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קחו מאתכם תרומה לה’ (לה, ה)
מהי כונת הכתוב “קחו מאתכם”?

מבאר ה”תורי זהב”, שאדם הרוצה לדעת כיצד עליו לנהוג בעבודת ה’ שלו, 
כלומר:  “קחו מאתכם”,  ידי  על  זאת  ללמוד  צריך  לה’”,  “התרומה  בעניני 
באמצעות מה שקורה אצלו ובהתנהגות שאותה הוא חושב לראויה. לשם 
דוגמא מביא ה”תורי זהב” את דברי ה”חובות הלבבות” האומר כי אדם 
שהכניס את חברו לביתו, האכיל אותו, השקה אותו, גדלו בתוך ביתו, ספק 
כל צרכיו ודאג לכל מחסורו-מצפה שלא ירע לו בתמורה, גם אם לא בקש 
ממנו מאומה על כל ההתמסרות כלפיו. באופן זה ראוי לו לאדם להעניק 
יחס דומה כלפי הקב”ה, אשר יצר אותו בחכמה וזן אותו בטובו הגדול ודואג 
לכל מחסורו בחן, בחסד וברחמים! דרך נוספת ל”קחו מאתכם” הנה להתבו־

נן בכל המתרחש סביבנו וללמוד לקח מכל ענין וענין, כפי שכותב ה”בן איש 
חיל”, וכה דבריו: מלמד דרדקי החליט באחד הימים לצאת עם תלמידיו 
העוסקים  סבלים  בשירת  הבחינו  מהרה  ועד  השוקה,  איפא,  יצאו  לטיול. 
במלאכתם, קומתם היתה שחולה ופניהם נטפו זעה, ובכל זאת הם המשיכו 
ללמוד  אפשר  השכל  מוסר  כמה  וראו  “צאו  את משאם.  בשתיקה  ונשאו 
מהם”-קרא המלמד לעבר תלמידיו-”עבור שכר מועט בן כמה פרוטות הם 
מתאמצים בכל כוחם ונושאים על כתפיהם משאות כבדים המשברים גוו של 
אדם, ומדי יום ביומו הריהם שבים לשוק, עוסקים במלאכתם ומתמידים בה. 
וראו זה פלא-לא רק שאינם נחלשים בכוחם, אלא ככל שהם מרגילים את 
עצמם לשאת משאות כבדים, כך הם מתחשלים ומוסיפים כח וגופם נעשה 
חסון וחזק יותר ויותר. כמה עלינו ללמוד מהם!”-”הנה, אף אם תשבו לפני 
במשך שש שעות רצופות ביום חם וגופכם יטוף זעה ודאי אין המאמץ מגיע 
לחצי ממאמצם של הסבלים הללו, ואם הם כה מתאמצים כדי להשתכר אל 
צרור נקוב, על אחת כמה וכמה שראוי לכם להתיגע בתורה הקדושה, אשר 
אין שיעור לגודל שכרה!” כשהמשיכו הילדים ללכת עם מלמדם, הם חלפו 
על פני חנות גדולה, אשר בתוכה ישב סוחר גדול, שקוע ראשו ורובו בספרי 
חשבונותיו. משרתו הגיש לפניו מגש שעליו אוכל ומשקה, אך הוא לא נשא 
ראשו מן הספרים. המשרת ניסה לפנות אליו בנימוס ולרמוז לו על הכבוד 
הממתין לו, אולם הסוחר הניד בראשו לשלילה ופסק:”כל עוד לא אמצא את 
פתרון החשבון הסבוך שלפני אין ראשי פנוי לעניני אכילה!”.”הרי לנו פרק 
נוסף של מוסר” פנה המלמד לתלמידיו-”אמנם יש לו הרבה נכסים וממון, 
אולם כשחשבון אחד אינו נראה לו, אין הוא מוצא מנוח לנפשו עד למציאת 
הפתרון. כך צריך האדם לחוש לגבי עסק התורה שלו, גם אם כבר הספיק 
למלא את כרסו בדברי תורה, מכל מקום אם הוא נתקל בגמרא מוקשית 
לישב את  בידו  עד שיעלה  לנפשו  ימצא מנוח  ולא  ישתה  ולא  יאכל  לא 
הקושיה.” כשעשו את דרכם לשוב לבית תלמודם, נתקלו הילדים בשני נערים 
פוחזים העושים מעשי קונדס ונוהגים מנהגי שטות: אחד רץ ברחובה של עיר 
יחף, והשני אוכל ושותה מקדרתו ברשות הרבים, זה צועק בגרון נחר וזה 
עומד ומנגן בכלי שיר. “הנערים השובבים הללו” אמר הפעם המלמד,”גם הם 
מלמדים אותנו לקח ומוסר...כדי למלא את מאויי לבם הם עושים את כל 
מה שלבם חפץ ואינם חוששים מלעג הסובבים אותם, וכך צריכה להראות 
עבודת ה’ של האדם-למלא את עצמו בעסק התורה, מבלי להוגיע את מוחו 
בלעג הבריות, ואף אם ישמע שעמי ארצות בזים לו לא יתן זאת אל ליבו, 
אלא יהגה אך ורק בתורה הקדושה”. כך מכל תמונה ומראה ומכל התנהגות 
נוכל ללמוד פרק של מוסר, אשר ילוה אותנו בכל אשר נלך וידריך אותנו 
בדרך הראויה ביותר לעבודת ה’. בענין זה הוסיף רבי ראובן קרלנשטין זצ”ל 
דוגמא, שיש בה לקח מאלף לכל אדם באשר הוא: היה זה בשעת טיסה 
מארצות הברית לישראל. המטוס היה עמוס באופן מיוחד ומלא עד להתפקע, 
לפני כל נוסע עמד תיק יד גדול ונפוח, שבו מילא את כל הכבודה שלא 
הצליח להכניס למזודות...נקל להבין, אפוא, שיכולת התנועה בשעת הטיסה 
אחד  קם  הטיסה  כדי  בלבד...תוך  ולחלום  ממומשת  בלתי  לתקוה  הפכה 
פסע  הוא  הדואבות,  עצמותיו  לחלץ מעט את  מנת  על  הנוסעים ממקומו 
לעלות  מהר  הוא  שניה.  לקומה  המובילות  במדרגות  הבחין  ולפתע  לאטו, 
למעלה ועיניו השתאו למראה המושבים המרוחים, אך אז עצר אותו הדייל 

עלון מס‘ 456
שבת פרשת ”ויקהל - שקלים“

זמני שבת
פרשת ”ויקהל -שקלים“

הפטרה: ”ויכרות יהוידע“
מברכין החודש

מוקצה ביום טוב: א. מוקצה ביום טוב 
ממוקצה  יותר  חכמים  בו  החמירו 
בשבת, ולכן קליפות הראויות למאכל 
הראויות  ועצמות  ועוף,  בהמה 
לכלבים, אף על פי שמותר לטלטלן 
לטלטלן  אסור  מקום  מכל  בשבת, 
ביום טוב. והטעם שהחמירו במוקצה 
ביום טוב יותר מבשבת, מפני שכבוד 
קדושת יום טוב קלה בעיני הבריות, 
כדי  לדבר  סייג  חכמים  עשו  ולכן 
שלא יבואו לזלזל בקדושת יום טוב.                                         
ב. אם חל יום טוב בשבת, כיון דשבת 
ודין  לזלזולי.  אתי  לא  חמירא 
המוקצה כמו בכל שבת דעלמא. ג. על 
להניח  שלא  להזהר  יש  האמור  פי 
לתוך  ועצמות  קליפות   טוב  ביום 
ראויות  אם  (אפילו  ריקה,  צלחת 
למאכל בהמה) שהרי על ידי כך הוא 
אוסר  שהוא  מהיכנו,  כלי  מבטל 
הקליפות  עם  שהוא  הכלי  לטלטל 
היום, אלא  כל  מוקצה במשך  שהם 
יש לו להניח תחילה פרי או פרוסת 
יתן  כך  ואחר  הצלחת  בתוך  פת 
שנעשית  לתוכה,  והעצמות  הקליפות 
יכול  ואז  ולהיתר,  לאיסור  בסיס 
לטלטלה אחר כך ולהשליכן לאשפה, 
או לכל מקום שירצה. אבל קליפות 
ראויות  שאינם  ושקדים  אגוזים  של 
בשבת  אף  בהמה,  למאכל  אפילו 
צריך להזהר בזה. (וכן מתבאר בש”ע 

סי’ שח ס”ח)  
(חזון עובדיה)

הלכות שבת
כללים בדיני מוקצה

רצונך,  “מה  המעבר.  את  ממנו  מנע  רב  ובנימוס 
אדוני?” שאל הדייל. “להכנס פנימה”.”מצטער, זו היא 

בקשה בלתי אפשרית, כאן זו מחלקת עסקים”.
מטעמים  המשך  כאן?”  להיות  אוכל  לא  “ומדוע 
לשולחן:”הכרטיס למחלקה זו יקר יותר”. “אין בעיה, 
אני מוכן לשלם”, השיב הנוסע, שחש כי אינו מסוגל 
כדי  אדוני,  “מצטער,  למטה.  בצפיפות  יותר  לשבת 
הרב  למטה”...מסים  לשלם  למעלה-צריך  לשבת 
לשבת  וארצה  יבוא  יום  כן,  כי  הנה  קרלנשטין: 
’למעלה’ במקום מעט יותר טוב, אולם שם כבר לא 
אוכל לשלם...אם ברצוני לשבת למעלה במקום טוב, 
יסודי  לימוד  לנו  הרי  למטה...  כך  על  לשלם  עלי 
הנחוץ לעובד ה’, היכול להלמד משיחה פשוטה בין 

דייל לנוסע בין שמים לארץ...
ומתוק האור 

המשך בעמ’ האחרון

העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז“ל
שושנה בת אסתר ז“ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז“ל

מטעמים לשולחן



קחו מאתכם תרומה לה’ (לה, ה)
מהי כונת הכתוב “קחו מאתכם”?

מבאר ה”תורי זהב”, שאדם הרוצה לדעת כיצד עליו לנהוג בעבודת ה’ שלו, 
כלומר:  “קחו מאתכם”,  ידי  על  זאת  ללמוד  צריך  לה’”,  “התרומה  בעניני 
באמצעות מה שקורה אצלו ובהתנהגות שאותה הוא חושב לראויה. לשם 
דוגמא מביא ה”תורי זהב” את דברי ה”חובות הלבבות” האומר כי אדם 
שהכניס את חברו לביתו, האכיל אותו, השקה אותו, גדלו בתוך ביתו, ספק 
כל צרכיו ודאג לכל מחסורו-מצפה שלא ירע לו בתמורה, גם אם לא בקש 
ממנו מאומה על כל ההתמסרות כלפיו. באופן זה ראוי לו לאדם להעניק 
יחס דומה כלפי הקב”ה, אשר יצר אותו בחכמה וזן אותו בטובו הגדול ודואג 
לכל מחסורו בחן, בחסד וברחמים! דרך נוספת ל”קחו מאתכם” הנה להתבו־

נן בכל המתרחש סביבנו וללמוד לקח מכל ענין וענין, כפי שכותב ה”בן איש 
חיל”, וכה דבריו: מלמד דרדקי החליט באחד הימים לצאת עם תלמידיו 
העוסקים  סבלים  בשירת  הבחינו  מהרה  ועד  השוקה,  איפא,  יצאו  לטיול. 
במלאכתם, קומתם היתה שחולה ופניהם נטפו זעה, ובכל זאת הם המשיכו 
ללמוד  אפשר  השכל  מוסר  כמה  וראו  “צאו  את משאם.  בשתיקה  ונשאו 
מהם”-קרא המלמד לעבר תלמידיו-”עבור שכר מועט בן כמה פרוטות הם 
מתאמצים בכל כוחם ונושאים על כתפיהם משאות כבדים המשברים גוו של 
אדם, ומדי יום ביומו הריהם שבים לשוק, עוסקים במלאכתם ומתמידים בה. 
וראו זה פלא-לא רק שאינם נחלשים בכוחם, אלא ככל שהם מרגילים את 
עצמם לשאת משאות כבדים, כך הם מתחשלים ומוסיפים כח וגופם נעשה 
חסון וחזק יותר ויותר. כמה עלינו ללמוד מהם!”-”הנה, אף אם תשבו לפני 
במשך שש שעות רצופות ביום חם וגופכם יטוף זעה ודאי אין המאמץ מגיע 
לחצי ממאמצם של הסבלים הללו, ואם הם כה מתאמצים כדי להשתכר אל 
צרור נקוב, על אחת כמה וכמה שראוי לכם להתיגע בתורה הקדושה, אשר 
אין שיעור לגודל שכרה!” כשהמשיכו הילדים ללכת עם מלמדם, הם חלפו 
על פני חנות גדולה, אשר בתוכה ישב סוחר גדול, שקוע ראשו ורובו בספרי 
חשבונותיו. משרתו הגיש לפניו מגש שעליו אוכל ומשקה, אך הוא לא נשא 
ראשו מן הספרים. המשרת ניסה לפנות אליו בנימוס ולרמוז לו על הכבוד 
הממתין לו, אולם הסוחר הניד בראשו לשלילה ופסק:”כל עוד לא אמצא את 
פתרון החשבון הסבוך שלפני אין ראשי פנוי לעניני אכילה!”.”הרי לנו פרק 
נוסף של מוסר” פנה המלמד לתלמידיו-”אמנם יש לו הרבה נכסים וממון, 
אולם כשחשבון אחד אינו נראה לו, אין הוא מוצא מנוח לנפשו עד למציאת 
הפתרון. כך צריך האדם לחוש לגבי עסק התורה שלו, גם אם כבר הספיק 
למלא את כרסו בדברי תורה, מכל מקום אם הוא נתקל בגמרא מוקשית 
לישב את  בידו  עד שיעלה  לנפשו  ימצא מנוח  ולא  ישתה  ולא  יאכל  לא 
הקושיה.” כשעשו את דרכם לשוב לבית תלמודם, נתקלו הילדים בשני נערים 
פוחזים העושים מעשי קונדס ונוהגים מנהגי שטות: אחד רץ ברחובה של עיר 
יחף, והשני אוכל ושותה מקדרתו ברשות הרבים, זה צועק בגרון נחר וזה 
עומד ומנגן בכלי שיר. “הנערים השובבים הללו” אמר הפעם המלמד,”גם הם 
מלמדים אותנו לקח ומוסר...כדי למלא את מאויי לבם הם עושים את כל 
מה שלבם חפץ ואינם חוששים מלעג הסובבים אותם, וכך צריכה להראות 
עבודת ה’ של האדם-למלא את עצמו בעסק התורה, מבלי להוגיע את מוחו 
בלעג הבריות, ואף אם ישמע שעמי ארצות בזים לו לא יתן זאת אל ליבו, 
אלא יהגה אך ורק בתורה הקדושה”. כך מכל תמונה ומראה ומכל התנהגות 
נוכל ללמוד פרק של מוסר, אשר ילוה אותנו בכל אשר נלך וידריך אותנו 
בדרך הראויה ביותר לעבודת ה’. בענין זה הוסיף רבי ראובן קרלנשטין זצ”ל 
דוגמא, שיש בה לקח מאלף לכל אדם באשר הוא: היה זה בשעת טיסה 
מארצות הברית לישראל. המטוס היה עמוס באופן מיוחד ומלא עד להתפקע, 
לפני כל נוסע עמד תיק יד גדול ונפוח, שבו מילא את כל הכבודה שלא 
הצליח להכניס למזודות...נקל להבין, אפוא, שיכולת התנועה בשעת הטיסה 
אחד  קם  הטיסה  כדי  בלבד...תוך  ולחלום  ממומשת  בלתי  לתקוה  הפכה 
פסע  הוא  הדואבות,  עצמותיו  לחלץ מעט את  מנת  על  הנוסעים ממקומו 
לעלות  מהר  הוא  שניה.  לקומה  המובילות  במדרגות  הבחין  ולפתע  לאטו, 
למעלה ועיניו השתאו למראה המושבים המרוחים, אך אז עצר אותו הדייל  52

סיפור השבוע
שחר בן קשת היה ילד צפון תל-אביבי מלא ספיקות. הוא 
אף פעם לא החליט בשביל עצמו בצורה משכנעת מה עדיף 
לו עכשיו, לאכול, או לשחק בחצר עם החברים. לישון או 
לקרוא ספר, לטפס על עץ או לשמוע מוסיקה. הספיקות 
גם  מנוחה.  לו  נתנו  ולא  ולילה  יומם  אותו  רדפו  הללו 
כשהוא החליט לבחור באיזשהו כוון, הוא תמיד חש שהוא 
מפסיד בכוון האחר. כל הזמן הוא חי בתחושה של רגל פה 
רגל שם, וחייו נעו סביב הציר המתנדנד של "מה כדאי? 
ימין או שמאל, למעלה או למטה, עכשיו או אחר כך?". 
נירגן  חשדן  טיפוס  היה  קשת  בן  ששחר  לציין,  למותר 
לו,  גונבים  ומקטר מקצועי, שתמיד חשב שמרמים אותו, 
ולא נותנים לו את מלוא זכויותיו. במילים אחרות הוא לא 
האמין באף בן-אדם כולל ההורים שלו, שניסו לייצבו, אך 
ללא הועיל. עם השנים הוא הפך לנער כזה, לבחור כזה, 
מכריו  וידידים.  אוהדים  לעצמו  קנה  שלא  כזה,  לחייל 
הגדירו אותו מעת לעת כ"זאב בודד, אבל בלתי ניסבל". 
האמת ניתנת להיאמר שכמעט מכל מגעיו עם בני-אדם, 
את  אי-האמינות,  של  הסדק  את  בהם  מצא  תמיד  הוא 
הכחש-בחש המאפיין אנשים שמילה אצלם זו לא מילה, 
המון  לו  קרה  זה  שלהם.  החזק  הצד  לא  זה  ומהימנות 
פעמים בצבא, אחר כך בסניף הבנק בו הוא עובד ואפילו 
עם כמה מקרובי משפחתו. ברקורד שלו היו רשומות עשרות 
רבות של אכזבות מבני-אדם גדולים כקטנים, בעלי מעמד 
וחסרי מעמד. היה מי שאמר בצחוק או ברצינות, ש"שחר 
ולא  שברדיו  הטריות  לחדשות  מאמין  איננו  קשת  בן 
נסיונו  מתוך  לזאת  מאמין  לא  והוא  העתונים,  לכותרות 
המר עם שקרנים". בדחנים יותר קיצוניים טענו ששחר בן 
קשת אפילו לא מאמין לתאריך שבשעון שלו. נו, נו, אם בן 
מוגזם  לא  הקרובה,  סביבתו  לא סבל את  מיודענו  קשת 
יהיה לומר שדתיים בכלל וחרדים בפרט, הוא לא סבל ולא 
האמין למילה וחצי מילה של הרבנים שלהם, אותם היה 
היה  בתוכניות המלל השונות. לא אחת  לעת  שומע מעת 
מהרהר בליבו ועושה קל וחומר, "אם ידידי החילוניים הם 
חסרי אמינות ונטולי מוסר ודרך ארץ, החרדים על אחת 
וכמה" וזה רבותי קל וחומר שאין לו פירכא, זאת משום 
שבן קשת הצפון תל-אביבי למד להכיר את החרדים דרך 
ישראל"  "קול  של  הרדיו  מתוכניות  "הארץ",  עתון 
והטלוויזיה הישראלית, ואם אלו היו מוריו לעולם החרדי, 
וחומר  לקל  פירכא  למצוא  לעולם  יוכל  שלא  פלא  אין 
שהבאנו לעיל. אז החילונים שרלטנים, אבל החרדים עוד 
יותר. הנה הצגנו לכם את התזה השורשית של שחר בן קשת 
בן ה- 30, רווק מושבע המעביר את חייו בין משרדו בבנק 
לבין אמצעי התקשורת וכלה בכמה ספרי הרפתקאות לעת 

לילה.
עד שיום אחד התקבל לעבודה בבנק ניסים שרעבי חוזר 
היה  אבל  בארכיון,  עשה  עבודתו  שעיקר  צעיר,  בתשובה 
עולה ויורד בין הקומות להביא ולקחת מסמכים נצרכים. 
הדמות החרדית של שרעבי, עוררה בבן-קשת תחושת ריחוק 
שרעבי  נכנס  אחד  בוקר  מאידך.  סקרנות  אבל  מחד, 
למשרדו של בן-קשת והנחית עליו שני תיקים לעיון, כדי 
שיעביר מסקנותיו למנהל הסניף. אחרי החלפה של כמה 
מילות נימוס, אמר שרעבי לבן-קשת, שהתחיל לחקור אותו 
חזרתי  "תשמע חבוב, אני איש פשוט,  ולחטט:  ולהתעניין 
לשכנע  להתחיל  זמן  לי  אין  אני  שנתיים.  לפני  בתשובה 
אותך שיש בורא לעולם, וכל מיני פילוסופיה. אני מאמין 
שיש וחלאס, אבל יש לי בת דודה שהיא יעני אינטליגנטית 
כמוך והלכה לסמינר של חוזרים בתשובה וחזרה לנו עם 
את  כבשה  שרעבי  של  הפשטנית  הנאיביות  כיסוי-ראש". 
שחר בן קשת. משהו בצלילי קולו שידר אמינות, וזה צליל 
שבן קשת לא כל כך הכיר. "טוב תן לי את מספר הטלפון 
הלכה  איתה...  לשוחח  רוצה  אני  שלך,  הדודה  בת  של 
חילונית חזרה דוסית, מעניין...".הדסה צורן סיפרה בנימוס 
בספיקות  משופעת  וסקרנות  הסמינר,  על  קשת  בן  למר 
החלה לנקר בפקיד הבנק שסבל מחוסר אמון כלפי כל מי 
ומה שזז, אבל גם הדסה צורן, נשמעה לו משום מה אמינה 
ומדברת לענין, כמובן הכל בערבון מוגבל. בן קשת חייג, 

ושבועיים אחר כך מצאו אותו בסמינר. שחר בן קשת סקר 
חרדים,  כמה  ושם  פה  חילוניים,  הרבה  המלון.  לובי  את 
"מעניין" הרהר "מה הם כבר יכולים למכור לי שאני לא 
יודע. אבל אני לא טיפש אני אכניס אותם למלכודות של 
חוסר האמינות, וחוסר היושר שמאפיין חרדים... הם כולם 
תיאטרון אחד גדול" ציקצק בתוך הגיונות ליבו. ההרצאות 
היו מעניינות, אבל לא הזיזו את לבו האטום של שחר בן 
טמירים  צפנים  שהתגשמו,  נבואות  על  ההוכחות  קשת. 
פשוט  "הם  רושם.  שום  עליו  עשו  לא  בתורה,  החבויים 
לבדוק  הולך  לא  אני  החרדים.  המרצים  עיניים  מאחזי 
אותם, אבל אני לא קונה מהם שום הוכחה. הם קוסמים, 
אבל אני ילד גדול ויודע היטב שאני בקרקס". וכל המסרים 
הללו עברו מעל ראשו של פקיד הבנק הצעיר שספר את 
הדקות עד לסיום הסמינר במוצאי שבת קודש. ליל שבת, 
שמעון  הרב  עם  הרצאה  "דקל"  באולם  הסעודה  אחרי 
גורדון. שחר בן קשת – הסקפטי הטוטלי – התיישב בשורה 
המשפחה".  בחיי  השבת  "יום  ההרצאה:  נושא  השלישית. 
הרב גורדון איש עדין נפש ואציל מידות. כישרונו כמרצה 
היה להעביר בלשון צחה ומרתקת את מדרשי חז"ל בשילוב 
הלכות שבת פשוטות עם רעיונות של שלום בית. למרות 
השעה המאוחרת משתתפי הסמינר היו מרותקים. שחר בן 
קשת גילה ענין במדרשים, הוציא את פנקסו מכיסו, שלף 
עט מארנקו, והחל לרשום ראשי פרקים. הרב גורדון קלט 
אותו והביט בו בעיני תכלת מלטפות: "מכובדי, היום שבת, 
לא  אבקשך  כתיבה.  היא  האסורות  המלאכות  מן  ואחת 
לכתוב את הרצאתי...". שחר הניח את העט, אך גיחך בינו 
לבין עצמו "הרב הזה משחק אותה צדיק, אני אכניס אותו 
לפינה...". דקותיים אחר כך שוב אחז שחר בעט והמשיך 
לרשום. "ידידי היקר, שבת היום! ביקשתי ממך וזו הפעם 
השניה, לא לכתוב. אם תמשיך בכתיבה אאלץ לסיים את 
ההרצאה בטרם עת וחבל. אני מוכן לחזור בפניך על עקרי 
הרצאתי במוצאי שבת ואז תוכל לתעד את הדברים". הו, 
הנוכחית.  בסצינה  עניין  לגלות  בן קשת התחיל  הו, שחר 
עימות בלתי נמנע עם הרב גורדון – זה האתגר. הוא כבר 
יוציא אותו מכליו, ויוכיח לכל הקהל מה פרצופו האמיתי 
של הרב. הוא החזיר העט לכיסו... ושוב דקותיים אחר כך, 
שלף בן קשת את עטו והתחיל שוב לרשום. הרב גורדון עצר 
את שטף דיבורו, סגר את הספר שלפניו ואמר "קהל קדוש 
תסלחו לי אבל אני מסיים ברגע זה את הרצאתי. אינני 
מוכן שיהודי, וכל יהודי באשר הוא, יחלל שבת בגללי. זה 
עוון נורא שאינני מוכן שיוטל על כתפי. תבינו אותי, אני 
אוהב את היהודי הזה, ואינני רוצה שיגרם לו נזק. שוב, אני 
מהירה  בהליכה  פנה  גורדון  הרב  סליחתכם".  את  מבקש 
נשמעו  מחאה  קולות  האולם.  מן  היציאה  פתח  לכוון 
גורדון!"  וטרוניות רבות הופנו לעברו של בן קשת. "הרב 
צעק שחר בן קשת. "חכה רגע". הרב נעצר והיפנה ראשו 
לעבר בן קשת. הקהל השתתק. "כבוד הרב, סליחה. צר לי 
שפגעתי בך. רק הרגע, ממש הרגע, נכנסה האמונה התמימה 
רציני בהערותיך  לא  הייתי בטוח שאתה  לליבי.  חץ  כמו 
כלפי. חשבתי שתבליג על הכתיבה שלי, כי שבת היא עוד 
יום בשבוע, נדמה היה לי שהכל כאן הצגה אחת גדולה. 
אבל כשאני שומע ורואה שהשבת כל כך קדושה בשבילך, 
ואילו אני יהודי פשוט, חוטא, עוד יותר חשוב בשבילך... אז 
שיש  ממך  למדתי  הרגע  כולה.  התורה  לכל  מאמין  אני 
באמת מושג של "אהבת ישראל" כשאמרת "אני אוהב את 
היהודי הזה", זו היתה הפעם הראשונה בחיי שהרגשתי שיש 
מישהו בעולם שאוהב אותי ואל תשאל אותי למה ומדוע...". 
הרב גורדון לא שאל למה ומדוע, הוא ניגש לשחר בן קשת, 
חיבק אותו בחום רב, ולחש על אוזנו: "אתה יהודי גדול... 
אנחנו עוד ניפגש". וההרצאה המרתקת נמשכה עמוק עמוק 
של  וניחוחות  מזמורים  מלאכים  שופע  שבת  ליל  לתוך 
צ'לנט. בן קשת עצמו, נמתח כמו חץ אימתני על המיתר של 

הסמינר, והגביה עוף כאחד הנשרים הגדולים.
באדיבות המחבר - הרב קובי לוי הי”ו
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רצונך,  “מה  המעבר.  את  ממנו  מנע  רב  ובנימוס 
אדוני?” שאל הדייל. “להכנס פנימה”.”מצטער, זו היא 

בקשה בלתי אפשרית, כאן זו מחלקת עסקים”.
מטעמים  המשך  כאן?”  להיות  אוכל  לא  “ומדוע 
לשולחן:”הכרטיס למחלקה זו יקר יותר”. “אין בעיה, 
אני מוכן לשלם”, השיב הנוסע, שחש כי אינו מסוגל 
כדי  אדוני,  “מצטער,  למטה.  בצפיפות  יותר  לשבת 
הרב  למטה”...מסים  לשלם  למעלה-צריך  לשבת 
לשבת  וארצה  יבוא  יום  כן,  כי  הנה  קרלנשטין: 
’למעלה’ במקום מעט יותר טוב, אולם שם כבר לא 
אוכל לשלם...אם ברצוני לשבת למעלה במקום טוב, 
יסודי  לימוד  לנו  הרי  למטה...  כך  על  לשלם  עלי 
הנחוץ לעובד ה’, היכול להלמד משיחה פשוטה בין 

דייל לנוסע בין שמים לארץ...
ומתוק האור 



קחו מאתכם תרומה לה’ (לה, ה)
מהי כונת הכתוב “קחו מאתכם”?

מבאר ה”תורי זהב”, שאדם הרוצה לדעת כיצד עליו לנהוג בעבודת ה’ שלו, 
כלומר:  “קחו מאתכם”,  ידי  על  זאת  ללמוד  צריך  לה’”,  “התרומה  בעניני 
באמצעות מה שקורה אצלו ובהתנהגות שאותה הוא חושב לראויה. לשם 
דוגמא מביא ה”תורי זהב” את דברי ה”חובות הלבבות” האומר כי אדם 
שהכניס את חברו לביתו, האכיל אותו, השקה אותו, גדלו בתוך ביתו, ספק 
כל צרכיו ודאג לכל מחסורו-מצפה שלא ירע לו בתמורה, גם אם לא בקש 
ממנו מאומה על כל ההתמסרות כלפיו. באופן זה ראוי לו לאדם להעניק 
יחס דומה כלפי הקב”ה, אשר יצר אותו בחכמה וזן אותו בטובו הגדול ודואג 
לכל מחסורו בחן, בחסד וברחמים! דרך נוספת ל”קחו מאתכם” הנה להתבו־
נן בכל המתרחש סביבנו וללמוד לקח מכל ענין וענין, כפי שכותב ה”בן איש 
חיל”, וכה דבריו: מלמד דרדקי החליט באחד הימים לצאת עם תלמידיו 
העוסקים  סבלים  בשירת  הבחינו  מהרה  ועד  השוקה,  איפא,  יצאו  לטיול. 
במלאכתם, קומתם היתה שחולה ופניהם נטפו זעה, ובכל זאת הם המשיכו 
ללמוד  אפשר  השכל  מוסר  כמה  וראו  “צאו  את משאם.  בשתיקה  ונשאו 
מהם”-קרא המלמד לעבר תלמידיו-”עבור שכר מועט בן כמה פרוטות הם 
מתאמצים בכל כוחם ונושאים על כתפיהם משאות כבדים המשברים גוו של 
אדם, ומדי יום ביומו הריהם שבים לשוק, עוסקים במלאכתם ומתמידים בה. 
וראו זה פלא-לא רק שאינם נחלשים בכוחם, אלא ככל שהם מרגילים את 
עצמם לשאת משאות כבדים, כך הם מתחשלים ומוסיפים כח וגופם נעשה 
חסון וחזק יותר ויותר. כמה עלינו ללמוד מהם!”-”הנה, אף אם תשבו לפני 
במשך שש שעות רצופות ביום חם וגופכם יטוף זעה ודאי אין המאמץ מגיע 
לחצי ממאמצם של הסבלים הללו, ואם הם כה מתאמצים כדי להשתכר אל 
צרור נקוב, על אחת כמה וכמה שראוי לכם להתיגע בתורה הקדושה, אשר 
אין שיעור לגודל שכרה!” כשהמשיכו הילדים ללכת עם מלמדם, הם חלפו 
על פני חנות גדולה, אשר בתוכה ישב סוחר גדול, שקוע ראשו ורובו בספרי 
חשבונותיו. משרתו הגיש לפניו מגש שעליו אוכל ומשקה, אך הוא לא נשא 
ראשו מן הספרים. המשרת ניסה לפנות אליו בנימוס ולרמוז לו על הכבוד 
הממתין לו, אולם הסוחר הניד בראשו לשלילה ופסק:”כל עוד לא אמצא את 
פתרון החשבון הסבוך שלפני אין ראשי פנוי לעניני אכילה!”.”הרי לנו פרק 
נוסף של מוסר” פנה המלמד לתלמידיו-”אמנם יש לו הרבה נכסים וממון, 
אולם כשחשבון אחד אינו נראה לו, אין הוא מוצא מנוח לנפשו עד למציאת 
הפתרון. כך צריך האדם לחוש לגבי עסק התורה שלו, גם אם כבר הספיק 
למלא את כרסו בדברי תורה, מכל מקום אם הוא נתקל בגמרא מוקשית 
לישב את  בידו  עד שיעלה  לנפשו  ימצא מנוח  ולא  ישתה  ולא  יאכל  לא 
הקושיה.” כשעשו את דרכם לשוב לבית תלמודם, נתקלו הילדים בשני נערים 
פוחזים העושים מעשי קונדס ונוהגים מנהגי שטות: אחד רץ ברחובה של עיר 
יחף, והשני אוכל ושותה מקדרתו ברשות הרבים, זה צועק בגרון נחר וזה 
עומד ומנגן בכלי שיר. “הנערים השובבים הללו” אמר הפעם המלמד,”גם הם 
מלמדים אותנו לקח ומוסר...כדי למלא את מאויי לבם הם עושים את כל 
מה שלבם חפץ ואינם חוששים מלעג הסובבים אותם, וכך צריכה להראות 
עבודת ה’ של האדם-למלא את עצמו בעסק התורה, מבלי להוגיע את מוחו 
בלעג הבריות, ואף אם ישמע שעמי ארצות בזים לו לא יתן זאת אל ליבו, 
אלא יהגה אך ורק בתורה הקדושה”. כך מכל תמונה ומראה ומכל התנהגות 
נוכל ללמוד פרק של מוסר, אשר ילוה אותנו בכל אשר נלך וידריך אותנו 
בדרך הראויה ביותר לעבודת ה’. בענין זה הוסיף רבי ראובן קרלנשטין זצ”ל 
דוגמא, שיש בה לקח מאלף לכל אדם באשר הוא: היה זה בשעת טיסה 
מארצות הברית לישראל. המטוס היה עמוס באופן מיוחד ומלא עד להתפקע, 
לפני כל נוסע עמד תיק יד גדול ונפוח, שבו מילא את כל הכבודה שלא 
הצליח להכניס למזודות...נקל להבין, אפוא, שיכולת התנועה בשעת הטיסה 
אחד  קם  הטיסה  כדי  בלבד...תוך  ולחלום  ממומשת  בלתי  לתקוה  הפכה 
פסע  הוא  הדואבות,  עצמותיו  לחלץ מעט את  מנת  על  הנוסעים ממקומו 
לעלות  מהר  הוא  שניה.  לקומה  המובילות  במדרגות  הבחין  ולפתע  לאטו, 
למעלה ועיניו השתאו למראה המושבים המרוחים, אך אז עצר אותו הדייל 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                            

שנים,  שלוש  בטן  לפרי  חכתה  אחותי 
השתדלויות,  מני  בכל  השתדלנו  התפללנו, 

ולא קרה כלום. 
מכיון שאני עושה “פדיונות” ב”חסדי ינון” 
וברוך השם ראינו ישועות, זה היה אך טבעי 
שאזמין עבורה “פדיון נפש” לזרע בר קיימא. 
והשמחה לא אחרה לבוא, התרגשנו זה לא 
לבשר  התקשרנו  לעד!  שמו  ישתבח  מילה, 
בשורות טובות אך ב”חסדי ינון” העדיפו לא 
שהשמחה  הלידה.  עד  הישועה  את  לפרסם 
תהיה שלמה. לקראת הלידה הזמנתי עבורה 
עוד ”פדיון נפש” מכיון שילדה בנתוח קיסרי. 
והיום היא ילדה בת בשעה טובה ומוצלחת, 
השם  ברוך  ושתיהן  בשלום  עבר  הניתוח 
מילים  מספיק  לנו  אין  טוב.  מרגישות 
הנפלאה  המתנה  על  יתברך  לשם  להודות 

ששלח לנו.. 
                                                                                                                             
בעילום שם

עד שהחלטנו לקנות דירה לקח לנו זמן, 
ועד שהגשנו את כל הטפסים למשכנתא, 
שלא  שלילית  תשובה  קבלנו  לבסוף 
לא  כי  המשכנתא  את  לנו  מאשרים 
וכו’...התאכזבנו,  בקריטריונים,  עומדים 
אין מה להגיד, אבל לא ויתרנו, החלטתנו 
לעשות “פדיון נפש” ב”חסדי ינון” שבע”ה, 
רק בעזרתו, שיאשרו לנו את המשכנתא... 
וקבלנו  לטובה,  התהפך  הכל  ופתאום 
אישור. יש לנו אבא גדול בשמים! תודה 

אבא! 
                                                                                                                                                
בעילום שם

גילו לי שהיה לי ציסטה בצד שמאל בבטן, 
עד כמה שידוע לי יש לי את זה כבר עשר 
הרופא  אמר  מקיפות  בדיקות  לאחר  שנים, 
אחד  אף  על  ולא  עלינו  לא   , גידול  שזה 
בישראל. הרופא אמר שצריך להוריד אותו 
מיד, ואם לא צריך מעקב צמוד כדי לראות 
שלא יתפתח, אז שלח אותי שוב לאם.אר.אי. 
כל  את  ששמעה  אחותי  יחליט.  זה  ולפי 
הסיפור, התקשרה ישר ל”חסדי ינון” והזמינה 
לפני  הבקר  על  שיעשו  נפש”  “פדיון  עבורי 
הבדיקה. ואכן לאחר הפדיון...הרופא הסתכל 
שוב בצילום ואמר שנשאר אותו גודל ולא 
התפתח, “תשאיר אותו ככה ואל תיגע בו”. 
אני מוכרח להוסיף שבאותו לילה, הרגשתי 
מה זה טוב, ירדה לי כמו אבן מן הלב וסוף 
סוף ישנתי ממש טוב כל הלילה, כמו שלא 

ישנתי שנים...תודה לבורא עולם...
                                                                                                                                           
מ.אדרי /הרצליה

שלום וברכה!
עבודה  מחפשת  אני  ארוכה  תקופה 
בתחום שלמדתי ולא כל כך מצאתי , 
קראתי בעלונים של “חסדי ינון” ומאד 

התרגשתי.
עבורי  נפש”  “פדיון  שיערכו  ביקשתי 

למציאת עבודה טובה.
ותוך שעתיים מאז שערכו את ה”פדיון 
מאד  טובה  עבודה  לי  הציעו  נפש” 
לתקופה זמנית אמנם אבל ברוך השם, 
זאת התחלה...                     

                                                                                                            
פנינה

                             
                                                                                     

“פדיון  להזמין  התקשרתי  כחודש  לפני 
כדי  הבת,  עבור  ינון”  ב”חסדי  נפש” 
הפסיכומטרי.         המבחן  את  תעבור  שבע”ה 
היא  גבוהות,  צפיות  לה  היו  לא  האמת 
צפתה דוקא לציון נמוך. אבל לבסוף היתה 
את  ועברה  המשוער  מעל  הצלחה  לה 
בלב  רבות  גבוה...מחשבות  בציון  המבחן 
איש, ועצת ה’ היא תקום...מודים לבורא 

עולם בכל הכח!
בעילום שם
                                                                          

רצונך,  “מה  המעבר.  את  ממנו  מנע  רב  ובנימוס 
אדוני?” שאל הדייל. “להכנס פנימה”.”מצטער, זו היא 

בקשה בלתי אפשרית, כאן זו מחלקת עסקים”.
מטעמים  המשך  כאן?”  להיות  אוכל  לא  “ומדוע 
לשולחן:”הכרטיס למחלקה זו יקר יותר”. “אין בעיה, 
אני מוכן לשלם”, השיב הנוסע, שחש כי אינו מסוגל 
כדי  אדוני,  “מצטער,  למטה.  בצפיפות  יותר  לשבת 
הרב  למטה”...מסים  לשלם  למעלה-צריך  לשבת 
לשבת  וארצה  יבוא  יום  כן,  כי  הנה  קרלנשטין: 
’למעלה’ במקום מעט יותר טוב, אולם שם כבר לא 
אוכל לשלם...אם ברצוני לשבת למעלה במקום טוב, 
יסודי  לימוד  לנו  הרי  למטה...  כך  על  לשלם  עלי 
הנחוץ לעובד ה’, היכול להלמד משיחה פשוטה בין 

דייל לנוסע בין שמים לארץ...
ומתוק האור 



קחו מאתכם תרומה לה’ (לה, ה)
מהי כונת הכתוב “קחו מאתכם”?

מבאר ה”תורי זהב”, שאדם הרוצה לדעת כיצד עליו לנהוג בעבודת ה’ שלו, 
כלומר:  “קחו מאתכם”,  ידי  על  זאת  ללמוד  צריך  לה’”,  “התרומה  בעניני 
באמצעות מה שקורה אצלו ובהתנהגות שאותה הוא חושב לראויה. לשם 
דוגמא מביא ה”תורי זהב” את דברי ה”חובות הלבבות” האומר כי אדם 
שהכניס את חברו לביתו, האכיל אותו, השקה אותו, גדלו בתוך ביתו, ספק 
כל צרכיו ודאג לכל מחסורו-מצפה שלא ירע לו בתמורה, גם אם לא בקש 
ממנו מאומה על כל ההתמסרות כלפיו. באופן זה ראוי לו לאדם להעניק 
יחס דומה כלפי הקב”ה, אשר יצר אותו בחכמה וזן אותו בטובו הגדול ודואג 
לכל מחסורו בחן, בחסד וברחמים! דרך נוספת ל”קחו מאתכם” הנה להתבו־
נן בכל המתרחש סביבנו וללמוד לקח מכל ענין וענין, כפי שכותב ה”בן איש 
חיל”, וכה דבריו: מלמד דרדקי החליט באחד הימים לצאת עם תלמידיו 
העוסקים  סבלים  בשירת  הבחינו  מהרה  ועד  השוקה,  איפא,  יצאו  לטיול. 
במלאכתם, קומתם היתה שחולה ופניהם נטפו זעה, ובכל זאת הם המשיכו 
ללמוד  אפשר  השכל  מוסר  כמה  וראו  “צאו  את משאם.  בשתיקה  ונשאו 
מהם”-קרא המלמד לעבר תלמידיו-”עבור שכר מועט בן כמה פרוטות הם 
מתאמצים בכל כוחם ונושאים על כתפיהם משאות כבדים המשברים גוו של 
אדם, ומדי יום ביומו הריהם שבים לשוק, עוסקים במלאכתם ומתמידים בה. 
וראו זה פלא-לא רק שאינם נחלשים בכוחם, אלא ככל שהם מרגילים את 
עצמם לשאת משאות כבדים, כך הם מתחשלים ומוסיפים כח וגופם נעשה 
חסון וחזק יותר ויותר. כמה עלינו ללמוד מהם!”-”הנה, אף אם תשבו לפני 
במשך שש שעות רצופות ביום חם וגופכם יטוף זעה ודאי אין המאמץ מגיע 
לחצי ממאמצם של הסבלים הללו, ואם הם כה מתאמצים כדי להשתכר אל 
צרור נקוב, על אחת כמה וכמה שראוי לכם להתיגע בתורה הקדושה, אשר 
אין שיעור לגודל שכרה!” כשהמשיכו הילדים ללכת עם מלמדם, הם חלפו 
על פני חנות גדולה, אשר בתוכה ישב סוחר גדול, שקוע ראשו ורובו בספרי 
חשבונותיו. משרתו הגיש לפניו מגש שעליו אוכל ומשקה, אך הוא לא נשא 
ראשו מן הספרים. המשרת ניסה לפנות אליו בנימוס ולרמוז לו על הכבוד 
הממתין לו, אולם הסוחר הניד בראשו לשלילה ופסק:”כל עוד לא אמצא את 
פתרון החשבון הסבוך שלפני אין ראשי פנוי לעניני אכילה!”.”הרי לנו פרק 
נוסף של מוסר” פנה המלמד לתלמידיו-”אמנם יש לו הרבה נכסים וממון, 
אולם כשחשבון אחד אינו נראה לו, אין הוא מוצא מנוח לנפשו עד למציאת 
הפתרון. כך צריך האדם לחוש לגבי עסק התורה שלו, גם אם כבר הספיק 
למלא את כרסו בדברי תורה, מכל מקום אם הוא נתקל בגמרא מוקשית 
לישב את  בידו  עד שיעלה  לנפשו  ימצא מנוח  ולא  ישתה  ולא  יאכל  לא 
הקושיה.” כשעשו את דרכם לשוב לבית תלמודם, נתקלו הילדים בשני נערים 
פוחזים העושים מעשי קונדס ונוהגים מנהגי שטות: אחד רץ ברחובה של עיר 
יחף, והשני אוכל ושותה מקדרתו ברשות הרבים, זה צועק בגרון נחר וזה 
עומד ומנגן בכלי שיר. “הנערים השובבים הללו” אמר הפעם המלמד,”גם הם 
מלמדים אותנו לקח ומוסר...כדי למלא את מאויי לבם הם עושים את כל 
מה שלבם חפץ ואינם חוששים מלעג הסובבים אותם, וכך צריכה להראות 
עבודת ה’ של האדם-למלא את עצמו בעסק התורה, מבלי להוגיע את מוחו 
בלעג הבריות, ואף אם ישמע שעמי ארצות בזים לו לא יתן זאת אל ליבו, 
אלא יהגה אך ורק בתורה הקדושה”. כך מכל תמונה ומראה ומכל התנהגות 
נוכל ללמוד פרק של מוסר, אשר ילוה אותנו בכל אשר נלך וידריך אותנו 
בדרך הראויה ביותר לעבודת ה’. בענין זה הוסיף רבי ראובן קרלנשטין זצ”ל 
דוגמא, שיש בה לקח מאלף לכל אדם באשר הוא: היה זה בשעת טיסה 
מארצות הברית לישראל. המטוס היה עמוס באופן מיוחד ומלא עד להתפקע, 
לפני כל נוסע עמד תיק יד גדול ונפוח, שבו מילא את כל הכבודה שלא 
הצליח להכניס למזודות...נקל להבין, אפוא, שיכולת התנועה בשעת הטיסה 
אחד  קם  הטיסה  כדי  בלבד...תוך  ולחלום  ממומשת  בלתי  לתקוה  הפכה 
פסע  הוא  הדואבות,  עצמותיו  לחלץ מעט את  מנת  על  הנוסעים ממקומו 
לעלות  מהר  הוא  שניה.  לקומה  המובילות  במדרגות  הבחין  ולפתע  לאטו, 
למעלה ועיניו השתאו למראה המושבים המרוחים, אך אז עצר אותו הדייל   

רצונך,  “מה  המעבר.  את  ממנו  מנע  רב  ובנימוס 
אדוני?” שאל הדייל. “להכנס פנימה”.”מצטער, זו היא 

בקשה בלתי אפשרית, כאן זו מחלקת עסקים”.
מטעמים  המשך  כאן?”  להיות  אוכל  לא  “ומדוע 
לשולחן:”הכרטיס למחלקה זו יקר יותר”. “אין בעיה, 
אני מוכן לשלם”, השיב הנוסע, שחש כי אינו מסוגל 
כדי  אדוני,  “מצטער,  למטה.  בצפיפות  יותר  לשבת 
הרב  למטה”...מסים  לשלם  למעלה-צריך  לשבת 
לשבת  וארצה  יבוא  יום  כן,  כי  הנה  קרלנשטין: 
’למעלה’ במקום מעט יותר טוב, אולם שם כבר לא 
אוכל לשלם...אם ברצוני לשבת למעלה במקום טוב, 
יסודי  לימוד  לנו  הרי  למטה...  כך  על  לשלם  עלי 
הנחוץ לעובד ה’, היכול להלמד משיחה פשוטה בין 

דייל לנוסע בין שמים לארץ...
ומתוק האור 

המשך מטעמים לשולחן

03-6182992

03-6182992  

ב“חסדי ינון“ עורכים
”פדיון נפש“ מיוחד בחצות הלילה


