
ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה 
)שמות לה, ב(

הקדים להם אזהרת שבת לצווי מלאכת 
המשכן, לומר שאינה דוחה את השבת

עצה להשמעת אזהרת השבת
דברי רש"י צריכים ביאור. מפני מה היה צריך 
להקדים זאת, הלא היה יכול לצוות תחילה על 
המשכן, ואז להזהיר על השבת שאינה דוחה 

את המשכן )ועי' לעיל לא, יג וברש"י שם(.

מבאר ב'פרדס יוסף' )ג( על פי מה שאמרו חז"ל 
)נדרים י.( שלא יאמר אדם 'לה' קרבן', אלא 'קרבן 

לה'', כי הוא עלול חלילה למות באמצע דיבורו 
ונמצא שם שמים מתחלל על ידו, באזכרת שם 
ה' לשווא, לכן עדיף שיאמר 'קרבן לה'', כך שאם 
ימות באמצע לא הוציא שם שמים מפיו עדיין, 
כי לא יצא מפיו אלא 'קרבן'. כמו כן כאן אצל 
משה רבינו, היו לפניו כאן שני ציוויים למסור 
לבני ישראל: חדא, מלאכת המשכן, ושנית, 
שמירת שבת, שאין נדבת המשכן דוחה אותה. 
וכיון שידע משה את חשקת ישראל בדבר בניית 
המשכן, חשש כי אם יפתח תחילה בציווי הבאת 
הנדבה למשכן הוא עלול למצוא את עצמו עומד 
לבדו, כי כל בני ישראל יעזבו תיכף ומיד את 
המקום וימהרו לבתיהם להביא תרומות, כך 
שלא יהיה מי שישמע את הציווי אודות שמירת 
שבת ויטעו שמשכן דוחה שבת. לכן התחכם 
ופתח תחילה במצות שבת ואז עבר לצוות על 
תרומת המשכן. ואכן מיד בסיום דבריו מצינו 
ישראל מלפני  'ויצאו כל עדת  )פס' כ(  שנאמר 

משה'. הרי שחששו התברר כנכון.

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי 
 ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלה'

)שמות לה, ב(

בית חרושת על פי פסוקים
יעשה' משמעותה מעצמה, ולמה לא  תיבת 'ֵתּ

ֲעשה', שהוא לכאורה יותר מדוקדק. אמר 'ּתַ

אלא, כי יבוא יצרו של אדם ויפתנו, כיצד 
תשמור את השבת, והרי כל יום שבית המסחר 
שלך פתוח הנך מרויח כסף רב. ולזאת תשובתו, 
כי אם יאמין אשר מה שבששת ימים הוא מרויח, 
שלא  דהיינו  ידו,  על  שלא  'תיעשה'  זה  גם 
מחכמתו ובכוחו בא לו הממון, אלא בגזירת 
שמים מרויח, אזי יקל עליו לסגור את עסקו 
בשבת. כי מי שצוה על השבת יתן לו כדי צרכו 

אם יקיים דבריו וישבות.

כאן, ששמע מפיו(, שפעם שמע  )עי' דרכי מוסר,  מסופר 
ה'חפץ חיים' זצ"ל על אחד מתושבי טשרניגוב, 
שלדאבון לב היה ברשותו בית חרושת הפועל 
בשבתות. פנה אליו ודיבר אל לבו שיסגרנו 
כדין. נדרך היהודי ואמר: רבי, כלום יש לכם 

מושג כמה רווחים 
העסק שלי מניב 
בכל יום שהוא 

פעיל, עד שאתם מבקשים שאסגור שעריו? 
מדובר בסך ארבעת אלפים רובל ליום! ]היה זה 
בעת ששכרו היומי של עובד רגיל נע בין רובל לשניים.[ 

אמר לו ה'חפץ חיים', רֵאה ר' יהודי, בפסוק 
ה מלאכה'. לא אמרה  ֶ

ׂ
ָעש ּתֵ נאמר 'ששת ימים 

ה', כי הכתוב בא לומר לך שמה  ֶ
ׂ
ֲעש 'ּתַ תורה 

שהמפעל מרויח בששת ימים, זה ייעשה מאליו, 
ובלבד כי 'וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת 
שבתון לה'', ומכלל הן אתה שומע לאו. העז 
הלה את פניו ואמר: רבי, איני יכול להעמיד 
פסוק  פי  על  שלי  החרושת  בית  את  ולנהל 

בחומש... שתק החפץ חיים והסתלק מִעמו.

עלו  והבולשביקים  רבים,  ימים  עברו  לא 
לשלטון, ובתוך כל ההפיכה הלאימו גם את בית 
החרושת שלו עם כל אשר בו. או אז נזכר בדברי 
ה'חפץ חיים' שכעת קיבלו משמעות ברורה, ומיד 
שיגר לפניו מכתב, ובו התנצל ברוב בושה: אוי 
רבי, כמה שאתה צדקת. נוכחתי לראות שאכן 
רק על פי הפסוק ניתן להעמיד ולקיים את בית 

החרושת ...

ֹבֵתיֶכם ְּביֹום  ְ ֹלא ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל מֹשׁש
ַהַּׁשָּבת )שמות לה, ג(

התלהבות שבתוך השבת
היה ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זצ"ל )ליקוטים( דורש 
להתחיל  אפשר  שאי  זה,  פסוק  ממשמעות 
להתלהב באש קודש בעיצומו של יום השבת. 
עליו  היקוד,  באש  לבעור  שרוצה  מי  אלא 
ניתן  כך  רק  השבוע.  באמצע  כבר  להתחיל 

להתלהב ולהתלהט בשבת.

בזה גם פירש )משפטים ד"ה ששת ועוד מקומות( את מאמר 
)שבת קיח.( 'עשה שבתך חול' – כבר מימות  חז"ל 

החול תתחיל לעשות את שבתך.

כיוצא בזה היה אומר, שזהו גם מה שאמר 
הפייט 'יום זה מכובד', היאך, 'מכל ימים', אם 

מתחילים כבר בימות החול.

ְקחּו ֵמִאְּתֶכם ְּתרּוָמה ַלה' ֹּכל ְנִדיב ִלּבֹו 
ְיִביֶאָה ֵאת ְּתרּוַמת ה' )שמות לה, ה(

הבאה עצמית
רבי יצחק קארו זצ"ל, דודו של מרן  הקשה 
בספרו 'תולדות יצחק', לשם מה  ה'בית יוסף', 
מדגישה התורה את ענין ההבאה שאמרה 'יביאָה 

את תרומת ה''.

כי  ומבאר, 
חטא  קודם 
היתה  העגל 

'וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר צוה ה'' )לה י(.

לעשות המשכן 'בכם' - בתוך לבבנו
בספר 'ברית אברם' )ד"ה וכל חכם לב( הקשה שתיבת 'בכם' נראית 
לכאורה מיותרת, והיה די לכתוב 'וכל חכם לב יבואו ויעשו' 
וגו'. ופירש, שהכי קאמר: 'כל חכם לב' - יבואו לעשות את 
המשכן 'בכם', להשכין את השכינה בתוך לבו! וכמו שאמרו 
)שמו"ר לג ח( שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ע"ה  חז"ל 
שאפילו אחד מישראל יכול לעשות את המשכן, שנאמר )לעיל 
כה ב( 'מאת כל איש אשר ידבנו לבו'. והוא על דרך הכתוב )לעיל 

כה ח( 'ושכנתי בתוכם' וכידוע דברי הספרים )אלשיך הק' שם, בראשית כג 

ו ועוד; של"ה הק' תענית נר מצוה כח( שמה שלא נאמר 'ושכנתי בתוכו' אלא 

'בתוכם', בא לומר שהשי"ת שוכן בתוך כל אחד ואחד, במשכן 
שהוא עושה לו בתוך לבו!

לעשות מהבית 'מקומות הקדושים'
הגאון רבי שמואל לוריא זצ"ל, היה מיושבי עיר הקודש 
צפת. במלחמת העולם הראשונה גלה לרומניה והיה שם 
מורה הוראה, נפשות בני הקהילה נקשרו בו, וכאשר שב 
כדי  'קוויטלעך'  לו  שולחים  היו  הקודש  לארץ  לעלות 
שיזכיר אותם במקומות הקדושים שבצפת. כאשר הזדקן 
ולא היה כוחו במתניו כבצעירותו, כבר לא היה מסוגל 
לרדת ולעלות ב'בית החיים' אשר בהר כדרכו מימים ימימה, 
אמר ר' שמואל: מעתה אעשה את ביתי ל'מקומות הקדושים'! 
שולחני בו אני אוכל ומיטתי בה אני ישן, הם יהיו 'המקומות 
הקדושים' בהם אעבוד את השי"ת! ושם אתפלל על כל 

היהודים השולחים אלי את פתקותיהם.

האדם מקשר את העולמות
'משכן' זה שבתוכנו - איך בונים אותו? מבואר בספר 
)לעיל כו טו(  'דגל מחנה אפרים' )תרומה ד"ה ועשית(, על מאמר הכתוב 
'ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים', 'להבין 
זה, איך שהוא נוהג גם בזה הזמן'. ומביא בשם זקנו ה'בעל 
שם טוב' הקדוש זצ"ל, ש'קרש' הוא אדם. ומבאר שם את 
דברי הבעל שם טוב, כי קר"ש הוא אותיות קש"ר, וזה רומז 
לאדם 'שהוא המקשר את כל העולמות ומייחדם זה בזה' ]כי 
האדם הוא ממוצע בבריאה שברא השי"ת, שיש את המלאכים והשרפים 

שהם נעלים וגבוהים ממנו, ויש את המדרגות של חי, צומח ודומם, שהם 

מתחתיו. והאדם הוא המקשר שביניהם, שהוא מחבר בין העולם הזה הגשמי, 

לעולמות הרוחניים העליונים. והכל תלוי בעבודת האדם, שאם הוא מעלה 

את עצמו - הוא מגביה את המדרגות הנמוכות ממנו, ואת הנעלות ממנו, 

וכל הבריאה מתרוממת על ידו, 'כל שתה תחת רגליו' )תהלים ח ז(. ואם חלילה 

להיפך - הרי הוא מנמיך ומשפיל את כל הבריאה, את הגבוהים ממנו ואת 

הנמוכים ממנו )ועיין מענין זה במסילת ישרים פ"א([. 'ולכן, צריך האדם לקשר 

עצמו ומחשבתו תמיד בבוראו, ועל ידי זה נתקשרו קודשא 
בריך הוא ושכינתיה, וכל העולמות מתקשרים ומתייחדים זה 
בזה'. ואם הוא חלילה מקשר את עצמו לדברי שטות והבלי 
העולם הזה שאין להם קיום, הרי הוא מקשר את עצמו 

בשק"ר חלילה, שהוא גם כן אותיות קר"ש.

בזה מבאר ה'דגל מחנה אפרים' את דברי הכתוב, בהוראה 
למעשה בזה הזמן, ש'עצי' הוא מלשון עצות, ו'שטי"ם' הוא 

 בה"י, פרשת ויקהל פקודי,
החודש תשפ"ג

 ניצוצי אור ופרפראות יקרות משיעורי חומש-רש"י
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 בן הרה"ג ר' פינחס הכהן ליברמן שליט"א
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התרומה אמורה להיות על ידי שבני ישראל יפרישו 
את תרומתם למשכן, והגזברים יעברו מבית לבית 
לאסוף את כל התרומות. כדכתיב )לעיל כה, ב( 'ויקחו לי 
תרומה', שהגזברים יקחוה מבתי בני ישראל. אך כיון 
שחטאו בעגל, שבו מיהרו כולם בעצמם להביא את 
תכשיטיהם וזהבם לעשיית לעגל, שנאמר 'ויתפרקו 
)לעיל לב, ג(, לכן אמר  כל העם את נזמי הזהב ויביאו' 
הקב"ה כעת, כדי לכפר על מעשה העגל יהיה עליהם 
להביא בעצמם את הנדבות, ולא יבואו הגזברים אל 
בתיהם, אלא 'יביאָה', כל אחד יביא בכוחות עצמו.

ֶאת ִּבְגֵדי ַהְּׂשָרד ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש )שמות לה, יט(

שיעבוד החושים לעבודתו

כתב בספר 'ברית אברם', שתיבת 'השרד' נוטריקון 
דיבור. כי כל אלה החושים  ראייה  הרהור שמיעה 
צריכים להיעשות לשרת בקודש, להשתמש בהם 

עבור הקדושה ולעובדו יתברך.

ַוָּיֹבאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים )שמות לה, כב(
מקום שבעלי תשובה עומדין

הנשים,  'על'  האנשים  שבאו  נאמר  מה  מפני 
שמשמע שהיו גבוהים מן הנשים, והרי הנשים לא 
חטאו כלל בחטא העגל )תנחומא, כי תשא יט(, ואם כן לכאורה 

הן עדיפות על האנשים.

פירש ה'חידושי הרי"מ' זצ"ל ]נלב"ע כ"ג אדר תרכ"ו[ 
)עי' שפ"א תרל"ה ותרמ"ג ד"ה בשם, ועי' ליקוטי יהודה(, בדבריו האחרונים 

קודם פטירתו, וכן פירש מהרא"ל צינץ זצ"ל )עי' מלא 
העומר פס' ה ד"ה א"י(, כי היא הנותנת. שכן במקום שבעלי 

תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד 
)ברכות לד:(. וכאן היו האנשים בעלי תשובה, לכן עמדו 

במדרגה עליונה מעל הנשים.

עם הנשים וסמוכין אליהם

הסכמת הגברים
ולשם מה אכן באו האנשים להתלוות לנשותיהם 

בעת שמנדבות את תכשיטיהן.

אלא, ביאר ב'ספורנו', כי הגברים באו כדי להראות 
נשותיהם. שהרי  ליבן של  לנדבת  את הסכמתם 
)ב"ק קיט.( שאין מקבלים מנשים  במפורש אמרו חז"ל 
דבר מרובה כי אם דבר מועט, וטעמא דמילתא, 
דחיישינן שמא אין רצונו של בעלה שתתרום תרומה 
גדולה כל כך. לכן באו האנשים על הנשים, להראות 
שהם מסכימים בהסכמה גמורה לכך, וכי הכל נעשה 

ברצון.

הנשים באו להשגיח...

ב'באר בשדה' ]דאנון[, וכבר קדמו ב'מנחה בלולה' 
כי  גיסא.  לאידך  פירשו  זצ"ל[,  רפאפורט  ]להגרא"מ 

הנשים הן אלו שהתלוו לבעליהן. שהגיעו לבדוק 
לאן הולכים נזמיהן. כי היטב זכרו שלפני זמן קצר 
התבקשו למסור את תכשיטיהן למען מטרה נעלית, 
ולבסוף נעשה מזה עגל שגרם לכליון וחרץ רח"ל. 
לכן כעת כבר לא סמכו על בעליהן ואמרו כי הן 
רוצות לראות בדיוק מה עושים עם התכשיטים 

שלהן, שלא ייכשלו שנית.

ב

'ועשית את הקרשים עצי שטים  שט"ן. והיינו  בגימטריא 
עומדים', שיעשה האדם את הקרשי"ם, שהם הקשרי"ם 

שהאדם מקשר את העולמות, באופן שאפילו הדברים הנמוכים שהם מצד השטן, 
גם הם יהיו 'עומדים' - שתהיה להם תקומה ועלייה על ידי שיקשרם לטוב 
האמיתי ]וכמו 'ויקם שדה עפרון' וגו' )בראשית כג יז(, שפירשו חז"ל )רש"י שם ע"פ בר"ר נח ח( 'תקומה היתה 
לו' - שהתעלה השדה עצמו כאשר בא לרשות אברהם, ועלייה זו מכונה בשם קימה ועמידה[. כך 

יבנה את המשכן בלבבו.

לעבדך באמת - דרך גדילתן
הרה"ק ה'ישמח ישראל' מאלכסנדר זצ"ל פירש )תרומה אות ו( את עניין ה'קרשים', על 
פי דברי חז"ל )סוכה מה:(: 'אמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בר יוחאי, 
כל המצוות כולן - אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן, שנאמר 'עצי שטים 
עומדים''. וביאר, ש'דרך גדילתן' הוא מידת האמת, שהוא לפי הסדר האמיתי 
'קרש' רומז לאמת, כי גם הוא 'דרך  בסדר האותיות, אל"ף מ"ם תי"ו. ואם כן, 
גדילתו', שכן אותיות 'קר"ש' מסודרות כך באותיות הא"ב, שהאות קו"ף קודמת 
לרי"ש ולשי"ן. ואילו שק"ר הוא בהיפוך סדר האותיות, שהשי"ן קודמת לקו"ף 

ולרי"ש שסדורות לפניה.

לגדול לגובה ולא לרוחב
הרי לנו יסוד בענין העבודה, שיהיה ה'קרש' שלנו - התקשרות העולמות 
התחתונים בעליונים, על ידי שיהיה החיבור 'דרך גדילתו' ולא שיתפשט לצדדים 

אחרים, שאז אין זו עבודת אמת!

וכפי שהיה אומר הגאון החסיד רבי ירחמיאל ישראל סעקולא מסדאוונא זצ"ל, 
שבאלכסנדר היו אומרים: כאשר גדלים לגובה - זו אמת, אך כאשר גדלים לרוחב 

- הרי זה שקר!

ויבואר על פי דברי הגאון רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל )אהל מרים - שיחות עמ' קנג(, על 
)יב.(, שנחלקו אמוראים בבריאתו של אדם הראשון,  דברי חז"ל במסכת חגיגה 
לרבי אלעזר נברא אדם הראשון מן הארץ עד לרקיע, וכיון שסרח הניח השי"ת 
ידיו עליו ומיעטו, ואילו לרב יהודה אמר רב נברא אדם הראשון מסוף העולם 
ועד סופו, וכיון שסרח הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטו, ושניהם מקרא אחד דרשו, 
שנאמר )דברים ד לב(: 'למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים 
עד קצה השמים', 'על הארץ ולמקצה השמים' - מן הארץ ועד לרקיע, 'ולמקצה 
השמים עד קצה שמים' - מסוף העולם ועד סופו. ומקשה הגמרא, שהרי הפסוק 
סותר את עצמו? ומתרצת: 'אידי ואידי חד שיעורא הוא' - אותו מרחק שיש 
מהארץ עד לשמים הוא המרחק שיש מסוף העולם ועד סופו. וביאר בזה הרב 
פינקוס, שמפני שנברא האדם גדול מן הארץ עד השמים ומסוף העולם ועד סופו, 
אף על פי שאחר החטא נתמעטה קומתו, מכל מקום עצם טבעו לא השתנה, והוא 
חפץ ומשתוקק תמיד לכבוש עוד ועוד ולהתרחב, לחבוק את כל העולם כולו. 
אך הבחירה נותרה בידי האדם, לאיזה כיוון הוא רוצה להתרחב ולהתפשט ואלו 
צדדים של העולם הוא רוצה לחבוק ולכבוש. הבוחר להתפשט כלפי מעלה, 'מן 
הארץ עד לרקיע' - משיג עוד ועוד ומתקרב להשי"ת, 'יערב לו ידידותיך מנופת 
צוף וכל טעם' )פיוט 'ידיד נפש'(. אך חלילה כאשר אין ההתרחבות כלפי מעלה, אזי היא 
לרוחב, 'מסוף העולם ועד סופו' - הוא עסוק תמיד לדעת מה קורה בכל קצה 
בעולם, מה אמר פלוני ומה דיבר אלמוני, ומה מתרחש ונהיה בכל קצוות תבל.

זהו היסוד שהזכיר הרב מסדאוונא, כי כאשר ההתרחבות 
היא ב'דרך גדילתו' - כשהוא מקשר כלפי מעלה את כל 
העולמות שתחתיו - אז התפשטותו היא אמת! כך הוא נהיה 'קרש' - לקשר את 
כל העולמות מלמטה למעלה והוא נעשה ראוי להשכנת השכינה בו! אך כאשר הוא 
מקשר את עצמו ל'עצי שטים' - לעצות היצר ולהבלי העולם ומוריד את העליונים 
זו היא התפשטות לרוחב במקום לגובה, והתפשטות כזו היא 'שקר', היפך מ'קרש'!

במסירת החומריות נבנה המקדש
זהו 'וכל חכם לב - בכם יבואו ויעשו', וכאמור - לעשות את המקדש בתוכנו! 
'רבונו של עולם, הכי עתה בדור שפל זה אני  ומעתה, אם אמור יאמר האדם: 
עדיין יכול לעשות 'עצי שטים עומדים'?! וכי יכול אני לבנות משכן ומקדש?! הלא 
אינני יכול לעשות זאת, וגם אין לי את ההשגות הנדרשות למדרגה גבוהה זאת!' 
עבורו משמיענו ה'דגל מחנה אפרים' שאפשר גם אפשר, אף בזמננו, לעשות את 
כל זה! והלא כך דרשו חז"ל )סוכה מה:( על 'עצי שטים עומדים' - 'שעומדים לעולם 

ולעולמי עולמים', זה שייך בכל דור ודור!

נדבת ה'מראות' אין לה שיעור
כ"ק אדאמו"ר ה'פני מנחם' זצ"ל הקשה )ויק"פ ד"ה בפרשה כיור וכנו( על כך שבכיור לא 
נתנה התורה שיעור ומדה כלל, שלא כבשאר הכלים שניתנו מדות מדויקות. 
ומאי שנא. וביאר, שהמראות הן הדבר החביב ביותר על הנשים, והן העלו את 
'ויעש  )לקמן לח ח(  המראות לשם השם, וכפי שפירש בזה ה'אבן עזרא' את הפסוק 
את הכיור וגו' במראות הצובאות אשר צבאו פתח אוהל מועד': 'כי משפט כל 
הנשים להתיפות לראות פניהם בכל בוקר במראות נחושת או זכוכית, והנה היו 
בישראל נשים עובדות השם שסרו מתאות זה העולם ונתנו מראותיהן נדבה כי אין 
להם צורך עוד להתיפות, רק באות יום יום אל פתח אוהל מועד להתפלל ולשמוע 
דברי המצוות'. הן ויתרו על הבלי העולם בנקודה הכי פנימית שלהן, במקום 
שמושך אותן ביותר, לטובת ההתעלות שלהן, לבוא להתפלל כל יום בפתח אהל 
מועד ההולך ונבנה, כי אין להן חפץ להתפשט לרוחב! הן רצו להתפשט לגובה, 
להעלות את העולמות התחתונים מעלה! אמר אדאמו"ר זצ"ל, שלכך אין מדה 
ושיעור לכיור, שכן אא"ז כ"ק אדמו"ר ה'שפת אמת' זצ"ל פירש )פקודי תרמ"ו ד"ה בפסוק( 
שמדות כלי המשכן ניתנו על פי נדבת בני ישראל ]וכפי שמבאר שמספר האדנים ניתנו 
על פי נדבת הלב של בני ישראל, ואם היו פוחתים או מוסיפים בנדבת הלב, היו האדנים פחות או 

יותר, וזהו )לקמן לח כז( 'מאת אדנים למאת הככר'[, ונדבה זו של המראות היא גדולה כל כך 

ששיעורה הוא בלי גבול וסוף, ולכן הכיור שנעשה מהן, הוא כלי שאין לו גבול 
ומדה! שכאשר מקריב אדם להשי"ת את הדבר החביב עליו מהכל, במקום המושך 
אותו ביותר - נדבה כזאת אין שום יכולת למדוד ולתת לה שיעור כלשהו! ועל זה 

התפאר השי"ת 'חביבין עלי מן הכל' והורה למשה לקבל את המראות )רש"י שם(.

ואם מקבל עליו האדם ש'בכם יעשו' - הוא מוכן לנדב את עצמו למשכן ה', לתת 
את ה'מראות' החביבות עליו ביותר, השי"ת שש ושמח בו 'חביבין עלי מן הכל'!

השי"ת יסייענו, שנוכל לתת את לבנו אליו יתברך. ונזכה שיבנה בית המקדש 
במקומו במהרה בימינו, אכי"ר.

)מעובד מתוך שיחת סעודה שלישית ויקהל-פקודי - החודש ה'תשפ"א(

רזא דאחד - המשך מעמוד א



ת ֵהִביאּו ֵאת  ֶ ָּכל ֵמִרים ְּתרּוַמת ֶּכֶסף ּוְנחֹשׁש
ְּתרּוַמת ה' ְוֹכל ֲאֶׁשר ִנְמָצא ִאּתֹו ֲעֵצי ִׁשִּטים 

ְלָכל ְמֶלאֶכת ָהֲעֹבָדה ֵהִביאּו )שמות לה, כד(

תרומה בלא פרסום
דקדק הדרשן רבי בנציון אריה לייב ציזלינג זצ"ל, 
המגיד משקוד )הובא בקהלת יצחק סוף פרשת פקודי( כי שתי תרומות 
נאמרו בפסוק, והפרש יש ביניהן. כי תחילה סיפר על 
מי שהביאו כסף ונחושת, ועליהם אמר שהביאו את 
תרומת ה', והדר דיבר על מי שהביאו עצי שיטים, 
ובהם כתב 'הביאו', ולא אמר 'את תרומת ה''. ומאי 

שנא.

וביאר, כי לפי שאת הכסף והנחושת הביא כל אחד 
בכיסו, כפי נדבת לבו, בלא שהבחינו בכך כל עוברי 
אורח, לכך היתה תרומתו יכולה להיות יותר טהורה 
ולשם ה'. מה שאין כן בנודבי עצי השיטים, אשר 
סחבו אותם בגלוי ברחובה של עיר, שכל המתאספים 
ראו והיללו את תרומתם וחלקו להם כבוד גדול. 
זו 'תרומת ה'' בטהרתה, כי  ומחמת כן כבר אין 

מעורבים בה גם כבוד והנאה אישית.

ְראּו ָקָרא ה' ְּבֵׁשם ְּבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור 
ְלַמֵּטה ְיהּוָדה )שמות לה, ל(

חור בנה של מרים

סניגור לרָאיה שנמחל
)ליקוטי תורה, ויקהל, ד"ה ויאמר( שבזה בא  מהאריז"ל  איתא 
משה רבינו להוכיח לבני ישראל כי כבר נתכפר 
להם עוון העגל, וכך אמר להם: ראו מי הוא העומד 
לבנות את המשכן, בצלאל בן אורי בן חור, אותו חור 
שהרגתם בשעה שעמד ומחה נגדכם בעשיית העגל 
)שמו"ר מח, ב(, והרי אין קטיגור נעשה סניגור )ר"ה כו.(, אלא 

על כרחך כבר נמחל לכם אותו העוון.

 ִאיׁש ְוִאָּׁשה ַאל ַיֲעׂשּו עֹוד ְמָלאָכה
ִלְתרּוַמת ַהּקֶֹדׁש )שמות לו, ו(

קול המעורר
הקשו ה'חידושי הרי"ם', וכן ה'שר שלום' מבעלזא 
זצ"ל )מדבר קדש(, מהו 'אל יעשו עוד', הוה ליה למימר 

'אל יביאו עוד'.

אלא, ביארו, ציווי זה אכן אינו לתורמים, אלא 
לעושי המלאכה. כי כל זמן שעושי המלאכה עמלו 
בכלי עבודתם, היו הלמות הפטיש גורמות להלמות 
ליבם של כלל ישראל, בהרגשת 'קול דודי דופק', 
והבעירו בקרבם התלהבות לנדבה. וכך לא היתה 
אפשרות לעצור את התרומות. כיון שרצו לעצור 
את ההבאה, הוצרכו להפסיק את המלאכה. רק כך 

שקטה שלהבת היקוד שבתוכם.

ַוִּיְהיּו ַהְּכֻרִבים ֹּפְרֵׂשי ְכָנַפִים ְלַמְעָלה )שמות לז, ט(

קבלת התפילות בכוח האחדות
כתב ה'תפארת שלמה' ]נלב"ע כ"ט באדר תרכ"ו[ לבאר 
מה שאומרים בנוסח קדושת 'כתר', 'משרתיו שואלים 
זה לזה לזה איה מקום כבודו להעריצו', כי 'משרתיו' 
היינו עובדי ה' העומדים לשרת לפניו בעבודתם. 
ולזה אמר שאם 'שואלים זה לזה' באחדות ובלב 

אחד, אז זוכים כי 'ממקומו הוא יפן ברחמיו'.

'ויהיו  על פי זה ביאר עוד לרמוז הכא, אימתי 
הכרובים פורשי כנפים למעלה'? בשעה אשר 'ופניהם 
איש אל אחיו', רק אז תתקבל צלותהון ובעותהון.

ה ְוִׁשְבִע֔ים  ְוֶאת־ָהֶאֶ֜לף ּוְׁשַב֤ע ַהֵּמאֹות֙ ַוֲחִמָּׁש֣
)שמות לח, כח(

טעמים של היזכרות
)שמו"ר נא, ו( כי אותם אלף ושבע מאות  אמרו חז"ל 
ושבעים וחמשה שקלים נעלמו מעיני משה רבינו 
ולא זכר עבור מה הוקצו, עד שהאיר הקב"ה את 
עיניו שמהם נעשו ווים לעמודים. על פי זה ביאר 
ב'פענח רזא' )כאן; ועי' קול דוד ]וויינשטוק[ ושמן למנחה(, שלכן יש כזה 
טעם של אזלא גרש על תיבת 'ואת האלף', כי היא 
נגינה המורה על קריאת התפעלות של אדם המרים 

קולו בהטעמה כשנזכר דבר מה שנשכח ממנו.

חשבונית לקמצנים
הכסף  בעוד שאצל  כי  כאן,  מצאנו  פלא  דבר 
והנחושת יש פירוט מדויק מה נעשה מכל שקל 
ושקל, הרי שבזהב אין פירוט, רק ציון כללי של 

הכלים שנעשו מהם.

מי  השיטה  היא  כך  אכן  כי  העולם  ואומרים 
שנותן מעות מועטות לצדקה, הוא עוד יבוא וישאל 
בחקירות ובירורים אין סוף לדעת מה נעשה כל 
פרוטה, ולמי הלך הכסף, ומה קנו בו, ולאיזה עני 
הגיע, ואם הוא באמת עני ולמה נותנים לו. ואילו 
יפה,  ובעין  יותר  גדולים  אלו שתורמים סכומים 
נותני ה'זהב', הם נותנים ברוחב לב, ואינם מקפידים 
לדקדק בדרישות וחקירות ולמי ולמה בדיוק שימשה 
תרומתם. די להם לשמוע שהקימו בה משכן ויצרו 

ממנה כלים. כך היא דרכו של עולם...

חשדנות בחפצי שמים
עמד על הדבר הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל )אזנים 
לתורה, ד"ה אשר פקד(, שבמעשה העגל לקחו כל כך הרבה 

נזמי זהב, ולבסוף לא יצא ממנו כי אם עגל קטן, 
ולא מצינו שביקשו פירוט היכן הלך הכסף. מה שאין 
כן במשכן שהקימו בנין מפואר עשוי כולו זהב וכל 
מחמדי עין, מיד שואלים הם ומקשים לאן בדיוק 
הלכו תרומותיהם, ושמא אי מי מעל וגנב מהקופה. 
וביאר, כי לא דבר ריק הוא, שכן לדבר שהוא לשם 
שמים יש התנגדות והסתרות... לכך כאשר נעלם 
מעיני משה לפי שעה אותם אלף ותשע"ה, החלו 
הכל מתלחשים בחשדנות. והמשטינים שבחבורה 
כבר ידעו לספר כי 'כעת מובן איך פתאום העשיר 
משה' )עי' נדרים לח.(, והלא אינו שולח ידו במסחר ולא 
עוסק במלאכה, על כרחך שהעלים לכיסו את האלף 
ותשע"ה, כך אמרו אותם הליצנים. טרם יתסוס 
ההמון, בא הקב"ה והאיר את עיניו להצילו מקינטור 

ולזות שפתיים, ונזכר שעשה מהם ווים לעמודים.

 ַוְיַרְּקעּו ֶאת ַּפֵחי ַהָּזָהב ְוִקֵּצץ ְּפִתיִלם
)שמות לט, ג(

 כמו 'לרוקע הארץ', כתרגומו: ורדידו,
טסין היו מרדדין מן הזהב

להפוך את הארציות לשמימיות
ידוע מאמרם של הרה"ק מקאצק זצ"ל )עי' פני מנחם ויקהל 
תשנ"ה, ס"ג מאמר א; ועי' אמת ואמונה תשלט( וה'חידושי הרי"מ' זצ"ל )עי' 

שם משמואל, חיי שרה תרע"ד; שם, ויצא תר"פ(, ומטו בה משמם של שאר 

צדיקי עולם )צוף אמרים על הגש"פ, ד"ה והארץ, בשם הרה"ק מקוברין זצ"ל; שפתי צדיק, 
פסח כז, בשם הרר"ה מאלכסנדר זצ"ל; ועי' באר מים חיים בהעלותך י, לו(, על הפסוק 

'השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם' )תהלים קטו, 
טז(, שאין הכוונה שהארץ הופקרה לבני אדם למלא 

בהם תאוותם חלילה. אלא אדרבה, נתן את הארץ 
לבני אדם כדי לעשות גם ממנה שמים.

רש"י,  לשון  את  ולבאר  להמליץ  יש  זה  לפי 
''וירקעו' – כמו 'לרוקע הארץ'', שניתן לפרש 'לרוקע 

הארץ', שמהארץ יש לעשות רקיע ושמים, ואכן זכו 
על ידי המשכן לתקן ולהעלות את הארציות ולמעלה 

השמימית הגבוהה.

תרדד את עצמך וגשמיותך
)אור ישרים, מירא דכיא, הע' כד; ועי' בית אהרן, ליקוטים, בשם הרה"ק  מסופר 
הרה"ק רבי מרדכי  ר"ש מקארלין זצ"ל( על אחד שנכנס אל 

דעם  דינען  וויל  'איך  לו  ואמר  זצ"ל,  מלכוביץ 
באידיש,  ה'[.  את  לעבוד  רוצה  ]אני  אייבערשטער'ן' 
'דינען' משמש גם כרידוד ודיקוק. זיהה הרבי את 
הלה שלפניו כמי שמשוקע בגשמיות, ואינו אומר 
כן אלא משפה ולחוץ, פנה ואמר לו: הקב"ה הלא 
הוא כבר דק מן הדק, אין צורך לרדדו. רק אתה 
עבה ומגושם. על כן 'זיך דארפסטו דינען'... כלומר, 

תרדד את עצמך ואת גשמיותך.

ַוְיַרְּקעּו ֶאת ַּפֵחי ַהָּזָהב ְוִקֵּצץ ְּפִתיִלם ַלֲעׂשֹות 
ְּבתֹוְך ַהְּתֵכֶלת ּוְבתֹוְך ָהַאְרָּגָמן )שמות לט, ג(

עשירים מעורבים בין הבריות
)ה( כי יש בני  הרה"ק ה'שפתי צדיק' זצ"ל  אמר 
אדם עשירים המתנפחים מהזהב שלהם, 'פחי הזהב', 
'וירקעו בתוך התכלת ובתוך  ועליהם אמר קרא 
הארגמן'. שרמז בכך שרידדו את הזהב וטוו ממנו 
חוטים בתוך שאר המינים, שגם העשירים עליהם 
להיות ענווים ומעורבים עם הבריות. הם לא באמת 

יותר מיוחדים משאר בני אדם. 

ְוִקֵּצץ ְּפִתיִלם )שמות לט, ג(
כח המשכן נגד האויבים

הביא בעל הטורים כי 'ִקצץ' מופיע שלש פעמים 
במסורה. 'וקצץ פתילים' דהכא, 'קצץ עבות רשעים' 
)תהלים קכט, ד(, 'וקצץ חנית' )שם מו, י(. רמז, שבזכות המשכן 

היו מתגברים על אויביהם ומקצצים חניתותיהם.

סגולת הציצית
)מנחות מד.( מסופר על אותו תלמיד שהלך  בגמרא 
לעשות דבר עבירה ובאו ארבע ציציותיו וטפחו לו 
על פניו. כי סגולה יש בציצית להציל מן העבירה. 
ואיתא )פרדס יוסף; ועוד( שגם זה מרומז באותה המסורה, 
'וקיצץ פתילים בתוך התכלת' היינו מי שקיצץ  כי 
פתילי התכלת שלו ונמנע ממצות ציצית, בזה גורם 
'וקיצץ חנית', שלא תהיה לו חנית להילחם  אשר 
כנגד יצרו. ואחר אשר 'וקיצץ עבות רשעים', שניתק 
העבותות והחבלים המונעים אותו מהעבירה, מי 

כעת יגן עליו.

ן ֵמַעל ָהֵאֹפד )שמות לט, כא( ֶ ְוֹלא ִיַּזח ַהחֹשׁש
פיו ולבו שוים

ד' 
ֹ
'ֵאפ ואילו  הלב,  כנגד  הוא  שהחושן  ידוע 

'פה'. ובמה שהזהירה כאן התורה שלא  בגימטריא 
יזח החושן מעל האפוד, מובא בספרים )דגל מחנה אפרים, לעיל 
כח, כח( שבא לרמז אזהרה להיות פיו ולבו שוים, ולא 

להיות אחד בפה ואחד בלב, זהו 'ולא יזח החושן מעל 
האפוד', שלא תהא חציצה בין הפה ללב.

ַוֵּתֶכל ָּכל ֲעֹבַדת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני 
ה ֵּכן ָעׂשּו  ֶ ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֹשׁש

)שמות לט, לב( 

העבודה תמה, אך לא הנדיבות
מבאר ה'אור החיים' הקדוש כי לא אמר שישראל 
כילו את כל עבודת המשכן אשר נצטוו, משום שבני 

ג



 נציבי מכון נציבי מכון ‘אור חדש' ‘אור חדש'
 אשר נשא לבם אותם להיות עמודי התווך

 ופטרוני המכון בהפצת מעיינות התורה והחסידות

אלה יעמדו על הברכהאלה יעמדו על הברכה

ישראל אכן לא כילו. הם רצו לתת עוד ועוד, אבל 
העבודה עצמה תמה.

]על דרך משל באותו עני ורעב שהוזמן לסעודת עניים, ישב ואכל 

את כל מנתו שניתנה לפניו. לכשסיים שאל אותו הממונה: האם סיימת 

לאכול? ענה האביון, אני לא סיימתי, אלא שהאוכל הסתיים. הוא 

מצדו היה רוצה להמשיך... כה היתה תשוקת ישראל עזה להמשיך 

עוד ולהרים את תרומת המשכן.[

ְּביֹום ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש )שמות מ, ב(
יום שהוא חודש

הקשה ה'בני יששכר' בספרו 'אגרא דכלה' מאי 'ביום 
החודש', הוה ליה למימר 'באחד לחודש הראשון'.

ומתרץ, על פי מה המפורסם ברבו הרבי מלובלין זצ"ל, 
אשר היה רושם בימי חודש ניסן את אשר יארע בכל 
השנה, בכל יום בחודש ניסן צפה חודש נוסף בעתיד. 
בא' בניסן – על ניסן, בב' בחודש – על אייר, בג' – 
על סיון, וכן הלאה ]וכידוע שבשנתו האחרונה רשם רק בימים 
הראשונים של ניסן, כי כיון שהגיע לרשום את חודש מנחם אב – חדל 

לכתוב. בהמשך הובנו הדברים, כי אכן פטירתו היתה בתשעה באב[. 

על פי זה ביאר ה'בני יששכר' בהאי קרא, 'ביום החודש 
הראשון באחד לחודש', כי כל יום צופן בו חודש שלם.

ְוַׂשְמָּת ֶאת ֶהָחֵצר ָסִביב )שמות מ, ח(

חצר שלמה בלא רוחניות
וכי החצר מבנה היא שמקימים אותה מסביב, והלא 
אינה אלא פועל יוצא. שאם מקיפים מגרש בקלעים 
ימה ונתינה, 

ׂ
מתהווה מאליה חצר, ומה שייך בה לשון ש

שאמר בה 'ושמת את החצר'.

ואפשר לבאר בדרך צחות שיש בה מוסר כליות, 
על פי המובא ב'מאיר עיני הגולה' )תקמז( שבאלול תרי"ט 
ה'חידושי הרי"מ'  כשהקימו את ביהמ"ד בגור, התהלך 
זצ"ל בחצר עם נכדו רבי בונם מלובלין, ובתוך כך אמר 
לו: דע לך, שכאשר מתמנה מנהיג חדש, מטבע הדברים 
נצרכים לדברים הרבה – בית מדרש, שולחנות, ספסלים, 
גבאים, משמשים וכיוצא בזה. ואז מגיע ה'בעל דבר', 
ונחרד כיצד יוכל לעמוד נגד כל זה. ומהי עצתו לבסוף? 
הוא אינו צריך כי אם לקחת את הנקודה הפנימית של 
הצדיק לעצמו, ואז הכל יכול להמשיך להסתובב הלאה, 
אבל העסק כבר אבוד. יש חצר שלמה רוחשת, אבל 
אפס רוחניות בתוכה. הפטיר ה'חידושי הרי"מ' ואמר: 
ן לו לקחת את הנקודה  יעזור השי"ת שנתגבר ולא ניֵתּ

הפנימית.

לפי זה, הרי גם כאן נבנה משכן עם כהן גדול וסגנים 
וממונים, לכן אמר הקב"ה למשה רבינו 'ושמת את החצר 
סביב', שיהא המשכן במרכז ועיקר, וה'חצר', כלומר כל 
המערכת על פרטיה, לא יהיו אלא סביב למשכן וטפלים 

לו. היינו לשמור על הנקודה הפנימית.

ה ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ַוִּיֵּתן ֶאת ֲאָדָניו ... ַּכֲאֶׁשר  ֶ ַוָּיֶקם מֹשׁש
ה )שמות מ, יח–יט( ֶ ִצָּוה ה' ֶאת מֹשׁש

סתם משה
מאחר שהפסוקים עוסקים כולם במעשי משה, היה 

יותר נכון לומר, 'כאשר ציוה ה' אותו', שבו פתח ודיבר 
הכתוב תחילה. ולמה חזר ופירט שוב 'את משה'.

אמר הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר )חשבה לטובה( כי 
'כאשר ציוה ה' את משה', הכוונה משה סתם מן השוק, 
כי משה רבינו לא הרגיש שום הרגשה עצמית בזה. אלא 
שהקב"ה צוה לאחד ששמו משה להקים את המשכן 
והלה מקים, אך לא שינה הדבר את הרגשתו לגאוה 
כלשהי ותחושה עצמית. ומהאי טעמא חזר הדבר ונשנה 
שוב ושוב 'כאשר ציוה ה' את משה', שאצל משה היה 

הכל כאילו מצֶוה ה' לאיזה משה שהוא.

ַוַּיֲערְֹך ָעָליו ֵעֶרְך ֶלֶחם ִלְפֵני ה' )שמות מ, כג(
לחם במדבר

מעשה שנפגש ה'אמרי אמת' זצ"ל עם רב גדול אחד, 
והעלה ה'אמרי אמת' שאלה מניין היה להם קמח ללחם 
הפנים במדבר. אמר אותו הרב, כי שמא במדבר לא 
מדברי  ראיה  והביא  והוסיף  הפנים.  לחם  כלל  היה 
המשנה )מנחות מה:( שבמשך ארבעים שנה שהיו בני ישראל 
במדבר לא הקריבו שתי הלחם, ושמא גם לחם הפנים 
לא הקריבו, ומאותו הטעם, שלא היה להם קמח. מיד 
החווירו פניו של ה'אמרי אמת', והשיחה הסתיימה. 
כיון שיצא ממקום המפגש, ניגש אליו חתנו רבי יצחק 
מאיר ב"ר משה בצלאל לפייסו, ואמר, 'וכי אם שוכחים 
משנה...', כלומר, מה מקום לחיוורון העז כאשר נשכחה 
ממנו משנה לפי שעה. מיד הגיב ה'אמרי אמת' והפטיר: 
לא אנכי שכחתי משנה, אלא שהלה שכח פסוק. שהרי 
מקרא מלא דיבר הכתוב 'ויערוך עליו ערך לחם לפני 
ה'', הרי להדיא שהיה לחם הפנים במדבר. ה'אמרי 
אמת' השתומם מכך שאותו הרב שכח מקרא מפורש 
בתורה, אך לא העיר לו על כך בשיחה, שלא תהא לרב 

זה חלישות הדעת מחמתו.

ְּבֹכל ַמְסֵעיֶהם )שמות מ, לח(
אף מקום חנייתן קרוי מסע

היהודי הנודד
אמרו רמז בזה, כי יהודי בגלותו לעולם אינו קבוע. 
כי כאשר אנו בגלות, גם אם מתחילים להרגיש כאילו 
הוקל והונח לנו, יש לזכור כי לא באנו עדיין אל המנוחה 
ואל הנחלה, ואין זו אלא חניה בתוך מהלך המסע, עד 

ֵענּו בגבולנו ברחמיו יתברך. אשר ִיּטָ

סיום הפרשה
בלי כל סימן

בכל החומשים נדפס בסוף הפרשות סימן למנין פסוקי 
הפרשה. אך בפרשה זו אין כל סימן למספר הפסוקים 

בפרשה.

חידש בחריפותו הרה"ק רבי מנחם מנדל מליובאוויטש 
זצ"ל )אגרות קודש חכ"א, אגרת ז'תתקפא(, כי יתכן שהיה כתוב בספרים: 
'צ"ב פסוקים, בלי כל סימן', כשהכוונה כי תיבות 'בלי 
כל' משמשות כסימן לזכור שפסוקי הפרשה הם צ"ב. 
בא מעתיק 'חכם' אחד ואמר, כי אם הפרשה נותרה 
בלי כל סימן, עדיף להשמיט את כל השורה, כך נותרנו 

באמת ללא כל סימן...

 הרב אליעזר דוד איצקוביץ ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב חיים אברהם בראך ומשפחתו שיחיו
ניו ג'רזי - ארה"ב

 הרב ירמי בראך ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב ישראל שמעון בריקמן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב יהודה לייב אברהם גוטמן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב יוסף גליקסמן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב אברהם יעקב גרינשטיין ומשפחתו שיחיו
פלעטבוש - ניו יורק

 הרב ידידיה גרינשטיין ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב שלמה הלר ומשפחתו שיחיו
ניו ג'רזי - ארה"ב

 הרב אלימלך טבק ומשפחתו שיחיו
ליקווד - ניו ג'רזי

 הרב משה טבק ומשפחתו שיחיו
ליקווד - ניו ג'רזי

 הרב מנדל טייטלבוים ומשפחתו שיחיו
לונדון - אנגליה

 הרב חיים בער יוסטמן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב אהרן לב ומשפחתו שיחיו
ירושלים - ישראל

 הרב יעקב יוסף לב ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב יעקב זעליג לנדא ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב דוד מרגלית ומשפחתו שיחיו
לונדון - אנגליה

 הרב שלמה חנוך אברמצ'יק ומשפחתו שיחיו
פלעטבוש - ניו יורק

 הרב יעקב מאיר פיגה ומשפחתו שיחיו
ליקווד - ניו ג'רזי

 הרב חיים פישר ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב יהושע פרגר ומשפחתו שיחיו
ליקווד - ניו ג'רזי

 הרב נפתלי פרידמן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב מרדכי צבי קאהן ומשפחתו שיחיו
לונדון - אנגליה

 הרב אברהם משה קראוס ומשפחתו שיחיו
לונדון - אנגליה

 הרב יעקב קריימן ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב שמואל שחורי ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 הרב יוסף שטרייכר ומשפחתו שיחיו
ברוקלין - ניו יורק

 6:15 - שיעור בתלמוד ירושלמי,
 6:35 - שיעור דף היומי בבלי, לאחמ"כ תפילת שחרית,

 אחר תפילת שחרית שיעור בחומש רש"י
··· 

יום חמישי בשעה 21:15 שיעור בספה"ק שפת אמת

מנחה ער"ש: 10 דק' לאחר זמן הדה"נ
בין קבלת שבת לתפלת ערבית

דרשה מענייני הפרשה ודברי התעוררות

מנחה שב"ק: בזמן הדה"נ
רעוא דרעוין בהשתתפות מורנו הרב שליט"א

בשיחת כיבושין ורעותא דלבא

 ניתן לשמוע את שיעורי מורנו הרב שליט"א בטלפון: 073-321-1945
 * לשידור חי

 שלוחה 2<1 - שיעור חומש רש"י
 שלוחה 2<2 - שיעור שפת אמת
שלוחה 2<3 - שיעור דף היומי
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