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בשונה  ) ?פעמייםהשנה נפגוש אותה  מי היא זו חידה:

 מכל שנה(

בכל שנה יש שבת הפסקה אחת בין ארבע השבתות  תשובה:
והשנה יש   .('החודש' ,פרה', 'זכור', 'שקלים')המיוחדות בחודש אדר 

 כדלקמן: שתי שבתות הפסקה
 .י"ו-'ב-'ו. 'ד-'ד. 'ו-'ב. ט"ו-'זהסימן לשבת ההפסקה הוא 

האות הראשונה מסמלת את היום בשבוע שבו יחול א' באדר  
 התאריך שבו תחול שבת ההפסקה.והאותיות הבאות את 

 שבת ההפסקה בט"ו באדר. –א' אדר ביום שבת  :ט"ו–ז'
 שבת ההפסקה בט"ו באדר. –א' אדר ביום שני  :ו' -ב'
 שבת ההפסקה בד' באדר. –ד': א' אדר ביום רביעי  -ד'
  :שתי שבתות הפסקה – )כמו השנה(י"ו: א' אדר ביום שישי -ב'-ו'

 .)השנה פרשת צו(ובט"ז באדר  פקודי()השבת הזו פרשת בב' באדר 
***** 
 )לח', כא'( אלה פקודי המשכן משכן העדות...

: בחורבן בית המקדש  א' הקדמההסביר המהר"י אסאד זצוק"ל: 
והיכן היא שורה? התשובה  השכינה הקדושה,  מאתנוגלתה 

: 'אמר אביי בכל העולם ישנם )סוכה מה' ע"ב(בגמרא מובאת 
שנאמר  לפחות לו' צדיקים שמקבילים פני השכינה בכל יום 

 ('.36אשרי כל חוכה ל"ו )
: 'פקודי' פירושו חיסרון. ולכן אומר הפסוק: כשיהיה  הקדמה ב'

מצב של 'פקודי המשכן' דהיינו כשהמקדש יחרב בעוונותינו  
ל הרבים והשכינה תגלה ממקומה, אזי 'משכן העדות' ש

 הצדיקים הנסתרים שבכל דור ודור. (36)השכינה יהיה על אל"ה 
***** 

 )לח', כד'( כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש...
'לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב ולא נברא   מובא בחז"ל:

 'אלא מפני שהוצרך למלאכת המשכן
זה שאומר החיד"א זיע"א בשם רבינו וידאל צרפתי זצ"ל: אומר 

העשוי  שנברא בעולם מהי תכליתו? 'הפסוק 'כל הזהב' 
 ...בלבד למלאכה' הוא נברא כדי לשמש למלאכת המשכן

 לפי זה יש לשאול כיצד מותר להשתמש בזהב לתכשיטים?
' וממילא  םוחשבנו לומר בס"ד 'איש ואשה שזכו שכינה ביניה

בבית היא חלק מן המשכן. ולכן מותר ואף מצווה   ההאיש
 מתוק מדבש!יטים לרוב!  לייפות ולעטר אותה בזהב ובתכש

***** 
ויהי מאת כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני  

 ר כיכר לאדן )לח', כז'(כהפרוכת מאת אדנים למאת הכי

 העדות. משכןכיסודות ל יוו כידועהאדנים המאה 
תיקן דוד המלך לברך בכל לכן  :זיע"אאומר בעל חידושי הרי"ם 

שנאמר   ,משכן לשכינהשכן כל יהודי הוא  ,ברכות מאה יום
כל  'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' ודרשו חז"ל בתוכם של

 היהודי הם הברכות המשכן  של)יסודות( ואדני  יהודי ויהודי.
כיוון שע"י הברכות מעיד האדם שה' הוא  לקב"ה  שהוא מברך

ולכן בזמן שאין לנו משכן   .(אדון הכולמלשון =  'אדן)' .אדון הכול
 .בכל יום ךברכות שיהודי מברה מאההתיקון יהיה ע"י 

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 מו"ר הרב יורם אברג'ל בן רינה זצ"ל

 דוד משתה בן נעימה זצ"ל מו"ר הרב
 זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל
 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 
 
 

)שהרי  ברכות? 20 -חסרים לנו כהרי בשבת? נעשה ומה  

אלא חז"ל תקנו  ? כבכל יום( 18פילה יש רק שבע ברכות ולא תב
 וברכת הריח. ע"י אכילת פירות רכותלנו להשלים ב

וזאת למדנו  זהובים  שווה עשרהידוע שכל ברכה  כמו כן
צמידים על ידיה עשרה זהב ושני 'מאליעזר שנתן לרבקה 

ואברך  ' שנאמר כיון שזיכתה אותו בברכה ' ומדוע?משקלם
   'את ה'...

 בימי ,'האלף לך שלמה'כרמי שלי לפני  רמז לדבר בפסוק:
  אלף זהובים( ם)ששווישבהם יש לנו מאה ברכות  חולה
 'הנוטרים את פריו'ע"י  יושלמו בשבתהחסרים  'ומאתיים'

  בברכות על פירות ומגדנות.
אך מה יעשה מי שיושב בשולחן מלא פירות שבברכה אחת 
הוא פוטר את כל הפירות שלפניו? התשובה היא: ע"י 

 היושבת בגנים'וזהו  .תורההעולים לברכות על  שעונה אמן
 .'השמיעיני )בתורה( חברים מקשיבים לקולך )שלפניהם פירות(

 
 אתודבדיח מילתא הרמת קולניין עוב

באמצע   ,אל תשאלי'אחד חזר מקניות ומספר לאשתו 

שכבתי   מיד !'זה שוד !דעקה 'זה שואני שומע צ הקנייה

'  שודד'הצועק אלי  'מה אתה עושה?' על הרצפה...

  ' עונה לי ה'שודד'נו בטח' !',לא? ,אמרת שזה שוד'

 'תראה את המחירים של הבשרים...'

***** 
מועד  אוהל  רחצו ממנו... בבואם אלו ...וישם את הכיור

 לא'(-ירחצו... )מ', ל' ובקורבתם אל המזבח
רמז לשני חיובי  א'פלא יועץ' זיע"הביא בעל מפסוק זה 

 'ורחצו ממנו... האחד לפני התפילה שנאמר .נטילת ידיים
השני לפני הסעודה שנאמר ו '.בבואם אל אוהל מועד

 ירחצו'.ובקורבתם אל המזבח '
***** 

וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציוה  
 מג'(   ה'... )לט',
הוא ראה את  טופשהסבר הע"פ ה ?במלאכהמשה מה ראה 

 איכות העבודה וזה היה כאשר ציווה ה'.
ע"פ המובא  נא(גר"א מוילהמזה ש)יתכן  תיהסבר נוסף ראי

' העושה מצווה אחת בורא לו פרקליט אחד' ':פרקי אבותב'
לאברהם  ע"י מלאך ה' על הנאמר "אזיע וכמו שביאר הגר"א

ומנין  לוקים אתה'-לאחר העקידה 'עתה ידעתי כי ירא א
  הוא ידע? התשובה היא בהמשך 'ממני' דהיינו מזה שאני

מזה מוכח שאתה  ,מהמצווה שעשית תינברא מושלם ואני
את מלאכי השרת  משהכשראה כך גם  ירא ה' באמת.

 מזה היה ברור שנבראו מושלמים ממלאכת עבודת המשכן 
  ה שכל המלאכה נעשתה כאשר ציווה ה'.למש
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 ל הארון... )מ', כ'(ע םוישם את הבדי
היה נושא את נושאיו. ומדוע? הסביר ר' אהרון לוין  ידוע שהארון 

אצל אומות העולם החוקים ניתנים לשינוי ברצונם של   :י"דה
האדם צריך   ,קי התורה אינם ניתנים לשינויאבל חו ,המחוקקים

 להתאים את עצמו לתורה ולא את התורה אליו...
 )ברכי נפשי(:ובעניין זה סיפור נורא 

ונסי בארצות הברית סיפר:  מנהל תלמוד תורה גדול בעיר מ
עם כולם   ,הל ישנם מלמדים  רביםבתלמוד תורה אותו אני מנ

המצטיין באי סדר   אני מסתדר היטב. לבד ממלמד אחד
וכח בתוך זמן קצר.  אתו הוא שכל מה שאני מסכם . וברשלנות

כשאני מתקן למשל תקנות חדשות למלמדים כולם זוכרים ליישם  
אותם חוץ ממנו... הוא פשוט לא זוכר כלום מכל הסיכומים  

 ועושה הכל להיפך...
אני הייתי מפטר אותו מזמן, אבל יש לי בעיה. למרות שאני  

אבל כל הילדים   תכונותיו,ועם  אתומסוגל להסתדר אישית לא 
, וגם אילו שלא הצליחו  מצויןהעוברים תחת ידו יודעים ללמוד 

גם כל   אליו גדלו וגם עשו פרי. כשהגיעו ,אצל מלמדים אחרים
כאשר  ההורים מרוצים ממנו בצורה יוצאת מן הכלל, ובכל פעם 

דולים  ג מקיים  התלמוד תורה כינוס של ההורים, השבחים הכי
 מלמד הזה...היוצאים מפי ההורים הם על ה

 בלית ברירה נאלצתי לקבלו כמות שהוא עם כל שגיונותיו.
בו עד שנקלענו פעם לאירוע פלוני ש על הכל הייתי יכול לוותר

 חצה אותו מלמד את כל הגבולות האפשריים.
נעשה צר  מלהכיל את   ןוהבנייהתלמוד  תורה שלנו הלך וגדל, 

מועה על גביר חשוב ה הגיעה לאזני שמאות התלמידים, והנ
שמבקש לתרום בניין לתלמוד תורה לעילוי נשמת אמו שנפטרה. 

 לנו.עמו קשר וסיכמנו שיערוך ביקור בתלמוד תורה שיצרתי 
כל המלמדים והודעתי להם על   כינסתי את לקראת הביקור

  יכנסנתי אותם בכך שהגביר ועדכ ,ח החשוב האמור להגיעהאור
שהכל יהיה נקי ומצוחצח כראוי   לוודאלכל כיתה וכיתה, ולכן יש  

גם  המלמד ההוא  ושהילדים יעניקו לגביר את מלוא הכבוד.
 השתתף באותו הכינוס ושמע את כל ההוראות.

באותם ימים ערך אותו מלמד פעילות עם ילדי כיתתו. הוא סיכם   
בהתמדה ויסיימו את  המסכת, הוא ייתן  איתם  שאם הם ילמדו 

 להם פרס.
מה הוא הפרס? 'מכוניות מתנגשות...' בתוך הכיתה, דהיינו כל  
הילדים יורשו להפוך את כיסאותיהם ולהסיע אותם כמו מכוניות,  

 של השני. ובכיסאולהתנגש האחד 
 הילדים עשו את המתבקש מהם, סיימו ונבחנו על המסכת.

המיוחל. הגביר מגיע לתלמוד תורה, והנה, מגיע יום הביקור 
ועובר עם המנהל מכיתה לכיתה, מתרשם מרצינותם של  
התלמידים, מתפעל ומתרגש מצורת הלימוד וגם מהסדר והניקיון  

 השורר בכל פינה...
עד שמגיע תורה של כיתת המלמד הידוע. הדלת נפתחת והמנהל  

 חושב שעוד רגע קט הוא מקבל התקף לב...
ו היום  קבע המלמד עם תלמידיו להוציא לפועל  כן,  בדיוק באות

 ההפוכים... תאת 'יום הכיף' עם הכיסאו
לפני הגביר הנכבד נפרשת תמונה מבעיתה של בלאגן נורא, כאשר  

הפוכים והילדים מתגלגלים על הרצפה, מתנגשים   תכל הכיסאו
האחד עם רעהו בקול רעש גדול,  ואם לא די בכך הרי שהמלמד  

פניו   שלנו היה גם הוא על הרצפה ושיחק ביחד עם התלמידים.
 לו כזאת של המנהל חוורו כסיד, הוא לא האמין שהמלמד יעולל

ם המלמד  הוא מתנצל לפני הגביר על התקלה הלא צפויה, וג
עצמו קד קידה לפני האורח ומבקש גם הוא סליחה על 

 המראה הלא חיובי של הכיתה...
המנהל ההחלטה  גמלה בליבו של ,למרות בקשת ההתנצלות

 את העסק. סיים שהוא עם המלמד הזה
ד תורה, קרא המנהל  למולאחר שהגביר עזב את הת מיד ,ואכן

מהמוסד למלמד והורה לו לקחת את ה'פאקעלאך' ולהסתלק 
 בזה הרגע...

במו ידיך הרסת לי פרויקט עליו אני עמל המון זמן, ברור לי  '
 .'אגורה אחת יתרוםלא הוא כבר  לי ,שלאחר החוויה הזו

כי להצטדק וטען ניסה  ,ו הרעהישראה כי כלתה אלהמלמד 
אבל המנהל לא השתכנע וצעק צרח עליו  ...שכח את ההוראה

ותר את התירוץ שלך. מה זה שכחתי? אני לא מוכן לקבל י'
 'לך מכאן, איני רוצה לראות אותך יותר...

 'איך אפרנס אותם? ,דים בביתלשתדע לך שיש לי עשרה י'
כפת אבל המנהל לא הסכים לשום  דבר 'לא א ,אמר המלמד

 'לך מאומה חייבני אחרי מה שעשית אי לי מהפרנסה שלך,
 המלמד ראה כי כלתה אליו הרעה ויצא מן התלמוד תורה.

ואחד הילדים בביתו של המנהל נופל עוברים יומיים, לא 
ושובר את הרגל, עובר יום נוסף וילד שני נתקל בחלון זכוכית 
ונחתך בצורה חמורה. יומיים נוספים עוברים וראשה של בתו 

ואם לא די בכל  ...להזיזוהקטנה נתקע והיא אינה מסוגלת 
 ...ת ידה ואת רגלהאלה גם אשתו נופלת ברחוב ושוברת א

יגש לאחד מגדולי הדור המנהל מבין שיש דברים בגו, הוא נ
ומספר לו את רצף האירועים הפוקדים אותו. השאלה 

האם גרמת לאחרונה צער לאדם 'הראשונה של הגדול הייתה 
ר את לאות הסכמה ומזכי מידהמנהל מהנהן  'כל שהוא?

רקע למעשה ואת התקרית  הסיפור עם המלמד ומתאר את ה
 הגביר הנכבד...המצערת עם 

עשית את אשר לא ייעשה, עליך לפייס מיד  'אומר לו החכם 
 ותדע לך שמדובר בסכנת נפשות...' ...את המלמד

עשה המנהל כהוראת החכם, התקשר אל המלמד, ביקש ממנו 
והתחנן לפניו שיחזור לעבודתו בתלמוד  ...סליחה ומחילה

 תורה.
 ,ההמלמד הודיע מיד כי הוא מוחל וסולח על כל מה שנעש

הרי שהוא כבר מצא כבר תפקיד בתלמוד  ,ובקשר לעבודה
 תורה אחר.

לאחר שבוע מקבל המנהל מכתב מהגביר הנכבד ובו הוא 
בכדי להסדיר את תהליך הקמת  מתבקש לסור אליו למשרדו 

 הבניין החדש לתלמוד תורה על חשבונו...
במכתבו מציין הגביר כי במהלך ביקורו הוא התפעל מדברים 

דבר אחד הוא התפעל במיוחד 'בניגוד לתלמודי רבים, אולם מ
תורה אחרים בהם ביקרתי, שבהם לא הייתי מרוצה 
מהקפדנות היתרה ששררה שם, ראיתי ונוכחתי שאצלכם אין  

שהמלמד ההוא 'בכיתה ההפוכה...' הוריד   -הדבר כך, והראיה
את עצמו אל הילדים ושיחק איתם על הרצפה... זהו הדגם 

רה שחיפשתי כדי לתרום לו בניין' המדויק של התלמוד תו
 סיים הגביר את מכתבו...

 ומעיו של המנהל נהפכו בקרבו...
 

ודי שלומד אחים יקרים! הארון היה נושא את נושאיו... יה
תורה צריך להתרומם ולשלוט על מידותיו. ולא שהמידות  

 .והכעסים יישלטו עליו
פו הוא וזהו מי שסדר הפעולות בג 'מלך'ובדרך רמז אמרו ש

כי אצלו  'למך'בד. ומי שנשלט ע"י דחפיו הוא כ - בל – חמ
 בד ...   כ –ח מ –ב להסדר הוא להיפך: 
 '?...למך' או 'מלך' ?אנחנו ומה

 
 ה' יזכנו למלוכה אמיתית, אמן!  שבת שלום ומבורך!!!

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

נשאר לך  מראות ש הבדיקות' 'מה הטובות?', 'רעות וחדשות

  'אז מה הרעות? טובותה אם אילומה? ' 'עוד שבוע לחיות

 ...'חמשה ימים אני מחפש אותך כבר עונה הרופא: '

 


