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"ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה" )כה, ב(
ְולֹוַמר  ְלַהְסִּביר  ִנָּתן  ִמְׁשָּפִטים?  ְלָפָרַׁשת  זֹו  ָּפָרָׁשה  ִנְסְמָכה  ָלָּמה 
ַתְחמֹד",  ְו"ֹלא  ִתְגֹנב"  "ֹלא  ִסיַני  ְּבַהר  ִיְׂשָרֵאל  ְמעּו  ֶׁשּׁשָ ֶׁשְּלַאַחר 
ֵרֵעהּו...  ֵמִעם  ִאיׁש  ִיְׁשַאל  "ְוִכי  ָלֶהם:  ֶנֱאַמר  ִמְׁשָּפִטים  ּוְבָפָרַׁשת 
ְיַׁשֵּלם", ְּבַוַּדאי ִנְמְצאּו ֵּביֵניֶהם ָּכֵאּלּו "ֲחִסיִדים ׁשֹוִטים", ֶׁשֶהְחִׁשיבּו 
ֶאת ַעְצָמם ְלַצִּדיִקים יֹוֵתר ֵמֲאֵחִרים, ּוִבְּקׁשּו ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה ְלָהִׁשיב 

ֲאלּו ֵמֶהם. ַלִּמְצִרים ֶאת ָּכל ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ֶׁשּׁשָ

ִלי  "ְוִיְקחּו  ִמְׁשָּפִטים:  ָּפָרַׁשת  ְלַאַחר  ָּכאן,  ַּדְוָקא  ה'  ִצָּוה  ְלִפיָכְך 
ַאְלֶּתם  ֶׁשּׁשְ ַהֶּזה  ּוֵמַהָּזָהב  ַהֶּזה,  ֵמַהֶּכֶסף  ַּדְוָקא  ִלי  ְקחּו   - ְּתרּוָמה" 
ֵמַהִּמְצִרים, ּוֵמֶהם ִּתְבנּו ִלי ִמְׁשָּכן. ְוְבָכְך ִהְבִהיר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא ֶׁשֵאין ְּבֶכֶסף ֶזה ַהִּנְמָצא ִּבְרׁשּוָתם ׁשּום ֲחָׁשׁש ָּגֵזל, ְוִנַּתן ָלֶהם 
ֲאִפּלּו  ֶּכֶסף  ְּבאֹותֹו  ָהָיה  ֶׁשִאּלּו  ְּבִמְצַרִים.  ֲעבֹוָדָתם  ְּתמּוַרת  ְּבִדין 
ֶאת  ִמֶּמּנּו  ִלְבנֹות  ַמִּתיר  ה'  ָהָיה  ֹלא  ְּבַוַּדאי  ְלָגֵזל,  ָּכְלֶׁשהּו  ֲחָׁשׁש 
ַהִּמְׁשָּכן. ֵהן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו )ְיַׁשְעָיה סא ח(: "ִּכי 

ֲאִני ה' ֹאֵהב ִמְׁשָּפט ֹׂשֵנא ָגֵזל ְּבעֹוָלה

)ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה(

"ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו" )כה, ב(
ַמֲעֶׂשה ַּבָּברֹון רֹוְטִׁשיְלד, ֶׁשִּכּנּויֹו ְּבִפי ַהְּיהּוִדים ָהָיה ַהָּנִדיב ַהַּצִּדיק, 
ׁש ַהָּנִדיב  ֶׁשָּפַגׁש ּבֹו ָּבְרחֹוב ָעִני ֶּבן טֹוִבים, ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְצָדָקה. ִמּׁשֵ
ֶהָעִני ִלְפנֹות ְלַדְרּכֹו,  ְּבִכיָסיו, ַאְך ֹלא ָמָצא ָּבֶהם ָּדָבר. ִּבֵּקׁש ְּכָבר 
ּוִמֵהר  ַהָּברֹון,  ִּבֵּקׁש   - ֶרַגע"  "ַהְמֵּתן  ִמָּלֶלֶכת.  ִעְּכבֹו  ֶׁשַהָּברֹון  ֶאָּלא 

ְלהֹוִריד ֶאת ְׁשעֹון ַהָּזָהב ֵמַעל ָידֹו, ְוהֹוִׁשיָטּה ֶלָעִני.

"ֶׁשָּמא הּוא חֹוֵמד לֹו ָלצֹון" - ָּתָהה ֶהֱעִני ְּבִלּבֹו, ְואּוָלם ֹלא ָּכְך ָהָיה. 
ְלַתְדֵהָמתֹו, ִהְתָּבֵרר לֹו ִּכי ָאֵכן ִהְתַּכֵּון ַהָּברֹון ִּבְרִצינּות ְלַהֲעִניק לֹו 
ֶאת ְׁשעֹונֹו ַהָּיָקר. "ֵאין ַהָּדָבר ּבֹוֵער ָּכל ָּכְך, ִאם ֵאין ִלְכבֹודֹו ָּכֶרַגע 
ִהְתַּגְמֵּגם   - ְנָדָבה"  ָׁשם  ּוְלַקֵּבל  ֵּביְתֶכם  ֶאל  ָלבֹוא  ֲאִני  ָיכֹול  ֶּכֶסף, 
ֶהָעִני ִּבְמבּוָכה. אּוָלם ַהָּברֹון נֹוַתר ָנחּוׁש ְּבַדְעּתֹו, ִלְמֹסר ַּדְוָקא ֶאת 

עֹון. ַהּׁשָ

עֹון, ִּכי ַעְכָׁשו ִהְתעֹוְרָרה ְּבִלִּבי ַרֲחָמנּות, ְוֵאיִני רֹוֶצה  "ַקח ֶאת ַהּׁשָ
ְּבׁשּום ֹאֶפן ְלַצֵּנן אֹוָתּה. ֵאיִני ָּבטּוַח ֶׁשַּגם ִּבְזַמן ַאֵחר ַאְצִליַח ַלֲעֹמד 
ֶאת  ָּכֵעת  ִמֶּמִּני  ְוַקח  טֹוָבה  ִלי  ָנא  ֲעֵׂשה  ֵּכן  ְוַעל  ֶׁשָּכֶזה,  ְּבִנָּסיֹון 

ִנְדָבִתי."

)ֶאֶלף ִסּפּוִרים(

"ְוֹעֹרת ְּתָחִׁשים" )כה, ה(
ְלָׁשָעה,  ֶאָּלא  ָהְיָתה  ְוֹלא  ַחָּיה,  "ִמין  ִהיא  ֶׁשַּתַחש   ֲחַז"ל אֹוְמִרים   
ּוִמְתָּפֵאר  ש  ֶׁשּשָׂ  - ַסְסּגֹוָנא  ְמַתְרֵּגם  ְלָכְך  ָלּה.  ָהיּו  ְּגָוִנים  ְוַהְרֵּבה 

ַּבְּגָוִנים ֶׁשּלֹו".

ָלְמדּו ֲחַז"ל  ֶׁשַּסְסּגֹוָנא ֵּפרּוׁשֹו ִרּבּוי ַהְּצָבִעים? אּוַלי "ַסְסּגֹוָנא" ֶזהּו 
ְׁשָמּה ָהֲאַרִּמי ֶׁשל ַחָּיה זֹו?

מֹות ַהַחּיֹות ִנְקְראּו ַעל ְיֵדי ָאָדם ָהִראׁשֹון,  ָהְרָאָיה ִהיא  ִמֵּכיָון ֶׁשּׁשְ
ֶאת  ה'  ָּבַלל  ֶׁשָאז  ַהְּפַלָּגה,  ְּבדֹור  ִהְתַחְּדָׁשה  ָהֲאָרִמית  ְׂשַפת  ַאְך 

ְׂשָפָתם.

ַאְך ִמֵּכיָון ֶׁשַחַּית ַהַּתַחׁש ָהְיָתה ַרק ְלָׁשָעה - ִּבְזַמן ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן, 
מֹות ַלַחּיֹות ַּבֲאָרִמית.  ְוֹלא ָהְיָתה ַקֶּיֶמת ְּבדֹור ַהְּפַלָּגה, ֶׁשָאז ָנְתנּו ַהּׁשֵ

ָלֵכן ֹלא ִיָּתֵכן ֶׁשֵּיׁש ַלַּתַחׁש ֵׁשם ַּבֲאָרִמית.

"י ֶׁש"ַּסְסּגֹוָנא" ֵאיָנּה ְׁשָמּה ֶׁשל ַהַחָּיה, ֶאָּלא ְמַצֶּיֶנת  ִמָּכְך ַמִּסיק ַרּׁשִ
ֶאת ְּתכּוָנָתּה - ִרּבּוי ַהְּגָוִנים.

"ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו 
ֶאת ְּתרּוָמִתי" )כה, ב(

ַמה ָּבאֹות ְלהֹוִסיף ַהִּמִּלים "ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי"?

ֲחַז"ל )ְּפָסִחים סו ע"ב( ְמַסְּפִרים ֶׁשִהֵּלל ֵמעֹוָלם ֹלא ָמַעל ְּבָקְרָּבנֹו, 
ֵּכיַצד? ִהֵּלל ָהָיה ֵמִביא ֶאת ַהְּבֵהמֹות ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ְּבעֹוָדן ֻחִּלין, 

ְוַרק ָסמּוְך ַלַהְקָרָבה ָהָיה ַמְקִּדיָׁשם.

ֹיאַמר  ִלּבֹו" ֹלא  ִיְּדֶבּנּו  "ִאיׁש  ַּכֲאֶׁשר  ַהּתֹוָרה:  ָלנּו  ַמִּציָעה  ַּגם  ְוָכְך 
ֶאת  "ִּתְקחּו  ְּבָידֹו  ִנְמָצא  ְּכָבר  ַהֶּכֶסף  ַּכֲאֶׁשר  ַרק  ֶאָּלא  ְּבִפיו,  ֹזאת 

ְּתרּוָמִתי" ָאז ַיְקִּדיׁשּו ֶאת ַהְּתרּוָמה, ְוֹלא ֹקֶדם.

)ָּפִנים ָיפֹות(
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ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא
יֹום ִראׁשֹון ג' ֲאָדר )שע"ב(

ַּבַעל ַה"ְּלבּוִׁשים"
ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָיֶפה, ָידּוַע ְּבִכּנּויֹו - ַּבַעל "ַהְּלבּוִׁשים", ַעל ֵׁשם ֲעָׂשָרה 
"ְלבּוׁש  "ְלבּוׁש":  ם  ַהּׁשֵ ֶאת  נֹוֵׂשא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ְוָכל  ֶׁשִחֵּבר,  ְסָפִרים 
ַהְּתֵכֶלת" "ְלבּוׁש ֲעֶטֶרת ָזָהב", ְועֹוד ְועֹוד "ְלבּוִׁשים". ֵחֶלק ָהֲאִרי 
ְלָחן ָערּוְך, ְוִצּטּוִטים ִנְרָחִבים  ְּבִחּבּוִרים ֵאּלּו עֹוֵסק ְּבֵבאּור ִּדְבֵרי ַהּׁשֻ
ִמֵּבאּוָריו ּוְפָסָקיו ֶׁשל ַרִּבי ָמְרְּדַכי מֹוִפיִעים ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים ְּבִסְפֵרי 

ַהֲהָלָכה ֶׁשל ַהּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים. 

ִעּמֹו  ָּדן  ַאְרֵיה,  ר'  ּוְׁשמֹו  ְּתקּוָפה  אֹוָתּה  ֵמַרָּבֵני  ְוֶאָחד  ַּפַעם  ֵאַרע 
ְּבנֹוֵׂשא ִהְלָכִתי ְמֻסָּים. ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָסַבר ִּכי ֵיׁש ִלְפֹסק ֶאת ַהֲהָלָכה 
ְּבנֹוֵׂשא ֶזה ְּבֹאֶפן ְמֻסָּים, ְוִאּלּו אֹותֹו ַרב ָחַלק ָעָליו ַּבֲחִריפּות. ְּבַאַחד 
ַהִּמְכָּתִבים ֶׁשָּכַתב לֹו, ִהְתַּבֵּטא ר' ַאְרֵיה: "ָעֶליָך ְלַהְסִּכים ִעם ַּדְעִּתי, 
ְוֵאיְך ֹלא ִּתיָרא ַלֲחֹלק ָעַלי! ַוֲהֹלא ַאְרֵיה ִאם ִיְׁשַאג ִמי ֹלא ִייָרא..." 
ּוְבָכְך ִסֵּים ֶאת ִמְכָּתבֹו. ַרִּבי ָמְרְּדַכי ֵהִׁשיב לֹו ֶאת ְּתׁשּוָבתֹו ְּבִמְכָּתב 
ָאֹרְך ּוְמֹפָרט, ּוְבִסּיּומֹו ִצֵּין "ַאְרֵיה ָׁשַאג ִמ"י ֹלא ִייָרא" – ִמ"י ָראֵׁשי 

ֵּתבֹות ָמְרְּדַכי ָיֶפה...

ִאיֶסְרִליׁש,  ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהֻּמְבָהק  ַּתְלִמיָדם  ָהָיה  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי 
ְוֵהם  ַהַּמַהְרַׁש"ל,  ֲהֹלא הּוא  לּוְרָיא,  ְׁשֹלֹמה  ָהַרב  ֶׁשל  ְוֵכן  ָהַרָּמ"א, 

ֵאּלּו ֶׁשָּסְמכּו ֶאת ָידֹו ְלָהִאיר ֶאת ֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְדַבר ה' זֹו ֲהָלָכה.

ַּבַעל "ַהְּלבּוִׁשים" ִּכֵהן ְזַמן ָקָצר ְּכַרָּבּה ֶׁשל ָהִעיר ְּפָראג, ּוְלַאַחר ִמֵּכן 
ָעַבר ְלַׁשֵּמׁש ְּכַרב ָהִעיר ּפֹוְזָנא ֶׁשְּבּפֹוִלין, ַעד יֹומֹו ָהַאֲחרֹון.

ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִנְפַטר ְּבג' ֲאָדר ב' ה'שע"ב. ּוְכָבר ָאַמר ָעָליו ַהִחיָד"א:  
ֶׁשָהַרב  ֵמַרּבֹוֵתיֶהם  ֶׁשִּקְּבלּו  ַקִּדיֵׁשי  ַרָּבָנן  )ִמִּפי(  ִמּפּום  "ְוָׁשַמְעִּתי 

ַה"ְּלבּוׁש" ַז"ל ְּבַגן ֵעֶדן". ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו. 

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
שקשורים  הפריטים  שני  מהם 
בשתי  נכתב  ששמם  למשכן, 

אותיות זהות בלבד?
הֹוָצאֹות ֲעבּור ַהְדָּפַסת ֶהָעלֹון ְמֻרּבֹות

ְוָאנּו ְזקּוִקים ְלֶעְזַרְתֶכם ְּבִּזּכּוי ָהַרִּבים. 
ציורים: מוטי הלרניתן לפנות לרב יעקב הופקוביץ: 0527113332

© כל הזכויות שמורות  

ֵּבין ַהּפֹוְתִרים ְנֹכָּנה 
יָך"  יּוְגְרלּו ִסְפֵרי "ְוִשַנְנָּתם ְלָבנֵֶ

ׁשּובֹות ִנַּתן ִלְׁשֹלח: תְּ
אֹו ְלַפְקס: 15325382688

jhopko@gmail.com :ֵמייל אֹו בְּ

ְסָפִרים ִנְפָלִאים ְלּפּוִרים
ְּבִּצּפּוי ְלִמיַנְצַיה ָּכל ַּדף
אֹו ִצּפּוי ַנְילֹון ָּכל ַּדף

88 ִסְפרֹוִנים
88 ַצִּדיִקים

ַחֵּיי- ַוִיְׁשַלח( ַבׁש... )ַרֵּבנּו בְּ יִקים( טֹוב ֵמֲאִכיַלת ַהדְּ ְכבֹוָדם )ֶׁשל ַהַּצדִּ ְוִרּבּוי ַהֲחִקיָרה בִּ

"ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ְוָעִׂשיָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב" )כה, כד(
ַהָּפסּוק ָּבא ִלְרמֹז ָלנּו ֵאיְך ָעֵלינּו ְלִהְתַנֵהג ְּכֶׁשָאנּו אֹוְכִלים.

ַלה'  ְּכהֹוָדָיה  ַהֶּנֱאֶמֶרת  ַהָּמזֹון,  ִּבְרַּכת  ַעל  ָלנּו  ְמַרֵּמז   - "ָזָהב"  א. 
ְלַאַחר ָהֹאֶכל.

ז - ִּבְרַּכת ַהָּזן

ה - ִּבְרַּכת ָהָאֶרץ

ב - ִּבְרַּכת ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים

ב. "ְוָעִׂשיָת לֹו ֵזר ָזָהב ָסִביב" - ַּגם ִאם ה' נֹוֵתן ְלָך ֹאֶכל ְּבַהְרָחָבה, ַאְך 
ָעֶליָך ַהחֹוָבה ִלְתחֹם אֹותֹו, ְוִלְגֹּדר ֶאת ַעְצְמָך ְּבִמַּדת ַהִהְסַּתְּפקּות.

)ַרֵּבנּו ְּבַחֵּיי ְוַהְּכִלי ָיָקר(

"ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" )כה, ח(
יא ֶאת ִּבּתֹו ַהְיִחיָדה ְלֶמֶלְך ַאֵחר, ַהּמֹוֵלְך ִּבְמִדיָנה  ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ֶׁשִהּשִׂ

ְרחֹוָקה.

ֹלא ָאְרכּו ַהָּיִמים, ַעד ֶׁשִּבֵּקׁש ַהֶּמֶלְך ֶהָחָתן ָלׁשּוב ִלְמִדיָנתֹו, ְוִלֹּטל 
ִעּמֹו ֶאת ַּבת ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ָנָׂשא. ָאַמר לֹו ַהֶּמֶלְך, ֲאִבי ִאְׁשּתֹו: "ִּבִּתי 
ֶׁשָּנַתִּתי ְלָך ְיִחיָדה ִהיא ִלי, ְוָכרּוְך ֲאִני ַאֲחֶריָה ְוֵאיִני ָיכֹול ְלִהָּפֵרד 
ִמֶּמָּנה. לֹוַמר ְלָך ַאל ִּתָּקֶחָּנה ִעְּמָך, ֵאיִני ָיכֹול, ֵּכיָון ֶׁשִהיא ִאְׁשְּתָך, 
ֶאָּלא טֹוָבה ַאַחת ֲאַבֵּקׁש ִמְּמָך, ֶׁשְּבָכל ָמקֹום ֵאָליו ַּתִּגיַע ּובֹו ִּתְׁשֶהה, 
ֵאר ָּתִמיד ָקרֹוב  ַהְתֵקן ִלי ּבֹו ֶחֶדר ֶאָחד, ְוָאגּור ּבֹו ִעָּמֶכם, ְוָכְך ֶאּׁשָ

ְלִבִּתי".

ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ָלֶכם  "ָנַתִּתי  ְלִיְׂשָרֵאל:  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ָּכְך 
ַאל  ָלֶכם  לֹוַמר  ִמֶּמָּנה.  ְלִהָּפֵרד  ָיכֹול  ְוֵאיִני  ַאֲחֶריָה  ֲאִני  ְוָכרּוְך 
ִּתְּטלּוָה ִעָּמֶכם, ֵאיִני ָיכֹול, ֵּכיָון ֶׁשְּכָבר ְנַתִּתיָה ָלֶכם, ְוַעל ֵּכן ֲאַבֵּקׁש 
ִלי  ֵאָליו ַּתִּגיעּו ּובֹו ִּתְׁשהּו, ֲעׂשּו  ִמֶּכם ַּבָּקָׁשה ַאַחת, ֶׁשְּבָכל ָמקֹום 
ּבֹו ַּבִית ֶאָחד, ְוָאדּור ְּבתֹוכֹו ִעָּמֶכם". ְוזֹו ַּכָּוַנת ַהָּכתּוב: "ְוָעׂשּו ִלי 
ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" - ֶׁשַּיֲעׂשּו ִלי ִיְׂשָרֵאל ִמְקָּדׁש, ְּכֵדי ֶׁשֶאְׁשֹּכן 

ְּבתֹוכֹו, ִעַמֶכם.

)ְׁשמֹות ַרָּבה ָּפָרָׁשה לג(

)ַּגן ָרֶוה(


