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פרשת תרומה
ד' באדר א' התשע"ט

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
על סבו של רש״י מסופר שהיה מטאטא כל ערב שבת את בימת ארון הקודש בזקנו 

הארוך שירד על פי מידותיו.

נתאר לנו את המראה הזה. זקן מופלג, מגדולי הדור, שאינו מתבייש לבזות את עצמו 

בעיני רואיו ומטאטא את הבימה בזקנו. ר׳ ירוחם, המשגיח דמיר, מבאר עוד יותר: אותו 

צדיק לא עשה את הפעולה הזאת במקום מטאטא, אלא הוא עצמו, בכל רמ״ח ושס״ה 

שלו, הפך למטאטא כדוגמת זה שרוכשים בחנות...

הרי לנו מה גדלה חשיבותה של בימה זו שלפני ארון הקודש שהיא המקום המקודש 

ביותר בכל בית הכנסת, לאחר הארון עצמו, כמובן. נושא זה של נתינת כבוד ויקר לבית 

הכנסת ובית המדרש היה חדור בתודעתם של יהודים בכל הדורות, ומי שזלזל אפילו 

במשהו בקדושת המקום, ולו רק בדבורים ובשיחות בעלמא, כבר נחשב לאחד הריקים.

אחד הדברים החמורים שמזכיר רבינו יונה ב׳שערי תשובה׳ בחומרת המצוות והעבירות, 

הוא זה שמזכיר שם שמים במקום מטונף או בידים מטונפות. 

הבה נתבונן: וכי כרת יש על מעשה זה? סקילה? חנק? אלא ללמדנו בא שיחס של כבוד 

יותר מהרבה  לפעמים  והתפילה, חשוב  התורה  לימוד  בעת  ונפשית  גופנית  ואצילות 

מעשים אחרים.

שהרי תורתנו, תורת א-ל משמים היא. כל לימודה, עבודתה ומצוותיה, קדושות וטהורות 

הן, ולכן דורשים מאתנו להתקדש ולהיטהר בעת עשיית המצוות ולימוד התורה.

ואיזה כבוד ויקר לאלוקי ישראל יש יותר משמירה מכובדת על בימת ארון הקודש? 

כל יהודי שכבוד שמים חשוב בעיניו וחפץ הוא להגדילו ולהאדירו, חובה עליו לשמור 

מכל משמר את ארבעת כתליו של בית המדרש, וביותר - את אותה רחבה, שזקנו של 

רש״י טאטאה בזקנו.

מאז ייסודה של רמת אלחנן מבקש הרב מרא דאתרא לבל יעלו ילדים על בימת ארון 

הקודש, ושלא יהפכוה למגרש משחקים. מחזה שכזה הוא ההיפך הגמור ממה שעשה 

זקנו של רש״י. ילדים קטנים, וגם לא כל כך קטנים, ולפעמים גם מבוגרים המעוניינים 

לקצר את דרכם, חוצים את הבימה ומחללים את קדושת המקום.

אם רוצים באמת ובתמים שילדינו ישמרו על קדושת בית הכנסת ובית המדרש, כדאי 

להחדיר אל תוך לבנו את אחד מכללי החינוך היסודיים ביותר: הילדים לוקחים דוגמא 

מאתנו, וכפי יחסו של האב ושאר המתפללים אל קדושת בית הכנסת כך ידאגו גם הם 

לקדושת המקום. אם יתבוננו באביהם ויראו שהוא שומר על עצמו מכל משמר שלא 

לשוח בדברי חולין בבית הכנסת, גם הם יעשו כך, וחלילה להיפך.

אם המבוגרים ״רק״ מצחקים ומתלוצצים, מדברים ומפטפטים, זה כבר מספיק להחדיר 

בילד יחס של זלזול לבית הכנסת, ובעוד שהחילול של המבוגר מתבטא במה שמתאים 

לגילו, הרי שהקטן יתרגם את הדברים להשתוללות ליד בימת ארון הקודש.

אין אנו שמים לב שבמו ידינו אנו מחנכים את יוצאי חלצינו להתנהגות שאיננה הולמת 

את קדושת ביהכנ״ס. גערות לא תעזורנה, צעקות והכאות לא תועלנה. מה הם אשמים? 

מדוע שהם ינהגו באיפוק בתוך ביהכנ״ס אם אנחנו לא עושים כך?

גם  ואז  בית הכנסת  כולנו על קדושת  ונשמור  יאמרו הדברים במלוא חומרתם: הבה 

תתקבלנה תפילותינו באהבה וברצון לפני אדון כל.

היו  במצרים  לארץ  בחוץ  כשהייתי  שליט"א:  מרן  סיפר 
בכל  מאוד  בקיאים  והיו  נעימים,  קולות  בעלי  חזנים  שם 
המקאמת, ללא סטיות. במקאמת זה לא חכמה שכל אחד 
ואחד יאמר ׳אני יודע מקאמת׳ וגמרנו. ידוע שיש כללים 
להיכנס  אסור  סטרי,  חד  שהוא  מקאם  יש  במקאמת, 
מהמקאם הזה למקאם הזה, צריך לדעת איך ללכת ואיך 
׳יוצא דופן', זה  לבוא, פתאום הוא עף למקאם אחר כמו 

צורם את האוזן. צריך לדעת שיש כללים בדברים האלה.
ואנשים  יפה  להתפלל  ויודע  מיושב  ציבור  וכשהשליח 
גורם  הוא  כך  ידי  על  מצוה,  זה  אחריו,  ונמשכים  באים 
נולד  לעם  צדקתו  ויגידו  'יבואו  ויתפללו,  יבואו  שאנשים 

כי עשה׳.
את  עוזבים  קפה.  בבית  יושבים  שהיו  רבים  אנשים  היו 
ובאים  מתפלל  הזה  צבור  שהשליח  בזמן  קפה  הבית 
כולם  עדן,  בגן  שנמצאים  כמו  יושבים  אותו,  לשמוע 
מרותקים לתפילה שלו, מתפללים יחד איתו, ׳מתוך שלא 

לשמה בא לשמה׳.
חצי  נמשכת  ממוצעת  פרשה  של  התורה  קריאת  היום 
שעה בערך, ואילו שם שעה - שעה וחצי, כל פסוק היה 
כמו מנגינה יפה, בכזו נעימות, איזה קול. שם אין צעקות, 
לא הצעקה גורמת, אלא הנעימה שיש בדבר, ואתה שומע 
שעברה  רואה  פתאום  השעה,  שעברה  איך  מרגיש  ולא 

שעה ורבע, וכמו שאתה נמצא בגן עדן לא מרגיש בכלל.
וגם  להנעים.  שיודעים  טובים  חזנים  כשיש  הוא  כך 
כשהציבור סבלן, שם הציבור סבלני, פה אם יקרא שעה 
באותו  תיכף  אותו  יפטרו  הפרשה,  קריאת  ורבע  שעה   -
היום, יגידו לו לך לך לבית כנסת אחרת, בטנם ריקה, רוצים 
החמין׳,  את  וטומנין  ׳מערבין  החמין,  את  לאכול  ללכת 

ללכת מהר לאכול...
אלה שהולכים לבקשות בשבת, שורה עליהם רוח השראה 
שירים  יאמר  שילך,  טוב  תורה,  ביטול  לא  זה  טובה. 
לו השראה של  יש  וכך כל השבוע  ותשבחות, או ישמע, 

שירה, שמחה של שירה.
שתיים  בשעה  לבקשות,  הולכים  היינו  צעירים  כשהיינו 
ושומעים שירים עד השעה שבע, בשעה  יושבים  בלילה 

שבע הולכים להתפלל שחרית, אחר חמש שעות.
כל השבוע כולו היינו לומדים וכאלו יש משהו מזמזם לי 
באוזן את כל השירים ההם, וכל התשבחות האלה, איזה 
מנגינה יפה, יש עליה רוח של קדושה, אין שכינה שורה על 
האדם רק בשמחה של מצוה שיש בו שירה, אדם שאין לו 

שירה לא יודע מה זה שירה, חבל, חבל עליו.
רבי חיים מצאנז היה אומר: "הייתי מוכן לוותר על ידיעת 
יכול  שהייתי  טוב  קול  לי  שהיה  רק  שלי  הש"ס   חצי 

לנגן לקב"ה".

העלון יו"ל לרפואת האשה הכשרה רבקה בת סוליקה תחי' בתוך שאר חולי עמו ישראל, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא אכי"ר.

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


 כיצד נקיים 
תקשורת מועילה?
נשמת התקשורת - 
הבעת אמון במחנך

התקשורת  מפתח 

הוא האמון. אם רוצים אנו בקשר עם אדם - שומה עלינו לשדר לו אמון בו ובמעשיו. 

כלל זה תקף לגבי כל תקשורת שהיא: בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין הורה 

לילדו ובין הורים למחנך ילדם. אם אדם יחוש, שבן־שיחו מזלזל בו ובכישוריו או 

מפקפק ביושרו - שוב לא יהיה מסוגל לשמוע מפיו אפילו מילה אחת.

נזק לחינוך הילד. עובדות  נגרם  גרוע מכך הוא, שבעטיו של חוסר האמון במחנך 

מהשטח מוכיחות, שלפתע ניכרת הידרדרות חדה במצבם הלימודי וההתנהגותי של 

ילדים, והמחנך אינו מסוגל להסביר אותה. ואכן מה קרה כאן? כאשר המחנך חש, 

- מתרחשת הידרדרות  דיו לעבודתו  שההורים או המנהל סבורים, שאינו מוכשר 

אוטומטית. אינסטינקטים טבעיים הם הפועלים בתהליך זה, ושלא במתכוון רפים 

ידיו של המחנך, והוא מאבד מכוח השפעתו על תלמידיו.

ומידה טובה מרובה: ככל שנשדר למחנך עידוד, הערכה ואמון בעבודתו, נראה ממש 

מעשי ניסים, כיצד מזנק הילד פלאים לפסגות גבוהות של הצלחה.

נכנס   - בו אמונם  ופסקו מלתת  עיניהם״  בו  ״נתנו  מורה החש, שהורים מסוימים 

לתסבוכת רגשית קשה; פשוט קשה לעבוד בצורה כזו. תופעה כזו קורה לפעמים 

כתוצאה מתקר כלשהו, אירוע של אי הבנה בין המורה לבין ההורים. 

לדוגמא: הורים מתרעמים על הענשה בלתי מוצדקת, לדעתם. והרי גם אם יהיה 

זה  בנושא  שלהם  והנגיעה  לילדם  הקירבה  הלוא  אמת,  של  מסוימת  מידה  בכך 

מעוותת את הפרופורציה של האירוע. על־כל־פנים הפגיעה האישית - טבעה שהיא 

גוררת החלטות פסקניות, והמורה הזה - מיד מוחלט בלבם שהוא אכזר, אדם חסר 

רגישות והבנה; וזאת -במקום לנסות להבין, כי היה זה מקרה חד־פעמי, שהרי כל 

בן־תמותה עלול למעוד; מה גם שברוב המקרים בכזו סיטואציה ההורים עצמם היו 

מענישים פי כמה וכמה, אלא שכאשר אדם מן החוץ פוגע במויש׳לה שלהם, הם 

המשך בגליון הבא מתקשים לבלוע את הגלולה... 

רבי יצחק בן וואליד - ח' באדר התר"ל
רבי יצחק בן וואליד נולד בשנת ה'תקל"ז בעיר החכמים והסופרים תטואן 
למשפחת רבנים ולאביו רבי שם טוב. נקרא על שם סבו רבי יצחק. משחר 
ילדותו העידו עליו שלגדולות הוא נועד. עוד לפני שהגיע לגיל מצוות שקד 

על לימודי התורה ומגיל צעיר התגלו בו ניצני קדושה וטהרה.
בצעירותו התייתם מאביו והוא ומשפחתו חיו בדוחק רב. מספרים שלאחר 
לחם  על הבאת  ויגעה  אימו שעבדה  על  הוטלה  הבית  כלכלת  אביו  מות 
נאלצה  רעב  חרפת  על  כשעמדו  הימים  באחד  הילדים.  מרובה  לביתה 
אימו למכור את הש"ס )סידרי משנה( של אביו כדי לקנות לחם לילדיה 
הקטנים. רבי יצחק הצעיר שראה את עצבונה של אימו החליט לעשות כל 
שביכולתו כדי לקנות את הש"ס של אביו בחזרה וכך עשה, אסף פרוטה 

אחר פרוטה עד שהצליח להשיב לאימו את ספריו של אביו שנפטר.
בו  הכירו  הדור  רבני  וכל  ובהלכה  בתורה  רב  וידע  בקיאות  גילה   17 בגיל 
והאמינו שיגיע לגדולות. בגיל 18 נשא לאישה בת למשפחת רבנים אשר 
ילדו  ילדה את בנו הבכור, אולם תוך זמן קצר נפטרה והותירה אותו עם 
הקטן. לאחר מספר שנים נשא לאישה את שמחה וידאל ביבאס- רבנית 
כולם  אשר  ילדים  עשרה  לו  וילדה  הקודש  בעבודות  לו  שעזרה  דגולה, 

עסקו בתורה ונהפכו לרבנים גדולים.
הוא  במועט,  והסתפקה  דלות  חיי  חיה  נפשות   13 שמנתה  משפחתו 

התפרנס מכתיבת שטרות ובית הכנסת שהיה ברשותו.
רבות  למשרות  וסירב  הרבה  בצניעותו  ידוע  היה  וואליד  בן  יצחק  רבי 
העיר  אנשי  אליו  פנו  אך כאשר  הלכה  בדבר  אליו  פנו  רבים  לו,  שהוצעו 
תטואן לשמש כרבם סרב. כיוון שאנשי הקהילה לא הרפו מבקשתם, עזב 
ר' יצחק את טטואן ועבר לגיברלטר. אנשי עירו שלחו אחריו שליחים על 
מנת להחזירו לעירם והתעקשו שיבוא לשמש להם כרב, לאחר בקשותיהם 
וכאב בית הדין במשך 40  ושימש כרב העיר  החוזרות קיבל את הכהונה 
לכל  ונענה  אדם  ואוהב  הליכות  נעים  צנוע,  נשאר  זה  בתפקיד  גם  שנה. 
בקשה ושאלה בנושא הלכה. הוא התגלה כמנהיג בעל שיעור קומה ודאג 

ללא לאות לבני קהילתו ולעניים יתומים ואלמנות בפרט.
יכולים  היהודית  הקהילה  של  שמנהיגיה  פסק  יצחק"  "ויאמר  בספרו 

להתקין תקנות שונות על בני קהילתם רק אם הם מונו בקונצנזוס.
בגיל 93 נחלש כוחו וגם כאשר שכב במשך 3 שבועות על ערש דווי הקפיד 
שיגיעו לביתו מנין לתפילה, ובשנת ה'תר"ל עם כניסת השבת נפטר בעת 

ששפתיו מדובבות את המילים "מזמור שיר ליום השבת".
ילוו את מיטתו לא יקראו לו בתארים  בצניעותו ציווה בצוואתו שכאשר 
אלא רק רב ודיין, ואת בניו שימשיכו במעשי צדקה. ביקש שיכריזו לבקש 

מחילה אם פגע במישהו.
השנה  וביום  לרגל  עלייה  כאתר  נודע  וקברו  תטואן  בעירו  נטמן  הוא 

לפטירתו היו באים המונים להתפלל להשתטח על קברו.
ביניהם  שהגדול  בארץ  שמו  על  נקראים  תורה  לימוד  מוסדות  מספר 

"תולדות יצחק" יושב בהר נוף שבירושלים. 

"ויקחו לי תרומה" )כה, ב(.
הכתוב  שאמר  זה   - ״ויקחו״  המלה:  על  מובא  שמעוני  ילקוט  במדרש 

)משלי ד׳(: ״כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו״.
התורה נקראת לקח טוב יותר מכל סחורה שבעולם.

בענין זה אמר רבי ישראל מאיר הכהן, בעל ה״חפץ חיים״, משל נפלא: 
ידידו והלה הוליכו והראה לו  כפרי אחד הגיע לעיר הגדולה לבקר את 

את נפלאות העיר.
חנויות עם מחסני  היו אלה  לחנויות של תבואה.  אותו  הוביל  בתחילה 
ענק, מלאים בשקי תבואה, אורז, סוכר וחביות שמן. לאחר מכן הראה 
לכפרי את חנויות הבדים והאריגים שבעיר. חנויות אלה לא היו גדולות 

כל כך ועל מדפיהן הייתה סחורה מרובה, אבל לא במידה גדושה.
מחנויות  יותר  קטנות  שהיו  המשי  חנויות  את  הכפרי  ראה  מכן  לאחר 
הבדים, בחנות לכלי כסף היו בסך הכל שני ארונות, בחנות הזהב ארון 

אחד ובחנות לאבנים טובות ומרגליות ישב המוכר ותיקו בידו...
כאשר חזר הכפרי לכפרו סיפר לכולם את אשר ראה בעיר ואמר: תמה 
כמעט  בה  אין  והלא  טובות  לאבנים  חנות  מצויה  העיר  במרכז  כי  אני 
חנות  את  העיר  במרכז  להעמיד  העיר  לבני  להם  היה  מוטב  סחורה... 

התבואה...
בין השומעים היה גם בן עיר אחד, וכאשר שמע את הדברים צחק ואמר: 
כפרי שכמותך! האינך מבין? ככל שהסחורה יקרה יותר כך אינה מצויה 
בשפע. לעיתים מחירה של אבן טובה אחת מרובה פי כמה מאלפי שקי 

תבואה!
כן הוא גם הנמשל - אמר ה״חפץ חיים״ - התורה היא ה״סחורה״, היקרה 
והטובה ביותר בעולם! אמנם, מעטים הם בני התורה ומחזיקיה אולם כל 
אחד ואחד דומה לאבן יקרה שדמיה מרובים ביותר! לעיתים שקול אדם 

אחד לפני המקום כאלפי בני אדם אחרים!

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" )כה, ח(.
עשיר אחד, קנה לבנו הקטן ארנק עשוי עור. שמח הילד מאד במתנה 

היקרה, ורץ להראות אותו לחבריו.
אחד מהם שהיה בן עניים נתקנא בחברו, על כן החליט, שמהיום והלאה 

יחסוך פרוטה לפרוטה, עד שיוכל גם הוא לקנות ארנק עשוי עור...
את החלטתו זו סיפר לאביו.

מה תועלת תהיה לך בארנק? – שאל אביו – והרי אף אם תצליח לחסוך 
מעט כסף ולקנות את הארנק בו אתה כה חפץ, לא יהיה לך דבר לשים 

בתוכו...
כן הוא גם הנמשל – אמר המגיד מדובנא – הקדוש ברוך הוא מצוה 
לבני ישראל שיעשו מקדש, אולם מתי מעשה זה ראוי? רק כאשר הם 
מקיימים בעצמם גם את "ושכנתי בתוכם", כאשר הם עושים רצונו של 

מקום ותורתו בקרבם. בניית היכלות ריקים אין בהם כל תועלת!...
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