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בעידן חדוותא – חדוותא
"אפשר להציע לך חשבון?" הציע המלצר במסעדה לסועד 
"שכחת  תמהות:  עיניים  זוג  פתח  הלקוח  האמריקאי. 
ששילמתי כבר?!" המלצר התנצל על הטעות, והאמריקאי, 
להנות  החליט  מתשלום,  שהתחמק  על  וצוהל  שש  שיצא 

את חברו הצרפתי ושיתף אותו בתרגיל.
הוא  אף  שהתחמק  ולאחר  הצרפתי,  שם  סעד  למחרת 

הישראלי  לחברו  סיפר  הוא  מתשלום, 
הנבוך  המלצר  למסעדה.  הגיע  שכמובן 
משובחת  ארוחה  הזמנת  לאחר  ניגש 
בעדינות:  והתנצל  לסועד  במיוחד 
מציע  ואני  כבר  שילמת  אם  לי  "תסלח 
לך חשבון שוב. אם עדיין לא שילמת"... 
"לא  במהירות:  אותו  קטע  הישראלי 
לקוחות  עם  לך  קרה  מה  אותי  מעניין 
מהשטר  לעודף  מחכה  אני  אחרים, 

שהבאתי לך"... 
***

פרשת  על  לדבר  שניגש  מי  כמעט  אין 
על  רש"י  דברי  את  מזכיר  ולא  פקודי 
הפרשה:  תחילת  עם  מיד  הלשון  כפל 
 - העדות  משכן  המשכן  פקודי  "אלה 

על  חורבנין  בשני  שנתמשכן  למקדש  רמז  פעמים,  שני 
עוונותיהן של ישראל".

אכן, הדבר מבאר מדוע כפלה התורה את המילה "משכן". 
ללמדנו  רוצה  הקב"ה  אחרת:  שאלה  עולה  עתה  אולם 
שהמקדש יתמשכן פעמיים בעוונותיהם של ישראל, האם 
בהקמת  אלא  זאת,  מלעשות  יותר  מתאים  זמן  היה  לא 

המשכן שהוא יום של שמחה?
ברש"י  (הובאו  המדרש  דברי  את  נביא  מכך,  וביותר 

בראשית ו, ו) המספר על דו-שיח בין רבי יהושע בן קרחה 
לאפיקורס אחד שרצה לקנטר אותו, וכך שאל אותו רשע: 
"אין אתם מודים שהקב"ה רואה את הנולד?" ולכן בשעה 
ידע שעתיד הוא להיחרב במבול,  כבר  שברא את העולם 
בשעה  כן,  אם  מדוע,  הרשעים.  מעשי  בשל  זמן,  כעבור 
לבו.  אל  נתעצב   – לעולם  מבול  להביא  הקב"ה  שהחליט 

בעוד שידע שזה עתיד להיחרב.
"נולד  [האם]  יהושע:  רבי  אותו  שאל 
האפיקורס  השיב  מימיך?"  זכר  בן  לך 
יהושע.  רבי  שאל  עשית?"  "ומה  בחיוב. 
השיב  הכל",  את  ושימחתי  "שמחתי 
לשאלתו.  העניין  מה  הבין  שלא  הכופר 
לבאר  יהושע  רבי  של  זמנו  הגיע  עתה 
יודע שסופו  לו את השאלה: "ולא היית 
[של בן זה] למות?" ולפי שאלתך, כאשר 
יתקיים  לא  שהדבר  מראש  יודעים 
בתחילה,  לשמחה  מקום  אין   – לעולם 

כפי שאין מקום לעצב בסוף.
"בשעת  לחשוב:  בלי  ירה  האפיקורס 
 - אבלא  בשעת  חדוותא,   - חדוותא 
מתמקדים  לא  שמחים  כאשר  אבלא". 
 – הזמן  מגיע  וכאשר  בהמשך,  יהיה  מה 
למרות שידענו על כך מראש – עסוקים בעצב משום שזה 

מעציב. בכך השיב לעצמו תשובה על שאלתו. 
בעוונות  שנתמשכן  המשכן  על  רש"י  לדברי  נשוב  אנו 
צריך  שמחה  שבזמן  אותנו  מלמדת  התורה  אם  ישראל, 
ועוד  לשמוח, מה שייך אפוא להזכיר את חורבן המקדש 

טרם שנחנך?
על שאלה זו שהובאה בספר "שני לוחות הברית", לשל"ה 
מצאנו  זה,  ענין  על  רק  ולא  מאוד,  רבות  פעמים  הקדוש, 

"שמחתי ושימחתי 
את הכל"

חורבן המשכן 
טרם נחנך



ביאור נפלא בספר "דברי ישראל" של הרבי ממודז'יץ:
בית  שחרב  "מיום  ח.):  (ברכות  אותנו  מלמדים  חז"ל 
ארבע  אלא  בעולמו  הוא  ברוך  להקדוש  לו  אין  המקדש, 
אמות של הלכה בלבד". דהיינו, שהעוסק בתורה כביכול 

מכין מקום לקב"ה בו תשרה השכינה. 
המילים  שכפילות  נבין  האמור,  ולפי 
את  לצער  נועדה  לא  משכן"  "המשכן 
ולספר  המשכן  בניית  בעת  ישראל  בני 
אדרבה  אלא  להיחרב,  עתיד  שהוא  להם 
"אלה  משה:  להם  בישר  וכך  לשמחם, 
ויחסר  ייפקד  כאשר  גם  המשכן",  פקודי 
מכם המשכן שיתמשכן בעוונותיכם, עדיין 
שהוא  מעיד  הקב"ה  העדות",  "משכן 

שהמקדש  למרות  התורה,  לימוד  ידי  על  בתוככם  ישכון 
עצמו לא יהיה קיים. וזוהי שמחה גדולה לישראל. 

***
לנו  מעניקה  רש"י  בדברי  שהובאה  הכופר  של  תשובתו 

בן,  לו  נולד  כאשר  מפז:  יקרה  למחשבה  נוספת  נקודה 
הוא "שמח ושימח את הכל". חשוב היה לו אף לשמח את 

האחרים, שכן בכך שמחתו מושלמת. 
בלימוד התורה הדבר מתבטא אכן בנחמה כפולה: הלימוד 
בהעדר  החיסרון  ומילוי  השכינה  להשראת  מקום  הוא 
ש"פקודי  אלא  בלבד,  זו  ולא  המקדש, 
ה' ישרים משמחי לב", והתורה משמחת 
הניתן  פשוט  באופן  אף  היהודי  את 

להרגשה בחיי היום-יום. 
בהסתכלות  שאף  נלמד  מהמדרש 
החיים:  מאורעות  על  מחודשת 
שבעניין  החיובי  בחלק  ההתבוננות 
הכל),  את  ושימחתי  (שמחתי  מסוים 
שסופו  היית  (יודע  בצידו  שמונח  השלילי  החלק  למרות 
החלק  למרות  שיש  במה  לשמוח  לאדם  גורמת  למות), 
ניתן "לקבל עודף" גם על מה שטרם  כזו  החסר. בראייה 

שולם...

"כל הזהב העשוי למלאכה" (לח, כד)

שהביא  וכפי  מכספו,  המלך  שלמה  בנה  המקדש  בית  את 
רש"י (מלכים א' ז, נא): "לפי שהיה יודע שסופו ליחרב, שלא 
יהיו העובדי כוכבים אומרים, קשה יראתם, שלקחו נקמתם 

מן הבית, שנבנה מן גזילות וחבלות שגזל מהם דוד". 

זאת  עשו  שאלהיהם  הגויים  יאמרו  להיחרב  שסופו  וכיון 
כנקמה.

לפי האמור יש לעיין: בני ישראל בנו את המשכן מכסף של 
למצרים.  בעבר  היה  ששייך  כסף  הים,  וביזת  מצרים  ביזת 
מדוע כאן לא היה חשש לטענה "שלא יהיו העכו"ם אומרים 

קשה יראתם שלקחו נקמתם מן הבית".

ראשון  תירוץ  תירוצים.  ב'  לכך  הביא  שמאי"  "אמרי  בספר 
שייך  אינו  ממצרים  ישראל  שהוציאו  והזהב  שהכסף  הוא, 
שהשתעבדו  השעבוד  חלף  שכר  הוא  אלא  למצרים,  כלל 

המצרים בישראל, ולכן אין להם לבוא בטענות על כך. 

תירוץ נוסף הוא: שבשונה מן המקדש שנחרב ע"י השונאים, 
לא כן היה גורלו של המשכן (סוטה ט.) שנגנז כולו והאויבים 
לא שלטו בו, וממילא אין חשש לומר שיראתם לקחה נקמה 

על השימוש בכספם.

"ויברך אותם משה" (לט, מג)

(רש"י).  ידיכם"  במעשה  שכינה  שתשרה  רצון  יהי  להם:  "אמר 
למלאכת  התרומה  שהרמת  הביא  שלמה"  "תפארת  בספה"ק 
המשכן, כמו גם כל עבודת ה' של יהודי, גורמת שמעשיו הפרטיים 

וענייניו יתברכו בבחינת "שתשרה שכינה במעשי ידיכם". 

ידוע ומפורסם שכ"ק מרן ה'שר שלום' זי"ע מבעלזא ריפא חולים 
במישוש ידיו הק'. אמר על כך הרה"ק מרוז'ין: יד"ו ראשי תיבות 

- י'שלח ד'ברו ו'ירפאם. 

ירושלים,  מזקני  מאחד  ששמע  הביא  אברהם"  "ליקוטי  בספר 
בימי עלומיו של  ירושלים:  רבי שמואל סלנט אב"ד  ששמע מפי 
(ויש  השמאלית  בידו  עזים  בכאבים  נתקף  סלנט  שמואל  רבי 
לנסוע  לו  זו כתפו השמאלית), מכריו המליצו  גרסאות שהייתה 
ולהעלות  בידיו  הריפוי  בכח  שמפורסם  מבעלזא  מהר"ש  לכ"ק 

מזור לכאבו.

כאשר הגיע רבי שמואל לבעלזא, והגיע תורו לקבל שלום מכ"ק 
מרן מהר"ש, הושיט את ידו הימנית כנהוג, אך כ"ק מהר"ש נטל 
במפתיע את ידו השמאלית שנתקפה בכאבים עזים, ורבי שמואל 
ופטרו  הכל",  יודע  "אני  באזנו:  לחש  מהר"ש  מרן  מכאב.  נאנק 
לשלום. יצא רבי שמואל מן הקודש ולהפתעתו שבה ידו לאיתנה 
ולא חש בה יותר שום מיחוש. "שתשרה שכינה במעשי ידיכם"...

מרבין 
בשמחה



הארון"  אל  העדות  את  ויתן  "ויקח 
(מ, כ)

לכאורה לשון הפסוק מיותרת "ויקח 
את  "ויתן  לכתוב  היה  ודי  ויתן" 
זה הביא  העדות אל הארון". דקדוק 
רבי  לרה"ק  חיים"  "תורת  בספר 
חיים מקאסוב, והוא מבאר זאת בכך 
לפעמים  מתבקש  תורה,  שהלומד 
והוא  המוקשה  דבר  לחברו  לבאר 
לכך  מללמוד,  יעכבו  זה  שדבר  סבור 

הוא מסרב.
"ויקח  הפסוק:  יתבאר  רמז  בדרך 
שאינו  די  שלא  העדות",  את  ויתן 
עבור  מתאמץ  שהוא  בכך  מפסיד 
חברו ומבאר לו את לימודו, אלא אף 
לא  שהוא  מכך  מרוויח  בעצמו  הוא 
רק בבחינת "ויתן", אלא אף בבחינת 

"ויקח". 
***

הגר"א,  מווילנא,  אליהו  רבי  הגאון 
מוסרו  את  לאחת  עד  מחבב  היה 
אל  קולעים  במשלים  העטוף  הנוקב, 
השערה, של רבי יעקב קראנץ, המגיד 
המגיד  מזדמן  היה  וכאשר  מדובנא. 
מסוימות  לעתים  או  הגאון,  בית  אל 
זו,  מטרה  עבור  לביתו  הגאון  הזמינו 
באזני  מדברותיו  נושא  המגיד  היה 

הגר"א.
המגיד  נזדמן  בהן  הפעמים  באחת 
פני  הוארו  הגאון,  בית  אל  מדובנא 
לשאת  הימנו  ביקש  והוא  הגר"א 
וישא  יעקב  רבי  נענה  אתר.  על  משל 

משלו ויאמר: 
שרכש,  עז  ובידו  ביתו  אל  שב  כפרי 
למטרה  חסכו  ורעייתו  שהוא  לאחר 
זו סכום ניכר. מהעז התכוונה הגברת 
לגמיעת  ישמש  שחלקו  חלב  להפיק 

גבינות  לגיבון  וחלקו  טרי  חלב 
שהלך  העייף  הכפרי  חמאה.  וחביצת 
יום וחצי עם העז, מסר אותה  במשך 

לרעייתו והתיישב לנוח.
ברך  כרעה  לחצר,  יצאה  הכפרית 
מאומה  אך  העז,  את  לחלוב  והחלה 
לבית  רוטנת  נכנסה  היא  יצא.  לא 
אישים  "חדל  בבעלה:  והטיחה 
קנית  כבש  יוצלח!  לא  שכמותך, 

כנראה, ולא עז. היא אינה נותנת חלב 
כלל"...

הכפרי ַהֵּלֶאה לא נותר חייב: "איכרה 
פתיה", קרא לעבר זוגתו, "וכי חושבת 
בלתי  לחלב  מקור  היא  שהעז  הינך 
מוגבל? הן הגיעה עתה מדרך ארוכה, 
תני לה לאכול, לשתות ולנוח, או אז 
תיווכחי לדעת שהיא עז ונותנת חלב 

בשפע"...
משלו,  את  מדובנא  המגיד  סיים 
והגאון חייך והורה לבני ביתו: "ערכו 
מטורח  וינוח  יאכל  שולחן,  לפניו  נא 
דברי  מפיו  נשמע  ואח"כ  הדרך, 

מוסר"...   
***

בלשון  לדייק  נראה  זה,  משל  לפי 
שמשיג  מה  שכפי  הידוע  את  הפסוק 
כך משפיעים  התלמיד לשאול מרבו, 
לרב מן השמים שפע של תורה עבור 
הקדים  שלזה  ואפשר  התלמיד. 
העדות",  את  ויתן  "ויקח  בפסוק 
שנותן  טרם  חברו  את  שהמלמד 
חננו  אשר  ומחכמתו  מזמנו  לו  הוא 
הבורא, כבר מקבל הוא משמים שפע 

של תורה. 
מט:):  (סוכה  הגמרא  את  ונוסיף 
'פיה  דכתיב  מאי  אלעזר  רבי  "אמר 
על  חסד  ותורת  בחכמה  פתחה 
ויש  חסד  של  תורה  יש  וכי  לשונה', 
תורה  אלא  חסד.  של  שאינה  תורה 
שלא  חסד,  של  תורה  היא  זו  לשמה 
לשמה זו היא תורה שאינה של חסד. 
היא  זו  ללמדה  תורה  דאמרי:  איכא 
היא  זו  תורה של חסד, שלא ללמדה 

תורה שאינה של חסד".
מה  מובן  אינו  ראשונה  ובהשקפה 
הקשר בין תורה לשמה לתורת חסד. 
בישמח  הביא  שכן  (ומצאתי  ונראה 
במדרש")  "וז"ש  ד"ה  לך-לך  משה 
שהלומד תורה לשמה הדבר מתבטא 
שמים,  כבוד  להגדיל  שרצונו  בכך 
הוא  האם  הבדל  עבורו  אין  ולכן 
לומד את המסכת בה הוא עוסק, או 
שהוא לומד עם חברו במקום שחברו 

מתקשה. 
"ויקח ויתן את  ולכך הוקדם בפסוק 
העדות אל הארון", שהארון הוא רמז 
היא  הלימוד  ודרך  לשמה,  לתורה 
באופן תמידי של "ויקח ויתן", על ידי 

לימוד התורה לאחרים.   

"וכי חושבת הינך שהעז 
היא מקור לחלב בלתי 

מוגבל? 
תני לה לאכול, לשתות 
ולנוח, או אז תיווכחי 

לדעת שהיא עז ונותנת 
חלב בשפע"...

'לקח' טוב 'נתתי'
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


