  ואפילו 
זוהי  ומדוע  בה.  לטפל  עלינו  מוטל 
המשיכו  בבקשה  רצינית?!   בעיה 
החינוכית  המשמעות  על  לקרא 
ישירה,  בצורה  "איחורים".  של 
התפילה/ את  מפסיד  התלמיד 

להגיע  של  והשקט  הרוגע  הלימוד, 
ומכאן, שהאיחורים  לכיתה,  מוקדם 
שלילית  חינוכית  להשפעה  גורמים 
בעקיפין,  הילד.  על  ביותר  עמוקה 
לימודיו  כי  לדעת  לומד  התלמיד 
הדבר  אינם  זמניהם  על  ושמירתו 
נורא  ולא  מהם  חשובים  דברים  יש  ביותר,  החשוב 
תלמיד  בחודש.  ימים  כמה  מאחרים/מחסרים  אם 
כי  לדעת  נוכח  לעיתים קרובות,  המפסיד מלימודיו 
בעבור סיבות קלות ניתן לאחר או להפסיד לימודים, 
של  המערכת  בכל  זלזול  לתודעתו  חודרת  ובכלל 
הוראות  על  הקפדה  זמנים,  על  שמירה  לימודים, 
ההנהלה ועוד. מן המפורסמות היא, שההקפדה על 
זמנים וסדרים מחדירים בכל אדם בכלל ובתלמידים 
בפרט- סדרי משמעת, הערכה והתייחסות מכובדת 
כלפי כל עניין החינוך, המחנכים והמסגרת החינוכית. 

בזמנים וסדרים, יש משמעות חינוכית עמוקה

ידוע מגדולי עולם שזמנים וסדרים אינם עניין חיצוני 

פנימית  משמעות  בהם  יש  אלא  בלבד,  טיקסי  או 
עמוקה ויסוד גדול לעבודת השי"ת.  כל גדולי הדורות 
נבעה משמירת הזמן. מפורסמים  העידו שגדלותם 
שהסיבה  זיע"א  מברסלב  נתן  רבי  דברי  מאוד 
שהצליח להספיק כ"כ הרבה בימי חייו (נפטר בגיל 
60) הייתה בגלל שידע לשמור על הזמן והקפיד לא 
לבזבז אף שנייה. וכמו כן ידוע ש"החפץ חיים" זיע"א 
היה עושה חשבון נפש מידי יום, ולעת זקנותו מצא 
שבכל שנות חייו ביטל את הזמן רק "כמה דקות". 
בדרך  שצועד  ילד,  הוא  הזמן  על  ששומר  ילד  ולכן 
זמנים  הנכונה. בנוסף לכך הרי ברור שע"י שמירת 
הזמן  את  להעריך  התלמיד  ילמד  כהוגן,  וסדרים 
ולא  לאיבוד  ילך  שלא  ורגע  רגע  כל  של  חשיבותו 
יתבזבז לחינם. לא פעם שומעים אנו על בעיות של 
מתקשים  בזמן,  לקום  יכולים  שלא  ובחורים  ילדים 
את  מבזבזים  להם,  שקבעו  בזמן  הביתה  לחזור 
ימיהם לריק וכו' ומה הפלא?! הרי אנחנו חינכנו אותם 
בעקיפין במשך כמה שנים לזאת. לא יתפלאו הורי 
יום אחד מודיע  תלמידים מאחרים/מחסרים שהבן 
להם; "היום אני לא רוצה ללכת לבית הספר, כי..." 
(אפשר למצוא אלף סיבות "מוצדקות") אך נקודת 
האמת העומדת אחר בקשת הילד היא: שהרי גם 
אבא/אמא לפעמים גורמים לי לאחר/לחסר בשביל 

דברים של מה בכך אז מדוע לי אסור?!

שמירת זמנים שווה הצלחה בלימודים

ממעקב ממושך שנערך בבתי ספר אחר תלמידים 
תופעה  התגלתה  מאחרים,  ושאינם  מאחרים 
בין  מעניינת: אצל רוב רובם של התלמידים, היחס 
בלימודים,  וההצלחה  ההשקעה  המוטיבציה,  רמת 
וסדרי  זמני  על  הקפדתם  למידת  מאוזן  בקו  עמד 
להצליח  במאמצים  והן  בהישגים  הן  הלימודים 
בלימודים. לעומת זאת, אצל התלמידים שאיחורים 
רצינות  חוסר  גם  נצפה  חלקם  מנת  היו  וחיסורים 
ללימודים, ופחות נכונות להשקיע ולהתאמץ על מנת 
בלימודים  הצלחה  בין  המשוואה  להישגים.  להגיע 
נמנעת  בלתי  הינה  הלימוד  סדרי  על  הקפדה  לבין 
אנו  "אם  היא:  כך המסקנה המתבקשת  ובעקבות 
ללימודים,  רצינות  ביתר  יתייחסו  שילדינו  מעוניינים 
אנו חייבים להרגיל אותם לשמור על סדרי המערכת 

החינוכית בכלל ועל זמני הלימוד בפרט".

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ר"תיציאהכניסה

17:0018:1218:52ירושלים

17:1618:1418:50תל אביב

17:0818:1318:51חיפה

17:1818:1418:53באר שבע

הדלקת נרות

בדיחות הדעת

פגישה  לפני  האיראני  בפרלמנט 
בטחונית חסויה שואל הנשיא בתקיפות: 
"האם כולם כאן משלנו?" כולם עונים פה 
אחד בפרסית: "כן, הנשיא!" הנשיא שוב 
שכולם  בטוחים  אתם  בשאלתו:  פעם 
פה  עונים  הפלמנט  חברי  משלנו:  כאן 
אחד: "בודאי, הנשיא!" אומר הנשיא: "אם 

כולם משלנו אפשר לדבר בעברית!"
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ישועה בלי ישועה
משאלת הלב העמוקה ביותר

העולם האמתי הוא לא שחור לבן. בעולם האמתי 
כלומר  ישועה,  לקבל  בלי  גם  ישועה  לקבל  אפשר 
זה אפשרי שמשאלות ליבך יתמלאו ויהיה לך טוב, 

למרות שבפועל הן עדיין לא התלמאו.

אני  למה  שואלים  בוודאי  אתם 
מתכוון? איך אפשר לקבל ישועה בלי 

לקבל ישועה?

נקודה  לכם  להסביר  רוצה  אני  אז 
כל  שמעסיק  בנושא  עמוקה  מאוד 
אדם בעולם הזה שהוא נושא הסבל 
לא  הם  והאושר  הסבל  והאושר. 
דברים מוחלטים, מה שגורם לך סבל 
אחר  שלמישהו  להיות  מאוד  יכול 
זה יגרום אושר וגם להיפך. יש אחד 
עליו,  חרב  ועולמו  הרכב  לו  שנגנב 
את  שיקבל  מכך  ששמח  אחד  ויש 
כספי הביטוח וזה עדיף לו על מכירת 

הרכב, ועוד אינספור דוגמאות לדבר.

העמוקה  הלב  אופן, משאלת  בכל 
ביותר היא לא ֶׁשִיְקֶרה כך או אחרת, 
של  העמוקה  הלב  משאלת  אלא 

כולנו היא להפסיק לסבול ולהתחיל להיות מאושר.

אנחנו נוטים לקשר את הסבל ואת האושר שלנו 
עם תנאי חיים כאלה ואחרים כמו מצב כלכלי, אבל 
זו  אושר  מביא  לא  זה שעושר  שלנו.  דמיון  רק  זה 
סובל  שאתה  להיות  יכול  שמאוד  יוצא,  מציאות. 
ידי  שעל  מצפה  ואתה  מסוימת,  מסיבה  כתוצאה 

אבל  ייעלם.  שלך  הסבל  גם  תיעלם,  שהסיבה  כך 
זה  ידי  דווקא על  משמים מחליטים להושיע אותך 
שהסיבה נשארת, אבל אתה מפסיק לסבול ממנה. 
האושר חוזר אליך למרות שתנאי החיים לא השתנו 

והסיבה נשארה.

לחבק את החיסרון
לדוגמה: בחורה שלחוצה להתחתן 
בגלל לחץ מהסביבה וסובלת סבל רב 
להושיע  יכולים  משמיים   – מהעיכוב 
את  לה  שנותנים  ידי  על  לא  אותה 
הזיווג, אלא על ידי כך שהיא מקבלת 
דעת להבין שהיא בעצם לא מוכנה 
לזיווג בגלל הלימודים שלה או  כעת 
בגלל חוסר בֵשׁלּות, ובמקום זה היא 
אחר  למהלך  או  למדרשה  נכנסת 
לקראת  אישית  ובנייה  לימודים  של 
שהיא  שלב  מאותו  הבית.  הקמת 
סובלת  לא  כבר  היא   – ְלַדַעת  זוכה 
מהעיכוב, אלא רואה בו דבר מבורך 
הקימה  שלא  כך  על  שמחה  והיא 
והיא  ופזיזות,  לחץ  מתוך  ביתה  את 
שמחה על ההזדמנות שיש לה שקט 
ולהכין  לבנות  נאותים  ותנאים  נפשי 

את עצמה להקמת הבית.

אז נכון שהסבל שלה בעבר נבע מהעיכוב בזיווג, 
נפסק  הסבל  אבל   – הגיע  לא  עוד  המיוחל  והזיווג 
והאושר הגיע בלי שהזיווג יגיע. ובדרך הזו ,גם הזיווג 
בפועל יגיע, אבל כשהוא יגיע הוא יגיע בצורה טובה 
יגיע הרבה  ובזמנה, אבל האושר  בעיתה  ומבורכת 

לפני כן!

השורש של הסבל והאושר
עובד.  זה  איך  לתוך  פנימה  קצת  ניכנס  עכשיו 
סיבה  בגלל  סובל  שהוא  חושב  אחד  שכל  למרות 
שונה, האמת היא שלכל הסבל בעולם יש רק סיבה 
אחת. הסיבה היא העוונות. אין ייסורים בלא עוון. רבי 
נחמן אומר הרבה יותר מכך: לא זו בלבד שהעוונות 
הם סיבה לייסורים, אלא שמצד הנשמה – העוונות 
הם בעצמם הייסורים הגדולים ביותר שלה, למעשה 

הסבל היחיד שיש בעולם הוא העוון!

והתוצאה הישירה מכך היא שגורם האושר הגדול 
ביותר בעולם הוא מחילת העוונות. ולכן כל פעולה 
המושלם  הנטרול  היא  עוונות  למחילת  שמביאה 
כל  עסוקים  אנשים  לאושר.  הראשי  והגורם  לסבל 
שלדעתם גורמות להם  ימי חייהם בטיפול בסיבות 
יודעים שלמעשה הם רק מחליפים  לא  והם  סבל, 
העיקרית  בסיבה  מטפלים  לא  הם  כי  בסבל  סבל 

של הסבל.

חטא העגל הוא האב־טיפוס לכל החטאים ומכוח 
זאת הוא גם הסיבה השורשית לכל הסבל של עם 
שבכל  חז"ל  שאומרים  כמו  הדורות,  בכל  ישראל 
חטא  גם  בה  מעורב  ישראל  עם  של  וצרה  צרה 
הוא  התיקון  העגל?  חטא  של  התיקון  ומה  העגל. 
יותר בית המקדש. מדוע? כי  בניין המשכן ומאוחר 
המקדש מסמל יותר מכל את מחילת העוונות כמו 
שאומרים חז"ל שתמיד של שחר היה מכפר על כל 
בין הערביים מכפר  ותמיד של  העוונות של הלילה 
נמחלו,  ומכיוון שהעוונות  היום.  העוונות של  כל  על 
בתפארתו  המקדש  בית  בזמן  היהודים  של  החיים 

היו חיי אושר נטולי סבל.

ישועות בימינו

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
 |  50226 ת.ד.   |  13 הנביא  שמואל  רח' 
02-5812252 פקס:   |  02-5812210 טל: 
al5308000@gmail.com :לפניות בנושא העלון

המשך בעמוד הבא

מאמר

ראש הישיבה

הסבל והאושר 
הם לא דברים 

מוחלטים, 
מה שגורם 
לך סבל יכול 
מאוד להיות 

שלמישהו אחר 
זה יגרום אושר 

וגם להיפך.

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א

פרשת תרומהבס"ד בר"ה 

 ד' אדר תש"פ | גליון 662

יום ב',
ו' ‡„ר (02/03/20)

בי פרטי
46 יר 'רח

בעה 20:00

יום „',
ח' ‡„ר (04/03/20)

ייב "חוט ל חס„"
מו‡ל הנבי‡ 13

בעה 20:30

יום ה',
ט' ‡„ר (05/03/20)

בי כנס ע" חללי ˆה"ל
המעפילים פינ המˆו„ה

בעה 21:30

ער„

עם הרב לום ‡רו ליט"‡

חולוןירולים
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תוספת שבת, בין ישראל לאומות העולם הממוצע 

לשונות  לשאר  קודש  לשון  בין  גרים,  נשמת  הוא 

העמים הממוצע הוא תרגום לשון ארמית, בין תורה 

הכתיב  הוא  הממוצע  פה  שבעל  לתורה  שבכתב 

שכתוב  כפי  שבכתב  תורה  הוא  הכתיב  והקרי, 

בתורה, והקרי שאינו כתוב הוא תורה שבעל פה. 

הקב"ה  כתב  זה  מטעם  כי  לומר  יש  זה  לפי 

הוא  והקרי  ה'  חסר  "ואכבד"  תחילה  בכוונה 

שהוא  הכתיב  מצד  כי  לרמז  ה',  מלא  "ואכבדה" 

תורה שבכתב אמנם חסרים ה' דברים, אבל מצד 

הקרי שהוא תורה שבעל פה, משלימים ישראל את 

ה' הדברים שהיו חסרים בבית מקדש השני. 

 בית תרקדש תשלישי
 יתית כלול רשני בתי רקדשות

צדיק  של  מקחו  בזה  לבאר  נלך  המלך  בדרך 

דברי ה"קדושת לוי", כי בית המקדש השלישי יהיה 

פי מה  על  פה,  ותורה שבעל  כלול מתורה שבכתב 

שמבואר בזוהר הקדוש )פרשת פנחס רכא.( כי על בית 

המקדש השלישי כתוב )תהלים קמז-ב(: "בונה ירושלים 

ה'", שעתיד הקב"ה כביכול לבנות את בית המקדש 

בית  המקדשות,  בתי  משני  יחד  כלול  השלישי 

המקדש השני יעמוד למטה על הארץ בגלוי, ועליו 

יעמוד בית המקדש הראשון מכוסה, כענני הכבוד 

המקיפים ומאירים על בית המקדש שלמטה.

קדשו  דברות  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

של ה"קדושת לוי" עצמו )ליקוטים ד"ה במסכת מגילה( 

מה שדרשו במדרש )ויק"ר יג-ג( מה שאמר הקב"ה 

הקב"ה  אמר  תצא,  מאתי  תורה  "כי  נא-ד(:  )ישעיה 

תורה חדשה מאתי תצא". ותמה על כך: "הלא אחד 

מי"ג עיקרים שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא 

תהא תורה אחרת".

ירושלמי  בתלמוד  שמבואר  מה  פי  על  ותירץ 

למשה,  הקב"ה  לו  שנתן  "התורה  ה"א(:  פ"א  )שקלים 

נמצינו  שחורה".  באש  חרותה  לבנה  אש  לו  נתנה 

למדים מזה, כי מה שאנו כותבים בספר תורה אותיות 

שחורות על גבי קלף לבן, הוא כדי לרמז על שורש 

התורה שהיא אש שחורה על גבי אש לבנה.

הביאור בזה כי בלובן של הקלף שהוא בבחינת 

"אש לבנה", טמונים סודות התורה שהם למעלה מן 

ונתלבשו  האותיות, ומרוב עומקם עדיין לא נתגלו 

שוא  בית  יבנה  לא  ה'  אם  לשלמה  המעלות  "שיר 

תחילה  שאמר  מה  לדקדק  ויש  בו",  בוניו  עמלו 

"יבנה" בלשון עתיד ואחר כך אמר "עמלו" בלשון 

לקבל  מסוגל  היה  לא  העולם  כי  וביאר  עבר, 

הקדושה הגדולה של בית המקדש השלישי, לולי 

שקדמה אליו הקדושה של בית המקדש הראשון 

בית  קדושת  תחילה  שחדרה  ידי  ועל  והשני, 

המקדש הראשון והשני בעולם, כבר אפשר לקבל 

גם את קדושת בית המקדש השלישי, הנה מעט 

מהדברים בלשון קדשו:

"כשראתה חכמתו יתברך, אשר אין בכח הארץ 

קדושת  אור  נוגה  ולסבול  לקבל  הלזו,  הגשומה 

בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו, אשר 

הר  מכון  על  ליסדו  מרומים  בגבהי  היוצר  כוננה 

ידם  לולי הב' מקדשות הראשונות, אשר על  ציון, 

אשר  הקודש  עבודת  ויתר  העבודה  קדושת  ובכח 

היא  גם  הארץ  קנתה  שנה,  מאות  כמה  שם  היה 

כח רוחני ואיכות קדושה נפלאה, עדי תוכל מעתה 

לסבול קדושת הבית השלישי, מעשה ידי יוצר בית 

של  המקדש  בית  כנגד  המכוון  שלמעלה  המקדש 

נצחי  קיום  האחרון  הבית  כבוד  יהיה  וגדול  מטה, 

ובית עולמים יקרא".

ה'  "אם  המלך:  שלמה  שאמר  זהו  כן  כי  הנה 

לא יבנה בית", כלומר איך יעלה על הדעת שה' לא 

יבנה בעתיד בית מקדש השלישי, שהרי אז נמצא 

בו",  בוניו  עמלו  "שוא  מקדשות:  בתי  בשני  כי 

לבנות  הקב"ה  עתיד  ודאי  אלא  כן,  לומר  וחלילה 

בית המקדש השלישי במהרה, ושני בתי מקדשות 

היו רק בבחינת הכנה לקראת בית מקדש השלישי. 

אלו דבריו הקדושים.

העולם  כי  בזה,  הכוונה  לבאר  יש  האמור  לפי 

לא היה מסוגל לקבל את האור הגדול של התורה 

בגאולה  לנו  לגלות  הקב"ה  שעתיד  החדשה, 

שיהיה  השלישי  המקדש  בית  ידי  על  העתידה 

כלול מתורה שבכתב ותורה שבעל פה, לכן הקדים 

הראשון  המקדש  בית  לו  לבנות  לצוות  הקב"ה 

כנגד תורה שבכתב, ואחר כך בית המקדש השני 

כנגד תורה שבעל פה, ועל ידי שכבר האיר בעולם 

האור הגדול של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, 

משני  כלול  שיהיה  השלישי  המקדש  לבית  נזכה 

בתי מקדשות, בגילוי הגדול שהקב"ה מעיד עליו: 

"תורה חדשה מאתי תצא" במהרה בימינו אמ

וזהו  שחורה".  "אש  בבחינת  השחורות  באותיות 

"תורה חדשה מאתי תצא",  הענין שאומר הקב"ה: 

שעתיד הקב"ה לגלות לנו השגות חדשות בפירושי 

התורה שהן גנוזות עתה בלובן של הקלף.

השלישי  המקדש  שבית  הענין  זהו  כן  כי  הנה 

יהיה כלול משני בתי המקדשות, כי בית המקדש 

יעמוד  פה  שבעל  תורה  בבחינת  שהוא  השני 

מחדש למטה באתגליא, כנגד מה שעתיד הקב"ה 

פה,  שבעל  בתורה  חדשות  השגות  לנו  לגלות 

תורה  בבחינת  שהוא  הראשון  המקדש  בית  אבל 

שבכתב, יעמוד למעלה נעלם ונסתר בבחינת ענני 

גם  כי  השני,  המקדש  בית  על  המקיפים  הכבוד 

ישארו בתורה שבכתב בלובן של הקלף  אז עדיין 

סודות גנוזים בבחינת אור מקיף, כי התורה שהיא 

חכמתו של הקב"ה אין לה סוף.

כאשר נתבונן נראה שדבר זה מתאים להפליא, 

בתי  שלשה  כי  פח.(  )פסחים  בגמרא  שנתבאר  למה 

מקדשות הם כנגד ג' אבות הקדושים, ולפי המבואר 

בית המקדש הראשון הוא כנגד אברהם אבינו שמסר 

נפשו על תורה שבכתב, בית המקדש השני הוא כנגד 

יצחק אבינו שמסר נפשו על תורה שבעל פה, ובית 

שמדתו  אבינו  יעקב  כנגד  הוא  השלישי  המקדש 

בית  לכן  יחד,  גם  ויצחק  הכלולה מאברהם  תפארת 

מקדשות  בתי  משני  כלול  יהיה  השלישי  המקדש 

בבחינת תורה שבכתב עם תורה שבעל פה.

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

שאמר הקב"ה: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", 

קיים  "לי"  שנאמר  מקום  כל  כי  בספרי  ומבואר 

לעולמי עולמים, כי אמנם כן שני בתי המקדשות 

ותורה  שבכתב  תורה  כנגד  שהם  ישראל  שבנו 

המקדש  בית  בתוך  לעולם  נתקיימו  פה,  שבעל 

בתי  משני  כלול  לבנותו  הקב"ה  שעתיד  השלישי 

מקדשות, ובכך יקיימו ישראל גם כן לעתיד לבוא 

בתוכם",  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  עשה:  מצות 

שהרי בית המקדש השלישי יהיה כלול משני בתי 

מקדשות שהם בנו.

 שני בתי רקדשות תיו
 תכנת לבית תרקדש תשלישי

יקרה  הקדמה  לצרף  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

)פרשת  משה"  ה"ישמח  של  הטהורה  ממשנתו 

קכז-א(:  )תהלים  לפרש  בקדשו  דיבר  אשר  תצוה(, 

משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 
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בבית תרקדש תשני מצת תקברת 
שישמאל עצרם יתיו בבחינת תאמון

מעט  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

"גדול יהיה כבוד הבית  מזעיר מה שאמר הקב"ה: 

הזה האחרון מן הראשון אמר ה' צבאות". כי אחרי 

שהחריב הקב"ה את בית המקדש הראשון משום 

בעוונותיהם  כי  בתוכם",  "ושכנתי  קיימו  שלא 

הרבים לא שרתה שכינה בישראל, צוה לבנות לו 

בית מקדש שני שיחסרו שם ה' דברים שהיו בבית 

הראשון ובראשם השראת השכינה, כדי שישכילו 

ישראל להבין שרצון הקב"ה הוא להשרות שכינתו 

לבנות  שצוה  ומה  המקדש,  בבית  ולא  בישראל 

יצחק  כנגד  כי בהיותו  בית המקדש השני הוא  לו 

נמשכה  פה,  שבעל  תורה  על  נפשו  שמסר  אבינו 

משם לישראל קדושת תורה שבעל פה.

מפרש  כה.(  בראשית  )פרשת  הקדוש  בזוהר  והנה 

מה שאומרים האופנים וחיות הקודש )יחזקאל ג-יב(: 

תתאה,  שכינתא  ה'  כבוד  ממקומו,  ה'  כבוד  "ברוך 

בזה  הכוונה  ויש לפרש  עילאה".  ממקומו שכינתא 

בישראל  למטה  שכינתו  משרה  הקב"ה  כאשר  כי 

וכן  ה'".  "כבוד  זה  הרי  תתאה"  "שכינתא  בבחינת 

כשרצה  כי  רלד:(  ויחי  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר 

יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו שכינה, 

אמר: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואתיישב 

שכינתה בדוכתה", השכינה חזרה למקומה.

הנה כי כן זהו שאמר הקב"ה על בית המקדש 

מן  האחרון  הזה  הבית  כבוד  יהיה  "גדול  השני: 

השראת  של  הכבוד  צבאות".  ה'  אמר  הראשון 

בתורה  שיעסקו  ידי  עצמם על  בישראל  השכינה 

הקב"ה  שמשרה  ממה  יותר  גדול  פה,  שבעל 

שכינתו בבית המקדש, כמו שאמר הקב"ה: "ועשו 

לי מקדש ושכנתי בתוכם".

כאשר נתבונן נראה כי רעיון זה עולה בקנה אחד 

עם מה ששנינו בגמרא )גיטין ס:(: "אמר רבי יוחנן, לא 

דברים  בשביל  אלא  ישראל  עם  ברית  הקב"ה  כרת 

הדברים  פי  על  כי  לד-כז(  )שמות  שנאמר  פה,  שבעל 

האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל". הרי שהקב"ה 

מחבב יותר תורה שבעל פה שישראל עמלים לברר 

כל הדברים הסתומים בתורה שבכתב. וזהו שאמר 

מנשיקות  "ישקני  א-ד(:  השירים  )שיר  המלך  שלמה 

פיהו כי טובים דודיך מיין". ודרשו במדרש רבה )שם 

א-יח(: "חביבין דברי סופרים מדברי תורה, שנאמר כי 

טובים דודיך מיין".

לומר,  הקב"ה  שהוסיף  מה  בזה  להבין  יומתק 

גדול  יהיה  האחרון  הבית  כבוד  כי  שגילה  אחרי 

ה'  נאום  שלום  אתן  הזה  "ובמקום  מהראשון: 

הבירורים  שכל  רואים  שאנו  מה  פי  על  צבאות". 

של  הפלפול  כח  ידי  על  הם  פה,  שבעל  בתורה 

חכמי התורה, ומי לנו גדול מבית שמאי ובית הלל 

שביררו ההלכות על ידי שנחלקו אלו עם אלו, 

דכתיב  "מאי  ז.(:  )תענית  בגמרא  ששנינו  וזהו 

ברזל  מה  לך,  לומר  יחד,  בברזל  ברזל  כז-יז(  )משלי 

זה אחד מחדד את חבירו, אף שני תלמידי חכמים 

הבירור  הרי  אמנם  בהלכה.  זה  את  זה  מחדדין 

ביניהם  שלום  שעושים  ידי  על  הוא  האמיתי 

ומכריעים להלכה כאחד מהם. לכן הבטיח הקב"ה 

על בית המקדש השני שכבודו גדול בגלל הכח של 

תורה שבעל פה: "ובמקום הזה אתן שלום".

והרי זה מתאים להפליא למה שדרשו בגמרא 

)קידושין ל:( מה שכתוב )תהלים קכז-ה(: "לא יבושו כי 

בשער.  אויבים  את  מאי  בשער.  אויבים  את  ידברו 

הרב  ובנו,  האב  אפילו  אבא,  בר  חייא  רבי  אמר 

נעשים  אחד,  בשער  בתורה  שעוסקין  ותלמידו, 

שנעשים  עד  משם  זזים  ואינם  זה,  את  זה  אויבים 

והב  את  )במדבר כא-יד(  זה, שנאמר  זה את  אוהבים 

סוָֹפה". סּוָפה אלא בְּ בסופה, אל תקרי בְּ

ויש להוסיף פרפרת במה שאמר הקב"ה: "גדול 

מה  פי  על  הראשון",  מן  האחרון  הבית  כבוד  יהיה 

שפתח הקב"ה את התורה )בראשית א-א(: "בראשית 

ברא אלקים את השמים ואת הארץ". וכתב "בעל 

הטורים" הטעם שפתח הקב"ה את התורה באות 

תורה  תורות,  שתי  שם  "על   - א'  באות  ולא  ב' 

שבכתב ותורה שבעל פה, ללמדך שבזכות התורה 

ולומדיה נקרא העולם".

לפי זה יש לומר כי זהו שאמר הקב"ה: "גדול 

יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון" - "כבוד 

הבית" הוא בית המקדש המכבד את האות בי"ת 

"בית"  התורות,  ב'  על  רמז  שהיא  בראשי"ת  של 

שבכתב,  התורה  את  מכבד  הראשון  המקדש 

התורה  את  מכבד  השני  המקדש  "בית"  ואילו 

התורה  את  מחבב  שהקב"ה  ומאחר  פה,  שבעל 

הזה  הבית  כבוד  יהיה  "גדול  לכן  פה,  שבעל 

"מן  האחרון", שהוא כנגד תורה שבעל פה, יותר 

הראשון", שהוא כנגד תורה שבכתב. 

 תקברת תחסימ בכוונת תחילת
 ת' דבמים בבית תרקדש תשני

שסיבב  הטעם  להבין  לנו  ירווח  האמור  פי  על 

הקב"ה שיחסר הארון בבית המקדש השני, כי הארון 

עשרת  עליהם  שכתובים  הלוחות  שני  בתוכו  שהיו 

הדברות הוא השורש של תורה שבכתב, לכן בבית 

שבכתב,  תורה  בבחינת  שהוא  הראשון  המקדש 

השרה הקב"ה שכינתו בין שני הכרובים שעל הארון, 

"ונועדתי לך שם ודברתי  כמו שכתוב )שמות כה-כב(: 

אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון 

העדות את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל".

את  הקב"ה  שהחריב  אחרי  שני  בבית  אולם 

להבין  ישראל  השכילו  שלא  משום  הראשון,  בית 

שהתכלית היא שישרה הקב"ה שכינתו בישראל, 

השני  המקדש  בבית  להחסיר  הקב"ה  סיבב  לכן 

הארון,  על  שהיתה  השכינה  והשראת  הארון  את 

כדי שישכילו להבין שרצונו יתברך הוא שישראל 

עצמם יהיו בבחינת הארון, שישרה הקב"ה עליהם 

את שכינתו על ידי שיעסקו בתורה שבעל פה.

בתרא  )בבא  הגמרא  מאמר  בזה  לבאר  נפלא 

מן  נבואה  ניטלה  המקדש  בית  שחרב  "מיום  יב.(: 

הנביאים וניתנה לחכמים... אמר אמימר וחכם עדיף 

מנביא". לפי האמור הביאור בזה, כי בבית המקדש 

בבחינת  שהיא  הנבואה  את  הקב"ה  השני החליף 

תורה שבכתב, ומסרה לחכמי התורה שיזכו לרוח 

ידי העסק בתורה שבעל פה, והרי זה  הקודש על 

ממש בבחינת "ושכנתי בתוכם".

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה, מה שהודיע 

הקב"ה שרצונו שיבנו לו בית מקדש השני על ידי 

ַוֲהֵבאֶתם  ָהָהר  "ֲעלּו  שכתוב:  כמו  והקרי,  הכתיב 

ָאַמר ה'". הכתיב  ְבָד  ְוֶאכָּ ּבוֹ  ְוֶאְרֶצה  ִית  ַהבָּ ּוְבנּו  ֵעץ 

על  ְבָדה".  "ְוֶאכָּ הוא  והקרי  ה'  חסר  ְבָד"  "ְוֶאכָּ הוא 

אות  יא  מאמר  )ניסן  יששכר"  ה"בני  שהביא  מה  פי 

]הובא  זי"ע  מקוריץ  פנחס  רבי  הרה"ק  בשם  א( 

בספר "אמרי פנחס" בדפוס החדש פרשת חוקת 

סימן שמ[, כי בכל דבר שבעולם יש ממוצע כדי 

להראות שאל אחד בראנו.

המדבר  לאדם  חי  בעל  בין  כי  שם  ומבאר 

בין שבת לחול הממוצע הוא  הממוצע הוא הקוף, 

 תתנתגת בבית תשני תיתת על פי אנשי כנסת תגדולת 
שתאימו בישמאל את תאומ תגדול של תומת שבעל פת

 אלשיך תקדוש: רועשו לי רקדש ושכנתי בתוכםר -
 תכלית בית תרקדש לתשמאת תשכינת בתוך ישמאל

 בבית תרקדש תשני חסמו תאמון תשכינת ואומים ותורים, 
כי מצת תקברת לתשמות שכינתו בישמאל

 גרמא: רריום שחמב בית תרקדש ניטלת נבואת
 רן תנביאים וניתנת לחכריםר. שתם בבחינת בית תרקדש 
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שמסר  שבכתב  תורה  בכלל  הם  וכתובים  נביאים 

הקב"ה לישראל בהר סיני, ובאמת כן כתב הרמב"ם 

)הלכות תלמוד תורה פ"א הי"ב(: "ודברי קבלה בכלל תורה 

שבכתב הן, ופירושן בכלל תורה שבעל פה".

שפסקה  השני  המקדש  בית  בתקופת  אבל 

כי  הנ"ל  )יומא(  בגמרא  בישראל, כמבואר  הנבואה 

אחד מה' דברים שחסרו בבית המקדש השני הוא 

רוח הקודש, ופירש רש"י שלא היתה רוח הקודש 

שיכולים  ותומים  אורים  היו  לא  וגם  בנביאים, 

אנשי  באו  הנביאים  במקום  והנה  בהם.  לשאול 

את  שהאירו  התורה,  חכמי  שהיו  הגדולה  כנסת 

עיני כל ישראל באור הגדול של תורה שבעל פה, 

וכל הגזירות והסייגים בתורה שבעל פה שלא נודע 

מי תיקנם הם מאנשי כנסת הגדולה, לכן ההנהגה 

בבית השני היתה בבחינת תורה שבעל פה. 

ח"ו  הכוונה  שאין  להעיר  המקום  כאן 

בתורה  כלל  עסקו  לא  הראשון  הבית  שבתקופת 

להם  שהיה  מאחר  כי  הכוונה  אלא  פה,  שבעל 

והאורים  השכינה  והשראת  והלוחות,  הארון  את 

לעשות,  מה  כדת  להם  הורו  והנביאים  ותומים, 

שבעל  בתורה  להתייגע  כך  כל  צורך  היה  לא  לכן 

כל  להם  היו  שלא  השני  המקדש  בבית  כמו  פה, 

הקדושות הללו. 

 שני בתי רקדשות כנגד אבמתם ויצחק
שרסמו נפשם על תומת שבכתב ושבעל פת

דבר בעתו מה טוב להביא בקיצור מה שהערנו 

זה  נשגב  רעיון  כי  שרה,  חיי  לפרשת  במאמר 

)פסחים פח.(  מתאים להפליא למה ששנינו בגמרא 

בענין שלשה בתי מקדשות: "לא כאברהם שכתוב 

בו הר )בראשית כב-יד( אשר יאמר היום בהר ה' יראה, 

כד-סג(  )שם  שנאמר  שדה,  בו  שכתוב  כיצחק  ולא 

ויצא יצחק לשוח בשדה, אלא כיעקב שקראו בית, 

שנאמר )שם כח-יט( ויקרא את שם המקום ההוא בית 

אל". ופירש המהר"ל ב"דרך חיים" על מסכת אבות 

)פ"ה מ"ד( הכוונה בזה, כי שלשה בתי מקדשות הם 

בזכות ג' אבות הקדושים.

והנה ה"חתם סופר" זי"ע בתשובותיו )או"ח סימן 

ד"ה  וירא  )פרשת  משה"  וב"תורת  זי"ע  ט'(  דף  ד"ה  רח 

ויעקוד( מאריך לבאר, כי הניסיון של אברהם אבינו 

בעקידת יצחק היה בבחינת תורה שבכתב, שהרי 

נא  "קח  כב-ב(:  )בראשית  בעצמו  הקב"ה  מפי  שמע 

את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל 

ארץ המוריה והעלהו שם לעולה" וגו'.

היה  בעקידה  אבינו  יצחק  של  הניסיון  אולם 

את  שמע  לא  שהרי  פה,  שבעל  תורה  בבחינת 

הציווי מפי הקב"ה, אלא מפי אברהם אביו שאמר 

לו בשם ה', ועם כל זאת קיבל את מצות אביו כדי 

לקיים דברי חכמים בהיותו מוחזק לנביא ה', נמצא 

אחד  כל  בתוך  שכינתו  תחילתו  הקב"ה  שישרה 

בבית  השכינה  השראת  נמשכת  ומהם  מישראל, 

המקדש, ועל ידי זה שרתה בבית המקדש קדושה 

עצומה של השראת השכינה הכלולה מכל ישראל. 

וזהו פירוש הכתוב: "ועשו לי מקדש", אבל התכלית 

היא "ושכנתי בתוכם" בתוך כל אחד מישראל.

בחושבם  ופשעו  חטאו  החורבן  לפני  אולם 

שהתכלית היא שישרה הקב"ה את שכינתו בבית 

על  העולה  ככל  לעשות  יכולים  הם  לכן  המקדש, 

רוחם, ואחר כך יביאו קרבן בבית המקדש לרצות 

"ֲהָגנֹב  ז-ט(:  )ירמיה  הנביא  שצווח  כמו  הקב"ה,  את 

ַאֲחֵרי  ְוָהלְֹך  ַעל  ַלבָּ ר  ְוַקטֵּ ֶקר  ַלשֶּׁ ֵבַע  ְוִהשָּׁ ְוָנאֹף  ָרצַֹח 

ם  ַוֲעַמְדתֶּ ּוָבאֶתם  ם,  ְיַדְעתֶּ לֹא  ר  ֲאשֶׁ ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים 

ם  ַוֲאַמְרתֶּ ָעָליו  ִמי  שְׁ ִנְקָרא  ר  ֲאשֶׁ ַהזֶּה  ִית  בַּ בַּ ְלָפַני 

ה". ל ַהּתוֵֹעבוֹת ָהֵאלֶּ ְלנּו, ְלַמַען ֲעשׂוֹת ֵאת כָּ ִנצַּ

הקב"ה  ששפך  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

הכוונה  אין  האבנים,  ועל  העצים  על  חמתו  את 

ח"ו כאדם המחפש מקום לפרוק את כעסו, אלא 

ולהעניש  חמתו  לשפוך  שבמקום  להיפך  הכוונה 

את ישראל על חטאם, שפך כביכול את חמתו על 

המקדש,  בית  את  להחריב  האבנים  ועל  העצים 

בבית  רק  שכינתו  להשרות  רצונו  שאין  ללמדנו 

המקדש של עצים ואבנים, אלא עיקר רצונו הוא 

להשרות שכינתו בתוך לבם של ישראל, אלא שאם 

התגבר עליהם היצר ילכו לבית המקדש להתמלא 

שוב בקדושה מהשראת השכינה שהיתה שם.

)ברכות  בגמרא  ששנינו  מה  בזה  להבין  יומתק 

להקב"ה  לו  אין  המקדש  בית  שחרב  "מיום  ח.(: 

הן  כי  בלבד".  הלכה  של  אמות  ד'  אלא  בעולמו 

נסתלקה  המקדש  בית  חורבן  ידי  שעל  אמת 

הוא  הרי  בתורה  שעוסק  מי  אבל  השכינה,  משם 

במשנה  ששנינו  כמו  השכינה,  להשראת  זוכה 

)אבות פ"ג מ"ו( שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה 

שכינה עמו. זהו ביאור המאמר: "מיום שחרב בית 

המקדש", ונחסרה משם השראת השכינה, "אין לו 

ד' אמות של הלכה בלבד",  להקב"ה בעולמו אלא 

שהוא משרה שם שכינתו על העוסק בתורה.

 ביאומ תספמי: רועשו לי רקדש ושכנתי בתוכם, 
בכל רקום שנארמ לי קיים לעולם ולעולרי עולריםר

 ישוב תפליאת על רת שארמ תקברת שתכבוד של תבית תשני
 יתית גדול רתמאשון אף שחסמו בו תאמון ותשכינת

 קדושת לוי: ררקדש מאשון תית נגד תומת שבכתב,
 ורקדש שני נגד תומת שבעל פת, ורקדש שיבנת ברתמת בירינו יתית כלול 

רשניתםר

 מבי צדוק תכתן: תתנתגת בבית תמאשון תיתת
 על פי תנביאים ותכתובים שתם בבחינת תומת שבכתב 

שהיא  פה,  שבעל  תורה  על  נפשו  מסר  שיצחק 

הוראת חכמי התורה בכל דור ודור.

לפי המבואר הרי זה מתאים להפליא עם דברי 

הכהן,  צדוק  ורבי  אמת"  ה"שפת  לוי"  ה"קדושת 

שבית המקדש הראשון הוא כנגד תורה שבכתב, 

כי הוא כנגד אברהם אבינו שמסר נפשו על תורה 

שבכתב, ואילו בית המקדש השני הוא כנגד תורה 

שבעל פה, כי הוא כנגד יצחק אבינו שמסר נפשו 

על תורה שבעל פה.

תכלית בית תרקדש רושכנתי בתוכםר 
בתוך כל אחד ואחד רישמאל

שהגדיר  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

כבוד  יהיה  "גדול  השני:  המקדש  בית  את  הקב"ה 

הבית הזה האחרון מן הראשון", על אף שחסרו בו ה' 

דברים ובראשם הארון שהיו בו הלוחות והשראת 

השכינה, על פי מה שנשים לב להתבונן מה שדרשו 

הראשון  המקדש  בית  חורבן  בענין  ז"ל  חכמינו 

במדרש )איכה רבתי ד-טו(: "כתיב )תהלים עט-א( מזמור 

לאסף,  אמרו  בנחלתך...  גוים  באו  אלקים  לאסף 

הקב"ה החריב היכל ומקדש ואתה יושב ומזמר. אמר 

להם מזמר אני ששפך הקב"ה חמתו על העצים ועל 

האבנים ולא שפך חמתו על ישראל".

ופלא,  הפלא  לתמוה  יש  ראשונה  בהשקפה 

בגדיו  "המקרע  קה:(:  )שבת  בגמרא  שנינו  שהרי 

מעותיו  והמפזר  בחמתו  כליו  והמשבר  בחמתו 

בחמתו יהא בעיניך כעובד עבודה זרה". הנה כי כן 

צריך  היה  כביכול  שהקב"ה  הדעת  על  יעלה  איך 

למצוא דרך לשפוך חמתו על העצים ועל האבנים, 

עד כדי כך שאם לא היה מוציא חמתו על העצים 

היה שופך חמתו על ישראל.

ונראה לבאר הענין בזה על פי מה שכתוב )שמות 

ודקדק  בתוכם".  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  כה-ח(: 

יחיד,  לשון  הוא  "מקדש"  הלא  הקדוש,  האלשיך 

בלשון  בתוכו"  "ושכנתי  לומר:  צריך  היה  כן  ואם 

שביקש  ותירץ  רבים.  בלשון  "בתוכם"  ולא  יחיד, 

היא  המקדש  בית  התכלית של  כי  ללמדנו  הקב"ה 
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת תרומה תש"פ

בשבח בית המקדש השני, על פי יסוד גדול בענין 

ממשנתו  שלמדנו  כפי  המקדשות,  בתי  שלשה 

ד"ה  לחנוכה  )דרושים  לוי"  ה"קדושת  של  הטהורה 

איתא בכתבי האר"י ז"ל( שכתב בלשון קדשו: "מקדש 

נגד  שני  ומקדש  שבכתב,  תורה  נגד  היה  ראשון 

בימינו  במהרה  שיבנה  ומקדש  פה,  שבעל  תורה 

יהיה כלול משניהם".

יסוד זה חוזר ונשנה בדברי ה"שפת אמת" )פורים 

ענין  היה  ראשון  המקדש  בית  "והנה  תרל"ח(:  שנת 

תורה שבכתב, לכן אמרו חכמים )יומא ט:( שנחרב על 

ידי עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים כו', אבל 

לכן  פה,  שבעל  תורה  ענין  היה  שני  המקדש  בית 

אמרו )שם( שנחרב על ידי שנאת חנם".

שהוא  הראשון  בית  כי  כוונתו  לפרש  ונראה 

ג'  על  שעברו  משום  נחרב  שבכתב,  תורה  כנגד 

ואילו  שבכתב,  בתורה  שנזכרו  החמורות  עבירות 

שנקנית  פה  שבעל  תורה  כנגד  שהוא  השני  בית 

)ברכות  בגמרא  כמבואר  חברים,  בפלפול  בחבורה 

נחרב  בחבורה",  אלא  נקנית  התורה  "שאין  סג:(: 

משום שנאת חנם המקלקלת את הלימוד בחבורה. 

אמנם עדיין צריך ביאור מהו הקשר בין בית מקדש 

השני  מקדש  בית  ובין  שבכתב  לתורה  הראשון 

לתורה שבעל פה.

בדברי  כך  על  נשגב  ביאור  שמצינו  מה  והנה 

)פרשת  צדיק"  ב"פרי  זי"ע  הכהן  צדוק  רבי  הגה"ק 

בחוקותי אות יא(, שגם הוא הולך בדרכו של ה"קדושת 

לוי" כי שני בתי מקדשות הם כנגד תורה שבכתב 

כי  ביניהם,  והוא מוסיף לבאר הקשר  פה,  ושבעל 

מצד  ההנהגה  כל  היתה  הראשון  המקדש  בבית 

וכתובים  נביאים  ספרי  כל  שהרי  שבכתב,  התורה 

תורה  בכלל  הם  ראשון  בית  בתקופת  שנכתבו 

שבכתב, שמסר הקב"ה לנביאים ולמנהיגי ישראל 

שכתבו הדברים ברוח הקודש.

והביא הוכחה לכך ממה שדרש ההוא גלילאה 

תליתאי".  אוריאן  דיהב  רחמנא  "בריך  פח:(:  )שבת 

ופירש  משולשת,  תורה  לנו  שנתן  ה'  ברוך  פירוש, 

גם  כי  מבואר  הרי  וכתובים".  נביאים  "תורה  רש"י: 

נאום ה' צבאות". והנה בגמרא )בבא בתרא ג.( הביאו 

על כך שני פירושים: "חד אמר בבנין", הכבוד של 

בגובה הבנין מאה אמה, לעומת  הבית השני היה 

הגובה של הבית הראשון שהיה רק שלשים אמה, 

היה  השני  הבית  של  הכבוד  בשנים",  אמר  "וחד 

הבית  לעומת  שנים,  ת"כ  שעמד  השנים  במספר 

הראשון שעמד רק ת"י שנים.

הפלא  לתמוה  יש  ראשונה  בהשקפה  אולם 

בבית  כי  כא:(  )יומא  בגמרא  מבואר  שהרי  ופלא, 

בבית  שהיו  דברים  ה'  חסרים  היו  השני  המקדש 

בדברי  שכתוב  ממה  כן  ודרשו  הראשון,  המקדש 

"ֲעלּו  )חגי א-ח(:  הנביא על בנין בית המקדש השני 

ְבָד ָאַמר  ִית ְוֶאְרֶצה ּבוֹ ְוֶאכָּ ָהָהר ַוֲהֵבאֶתם ֵעץ ּוְבנּו ַהבָּ

ְבָד" חסר ה' והקרי הוא  ה'". והנה הכתיב הוא "ְוֶאכָּ

ְבָדה" מלאה ה'. ומפרש בגמרא: "ְוֶאכָּ

ְבָדה,  ְוֶאכָּ וקרינן  ְבָד  ְוֶאכָּ בו  וארצה  דכתיב  "מאי 

שהיו  דברים  חמשה  אלו  ה"א,  דמחוסר  שנא  מאי 

בין מקדש ראשון למקדש שני, ואלו הן ארון וכפורת 

אש  ]נחשבים לאחד כי הם בכלל הארון[,  וכרובים 

]שירדה מן השמים על המזבח[, ושכינה ]לא שרתה 

ואורים  בנביאים[,  היתה  ]לא  הקודש  ורוח  בו[, 

ְבָד"  "ְוֶאכָּ הקב"ה  אמר  זה  מטעם  פירוש,  ותומים". 

ה', לרמז שהכבוד אינו בשלימות מצד  חסרה אות 

ה' דברים שלא היו בבית המקדש השני.

בבית  שחסרו  נשגבים  דברים  ה'  לנו  הרי 

השמים  מן  שירדה  האש  הארון,  השני:  המקדש 

על המזבח, השראת השכינה, רוח הקודש על ידי 

הנביאים, ואורים ותומים. הנה כי כן איך יעלה על 

ה' דברים קדושים אלו,  כי על אף שחסרו  הדעת 

עם כל זה בגלל גובה הבנין של הבית השני, מאה 

שנים  ת"כ  השנים,  וריבוי  שלשים,  לעומת  אמה 

יהיה כבוד הבית  "גדול  ת"י, אמר הקב"ה:  לעומת 

הזה האחרון מן הראשון".

 בית תרקדש תמאשון תומת שבכתב
בית תרקדש תשני תומת שבעל פת

זו,  סתומה  חידה  לפענח  טוב,  דבר  לבי  רחש 

אומר אני מעשי למלך, ליישב דברי מלכו של עולם 

טוב  מה  בעתו  דבר  תרומה  פרשת  בפרשתנו 

המקדש  בית  בנין  של  עשה  מצות  על  להתבונן 

)שמות כה-ח(: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

פיסקא  בהעלותך  )פרשת  בספרי  כך  על  שנינו 

ולעולמי  לעולם  קיים  לי  שנאמר  מקום  "בכל  לד(: 

עולמים. בכהנים הוא אומר )שמות כח-מא( וכהנו לי, 

בלוים הוא אומר )במדבר ג-יב( והיו לי הלוים, בישראל 

עבדים,  ישראל  בני  לי  כי  כה-נה(  )ויקרא  אומר  הוא 

בבכורות הוא אומר )במדבר ח-יז( כי לי כל בכור בבני 

ישראל, במקדש הוא אומר ועשו לי מקדש".

מה  כי  לומר  אפשר  איך  המפרשים  ותמהו 

"ועשו לי מקדש" קיים לעולם, הלא  שכתוב כאן: 

בית המקדש נחרב ולא התקיים לעולם. ואין לומר 

שיבנה  השלישי  המקדש  בית  על  הקב"ה  שרמז 

בגאולה העתידה, שהוא יתקיים לעולם כי לא יהיו 

שלמה  כי  הדעת  על  יעלה  לא  שהרי  גלויות,  עוד 

המלך שבנה את בית המקדש הראשון, וכן חכמי 

ובנו את בית המקדש השני,  התורה שעלו מבבל 

שלא  מאחר  מקדש"  לי  "ועשו  המצוה  קיימו  לא 

נתקיים לעולם.

זאת ועוד, שהרי ידוע כי בית המקדש השלישי 

ירד מן השמים, כמו שהביאו רש"י ותוספות )סוכה 

מא. ד"ה אי נמי( בשם המדרש: "מקדש העתיד שאנו 

משמים,  ויבוא  יגלה  הוא  ומשוכלל  בנוי  מצפין, 

הרי  ידיך".  כוננו  ה'  מקדש  טו-יז(  )שמות  שנאמר 

מבואר כי מה שכתוב "ועשו לי מקדש" בידי אדם, 

לפי  ובאמת  השלישי.  המקדש  מבית  מדבר  אינו 

איך  המפרשים,  שנתייגעו  מה  גם  ליישב  ראוי  זה 

יקיימו ישראל לעתיד לבוא מצות עשה זו: "ועשו 

לי מקדש ושכנתי בתוכם", מאחר שלעתיד לבוא 

ירד בית המקדש מן השמים בנוי ומשוכלל.

 רגדול יתית כבוד תבית
תזת תאחמון רן תמאשוןר

פתח דברינו יאיר ליישב כל זה, בהקדם לבאר 

מה שדיבר הקב"ה בשבחו של בית המקדש השני 

מן  האחרון  הזה  הבית  כבוד  יהיה  "גדול  ב-ט(:  )חגי 

שלום  אתן  הזה  ובמקום  צבאות  ה'  אמר  הראשון 

רועשו לי רקדש ושכנתי בתוכםר

 ביאומ רארמו של תקברת על בית תרקדש תשני:
רגדול יתית כבוד תבית תזת תאחמון רן תמאשוןר
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היפים  להיות  צריכים  אינם  בגלות,  כאן  שלנו  הפשוטים 
ביותר! 

לאחר הסבר קצר ומאלף זה, לקחני הרבי עימו אל הקיר 
המרכזי שממול פתח הבית, והראה לי שטח קטן ]'אמה 
על אמה'[ במרכז הקיר, ואמר: רואה אתה שטח מטויח זה, 
כך הוא צריך להישאר ללא שום צבע! זכר לבית המקדש 

שחרב!
ומשתתפים  זוכרים  בשכינה,  הדבקים  הצדיקים  היו  כך 

תמיד בצער שכינתא בגלותא!
]'פרטיות' קובץ 57399[

-< • >-
בזמן  גם  דור  שבכל  השכינה'  'השראת  טיב  להמחשת 
נא  אספרה  עמהם,  שכינה  שגלו  מקום  שבכל  הגלות, 
מעשה נאה אשר שמעתי מפי המגיד מישרים המפורסם, 

הגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל.
בדור שלפנינו התגורר בעיר 'בני ברק' יצ"ו זקן ישיש אחד, 
'מתמיד'  "רבי דוד דער מתמיד", על שום שהיה  הנקרא: 

גדול ומופלא, שקדן עצום בניצול כל הרגעים בשלמות. 
עד כדי כך הגיעה מידת התמדתו בתורה הקדושה, שסיפרו 
עליו שלא היה בא לביתו ולמשפחתו כי אם לכבוד שבת 
המדרש  בבית  וישן  אוכל  היה  השבוע  ימות  וכל  קודש, 
ברוב התמדתו, כי לא רצה להפסיד את זמן ההליכה לביתו 

וחזרה וכו'. 
תורה'  'אהבת  למדרגת  להגיע  זכה  כיצד  פעם  כשנשאל 
נפלאה כל כך, שבגיל זקנה ושיבה כשכבר אין כוחו עימו, 

הרי הוא יושב ושונה בהתמדה נפלאה כמו בחור צעיר?
בישיבת  למדתי  בנערותי  וסיפר:  המתמיד  דוד  רבי  פתח 
זצוק"ל,  הלוי  בית  בעל  הגאון  אצל  המעטירה,  'וואלוז'ין' 
לי חשקת התורה כלל, לא אהבתי  ימים לא היה  באותם 
כך  מסתובב  הייתי  ענין...  כל  בזה  מצאתי  ולא  ללמוד, 
בישיבה בריקנות, ומשוחח עם בחורים על דא ועל הא, את 

הכל עשיתי, רק לא ללמוד... 
יום אחד הזמין אותי ראש הישיבה – הגאון רבי יושע בער 
הלא  חוצב:  בקול  לי  אמר  הדברים  בין  נוקבת,  לשיחה   –
תדע מ"ש בגמרא )ברכות ו.( שאפילו יחיד שיושב ועוסק 
כ, כ( "בכל המקום  בתורה שכינה כנגדו, שנאמר )שמות 
וברכתיך". ואם כן בכל  אשר אזכיר את שמי אבוא אליך 
פעם שהנך פותח את הגמרא, הרי באה השכינה הקדושה 
את  פותח  הקב"ה  גם  חברותא!  לך  ונעשית  עמך,  לשבת 
הרי  הגמרא,  את  סוגר  הנך  וכאשר   – לעומתך.  הגמרא 
מוכרח השם יתברך גם כן לסגור את הגמרא כנגדך... ואין 
ולמה  הקדושה!  לשכינה  בזה  שנגרם  הצער  גודל  לשער 

אתה מצער כל כך את השכינה?
סיים   – הלוי  הבית  עמי  שדיבר  הללו  המועטות  המילים 

מעומק  קודש  באש  שנאמרו  מילים  המתמיד,  דוד  רבי 
ופעפעו  לבבי  עומק  אל  מאד  חדרו  הטהור,  ליבו  נהמת 
כיצד  לנפשי,  ומרגוע  מנוחה  מצאתי  ולא  הלילה,  כל  בי 
אותו  ולאחר  הקדושה?!  השכינה  את  כך  כל  אני  מצער 
עמוקה,  וחרטה  בבכיות  יצועי  על  שהתהפכתי  לילה 
הרגשתי שהתהפכתי לאיש אחר, ומיד למחרת רוח חדשה 
את  לעזוב  אופן  בשום  יכול  איני  ומאז  בקרבי,  התעוררה 

הגמרא! 
מאז ועד היום, כל ימי חיי בוער בתוכי מוסר זה שהוכיח 
אותי הבית הלוי, אף עד ימי זקנה ושיבה! בכל פעם שהנני 
הנ"ל,  חז"ל  בפי את מאמר  אני  מזכיר  הגמרא  פותח את 
שכל היושב ושונה שכינה הקדושה פותח הגמרא כנגדו, 

ושוב אינני מסוגל לסוגרה...
 ]שיחת קודש בענין לימוד התורה בדבקות השכינה[

-< • >-
ת"ו  שערים'  'מאה  שבשכונת  הרבנים  מגדולי  אחד 
האתרוגים  בטיב  גדול  כמומחה  התפרסם  הקודם,  בדור 
הסוגים  כל  את  היטב  הכיר  הוא  הרבות,  והלכותיהם 
והמינים, ובעיני קדשו היה 'תופס' תיכף כל 'מראה' קטן 

שבאתרוג אף הקלוש והדק ביותר.
מדי שנה בימים שלפני חג הסוכות השתרך תור ארוך ליד 
ביתו, ואנשי ירושלים נכנסו לחדרו בזה אחר זה כל אחד 
עם 'אתרוגו' בידו, כדי שיפסוק הרב הגדול את פסקו עליו.
שהגיע  עשיר,  אורח  בנוכחותו  בלט  הממתינים  קהל  בין 
בעלי  כמה  כמנהג  הקודש,  בארץ  הסוכות  חג  את  לחוג 

לירושלים  שנה  מדי  המגיעים  מאמריקה  חשובים  בתים 
הדור  אתרוג  החזיק  בידו   – החג.  ימי  לכל  הקודש  עיר 
מאוד,  יקר  כאתרוג  היה  נראה  מראהו  שלפי  במיוחד, 
עם  ומרשים,  נאה  גידולו  דולרים!  מאות  בכמה  המוערך 
היקף 'גארטיל' סביב במרכז האתרוג, ונראה נקי וזך מכל 

רבב!
בלטו  בו  המחזיק  האיש  עם  יחד  המהודר  האתרוג 
בנוכחותם בין שאר אנשי ירושלים, שלא נודעו כעשירים 
גדולים... הכל הביטו בהשתאות בעשיר ובאתרוגו הנפלא, 
ואף הביעו את התפעלותם מן האתרוג, שהוא ממש "פרי 

עץ הדר" כפשוטו! 
הכבוד  ומן  הלב  מתשומת  הוא  גם  נהנה  הנכבד  העשיר 
התפעלותו  את  גם  לראות  בדריכות  והמתין  לו,  שרחשו 

הגדולה של הרב הצדיק מן האתרוג.
כפי  בדיוק  יפות,  פנים  בסבר  הרב  קיבלו  תורו  כשהגיע 
את  לידו  נטל  הוא  הנכנסים,  מן  אחד  כל  את  שקיבל 
סביב,  סביב  המדוקדקת  בבדיקתו  והחל  הנאה,  האתרוג 

הוא בחן בעיון רב כל בליטה ושקיעה שבו.
לאחר מכן החזיר את האתרוג לידי העשיר, ופסק: יש כאן 
באתרוג זה בעיה קטנה של 'נקלף', מישהו כנראה 'טיפל' 
בו כדי שייראה נקי... אך בשביל יום טוב שני של סוכות 

הוא בוודאי כשר!
העשיר התאכזב והצטער, וכי על כך שילם מחיר כה יקר? 
– אך עד מהרה התעשת, ונזכר שבאותה שנה חל יום טוב 
הראשון של סוכות ביום השבת, הוא פנה אפוא אל הרב, 
ואמר: נו, הלא בשנה זו הרי בין כך אין נוטלים את האתרוג 

ביום הראשון, שכן הוא חל בשבת קודש!
הקדושות  עיניו  לפתע  החלו  דבריו,  את  הרב  כשמוע 

זולגות דמעות!
שלא  משפט  איזה  כאן  אמר  שמא  ונדרך,  נבהל  העשיר 
כהוגן, אולי הוא פגע שלא במתכוון בכבודו של הרב? הוא 
שאל את הרב ברוב פחד ודאגה, וואס איז ג'שעהיין? ]מה 

קרה[.
ענה לו הרב, בוכה אני על כך שעומד כאן יהודי נכבד ימים 
שהשנה  באתרוגו  הוא  ובטוח  הסוכות,  חג  לפני  ספורים 
עולה  ואין  חג!  של  הראשון  טוב  ביום  לנטלו  יצטרך  לא 
ואינו  לגאולה!  והשתוקקותנו  ציפייתנו  גודל  דעתו  על 
חושב שמא בעזרת השם יבוא משיח צדקנו לקראת החג 
הקדוש הבעל"ט, ומהרה יבנה המקדש, ושוב נצטרך כאן 

בירושלים לקחת את האתרוג גם ביום הראשון של חג!
מתפללים  הקדושה,  בשכינה  הדבקים  הצדיקים  היו  כך 
תמיד על הגאולה השלמה ובנין ירושלים מקום השראת 

השכינה בישראל, במהרה בימינו אמן.
]'כלליות' קובץ 100071[

• ברכת מזל טוב •
למורנו ורבנו שליט"א

לרגל נשואי נכדתו
בת לחתנו הרה"ח

 ר' פנחס דוד אשכנזי שליט"א

 •  •
החתונה יתקיים ביום שני ו' אדר

באולם פארהאנד רח' רשב"י 7 בית שמש



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'

בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

הכנה לתרומה
כאיש חינוך אני מטפל ועוזר לנערים מתתמודדים 

ומשפחותיהם המופנים אלי בתדירות גבוהה.

ת"ת  כנשיא  מכהן  גם  אני  הרבים  תפקידיי  בין 
על  התבקשתי  רבים,  תפקידים  ועוד  וישיבה 
לנדיב  לפנות  בנשיאותי  מהישיבות  אחת  ידי 
מצבה  עקב  לישיבה  תרומה  להרים  ולבקשו  לב 

הכלכלי הדחוק.

לאותו  והתקשרתי  עשיתי  כן  התבקשתי  כאשר 
גביר בבקשת תרומה.

עוד לפני שהספקתי לבקש דבר, התרגש הגביר 
התקשרו  היום  "בדיוק  ואמר:  מדבר  מי  לשמוע 
אלי מהישיבה של בני ואמרו לי שמכיוון שאינם 
צוות  ישיבת  עשו  בני  את  לקדם  מצליחים 
שתחליט  ומה  אליך  בני  את  להביא  לי  והמליצו 
ידעתי  ואני לא  מקובל על הצוות של הישיבה... 
מתי וכיצד לפנות והנה כבוד הרב בכבודו ובעצמו 

מתקשר אלי..."

ומגודל  בנו  עבור  מיוחד  זמן  שקבעתי  כמובן 
ההתרגשות שאחזה בו, ליבו נפתח לצדקה והרים 
ומעבר  מעל  שבנשיאותי  לישיבה  יפה  תרומה 

למצופה.

לתרומה  מעבר  הם  אף  התרגשו  הישיבה  צוות 
הכין  הסיבות  שמסבב  הבורא  השגחת  אופן  על 

תשתית באופן פילאי...
בעל המעשה:צ.ה.

 • - • - •

חזרנו עם תשובה
השמחה,  אירוע  את  שעזבנו  אחרי  דקות  כעשר 
הנראה  ככל  נשכח  שלי  שהפלאפון  לב  שמתי 

באולם...

בלית ברירה, בקשתי מהנהג לסור חזרה לאולם 
כדי שאוכל לחפש אחר המכשיר שבלעדיו לצערי 

החיים נעצרים...

רגע  חלף  לא  לאולם,  וחזרנו  עקבותינו  על  סבנו 
את  לי  הגיש  בשמחה  הוא  אף  שהשתתף  ובני 
היה  האולם  שנכנסתי...  ברגע  האבוד  הפלאפון 
כמעט ריק ולא הבנתי מדוע בני לא נסע הביתה?!  
הסביר לי בני כי פיספסו את ההסעה ואוטובוסים 
כבר אין בשעה מאוחרת כל כך. מיד הצעתי להם 
טרמפ, הם נדחסו עם על המשפחה שלהם לרכב 

והבאנו אותם עד פתח הבית... 

לא  המכשיר  לאיבוד  הסיבה  שכל  הבנתי  אז  או 
היה כי אם בשביל להסיע את בני עם משפחתו 

הביתה...
בעל המעשה: צ.ה.

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |<

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים השראת השכינה

ופירש רש"י: "ועשו לי מקדש – ועשו לשמי בית קדושה. וכן 
תעשו – לדורות אם יאבד אחד מן הכלים, או כשתעשו לי כלי 
בית עולמים, כגון שולחנות ומנורות וכיורות ומכונות שעשה 

שלמה, כתבנית אלו תעשו אותם" ע"כ. 
וכליו נצחית  זו של בנין המשכן  מצוה 
ואף  ישראל,  בכללות  ושייכת  היא, 
כנודע  מישראל.  אחד  בכל  בפרטיות 
 – בתוכם  "ושכנתי  דקרא  מדרשה 
'בתוכם',  אלא  נאמר,  לא  'בתוכו' 
בתוכו של כל אחד ואחד", והיא מצוה 

תמידית.
כמו שכתב הרה"ק מוהרנ"ץ מרופשיץ 
)פרשת  קודש"  "זרע  בסה"ק  זצוק"ל 
כי תצא( וזל"ק: "על פי מה שפי' 'ובנה 
אותה בקרוב בימינו בנין עולם', שבונה 
ובמה  ב(,  קמז,  )תהלים  ה'  ירושלים 
הימים  ידי  על  'בימינו',  אותה  בונה 

שלנו. שבכל יום כשאדם עובד אותו יתברך הכל לפי מעשיו 
ביום אחד שורה  בונה  יש  ובית המקדש.  ירושלים  בונה את 
שלימה, ויש מניח למשל לבינה אחת. כן בונה האדם מישראל 
שעובד ה' בכל יום, עד שיהיה נבנה בשלימות במהרה בימינו. 
שכשעשה  זצ"ל,  אלימלך  מו"ה  הקדוש  מהרב  שמעתי  וכן 
עליית נשמה ראה שנושאים את כלי הבית המקדש, ואמרו 

לו שהם אותם הכלים שהוציא הוא מהגלות וכו'" עכלה"ט.
האמור  תעשו",  "וכן  בדין  ז"ל  רש"י  דברי  מתוך  ללמוד  ויש 
כלפי כלי המשכן, שאף הכלים הנצרכים להשראת השכינה, 
לנו להשתמש  יש  נצחיים הם בכל הדורות, שתמיד  אף הם 
באותם 'כלים' המביאים להשראת השכינה, באותה 'מתכונת' 
אחר  דור  אבותינו,  ואבות  מאבותינו  שקיבלנו  כפי  מדויקת 

דור. 
וכסדר המצוה במחברת המשכן הכללית, כן הוא גם במשכן 
הפרטי, שבתוכו של כל אחד ואחד. שאף בו עלינו להשתמש 
'השראת  את  להביא  בישראל  תמיד  שהיו  כלים  באותם 
ממסורת  לשנות  שלא  להשכיל  וללמדנו  עלינו.  השכינה' 
תעשו  'כן  אם  כי  ומחודשות.  שונות  דרכים  ולחפש  אבות, 
כד"א  ורבותינו הקדושים,  לדורות' בדרך הסלולה מאבותינו 
)משלי א, ח( "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך". 
עולם,  לדורות  טובים  'כלים'  עבורנו  ובנו  הכינו  כבר  והם 

להמשיך השראת השכינה אל כל איש ישראל, אמן.
 ]על פי "טיב התורה" פרשא דידן[

-< • >-
'צבעי',  הוזמן  יע"א  יורק  ניו  שבעיר  היהודים  מבתי  באחד 
גוי מיומן במלאכתו, לצביעת חדרי הבית לקראת חג הפסח 

הממשמש ובא. 
מן  הזמנות  תדיר  שקיבל  היטב,  המוכר  וותיק  צבעי  זה  היה 
כבעל  שמו  ויצא  רבתי,  יורק  ניו  שברחבי  הרבים  היהודים 

מלאכה מומחה בתחומו.
עבודתו  כלי  את  הבית  אל  הכניס  הגוי,  הגיע  המוסכם  ביום 
והעמידם באחת הפינות, וניגש תחילה למלאכת הכנת הבית 
הצמודים  כבדים  רהיטים  הזזת  הכוללת  מלאכה  לצביעה, 
שלא  כדי  עבה  בניילון  וכיסויים  החדר,  מרכז  אל  לקירות 
וקישוטים  תמונות  הסרת  כן  וכמו  וצבע.  מאבק  יתכלכלו 
התלויים סביב סביב, כדי שיישארו כל קירות הבית חשופים 

לקבלת הצבע החדש.
חדר  אל  שהגיע  עד  הגדול,  בבית  חדר  אחר  חדר  עבר  הוא 

לו אחר כבוד רהיטים  המרכזי שבבית, ה'סלון', שם המתינו 
יוקרתיים, ועציצי נוי המשתלשלים מן התקרה לאורך הקירות 

בין התמונות רבות הפזורים מכל הצדדים.
ומרהיבה,  גדולה  אחת  תמונה  החדר  במרכז  עינו  צדה  והנה 
עיטורי  עם  פאר  במסגרת  משובצת 
הרב  נפלאה של  זו תמונה  היתה  זהב. 
זצוק"ל,  מבאבוב  שלמה  רבי  הקדוש 
שכולה  ההדורה,  בצורתו  המפורסם 
האציליים  קדשו  ופני  נדיר,  וחן  הוד 

מאירים בנועם עליון. 
שם  אדוק,  באבוב  חסיד  הבית,  בעל 
אותה  על  מתעכב  הגוי  שהפועל  לב 
לשאלתו  רבות.  בה  ומתבונן  תמונה 
אמר  זו?  בתמונה  דוקא  נעצר  מדוע 
תמונה  מתוך  הזורחת  שהדמות  הגוי, 
שלפני  עתה  נזכר  והוא  לו,  מוכרת  זו 
כמה שנים הוזמן אל ביתו של רבי זה 

לצביעה לקראת הפסח. 
בעל הבית הסביר לו שזהו אחד מגדולי צדיקי הדור, וסיפר גם 

שהוא תלמידו וחסידו. 
מכיון שנזכר הגוי בעבודתו בבית הרבי, שאלו החסיד: אולי 
זוכר אתה משהו מבית הצדיק? הרי בכל זאת שהית בין כותלי 
ראית  ובוודאי  עבודתך,  במהלך  ימים  כמה  הקדוש  הבית 

משהו שם בקודש פנימה!
הגוי כמו גוי, כנראה לא ראה הרבה ולא זכר הרבה, אבל מן 

המעט שסיפר נוכל ללמוד דרכי דבקות בשכינה הקדושה!
במשך כל ימי עבודתי בבית הרבי, סיפר הגוי, התייחסו אלי 
בכבוד ובאדיבות, ועל אף שלא ראיתי הרבה את הרבי, בכל 
בחיוך  ושאל  לבבית,  שלום  בברכת  בירכני  בי  שפגש  פעם 
נעים אם כבר הגישו לו משהו לאכול ולשתות, ]כסדר הנהוג 

בשכירות פועלים[.
בטרם התחלתי בעבודתי, הכניסו אותי אנשי הבית אל חדרו 
הבית,  את  לצבוע  שהגיע  כצבעי  אותי  הציגו  הם  הרבי,  של 
והתנצלו על כך שבימים הקרובים ישרור קצת 'בלגן' בבית...

משהו  לך  אומר  קל:  בחיוך  והוסיף  בהצלחה,  בירכני  הרבי 
המסורים  הגבאים  של  לאוזניהם  כך  כל  יערב  לא  שאולי 
כפי  כך,  כל  מפוארת  להיות  צריכה  לא  הזו  העבודה  הללו... 
שכנראה הורו לך... גם אם לא ייצא מושלם מבחינתי זה בסדר 

גמור!
התפלאתי מאוד לשמוע משפט 'הפוך' שכזה, רגיל אני בכל 
מקום שלפני תחילת העבודה דורשים ממני בנחרצות שתהיה 
לי  אומרים  כאן  והנה  תקלות!  אפס  עם  מושלמת,  העבודה 

תיכף מתחילת העבודה בדיוק הפוך...
ואף  הרבי,  של  זו  אמירה  לנוכח  התפלאו  הם  גם  הגבאים 

נלחצו מעט שמא אזלזל משום כך בעבודתי.
אשתדל  מצידי  אני  כן,  פי  על  אף  ואמרתי:  הרבי  אל  פניתי 
לעשות את העבודה הטובה ביותר, כדרכי בכל מקום. – אך 
לציין, שבכל מקום מזהירים אותי עם  אני  זאת מוכרח  בכל 
להצליח  חייב  שהכל  חמורות  באזהרות  העבודה  תחילת 
במאת האחוזים! ומדוע אומר הרבי שאין צריך לדייק כל כך 

בהצלחת המלאכה?
הרבי,  הסביר  תבין,  הלא  אותי,  הפליאה  הרבי  של  תשובתו 
הבית  מקדשנו,  בית  שחרב  ומאז  בגלות,  כאן  אנחנו  הרי 
המפואר ביותר בעולם, שרויים אנו בצער ובאבל על שריפת 

הבתים  גם  לפיכך  ההיכל,  וחורבן  הבית 

ג

ׁש,  ִמְקּדָ ִלי  "ְוָעׂשּו 
ֹכל  ּכְ תֹוָכם.  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ
ר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך  ֲאׁשֶ
ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ְבִנית  ּתַ ֵאת 
ָליו,  ּכֵ ל  ּכָ ְבִנית  ּתַ ְוֵאת 

ֲעׂשּו"  )ה, ח-ט( ְוֵכן ּתַ
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

זמן הקריאה
ולחזור  בלילה  המגילה  לקרות  אדם  חייב  א. 
ולשנותה ביום, זכר לנס שהיו צועקים בימי צרתם 
יום ולילה )סי' תרפ"ז ס"א ומ"ב שם(, וכיון שהיתה הצעקה 
בעת צרתם יומם ולילה, לכן קורין גם הזכרת הנס 
)לבוש  ולילה  יומם  הכל(  בה  שכתוב  המגילה  )דהיינו  שניצולו 

ס"א(.

ב. קריאת המגילה של לילה זמנה כל הלילה, דהיינו 
קראה  לא  ואם  השחר,  עלות  עד  הכוכבים  מצאת 
קודם אפילו באונס שוב לא יקרא, דמשעלה עמוד 

השחר יממא הוא )שם(. 
ג. קריאת המגילה של יום זמנה כל היום, דהיינו מן 
ואע"פ  הנץ החמה עד סוף היום בשקיעת החמה. 
עלות  מזמן  לקרותה  אפשר  היה  הדין  שמעיקר 
השחר, מ"מ כיון שאין הכל בקיאין בעה"ש ושמא 
יבוא להקדים לכן אין לקרותה עד הנץ החמה שאז 
יום ברור הוא לכל. ואין צריך שיעלה כל גוף השמש 
מותר  ג"כ  הנץ  תחילת  משעת  אלא  הארץ,  על 

לכתחילה )ס"א ומ"ב ושעה"צ שם(. 
השחר  עמוד  משעלה  קראה  אם  ובדיעבד  ד. 
אף  לקרותה  יכול  קצת  אונס  היה  אם  וה"ה  יצא. 

לכתחילה משעלה עמוד השחר )שם(.
ה. אם לא קראה עד בין השמשות, יקראנה אז בלי 

ברכה )מ"ב סק"ה(. 
ביטול תורה או שאר מצוות כדי לשמוע מגילה

ו. מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה )ס"ב(. 
אנשים  מאה  של  גדולה  חבורה  היתה  אפילו  ז. 
לימודם  מבטלים  אלו  הרי  בית  באיזה  שלומדים 
עם  דברוב  משום  בציבור,  בביהכ"נ  לקרותה  כדי 
הדרת מלך. ומ"מ מי שמתפלל כל השנה בקביעות 
במנין מיוחד שהוא ג"כ ביהמ"ד אלא שאין שם רק 
לילך  מחויב  אינו  שם,  שמתפללים  אנשים  מיעוט 
נאמר דכל בתי  ובודאי שלא  לבית הכנסת הגדול, 
הכנסיות הקטנים שבעיר יהיו חייבים לילך לביהכ"נ 
הגדול שבעיר, ולא אמרו אלא לענין בעה"ב שיש לו 
מנין בביתו שאף שהמנין שלו הוא בקביעות מ"מ 
צריך לילך לביהכ"נ שבעיר משום פרסומי ניסא )מ"ב 

סק"ז ושעה"צ שם(. 

נדחים  וכל שכן שאר מצוות של תורה שכולם  ח. 
זה  וכל  וכדלהלן(.  מצוה  ממת  )חוץ  מגילה,  מקרא  מפני 
אי  אם  אבל  שתיהן,  לעשות  שהות  כשיש  דוקא 
דאורייתא  מצוה  שום  אין  שתיהן  לעשות  אפשר 
אינו  מגילה  דמקרא  מגילה,  מקרא  מפני  נדחית 
אלא מדרבנן. וי"א דאעפ"כ מקרא מגילה קודם אף 
אם עי"ז ידחה המצוה לגמרי, משום פרסומי ניסא 

)שו"ע שם ומ"ב סקי"א(. 

דברים האסורים קודם קריאת המגילה
ביום  בין  המגילה  קריאת  קודם  לאכול  אסור  ט. 
להקל  אין  בעלמא  טעימה  ואפילו  בלילה.  ובין 
אם  או  קצת  חולה  שהוא  כגון  גדול,  לצורך  אלא 
התענית קשה לו. ושיעור הטעימה הוא כביצה פת 

או משקין כשיעור ביצה )רמ"א סי' תרצ"ב ס"ד ומ"ב סקי"ד(.
י. י"א ששתיה מותר, ולא גרע מאיסור אכילה קודם 
תפילת שחרית דאסור לאכול ומותר לשתות )הליכות 

א"י(. 

לבריאותו  יזיק  והשהייה  חלוש  אדם  הוא  אם  יא. 
טעימה  לו  יספיק  לא  וגם  חולי,  לידי  לבוא  ויוכל 
מאחר  יבקש  ומ"מ  לאכול,  לו  מותר  מועטת, 
)מ"ב  אכילתו  אחר  המגילה  את  לקרות  שיזכירנו 

סקט"ז(.

המגילה,  קריאת  קודם  לישון  שאסור  וכ"ש  יב. 
וה"ה  מועטת,  שעה  רק  לישון  בדעתו  אם  ואפילו 
בסי'  וכמבואר  ק"ש  קודם  שאסור  הדברים  בכל 

רי"ב ובסי' רל"ה עיי"ש )מ"ב סקט"ו(. 
יג. מותר ללמוד קודם קריאת המגילה )מג"א סק"ז(.

נשים
אנשים  אחד  המגילה,  בקריאת  חייבים  הכל  יד. 

ואחד נשים וגרים ועבדים משוחררים )ס"א(. 
טו. ואע"פ שהיא מצוה שהזמן גרמא, מ"מ הנשים 
חייבות בזה כיון שאף הן היו באותו הנס, דמתחילה 
היתה הגזירה אף עליהן, כמ"ש במגילה: "להשמיד 

להרוג ולאבד מנער ועד זקן טף ונשים" )מ"ב סק"א(.
מברכת  לעצמה  קוראה  האשה  שאם  י"א  טז. 
בקריאה,  חייבת  שאינה  משום  מגילה,  לשמוע 
והמג"א מצדד דאשה לא תקרא כלל לעצמה אלא 
תשמע מן האנשים, ואם אין לה ממי לשמוע אזי 
תקרא היא לעצמה במגילה כשירה ותברך לשמוע 

מקרא מגילה )רמ"א ומ"ב שם(.
יז. ואם אחר קורא בשבילן ומברך להוציאן י"ח טוב 
שיברך לשמוע מגילה )מ"ב סי' תרצ"ב סקי"א(, וי"א דראוי 
רכ"ח(. ובספר  סי'  ח"ג  )תשוה"נ  שיברך על מקרא מגילה 
הראשונים  שמדברי  כתב  שע"ג(  )סי'  חיים  שלמת 
לנשים,  בברכה  אחר  נוסח  הביאו  שלא  הפוסקים 
ג"כ  כאנשים  מגילה  מקרא  על  יברכו  שאם  נראה 
אין קפידא. ועי' שו"ת מנחת יצחק )ח"ג סי' נ"ד( שכתב 
דהנשים השומעות מן האיש שכבר יצא מקודם ידי 
שלא  וה"ה  לעצמן,  לברך  להן  יש  הקריאה  חובת 
אחת  כל  אלא  השומעות  מן  אחת  ע"י  כולן  יצאו 
בבית  קרא  שאם  שכתב  מי  ויש  לעצמה.  תברך 
וגם  יברך בשבילן  לא  לנשים  וקורא  וחוזר  הכנסת 

הן לא יברכו )בא"ח א הל' פורים ס"א(. 
קטנים

חינוך  למצות  שהגיעו  הקטנים  את  מחנכין  יח. 
לקרות את המגילה )תרפ"ט ס"א ומ"ב שם(. 

יט. וכיון שגם הנשים חייבות, פשוט דגם בקטנות 
יש בהן משום מצות חינוך )מ"ב סק"ג(. 

לשמוע  והקטנות  הקטנים  להביא  טוב  מנהג  כ. 
ניסא  פרסומי  במצות  לחנכם  כדי  מגילה,  מקרא 
מצות  דין  דאף שמעיקר  בזה  והכוונה  ומ"ב שם(.  )ס"ו 

מ"מ  בביתו,  לפניהם  שקורא  במה  די  היה  חינוך 
לביהכ"נ  להביאם  המנהג  ביותר  הנס  לפרסם  כדי 
שישמעו בציבור, כדי לחנכם שגם בגדלותם ישמעו 

בציבור )ביה"ל ד"ה מנהג(.
נוהגין הקהל לקרות בקול רם אלו  כא. ומטעם זה 
והם:  וסופו,  הנס  התחלת  עיקר  שהם  הפסוקים 
איש יהודי, ומרדכי יצא, ליהודים, כי מרדכי היהודי, 
על  לבם  ויתנו  יישנו  שלא  הקטנים  לעורר  כדי 

הקריאה, ומקרין אותם הפסוקים כדי לחנכם )שם(. 
ביותר  הקטנים  את  יביאו  לא  מקום  ומכל  כב. 

שמבלבלין דעת השומעים )מ"ב סקי"ז(. 
זו  הוא, שלא  נהפוך  בעוונותינו הרבים  ועכשיו  כג. 
בלבד שאינם שומעים אלא עוד הם מבלבלים שגם 
הגדולים אינם יכולים לשמוע, וכל ביאתם הוא רק 
להכות את המן, ובזה אין האב מקיים מצות חינוך 
כלל, ובאמת מצד מצות חינוך צריך כל אב להחזיק 
ולהשגיח עליהם שישמעו  בניו הקטנים אצלו  את 
את הקריאה, וכשיגיע הקורא לזכור שם המן האגגי 
זה  שיהיה  לא  אבל  כמנהגו,  להכותו  הקטן  רשאי 

עיקר הבאת הקטן לבית הכנסת )מ"ב סקי"ח(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הלכות קריאת המגילה

ב
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■ עבד נאמן קראת לו ■
משה עבד ה'

"וימת שם משה עבד ה'" )דברים לד, ה(, התורה הקדושה מעידה עליו על משה רבינו שהוא היה עבד 
ה', ולא עבד סתם אלא 'עבד נאמן', כמו שכבר נאמר במקום אחר )במדבר יב, ז( "עבדי משה בכל ביתי 
נאמן הוא", וזהו גם מה שאנו אומרים בתפילה של שבת קודש, "ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד 

נאמן קראת לו".
יודעים  לנו את העבדים שאנו  זה מזכיר  כעניין פחות הערך,  ודם  התואר עבד נשמע באוזני בשר 
עליהם, עבד זהו כידוע התפקיד הנחות ביותר עלי אדמות, לא תמצא בן אנוש שמרצונו החופשי 
יהיה מוכן לקבל עליו את עול עבדותו של אדם אחר, למסור את כל ישותו לבן אדם שני שיחליט 
עבורו מה כן ומה לא, מה יעשה ומה לא יעשה, מתי יקום ומתי יישב, הקב"ה ברא את טבע האדם 
שיש לו רצון להיות בן חורין, לחשוב ולעשות כפי מה שעולה בדעתו ולא להיות תלוי וכבול בדעת 

אחרים.
ביום  ודווקא  השם'  'עבד  בתואר  רבינו  משה  את  דייקא  מעטרת  הקדושה  והתורה  מאחר  אולם 
הסתלקותו מהאי עלמא, שהוא עת חימום ושעת הספד, בזמן כזה שנהוג להוציא ולבטא את כל 
שבחו של האדם שהסתלק זה עתה, ואם בעת הזאת מצאה התורה לנכון להעיד עליו ולומר "וימת 
שם משה עבד ה'", משמע שאין זה דבר פשוט כלל וכלל, ומוכרח להיות ש'עבד השם' הינו התואר 

החשוב ביותר ששייך לעטר בו ילוד אשה )ראה בעניין זה ברבינו בחיי דברים לד, ה ובשם משמואל וזאת הברכה תרע"ב(.
רצון העבד מבוטל לאדונו

ואפילו כאשר  לו רצון שום משלו,  בין עבד לבין שאר האנשים הוא, שהעבד אין  החילוק היסודי 
יתעורר בו איזה רצון עצמי הרי זה בטל ומבוטל מעיקרא אל רצונותיו ומאווייו של אדונו, מה שהאדון 
יצווה לו זהו מה שיעשה, אין זה משנה כלל אם יש לו עכשיו חשק ואם לאו, האם הדבר תואם את 

הלך רוחו ברגע זה או שמא לא, העבד יודע שאם האדון מצווה עושים.
זה היה המעלה היתירה של משה רבינו, שהגם שהיה נזר הבריאה ומובחר המין האנושי, הוא היה 
זה אשר נבחר יותר מכל הברואים כולם לעלות השמימה אל בין המלאכים והשרפים סמוך לכסא 
הכבוד ולהוריד משם את התורה הקדושה עבור בני ישראל, אך לצד גדולתו הנוראה לא החזיק שמץ 

של טיבותא לנפשיה, את כל עצמו וישותו ביטל אל הבורא יתברך שמו כעבדא קמיה מריה.
לא היו לו למשה רבינו שום רצונות אחרים מלבד עשיית רצון הבורא יתברך שמו בלבב שלם בכל 
מצב ובכל תנאי, גם בשעה שהשיג השגות רמות בדבקות ואהבת השי"ת לא השתמש בהם לצרכי 
עצמו ולהנאתו, אלא רק בכדי לקבל עליו עול מלכותו יתברך יותר ויותר, ולפיכך אין זה פלא כלל 
שבשעה שהגיע שעתו של משה רבינו להסתלק מן העולם לא מצאה התורה שבח יותר גדול מלומר 

עליו שהיה 'עבד השם', כי באמת אין לך שבח גדול יותר מזה שהתבטל בביטול גמור אל הקב"ה.
אל תוסף דבר אלי

עתה  אולם  יתברך,  לרצונו  גמור  ביטול  היו מקשה אחת של  רבינו  חייו של משה  ימי  כל  כי  ואם 
יכנס לארץ ישראל,  ניכר הדבר ביותר, משה רבינו הרי נענש בחטא מי מריבה שלא  בהסתלקותו 
מדובר כאן בעונש שהיה קשה מנשוא עבור משה רבינו, הלא כל המטרה ששלח אותו הקב"ה לארץ 
מצרים להוציא משם את בני ישראל היה בכדי שבסופו של דבר יבואו אל הארץ המובטחת ועומדת 
וביתר שלמות, אלא שבעטיים של העם  ולעבוד משם את השי"ת ביתר שאת  לאבות הקדושים, 

אותם הנהיג במסירות נפש נענש אף הוא שלא להיכנס אל הארץ הזאת.
בתחילה אכן ניסה משה רבינו לבטל את רוע הגזירה, תפילות רבות שפך משה רבינו עבור כך, לא 
מאה ולא מאתיים, אלא חמש מאות וחמשה עשר תפלות הפיל לפני הקב"ה בכדי להמתיק את 
מר ענשו, כמעט כמעט שכבר הצליח, עוד תפלה אחת והנה הוא נכנס אל ארץ הקודש, אלא שאז, 
ברגע שלפני האחרון, פונה אליו השי"ת ואומר לו, עד כאן, "רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר 

הזה" )דברים ג, כו(.
ומסתבר לומר שמכל התקט"ו תפלות שהתפלל לא הייתה תפלה אחת דומה לחברתה, בכל תפלה 
ביקש רחמים מכח טעם אחר ומחמת סיבה אחרת מדוע עליו להיכנס אל הארץ הטובה, ובכל זאת, 
ברגע ששמע מפי הגבורה שלא יוסיף לדבר בדבר הזה, מיד שינה את טעמו ופסק מלבקש על זאת, 
אף על פי שלא נאמר לו כל סיבה מיוחדת מדוע לו לפסוק מתפלתו, ולמרות שאילו היה מבקש עוד 

תפלה אחת מיד היה נענה.
להיות עבד ה'

ולא ראי זמן  דבר זה צריך להיות עבורנו לימוד גדול ומוסר השכל, שהרי לא כל התקופות שוות 
זה כזמן זה, עד שאין זה דבר הרחוק כל כך שביום מן הימים ירגיש האדם כי עתה אין לו כח כל 
כך לעבוד את השי"ת כמו שצריך, זה אפילו עלול לפגוע לו בענייני עצמו. כך גם בעניין התפילה, 
שפעמים שמרבה האדם להתפלל על איזה דבר ולאחר כל התפלות שמבקש הוא מרגיש הפעם 
ששערי שמים ננעלו לפניו, באותה שעה נפשו נעגמת עליו על שלא שמעו אל תפלתו עד שעלול 

לאבד את כל החשק והרצון בעבודת השי"ת.
אבל ממשה רבינו אנו למדים מה זה להיות עבד נאמן לה' ולתורתו, לבטל את כל הרצונות העצמיים 
אל רצונו המוחלט של השי"ת, ואם רצונו של הקב"ה אינו כמו הרצון שלנו, אזי רצוננו העצמי בטל 
ומבוטל כעפרא דארעא אל רצון השי"ת, כי מה אנו ומה חיינו מלפניו יתברך, אנו צריכים להיזהר 
ביותר על מעשינו שלא יהיו מושפעים לפי החשק והרצון העצמי שלנו, אלא הכל צריך להיות על 
פי רצון הבורא יתברך שמו הוא ואין בלתו, ואם אכן נלך בדרך זה נזכה גם אנו להיקרא ולו באפס 

מה עבדי ה'.

<התחזקו<ת <הלכה
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 • תקחו את תרומתי •
סיפר מורנו הרב שליט"א: בבית הכנסת 'בעל 
זקן  יהודי  התניא' בשכונת מאה שערים, היה 
בכל  להכין  שנהג  זצ"ל  לוין  יהודה  ר'  בשם 
מכובדת  מלכה  מלוה  סעודת  שבת  מוצאי 
מאד עבור הציבור, והיה טורח בהכנת סעודה 
על  שאלתיו  אחת  פעם  יכלתו,  מכפי  יותר  זו 
הרבי  אצל  נכנס  שפעם  לי  וסיפר  זה,  מנהגו 
מי  האדמו"ר  שאלו  זצוק"ל,  מליובאוויטש 
מכין בבית המדרש את סעודות מלוה מלכה 
לו  אמר  שמכין,  זה  שהוא  וענה  שבוע?  כל 
הנותן  הוא  אתה  לא  טועה!  הנך  האדמו"ר: 
הכל!  שנותן  זה  הוא  יתברך  הבורא  אלא 
באזניו,  היטב  נכנסו  הרבי  של  אלו  דברים 
והאמין בהם באמונה שלימה, והחליט שאם 
חשבון  על  שהכל  נמצא  הנותן,  הוא  הבורא 
הבורא, ולכן הביא בכל שבוע בהרחבה ככל 

שידו משגת.
שותפים  יהיו  ישראל  שבני  רוצה  הקב"ה 
במשכן, שלכל יהודי יהיה חלק במקום קדוש 
התרומות,  את  מהם  לאסוף  מצוה  והוא  זה, 
לי  'ויקחו  תמוהה:  בלשון  הוא  הציווי  אך 
תקחו  לבו  ידבנו  אשר  איש  כל  מאת  תרומה 
את תרומתי', ולכאורה יש סתירה בין 'תקחו' 
ובין 'תרומה', כי תרומה נותנים ולא לוקחים, 
אבל האמת היא שהקב"ה הרי ברא את הכל 
וכי מה שייך לתת לבורא?  וכל העולם שלו, 
כשאתה  גם  כי  'תקחו',  בלשון  נאמר  ולכן 
כביכול נותן עבור הבורא, אתה בעצם לוקח, 
כי לבורא אי אפשר לתת, מהבורא אפשר רק 

לקבל.
זצוק"ל היה מסתגר בכל  ידוע שהחפץ חיים 
יום למשך שעתיים, שבהם היה מתבודד עם 
קונו ועושה חשבון נפש, וכך שמעו אותו פעם 
נתת לי  'ריבונו של עולם,  מדבר עם הקב"ה: 
חיים,  לי את החפץ  נתת  ברורה,  את המשנה 
כשחיים  מדברים  כך  לך'?!  נתתי  אני  ומה 
עלינו  גם  וכך  לבורא,  שייך  שהכל  באמונה 
שיש  מה  שכל  תמידי  זיכרון  מתוך  לחיות, 
לנו הוא מהבורא, כשנזכור דברים אלו יהיה 
שומרים  שאנו  מכסף  להיפרד  קל  יותר  לנו 
הבעל"ט  בחודש  ובפרט  בקנאות..  לעצמנו 
חודש אדר, שבו נאמר 'כל הפושט יד נותנים 

לו'.
)ע"פ טיב התורה – תרומה(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

אחדות ודיבוק חברים
מרומם ומנושא היתה מדרגתם של עם ישראל לאחר קבלת התורה 
בו נתעלו ברום הדרגה, אז איוה הקב"ה למושב לו לשכון בתוכיהם 
דירה בתחתונים כביכול להיות סמוך אל עם  - חפץ שיעשו עבורו 
קרובו כמדרשו 'בכל מקום שאתם הולכים עשו לי בית אחד שאדור 
בתוכו', על כן היתה הציווי מאת השי"ת למשה רבינו להורות לבני 
ֲאֶׁשר  ָּכל־ִאיׁש  'ֵמֵאת  לשמי,  לי   - ְּתרּוָמה'  'ְוִיְקחּו־ִלי  לאמר  ישראל 
ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו' עם רצון טוב - יביאו את נדבתם ותרומתם בנפש חפיצה 
הבורא  למען  ולּו במעט  להקריב מאיתנו  וכיאות  כיאה  ובלב שלם, 

יתברך שמו. 
ראשונה  ליושבים  הן   - כאחד  ישראל  לכל  נאמרו  הללו  דברים 
במלכות אלו הנמצאים בתמידות במחיצת פנים היכל השם ומתיגעין 
יום אשר טרודים על  והן לאנשים קשיי  ד' אמות של הלכה,  בתוך 
מחייתם וכלכלתם ביגיע כפיים – לכולם ניתן הזכות הכח והאפשרות 
לבנות בית של קדושה להשי"ת ואכן רק בכח האחדות ִיָגֵרם שתהיה 
בידו  אשר  את  יביא  אחד  שכל  ע"י   - בתחתונים  השכינה  השראת 
וישלים את השני - על ידי כן יהיה 'ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם' 

– בתוך כל אחד ואחד.
דבר זה ללמד בא אשר בנין המשכן וכל דבר רוחני הוא רק בשילובם 
- אין בכוחו של איש אחד לבד להקים  ויחיד,  יחיד  של עבדות כל 
זה  חלקו  את  תרם  אחד  בזה שכל  ורק  בעצמו  את המשכן  ולבנות 
בכסף וזהב וזה בארגמן ותולעת שני ביחד נעשה מקשה אחת של 
משכן לשם, על כן אף אם מן הנראה שאין ראוי לצרף בגורן אחד 
'שבתי  ולקיים בתמידות  להסתופף  זכו  אנשים שלא  עליה עם  בני 
בבית ה' כל ימי חיי', ברם הלא גם הם אהובים ונחמדים למעלה וכל 
מה שהם מתאמצים לעשות מעשיהם חשובים מאוד ו'אחד המרבה 
מלאכת  מלמדנו  זה   – לשמים'  לבו  שיכוין  ובלבד  הממעיט  ואחד 

המשכן.
ים ֹעְמִדים  ּטִ ֲעֵצי ׁשִ

מתנהג  ואינו  כהוגן  חושב  מי שאינו  על  הבריות  בין  המקובל  לשון 
בשכלו כראוי, אזי הוא מכונה בפי העולם 'בול עץ' – כלומר שהוא 
שוה לעץ דומם אשר אינו בר הבנה ושום שכל, הכא בבואנו לבנות 
אלו  את  אף  להחשיב  במיוחד  נצטוונו  לשכינה  בית  המשכן  את 
ולהחשיבם  סביבם  מכל  בזהב  ולצפותם  לעוטפם  לעץ  המשולים 

ככלי יקר למרות פנימיותם הדל והריק.
ֲעֵצי ִׁשִּטים'  'ְוָעׂשּו ֲארֹון  בדרך רמז יש לומר אשר על כן היה הציווי 
דוקא,  פשוט  מעץ  הקודש  כלי  של  פסגתו  הארון  את  לעשות   –
אשר  עד  ְּתַצֶּפּנּו'  ּוִמחּוץ  ִמַּבִית  ָטהֹור  ָזָהב  ֹאתֹו  'ְוִצִּפיָת   - כך  ואחר 
ינוחו לוחות הברית  ֵיָעׂשּו ראויים להיות כלי לארון העדות אשר בו 
ואף ישכון כבוד במקום המקודש מכל - בית קדשי הקדשים, - כך 
היה אף עצם בנין המשכן העמודים והקרשים אשר שימשו לבניית 
המשכן 'ֲעֵצי ִׁשִּטים ֹעְמִדים' ורק אחר כך 'ְוֶאת־ַהְּקָרִׁשים ְּתַצֶּפה ָזָהב' 
והיינו הך לרמז וללמדנו שאף במצב בו נמצא האדם במדרגת 'עץ' 

יתחזק וידע שהוא ראוי להיות כלי שרת.
דבר זה אף נרמז בגמרא )סוכה מה ב( בדברי חז"ל: שמא תאמר שלאחר 

שנגנז אהל מועד ובטל עבודת המשכן - אבד סיברם ובטל סיכויין 
של הקרשים – ושוב אין צורך בהם, תלמוד לומר 'עצי שטים עומדים' 
המשולים  אלו  על  מרומז  הרי  עולמים.  ולעולמי  לעולם  שעומדים 
לעץ יבש מוטל עליהם לדעת שמעשיהם חשובים קייימים ועומדים 
לעד לפני הבורא יתברך אשר אינו דורש מבן אדם יותר ממה שהוא 
מסוגל לעשות – אלא יתאמץ לעשות מה שהוא יכול, וה' יגמור בעדו 
כמאמר דוד המלך ע"ה בתהילים 'ָלֵאל ֹּגֵמר ָעָלי' )נז ג( וכדאיתא 'לא 

עליך המלאכה לגמור' )אבות ב טז(.
שלשה עמודי עולם

כך היתה עבודת בנין המשכן משולב מכל סוגי הסחורות הן מזהב 
חמדה  באוצרות  חבויים  המה  אשר  יקרות  ואבנים  ונחושת  כסף 
זולים  וחוטים  שני  תולעת  צמר  מחלקי  והן  רב,  בהון  נערך  ושויים 
ופשוטים אשר יד כל אדם משגת זאת, להורות שצריך לשלב ולקחת 
לזלזל במעשים הנראים פשוטים  ולא  ה'  מכל דבר משהו לעבודת 
לעיניים - לחדד את עניין הג' עמודים כמאמר חכמינו ז"ל 'על שלשה 
חסדים'  גמילות  ועל  העבודה  ועל  התורה  על  עומד  העולם  דברים 

)אבות א ב(. 

התורה  בעמוד  הוא  ועסקם  חלקם  עיקר  אשר  אנשים  יש  הנה  כי 
ומעריבים  משכימים  דגירסא  עמודי  ביני  וליל  יומם  ביושבם 
התפילה  עסק  אשר  ויש  תורה,  דברי  על  פניהם  את  ומשחירים 
וההתרפקות כלפי מעלה כבן קדם אביו הם עיקר חלק עבודתו, ויש 
שכל חפצו תשקותו ומגמתו להטיב לזולת ולגמול חסד עם הבריות, 
- את זה בא ללמד תרומת המשכן ובניינו המורכבים מהני ג' עמודי 
עולם: 'ארון העדות' מסמל את התורה אשר שוכן בתוכה, ה'שולחן' 
מרמז על מידת החסד – גמילות חסדים בהיותה משפיע מזון לעולם 
 – העבודה  ענין  הוא  הקרבנות'  'עבודת  ואילו  הפנים,  לחם  בזכות 
ללמדנו  זהו תפילה,  עבודה שבלב  איזהו  פרים שפתותינו  ונשלמה 
שכל עמוד ועמוד חשוב לעצמו ועל שלשתן ביחד העולם עומד ולא 
ניתן להגדיל עמוד אחד מרעהו כמאמר הגמ' )יבמות קט ב( כל האומר 

אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו.
בכל יום יהיו בעיניך כחדשים

המצוות  את  ולקיים  ללמוד   - נעוריו  כנשר  לחדש  היעוצה  העיצה 
בחיות ובהתחדשות ניתן ללמוד מעשיית הכרובים אשר על הארון, 
ָזָהב'   ְּכֻרִבים  'ְׁשַנִים   - ועליה  כפורת  לבנות  נצטוונו  הארון  בעשיית 
בין  כאן  מרומז  להם,  תינוק  פרצוף  דמות   - 'ְּכֻרִבים'  רש"י  פירש 
בכל  לאדם  לו  הנצרכת  הענין של ההתחדשות התמידית  הכתובים 
נעורים של  במרץ   - ותיק  כתלמיד  ידי שנלמד  על  והוא  ושעה  עת 
נער וקטן אשר עול החיים מסולקת עדיין מעל צאוורם ובכח זה יזכו 

לדביקות התורה כראוי.  
הכרובים  שוכנים  התורה  מושב  מקום  הארון  גבי  על  דווקא  כן  על 
אשר בהם צורת ודמות תינוק להורות שלהצליח בלימוד התורה על 
ְּכֻרִבים'  'ְׁשַנִים  היותם  לנו  גם מרמז  נעוריו בתמידות,  לחדש  האדם 
ודיבוק  בדקדוק  בחבורה  לימוד   – בשניים  נקנית  שהתורה  כלומר 

חברים ובפלפול התלמידים על ידי זה יזכה לאור הגנוז בתורה.

ן ֶאְבֶנה  ּכַ י ִמׁשְ תֹוְך ִלּבִ ּבְ

טיב
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YOUR FREE AD HERE!  Send your artwork to mitzvos@ramapost.com to secure your ad space.

As an independent agency we shop several companies to find 
you the right coverage and the right price.  

Wise Men Insurance Services
support@wisemeninsurance.com

Ph 845-579-2978  Fax 845-231-6224

P:  845-371-9800

Emanuel Haas, Esq. Ari J. Zaltz, Esq.

◊ WILLS & TRUSTS 

◊ ELDER LAW

◊ PROBATE

◊ TRUST ADMINISTRATION

◊ HALACHIC WILLS

◊ TAX PLANNING

◊ MEDICAID PLANNING  

◊ ESTATE PLANNING

◊ SPECIAL NEEDS PLANNING 

◊ ASSET PROTECTION
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OF SERVING THE COMMUNITY

Years

845.425.3900
INFO@HAASZALTZ.COM | WWW.HAASZALTZ.COM

2 PERLMAN DR | STE 301 | SPRING VALLEY, NY 10977
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Chevra L’Bitachon
of Rockland County

Chevra L'Bitachon is a community security 
organization which trains and manages 

members of the community to become guards 
for their own shuls and mosdos as well as

other security related resources.
For more info, please contact us at info@clbrc.org

or call/whatsapp 845.704.1205
(add us to whatsapp to see our regular security related updates)
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דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראׇמּפֹוסט

דברי תורה
עברית

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

גיליון מס’ 376 | פרשת תרומה תש”פ | שנה שמינית | עורך: יצחק גולדשטוף

תשע”ג | תשע”ד | תשע”ה | תשע”ו | תשע”ז | תשע”ח | תשע”ט | תש”פ 

ככל אשר שאלת

דברי שי”ח
ממרן רשכבה”ג שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א

מה שאלתך במשתה היין
עומדים  אנו  הבעל”ט,  הפסח  חג  לקראת  אי”ה 
ומפואר  מיוחד  גליונות’’  ‘’קובץ  להוציא 
מכבשונם ותורתם של מרנן גדולי הדור שליט”א 
וזצוק”ל, במהדורה מורחבת ומיוחדת. בעקבות 
עזרת  את  נבקש  האדירות  הדפוס  ההוצאות 

הציבור. 

כהכרת הטוב מיוחדת, כל מי שיתרום מעל מאה 
הפורים  בימי  ובקשתו  שמו  את  נכניס  שקל, 
המלך  אל  לבוא  שליט”א,  מרן  אצל  הבעל”ט 
וברכת  התורה  הפצת  זכות  ואי”ה  לו,  להתחנן 
מרן שליט”א יחישו ישועה וגאולה לכלל ולפרט. 

לתרומות ולהעברת שמות ניתן 
לפנות למס’: 053-3145900

הצצה לפעילות הענק מהמתרחש 
מאחורי הפרגוד ב ‘דברי שי”ח’.

שמונה שנים אחרי ייסוד הגליון השבועי 'דברי 
שי"ח'. אנו זוכים שבוע אחרי שבוע, בחסדי ה' 
יתברך. כיום כמעט ואין יהודי אחד בכל מקום 
השנים.  במהלך  בגליון  נתקל  שלא   - שהוא 
מידי שבוע הוא מופץ בדיוור אלקטרוני לאלפי 
עלונים  מאגדי  בארבעה  ומודפס  כ"י,  כתובות 
שבועיים, המגיעים יחדיו לתפוצה עולמית של 

אלפי אלפי גליונות . להגדיל תורה ולהאדירה.

מעת לעת אנו נשאלים שאלות רבות על מטרת 
ננסה  השונים,  המדורים  ועל  עורכיו,  הגליון, 

בקצרה לעשות מעט סדר בדברים.

מה הסיבה להוצאת הגליון השבועי?

לפני שמונה שנים ראיתי צימאון עצום בציבור 
לשולחן  לשבת  בתים,   – והבעלי  תורה  הבני 
פירוש  קניבסקי',  חיים  'משהו מרבי  שבת עם 
על התורה, הארה מוסרית, הלכה אקטואלית, 
חשבתי לעצמי אלקט מכמה ספרים לפי סדר 

הפרשיות, ואדפיס כל שבוע.

אבל זה לא היה כל פשוט... מיום ליום ראיתי – 
ואני ממשיך ורואה את זה, כי תורתו של רבינו 
היא כמעיין המתגבר. רק בביתי בלבד נמצאים 
שונים  שותי"ם  עם  ספרים  ממאתים  למעלה 
תלמידים  כתבי  זה  על  נוסיף  שליט"א,  מהרב 
רבים שעדיין לא יצאו, ואת ספריו שחיבר רבינו 
ואלפי פסקי הלכה המפוזרים בספרים  עצמו, 

רבים.

אבל ראינו סייעתא דשמיא בחוש, למצוא דבר 
מתאים מידי שבת בשבתו, ולזכות הרבים.

רבינו עובר על אחד העלונים הראשונים שיצאו לאור

האם רבינו מרן שליט"א הסכים לגליון?

התפלא,  הוא  לו  שהבאתי  הראשונה  בפעם 
ואמרתי...  שכתבתי  מה  כך  כל  מעניין  מי  את 

אבל למעשה הוא שמח עם זיכוי הרבים. הנכד 
הצדיק רבי גדליה הוניגסברג שליט"א אמר לי 

כמה פעמים שהוא עיין בזה ונהנה מאוד.

לא  קיבל  שליט"א  שמרן  נכד,  מעוד  שמעתי 
המופיע  על  הערות  עם  שאלות  מכתבי  מעט 

בגליון, והשיב בעין יפה כדרכו בקודש.

רבינו עובר על הגליון

מי הרבנים האחראים על תוכן הגליון?

מוסר  אני  שליט"א,  רבינו  בני  בקשת  פי  על 
מידי שבוע לשלושה תלמידי חכמים חשובים, 
לעיין בהנכתב, ואם יש דבר שאינו ברור או יכול 

להיות מכשול, הם מתקנים את הדבר.

הדברים  עיקרי  כי  מיותר  הדבר  למעשה, 
מרן  של  ספרים  מפי  הם  בגליון  המובאים 
הוסמכו  שכבר  ספרים  ותלמידיו,  שליט"א 
כנאמנים ואין לנו צורך באישור נוסף. אבל כדי 

שייצא דבר מתוקן אנו מתאמצים יותר.

האם יש תגובות מהציבור?

זה לא יאומן. בכל שבוע אנו מקבלים עשרות 
חכמים  תלמידי  דיינים,  מרבנים,  תגובות   )!(
ומוצי"ם, אברכים ובני תורה ותלמידי הישיבות. 
תמיד  לא  אך  אחד  לכל  להגיב  משתדלים  אנו 

הדבר אפשרי.

אחד מההערות שכתב לנו הגאון רבי צבי כהן 
שהסתלק לעולמו בחודש האחרון:

נשא- שיח",  ב"דברי  המובאת  השאלה  על 
שליט"א  התורה  שר  מורנו  שנשאל  שבועות, 
יוצאים  שאין  ממה  הרי  בר"ת,  מברך  הוא  מדוע 
אינו  שר"ת  מבואר  בר"ת  העומר  ספירת  מצות 
שלי  הברכה  ענוותנותו:  ברוב  מרן  השיב  כלום, 
ספירת  פשוט:  החילוק  אך  כלום.  אינה  כך  בין 
במילים  אינה  ואם  ובפה.  ספירה  צריכה  העומר 
שלימות אינה נחשבת לספירה, ואילו ברכת איש 
שחושב  מה  אלא  בפיו,  שאומר  מה  אינה  לרעהו 

במחשבתו.

יה"ר שתזכה עוד רבות בשנים להפיץ את תורת 
מורנו ורבנו שר התורה שליט"א

 בברכה מרובה
צבי כהן

כמו  השעה,  לעניני  מתייחס  לא  הגליון  מדוע 
בחירות, וצרכי הכלל?

סביב  והולך  השבוע,  פרשת  על  הוא  הגליון 
הפרשה. יש מדורים נוספים העוסקים בתורתו 
של רבינו שליט"א, אך עניני ציבור אין מקומם 

אצלינו מהרבה סיבות.

העיקרית שבהם, כי הגליון מיועד לכלל הציבור 
ועניני  והעדות,  החוגים  מכל  ובגולה,  בארץ 
למדינה  אלא  הציבור  לכלל  נוגע  אינו  ציבור 

מסוימת, אבל כאמור יש טעמים נוספים.

המדור 'יפה מראה' עם תמונה מרבינו שליט"א 
המתאימה לפרשה, נראה קצת חדשני, אכן?

עם  ויחי  בפרשת  התחלנו  ורבע  שנה  לפני 
המדור של תמונה מרבינו המתאימה לפרשת 
היו  מזה,  נהנו  מאוד  האנשים  רוב  השבוע, 
זה  את  להפסיק  בחריפות  שביקשו  בודדים, 
בעלון  תמונות  לשים  מכובד  שלא  בטענה 

תורני.

גם  שבועות,  כמה  שעבר  אחרי  למעשה, 
המתנגדים הבינו שעדיף לעשות ענין 'וללמוד' 

תמונה תורנית מאשר...

אחד מאישי החינוך הכי מפורסמים, שלא היה 
הרעיון,  נגד  בפומבי  דיבר  ואף  מזה  מרוצה 

 לע”נ הרב
ר’ מרדכי יעקב ז”ל 

בן הרה”ח ר’ דוד 
אלימלך ז”ל

 נלב”ע
 כ”ט אדר ב’ תשע”ט

תנצב”ה

 לזכות ידידינו 
החשוב הרה”ג 

רבי פסח קראהן 
שליט”א 

 לרגל צאת 
 ספרו החדש 
 “סדר מגיד” 

על הגדה של פסח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

אחד בא לרב, אומר לו: "כבוד הרב, מה אני אגיד 
לך, אני מדבר עם עצמי". הרב אמר לו: "גם אני 
מדבר עם עצמי, אז מה? מה יש?", אמר לו: "אבל 
הרב, אני גם מתייעץ עם עצמי". אמר לו הרב: 
"גם אני מתייעץ עם עצמי, אז מה, מה קרה?", 
אמר לו: "אבל כבוד הרב, אתה מדבר עם רב 

ץ עם רב, ואני עם מי אני מדבר, עם מי ומתייע
 �😊�תייעץ?" מ אני 

בחסדי ה' שכשאני אומר תפילת הדרך, אני נוהג 
להוסיף: "יחיד ורבים, הלכה כרבים. חיוך ועוד חיוך, 

, ישועות תודה ועוד תודה, ניסים ונפלאותשמחה גדולה. 
 ".ונחמות, וביטול כל הצרות, וגן עדן בעולם הזה

מאה ריכים לדעת שהחוק עובד וצלמה? כי יש חוק! 
 אחוז! אומרים תודה ומתבטלים כל הצרות!

עכשיו, בכל שידור שלי ברדיו, בשיעורים שלי, רק דבר 
אחד אני מוכן לקבל, רק פתקים, או סיפורים של 
ישועות, שהולכים עם החוק ורואים ישועות. ואני זוכה 

 לשמוע עוד סיפורים ובלי סוף סיפורים.

"רציתי לספר לרב, אני מונח פה על השולחן פתק: הנה 
מעביר שיעורים ברחבי הארץ, ועכשיו לא מזמן העברתי 
שיעור בנושא החוק של התודה, שעל ידי שאומרים תודה 
על הייסורים רואים ישועות. מישהו בשיעור שמע את 

, שבור, ועוד 26הדברים, ואמר לחבר שלו, שהוא בגיל 
עם החוק, להגיד תודה. לא התחתן, שיתחזק ללכת 

החבר באמת לקח את הדברים ברצינות, התחזק ואמר 
השבוע לאחר שלשה שבועות הוא סיפר תודה בכל יום, 

 ".לו שהוא כבר מאורס

זה חוק! זה חייב לעבוד החוק! ואתם מתפלאים... זה 
כמו שעכשיו מישהו יכתוב לי פתק: "תשמע, שמתי מים 

יתפלאו? כל אחד  על האש והם רתחו!", אז מה, אנשים
יגיד: "על מה אתה מתפלא?!", אבל אני שמתי מים על 

 האש ורתחו! אז תתפלא!

 זה עובד מאה אחוז החוק!זה חוק! אבל 

סיפור, יש כל כך הרבה, אני לפעמים לא מספיק עוד 
 לקרוא את כל הפתקים ששולחים לי על סיפורי ישועות.

שבוע שעבר הייתה אישה אחת ששכנעה את אח שלה, 
שיעשה את הברית שלו בהפרדה, גברים לחוד, ונשים 
לחוד, והוא לא היה מוכן. טוב, היא בכתה לאמא שלה 

שהוא לא מקשיב לה. אמא שלה אמרה לה: "תגידי 
מזמור לתודה". לאחר יום שלם שהיא משכנעת אותו 

דקות, אח שלה  2ולא עזר כלום, היא אמרה תודה, תוך 
 שלח לה הודעה שהוא עושה את הברית בנפרד.

עוד פתק, אני קורא ביחד איתכם בפעם הראשונה:  הנה,
"לפני שבועיים אשתי קמה בבוקר, שכל היד שלה מלאה 

 אמרתי .בכל מיני כתמים מוזרים, והיא נבהלה מאוד
שאשתו ככה  –רבע שעה תודה, על הייסורים שיש לי..." 

 "...למחרת הכל נעלם כלא היה"! –סובלת 
 חוק זה חוק!

 אחד העובדיםברדיו,  2000עכשיו יצאתי מערוץ ממש 
שנים לא היה להם  11שמישהו ליווה אותנו, סיפר לנו 

ילדים, לפני כמה חודשים הוא כבר התייאש מכל 
הטיפולים ומהכל, הוא אמר 'אני עכשיו רק מחזיק 

לספר לו באמונה בתודה'. היום הוא התקשר אליו 
 שאשתו בהריון, בדרך הטבע.

 סיפורים מהיום! כי זה חוק!זה 
לאילת השבוע, בדרך סיפרתי לנהג על החוק. ישב נסעתי 

מאחורינו איזה אברך, שמע על החוק, אח"כ הוא מספר 
לנו שכאבה לו היד כמה זמן, והוא שמע על החוק 
שסיפרתי לנהג, תוך כדי הנסיעה הוא עשה את החוק, 

נעלם  –רבע שעה תודה ושמונה פעמים מזמור לתודה 
 הכל!

 חוק זה פשוט חוק!כי 

מש מיוחד! איזה אחד אלים כזה, בא לאברך מסיפור 
שלנו, וצעק עליו, ואיים עליו, איומים קשים מאוד. אותו 
אברך ממש היה לו סבל גדול, אבל הוא שתק. אח"כ הלך 
עשה את החוק, קודם כל ירד לו הפחד, כי מקודם היה 
 לו פחד, והוא עשה את החוק, דבר ראשון ירד לו הפחד.

בקיצור אח"כ דיבר איתו,  למחרת שוב עשה את החוק,
י ההוא אומר לו: "תשמע, אני מבקש ממך סליחה, הבנת

שציערתי אותך". וזה לא הגיוני! והישועה הראשונה זה 
כי קודם כל כשאתה עושה את  האמונה, שהפחד ירד לו.

החוק זה דבר ראשון אתה מקבל אמונה! אין עוד מלבדו, 
הוא גם בא ואין מי שיכול לנגוע בך, חוק! פשוט! אח"כ 
 ואמר לו סליחה שציער אותו, והכל הסתדר.

איזה אישה ספרה עכשיו ברדיו, שבעלה, כל שבת זה 
איתו שבת של גהינום, למה? כל פעם בעלה מבזה אותה 
על משהו, כל פעם על משהו אחר. וכמובן שהיא יושבת 
בוכה ומצטערת, בקיצור נהיה, לא שבת אל גהינום. טוב, 

זהו! אני  –אז היא שמעה על החוק שלנו, והחליטה 
 הולכת עם החוק הזה!

השבת הזו שהייתה, היא מספרת שהיה אותו  עכשיו,
דבר, הוא התחיל לבזות אותה, והיא הלכה ואמרה 

נהיה לה, איך נמתק איזה גן עדן  –תודה. היא מספרת 
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 • תקחו את תרומתי •
סיפר מורנו הרב שליט"א: בבית הכנסת 'בעל 
זקן  יהודי  התניא' בשכונת מאה שערים, היה 
בכל  להכין  שנהג  זצ"ל  לוין  יהודה  ר'  בשם 
מכובדת  מלכה  מלוה  סעודת  שבת  מוצאי 
מאד עבור הציבור, והיה טורח בהכנת סעודה 
על  שאלתיו  אחת  פעם  יכלתו,  מכפי  יותר  זו 
הרבי  אצל  נכנס  שפעם  לי  וסיפר  זה,  מנהגו 
מי  האדמו"ר  שאלו  זצוק"ל,  מליובאוויטש 
מכין בבית המדרש את סעודות מלוה מלכה 
לו  אמר  שמכין,  זה  שהוא  וענה  שבוע?  כל 
הנותן  הוא  אתה  לא  טועה!  הנך  האדמו"ר: 
הכל!  שנותן  זה  הוא  יתברך  הבורא  אלא 
באזניו,  היטב  נכנסו  הרבי  של  אלו  דברים 
והאמין בהם באמונה שלימה, והחליט שאם 
חשבון  על  שהכל  נמצא  הנותן,  הוא  הבורא 
הבורא, ולכן הביא בכל שבוע בהרחבה ככל 

שידו משגת.
שותפים  יהיו  ישראל  שבני  רוצה  הקב"ה 
במשכן, שלכל יהודי יהיה חלק במקום קדוש 
התרומות,  את  מהם  לאסוף  מצוה  והוא  זה, 
לי  'ויקחו  תמוהה:  בלשון  הוא  הציווי  אך 
תקחו  לבו  ידבנו  אשר  איש  כל  מאת  תרומה 
את תרומתי', ולכאורה יש סתירה בין 'תקחו' 
ובין 'תרומה', כי תרומה נותנים ולא לוקחים, 
אבל האמת היא שהקב"ה הרי ברא את הכל 
וכי מה שייך לתת לבורא?  וכל העולם שלו, 
כשאתה  גם  כי  'תקחו',  בלשון  נאמר  ולכן 
כביכול נותן עבור הבורא, אתה בעצם לוקח, 
כי לבורא אי אפשר לתת, מהבורא אפשר רק 

לקבל.
זצוק"ל היה מסתגר בכל  ידוע שהחפץ חיים 
יום למשך שעתיים, שבהם היה מתבודד עם 
קונו ועושה חשבון נפש, וכך שמעו אותו פעם 
נתת לי  'ריבונו של עולם,  מדבר עם הקב"ה: 
חיים,  לי את החפץ  נתת  ברורה,  את המשנה 
כשחיים  מדברים  כך  לך'?!  נתתי  אני  ומה 
עלינו  גם  וכך  לבורא,  שייך  שהכל  באמונה 
שיש  מה  שכל  תמידי  זיכרון  מתוך  לחיות, 
לנו הוא מהבורא, כשנזכור דברים אלו יהיה 
שומרים  שאנו  מכסף  להיפרד  קל  יותר  לנו 
הבעל"ט  בחודש  ובפרט  בקנאות..  לעצמנו 
חודש אדר, שבו נאמר 'כל הפושט יד נותנים 

לו'.
)ע"פ טיב התורה – תרומה(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

אחדות ודיבוק חברים
מרומם ומנושא היתה מדרגתם של עם ישראל לאחר קבלת התורה 
בו נתעלו ברום הדרגה, אז איוה הקב"ה למושב לו לשכון בתוכיהם 
דירה בתחתונים כביכול להיות סמוך אל עם  - חפץ שיעשו עבורו 
קרובו כמדרשו 'בכל מקום שאתם הולכים עשו לי בית אחד שאדור 
בתוכו', על כן היתה הציווי מאת השי"ת למשה רבינו להורות לבני 
ֲאֶׁשר  ָּכל־ִאיׁש  'ֵמֵאת  לשמי,  לי   - ְּתרּוָמה'  'ְוִיְקחּו־ִלי  לאמר  ישראל 
ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו' עם רצון טוב - יביאו את נדבתם ותרומתם בנפש חפיצה 
הבורא  למען  ולּו במעט  להקריב מאיתנו  וכיאות  כיאה  ובלב שלם, 

יתברך שמו. 
ראשונה  ליושבים  הן   - כאחד  ישראל  לכל  נאמרו  הללו  דברים 
במלכות אלו הנמצאים בתמידות במחיצת פנים היכל השם ומתיגעין 
יום אשר טרודים על  והן לאנשים קשיי  ד' אמות של הלכה,  בתוך 
מחייתם וכלכלתם ביגיע כפיים – לכולם ניתן הזכות הכח והאפשרות 
לבנות בית של קדושה להשי"ת ואכן רק בכח האחדות ִיָגֵרם שתהיה 
בידו  אשר  את  יביא  אחד  שכל  ע"י   - בתחתונים  השכינה  השראת 
וישלים את השני - על ידי כן יהיה 'ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם' 

– בתוך כל אחד ואחד.
דבר זה ללמד בא אשר בנין המשכן וכל דבר רוחני הוא רק בשילובם 
- אין בכוחו של איש אחד לבד להקים  ויחיד,  יחיד  של עבדות כל 
זה  חלקו  את  תרם  אחד  בזה שכל  ורק  בעצמו  את המשכן  ולבנות 
בכסף וזהב וזה בארגמן ותולעת שני ביחד נעשה מקשה אחת של 
משכן לשם, על כן אף אם מן הנראה שאין ראוי לצרף בגורן אחד 
'שבתי  ולקיים בתמידות  להסתופף  זכו  אנשים שלא  עליה עם  בני 
בבית ה' כל ימי חיי', ברם הלא גם הם אהובים ונחמדים למעלה וכל 
מה שהם מתאמצים לעשות מעשיהם חשובים מאוד ו'אחד המרבה 
מלאכת  מלמדנו  זה   – לשמים'  לבו  שיכוין  ובלבד  הממעיט  ואחד 

המשכן.
ים ֹעְמִדים  ּטִ ֲעֵצי ׁשִ

מתנהג  ואינו  כהוגן  חושב  מי שאינו  על  הבריות  בין  המקובל  לשון 
בשכלו כראוי, אזי הוא מכונה בפי העולם 'בול עץ' – כלומר שהוא 
שוה לעץ דומם אשר אינו בר הבנה ושום שכל, הכא בבואנו לבנות 
אלו  את  אף  להחשיב  במיוחד  נצטוונו  לשכינה  בית  המשכן  את 
ולהחשיבם  סביבם  מכל  בזהב  ולצפותם  לעוטפם  לעץ  המשולים 

ככלי יקר למרות פנימיותם הדל והריק.
ֲעֵצי ִׁשִּטים'  'ְוָעׂשּו ֲארֹון  בדרך רמז יש לומר אשר על כן היה הציווי 
דוקא,  פשוט  מעץ  הקודש  כלי  של  פסגתו  הארון  את  לעשות   –
אשר  עד  ְּתַצֶּפּנּו'  ּוִמחּוץ  ִמַּבִית  ָטהֹור  ָזָהב  ֹאתֹו  'ְוִצִּפיָת   - כך  ואחר 
ינוחו לוחות הברית  ֵיָעׂשּו ראויים להיות כלי לארון העדות אשר בו 
ואף ישכון כבוד במקום המקודש מכל - בית קדשי הקדשים, - כך 
היה אף עצם בנין המשכן העמודים והקרשים אשר שימשו לבניית 
המשכן 'ֲעֵצי ִׁשִּטים ֹעְמִדים' ורק אחר כך 'ְוֶאת־ַהְּקָרִׁשים ְּתַצֶּפה ָזָהב' 
והיינו הך לרמז וללמדנו שאף במצב בו נמצא האדם במדרגת 'עץ' 

יתחזק וידע שהוא ראוי להיות כלי שרת.
דבר זה אף נרמז בגמרא )סוכה מה ב( בדברי חז"ל: שמא תאמר שלאחר 

שנגנז אהל מועד ובטל עבודת המשכן - אבד סיברם ובטל סיכויין 
של הקרשים – ושוב אין צורך בהם, תלמוד לומר 'עצי שטים עומדים' 
המשולים  אלו  על  מרומז  הרי  עולמים.  ולעולמי  לעולם  שעומדים 
לעץ יבש מוטל עליהם לדעת שמעשיהם חשובים קייימים ועומדים 
לעד לפני הבורא יתברך אשר אינו דורש מבן אדם יותר ממה שהוא 
מסוגל לעשות – אלא יתאמץ לעשות מה שהוא יכול, וה' יגמור בעדו 
כמאמר דוד המלך ע"ה בתהילים 'ָלֵאל ֹּגֵמר ָעָלי' )נז ג( וכדאיתא 'לא 

עליך המלאכה לגמור' )אבות ב טז(.
שלשה עמודי עולם

כך היתה עבודת בנין המשכן משולב מכל סוגי הסחורות הן מזהב 
חמדה  באוצרות  חבויים  המה  אשר  יקרות  ואבנים  ונחושת  כסף 
זולים  וחוטים  שני  תולעת  צמר  מחלקי  והן  רב,  בהון  נערך  ושויים 
ופשוטים אשר יד כל אדם משגת זאת, להורות שצריך לשלב ולקחת 
לזלזל במעשים הנראים פשוטים  ולא  ה'  מכל דבר משהו לעבודת 
לעיניים - לחדד את עניין הג' עמודים כמאמר חכמינו ז"ל 'על שלשה 
חסדים'  גמילות  ועל  העבודה  ועל  התורה  על  עומד  העולם  דברים 

)אבות א ב(. 

התורה  בעמוד  הוא  ועסקם  חלקם  עיקר  אשר  אנשים  יש  הנה  כי 
ומעריבים  משכימים  דגירסא  עמודי  ביני  וליל  יומם  ביושבם 
התפילה  עסק  אשר  ויש  תורה,  דברי  על  פניהם  את  ומשחירים 
וההתרפקות כלפי מעלה כבן קדם אביו הם עיקר חלק עבודתו, ויש 
שכל חפצו תשקותו ומגמתו להטיב לזולת ולגמול חסד עם הבריות, 
- את זה בא ללמד תרומת המשכן ובניינו המורכבים מהני ג' עמודי 
עולם: 'ארון העדות' מסמל את התורה אשר שוכן בתוכה, ה'שולחן' 
מרמז על מידת החסד – גמילות חסדים בהיותה משפיע מזון לעולם 
 – העבודה  ענין  הוא  הקרבנות'  'עבודת  ואילו  הפנים,  לחם  בזכות 
ללמדנו  זהו תפילה,  עבודה שבלב  איזהו  פרים שפתותינו  ונשלמה 
שכל עמוד ועמוד חשוב לעצמו ועל שלשתן ביחד העולם עומד ולא 
ניתן להגדיל עמוד אחד מרעהו כמאמר הגמ' )יבמות קט ב( כל האומר 

אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו.
בכל יום יהיו בעיניך כחדשים

המצוות  את  ולקיים  ללמוד   - נעוריו  כנשר  לחדש  היעוצה  העיצה 
בחיות ובהתחדשות ניתן ללמוד מעשיית הכרובים אשר על הארון, 
ָזָהב'   ְּכֻרִבים  'ְׁשַנִים   - ועליה  כפורת  לבנות  נצטוונו  הארון  בעשיית 
בין  כאן  מרומז  להם,  תינוק  פרצוף  דמות   - 'ְּכֻרִבים'  רש"י  פירש 
בכל  לאדם  לו  הנצרכת  הענין של ההתחדשות התמידית  הכתובים 
נעורים של  במרץ   - ותיק  כתלמיד  ידי שנלמד  על  והוא  ושעה  עת 
נער וקטן אשר עול החיים מסולקת עדיין מעל צאוורם ובכח זה יזכו 

לדביקות התורה כראוי.  
הכרובים  שוכנים  התורה  מושב  מקום  הארון  גבי  על  דווקא  כן  על 
אשר בהם צורת ודמות תינוק להורות שלהצליח בלימוד התורה על 
ְּכֻרִבים'  'ְׁשַנִים  היותם  לנו  גם מרמז  נעוריו בתמידות,  לחדש  האדם 
ודיבוק  בדקדוק  בחבורה  לימוד   – בשניים  נקנית  שהתורה  כלומר 

חברים ובפלפול התלמידים על ידי זה יזכה לאור הגנוז בתורה.

ן ֶאְבֶנה  ּכַ י ִמׁשְ תֹוְך ִלּבִ ּבְ
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת תרומה תש"פ

בשבח בית המקדש השני, על פי יסוד גדול בענין 

ממשנתו  שלמדנו  כפי  המקדשות,  בתי  שלשה 

ד"ה  לחנוכה  )דרושים  לוי"  ה"קדושת  של  הטהורה 

איתא בכתבי האר"י ז"ל( שכתב בלשון קדשו: "מקדש 

נגד  שני  ומקדש  שבכתב,  תורה  נגד  היה  ראשון 

בימינו  במהרה  שיבנה  ומקדש  פה,  שבעל  תורה 

יהיה כלול משניהם".

יסוד זה חוזר ונשנה בדברי ה"שפת אמת" )פורים 

ענין  היה  ראשון  המקדש  בית  "והנה  תרל"ח(:  שנת 

תורה שבכתב, לכן אמרו חכמים )יומא ט:( שנחרב על 

ידי עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים כו', אבל 

לכן  פה,  שבעל  תורה  ענין  היה  שני  המקדש  בית 

אמרו )שם( שנחרב על ידי שנאת חנם".

שהוא  הראשון  בית  כי  כוונתו  לפרש  ונראה 

ג'  על  שעברו  משום  נחרב  שבכתב,  תורה  כנגד 

ואילו  שבכתב,  בתורה  שנזכרו  החמורות  עבירות 

שנקנית  פה  שבעל  תורה  כנגד  שהוא  השני  בית 

)ברכות  בגמרא  כמבואר  חברים,  בפלפול  בחבורה 

נחרב  בחבורה",  אלא  נקנית  התורה  "שאין  סג:(: 

משום שנאת חנם המקלקלת את הלימוד בחבורה. 

אמנם עדיין צריך ביאור מהו הקשר בין בית מקדש 

השני  מקדש  בית  ובין  שבכתב  לתורה  הראשון 

לתורה שבעל פה.

בדברי  כך  על  נשגב  ביאור  שמצינו  מה  והנה 

)פרשת  צדיק"  ב"פרי  זי"ע  הכהן  צדוק  רבי  הגה"ק 

בחוקותי אות יא(, שגם הוא הולך בדרכו של ה"קדושת 

לוי" כי שני בתי מקדשות הם כנגד תורה שבכתב 

כי  ביניהם,  והוא מוסיף לבאר הקשר  פה,  ושבעל 

מצד  ההנהגה  כל  היתה  הראשון  המקדש  בבית 

וכתובים  נביאים  ספרי  כל  שהרי  שבכתב,  התורה 

תורה  בכלל  הם  ראשון  בית  בתקופת  שנכתבו 

שבכתב, שמסר הקב"ה לנביאים ולמנהיגי ישראל 

שכתבו הדברים ברוח הקודש.

והביא הוכחה לכך ממה שדרש ההוא גלילאה 

תליתאי".  אוריאן  דיהב  רחמנא  "בריך  פח:(:  )שבת 

ופירש  משולשת,  תורה  לנו  שנתן  ה'  ברוך  פירוש, 

גם  כי  מבואר  הרי  וכתובים".  נביאים  "תורה  רש"י: 

נאום ה' צבאות". והנה בגמרא )בבא בתרא ג.( הביאו 

על כך שני פירושים: "חד אמר בבנין", הכבוד של 

בגובה הבנין מאה אמה, לעומת  הבית השני היה 

הגובה של הבית הראשון שהיה רק שלשים אמה, 

היה  השני  הבית  של  הכבוד  בשנים",  אמר  "וחד 

הבית  לעומת  שנים,  ת"כ  שעמד  השנים  במספר 

הראשון שעמד רק ת"י שנים.

הפלא  לתמוה  יש  ראשונה  בהשקפה  אולם 

בבית  כי  כא:(  )יומא  בגמרא  מבואר  שהרי  ופלא, 

בבית  שהיו  דברים  ה'  חסרים  היו  השני  המקדש 

בדברי  שכתוב  ממה  כן  ודרשו  הראשון,  המקדש 

"ֲעלּו  )חגי א-ח(:  הנביא על בנין בית המקדש השני 

ְבָד ָאַמר  ִית ְוֶאְרֶצה ּבוֹ ְוֶאכָּ ָהָהר ַוֲהֵבאֶתם ֵעץ ּוְבנּו ַהבָּ

ְבָד" חסר ה' והקרי הוא  ה'". והנה הכתיב הוא "ְוֶאכָּ

ְבָדה" מלאה ה'. ומפרש בגמרא: "ְוֶאכָּ

ְבָדה,  ְוֶאכָּ וקרינן  ְבָד  ְוֶאכָּ בו  וארצה  דכתיב  "מאי 

שהיו  דברים  חמשה  אלו  ה"א,  דמחוסר  שנא  מאי 

בין מקדש ראשון למקדש שני, ואלו הן ארון וכפורת 

אש  ]נחשבים לאחד כי הם בכלל הארון[,  וכרובים 

]שירדה מן השמים על המזבח[, ושכינה ]לא שרתה 

ואורים  בנביאים[,  היתה  ]לא  הקודש  ורוח  בו[, 

ְבָד"  "ְוֶאכָּ הקב"ה  אמר  זה  מטעם  פירוש,  ותומים". 

ה', לרמז שהכבוד אינו בשלימות מצד  חסרה אות 

ה' דברים שלא היו בבית המקדש השני.

בבית  שחסרו  נשגבים  דברים  ה'  לנו  הרי 

השמים  מן  שירדה  האש  הארון,  השני:  המקדש 

על המזבח, השראת השכינה, רוח הקודש על ידי 

הנביאים, ואורים ותומים. הנה כי כן איך יעלה על 

ה' דברים קדושים אלו,  כי על אף שחסרו  הדעת 

עם כל זה בגלל גובה הבנין של הבית השני, מאה 

שנים  ת"כ  השנים,  וריבוי  שלשים,  לעומת  אמה 

יהיה כבוד הבית  "גדול  ת"י, אמר הקב"ה:  לעומת 

הזה האחרון מן הראשון".

 בית תרקדש תמאשון תומת שבכתב
בית תרקדש תשני תומת שבעל פת

זו,  סתומה  חידה  לפענח  טוב,  דבר  לבי  רחש 

אומר אני מעשי למלך, ליישב דברי מלכו של עולם 

טוב  מה  בעתו  דבר  תרומה  פרשת  בפרשתנו 

המקדש  בית  בנין  של  עשה  מצות  על  להתבונן 

)שמות כה-ח(: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

פיסקא  בהעלותך  )פרשת  בספרי  כך  על  שנינו 

ולעולמי  לעולם  קיים  לי  שנאמר  מקום  "בכל  לד(: 

עולמים. בכהנים הוא אומר )שמות כח-מא( וכהנו לי, 

בלוים הוא אומר )במדבר ג-יב( והיו לי הלוים, בישראל 

עבדים,  ישראל  בני  לי  כי  כה-נה(  )ויקרא  אומר  הוא 

בבכורות הוא אומר )במדבר ח-יז( כי לי כל בכור בבני 

ישראל, במקדש הוא אומר ועשו לי מקדש".

מה  כי  לומר  אפשר  איך  המפרשים  ותמהו 

"ועשו לי מקדש" קיים לעולם, הלא  שכתוב כאן: 

בית המקדש נחרב ולא התקיים לעולם. ואין לומר 

שיבנה  השלישי  המקדש  בית  על  הקב"ה  שרמז 

בגאולה העתידה, שהוא יתקיים לעולם כי לא יהיו 

שלמה  כי  הדעת  על  יעלה  לא  שהרי  גלויות,  עוד 

המלך שבנה את בית המקדש הראשון, וכן חכמי 

ובנו את בית המקדש השני,  התורה שעלו מבבל 

שלא  מאחר  מקדש"  לי  "ועשו  המצוה  קיימו  לא 

נתקיים לעולם.

זאת ועוד, שהרי ידוע כי בית המקדש השלישי 

ירד מן השמים, כמו שהביאו רש"י ותוספות )סוכה 

מא. ד"ה אי נמי( בשם המדרש: "מקדש העתיד שאנו 

משמים,  ויבוא  יגלה  הוא  ומשוכלל  בנוי  מצפין, 

הרי  ידיך".  כוננו  ה'  מקדש  טו-יז(  )שמות  שנאמר 

מבואר כי מה שכתוב "ועשו לי מקדש" בידי אדם, 

לפי  ובאמת  השלישי.  המקדש  מבית  מדבר  אינו 

איך  המפרשים,  שנתייגעו  מה  גם  ליישב  ראוי  זה 

יקיימו ישראל לעתיד לבוא מצות עשה זו: "ועשו 

לי מקדש ושכנתי בתוכם", מאחר שלעתיד לבוא 

ירד בית המקדש מן השמים בנוי ומשוכלל.

 רגדול יתית כבוד תבית
תזת תאחמון רן תמאשוןר

פתח דברינו יאיר ליישב כל זה, בהקדם לבאר 

מה שדיבר הקב"ה בשבחו של בית המקדש השני 

מן  האחרון  הזה  הבית  כבוד  יהיה  "גדול  ב-ט(:  )חגי 

שלום  אתן  הזה  ובמקום  צבאות  ה'  אמר  הראשון 

רועשו לי רקדש ושכנתי בתוכםר

 ביאומ רארמו של תקברת על בית תרקדש תשני:
רגדול יתית כבוד תבית תזת תאחמון רן תמאשוןר

ישועה בלי ישועה
משאלת הלב העמוקה ביותר

העולם האמתי הוא לא שחור לבן. בעולם האמתי 
כלומר  ישועה,  לקבל  בלי  גם  ישועה  לקבל  אפשר 
זה אפשרי שמשאלות ליבך יתמלאו ויהיה לך טוב, 

למרות שבפועל הן עדיין לא התלמאו.

אני  למה  שואלים  בוודאי  אתם 
מתכוון? איך אפשר לקבל ישועה בלי 

לקבל ישועה?

נקודה  לכם  להסביר  רוצה  אני  אז 
כל  שמעסיק  בנושא  עמוקה  מאוד 
אדם בעולם הזה שהוא נושא הסבל 
לא  הם  והאושר  הסבל  והאושר. 
דברים מוחלטים, מה שגורם לך סבל 
אחר  שלמישהו  להיות  מאוד  יכול 
זה יגרום אושר וגם להיפך. יש אחד 
עליו,  חרב  ועולמו  הרכב  לו  שנגנב 
את  שיקבל  מכך  ששמח  אחד  ויש 
כספי הביטוח וזה עדיף לו על מכירת 

הרכב, ועוד אינספור דוגמאות לדבר.

העמוקה  הלב  אופן, משאלת  בכל 
ביותר היא לא ֶׁשִיְקֶרה כך או אחרת, 
של  העמוקה  הלב  משאלת  אלא 

כולנו היא להפסיק לסבול ולהתחיל להיות מאושר.

אנחנו נוטים לקשר את הסבל ואת האושר שלנו 
עם תנאי חיים כאלה ואחרים כמו מצב כלכלי, אבל 
זו  אושר  מביא  לא  זה שעושר  שלנו.  דמיון  רק  זה 
סובל  שאתה  להיות  יכול  שמאוד  יוצא,  מציאות. 
ידי  שעל  מצפה  ואתה  מסוימת,  מסיבה  כתוצאה 

אבל  ייעלם.  שלך  הסבל  גם  תיעלם,  שהסיבה  כך 
זה  ידי  דווקא על  משמים מחליטים להושיע אותך 
שהסיבה נשארת, אבל אתה מפסיק לסבול ממנה. 
האושר חוזר אליך למרות שתנאי החיים לא השתנו 

והסיבה נשארה.

לחבק את החיסרון
לדוגמה: בחורה שלחוצה להתחתן 
בגלל לחץ מהסביבה וסובלת סבל רב 
להושיע  יכולים  משמיים   – מהעיכוב 
את  לה  שנותנים  ידי  על  לא  אותה 
הזיווג, אלא על ידי כך שהיא מקבלת 
דעת להבין שהיא בעצם לא מוכנה 
לזיווג בגלל הלימודים שלה או  כעת 
בגלל חוסר בֵשׁלּות, ובמקום זה היא 
אחר  למהלך  או  למדרשה  נכנסת 
לקראת  אישית  ובנייה  לימודים  של 
שהיא  שלב  מאותו  הבית.  הקמת 
סובלת  לא  כבר  היא   – ְלַדַעת  זוכה 
מהעיכוב, אלא רואה בו דבר מבורך 
הקימה  שלא  כך  על  שמחה  והיא 
והיא  ופזיזות,  לחץ  מתוך  ביתה  את 
שמחה על ההזדמנות שיש לה שקט 
ולהכין  לבנות  נאותים  ותנאים  נפשי 

את עצמה להקמת הבית.

אז נכון שהסבל שלה בעבר נבע מהעיכוב בזיווג, 
נפסק  הסבל  אבל   – הגיע  לא  עוד  המיוחל  והזיווג 
והאושר הגיע בלי שהזיווג יגיע. ובדרך הזו ,גם הזיווג 
בפועל יגיע, אבל כשהוא יגיע הוא יגיע בצורה טובה 
יגיע הרבה  ובזמנה, אבל האושר  בעיתה  ומבורכת 

לפני כן!

השורש של הסבל והאושר
עובד.  זה  איך  לתוך  פנימה  קצת  ניכנס  עכשיו 
סיבה  בגלל  סובל  שהוא  חושב  אחד  שכל  למרות 
שונה, האמת היא שלכל הסבל בעולם יש רק סיבה 
אחת. הסיבה היא העוונות. אין ייסורים בלא עוון. רבי 
נחמן אומר הרבה יותר מכך: לא זו בלבד שהעוונות 
הם סיבה לייסורים, אלא שמצד הנשמה – העוונות 
הם בעצמם הייסורים הגדולים ביותר שלה, למעשה 

הסבל היחיד שיש בעולם הוא העוון!

והתוצאה הישירה מכך היא שגורם האושר הגדול 
ביותר בעולם הוא מחילת העוונות. ולכן כל פעולה 
המושלם  הנטרול  היא  עוונות  למחילת  שמביאה 
כל  עסוקים  אנשים  לאושר.  הראשי  והגורם  לסבל 
שלדעתם גורמות להם  ימי חייהם בטיפול בסיבות 
יודעים שלמעשה הם רק מחליפים  לא  והם  סבל, 
העיקרית  בסיבה  מטפלים  לא  הם  כי  בסבל  סבל 

של הסבל.

חטא העגל הוא האב־טיפוס לכל החטאים ומכוח 
זאת הוא גם הסיבה השורשית לכל הסבל של עם 
שבכל  חז"ל  שאומרים  כמו  הדורות,  בכל  ישראל 
חטא  גם  בה  מעורב  ישראל  עם  של  וצרה  צרה 
הוא  התיקון  העגל?  חטא  של  התיקון  ומה  העגל. 
יותר בית המקדש. מדוע? כי  בניין המשכן ומאוחר 
המקדש מסמל יותר מכל את מחילת העוונות כמו 
שאומרים חז"ל שתמיד של שחר היה מכפר על כל 
בין הערביים מכפר  ותמיד של  העוונות של הלילה 
נמחלו,  ומכיוון שהעוונות  היום.  העוונות של  כל  על 
בתפארתו  המקדש  בית  בזמן  היהודים  של  החיים 

היו חיי אושר נטולי סבל.

ישועות בימינו

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
 |  50226 ת.ד.   |  13 הנביא  שמואל  רח' 
02-5812252 פקס:   |  02-5812210 טל: 
al5308000@gmail.com :לפניות בנושא העלון

המשך בעמוד הבא

מאמר

ראש הישיבה

הסבל והאושר 
הם לא דברים 

מוחלטים, 
מה שגורם 
לך סבל יכול 
מאוד להיות 

שלמישהו אחר 
זה יגרום אושר 

וגם להיפך.

חוט של חסד
גיליון לכל בית יהודי | בנשיאות הרב שלום ארוש שליט"א

פרשת תרומהבס"ד בר"ה 

 ד' אדר תש"פ | גליון 662

יום ב',
ו' ‡„ר (02/03/20)

בי פרטי
46 יר 'רח

בעה 20:00

יום „',
ח' ‡„ר (04/03/20)

ייב "חוט ל חס„"
מו‡ל הנבי‡ 13

בעה 20:30

יום ה',
ט' ‡„ר (05/03/20)

בי כנס ע" חללי ˆה"ל
המעפילים פינ המˆו„ה

בעה 21:30

ער„

עם הרב לום ‡רו ליט"‡

חולוןירולים

טיב הקהילה • שבילי פנחס • חוט של חסד • המברך • דברי שי”ח

פרשת תרומה


