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 פקודי
 ר נבנצל שליט"אהפרשה על פי תורתו של הרב אביגד רעיונות על 

ֶכל"כשהסתיימה מלאכת המשכן התורה מסכמת:  ל ַותֵּ ַכן ֲעבַֹדת כָּ ד ֹאֶהל ִמשְׁ י ַוַיֲעׂשּו מֹועֵּ נֵּ ל בְׁ אֵּ רָּ כֹל ִיׂשְׁ ה ֲאֶשר כְׁ  ִצּוָּ

ן מֶֹשה ֶאת' ה ׂשּו''  כֵּ ובהמשך כשבני ישראל מביאים לפני משה רבנו את המשכן ואת כל כליו, התורה  (לג-לב, לט שמות)עָּ

כֹלמדגישה:  ה ֲאֶשר ''כְׁ ן מֶֹשה ֶאת ה' ִצּוָּ ׂשּו כֵּ י עָּ נֵּ ל בְׁ אֵּ רָּ ת ִיׂשְׁ ל אֵּ ה כָּ ֲעבֹדָּ א: הָּ ל ֶאת מֶֹשה ַוַירְׁ ה כָּ אכָּ לָּ ה ַהמְׁ ִהנֵּ  וְׁ

ׂשּו ּה עָּ ה ַכֲאֶשר ֹאתָּ ן ה' ִצּוָּ ׂשּו כֵּ ֶרְך עָּ בָּ ם ַויְׁ   )שם מב, מג( מֶֹשה'' ֹאתָּ

חוזרת פעמיים על מושג דומה 'עבודה' ו'מלאכה'? אומר הרב, יש הבדל  שואל מו"ר הרב נבנצל שליט"א: מדוע התורה

תהומי בין המושג 'עבודה' ל'מלאכה'; שורש מילת 'עבודה' הינו מלשון עבד, ומתייחס לפעולת היצירה בפועל על ידי 

הפעולה. המבצע, ואילו המילה 'מלאכה' היא מלשון מלך, דהיינו שהמלך נמלך בדעתו, ומתייחסת למחשבה ותכנון 

כשאומרים שמלך פלוני בנה עיר, אין הכוונה שהוא חפר את היסודות במו ידיו וסידר את הלבנים ואת האבנים בפועל, 

אלא שעלה במחשבתו לבנות את העיר ונמלך בדעתו ואולי אף בדעת שריו ויועציו, ולאחר שהוחלט סופית המלך הביא 

 את הפועלים לבצע את הבנייה בפועל.

נים הפסוקים שבהם פתחנו: מה שעשו בני ישראל היא העבודה בפועל, וזה בנקל ניתן לבדוק ולמדוד האם על פי זה מוב

נעשתה כתיקונה על פי המידות הנדרשות וההוראות המפורשות; בדיקה כזאת כל בר נש מסוגל לערוך ולאשר, אולם 

תה כהוגן על ידי כל חכם לב, כדי למדוד את המחשבה שהשקיעו כל אחד מהפועלים, כדי לאשר שה'מלאכה' נעש

צריכים עין חדה ובוחנת המסוגלת לבדוק ולהעריך כל פרט ופרט האם נעשה מכל הלב או לא, וזה אפשרי אך ורק על 

 ידי משה רבנו אשר ברוח קודשו מסתכל על כל המלאכה וקובע שנעשה כאשר ציווה ה'.

 אולם, 'עבודה' אותה, חיצונית מבחינה פעולה אותה תא יעשו אדם בני ששני יתכן בשבת האסורות במלאכות נתבונן אם

כל אחד עושה דבר שונה לחלוטין מחברו. מלאכת קושר למשל, שני  דהיינו ה'מלאכה' הכוונה או המחשבה מבחינת

אנשים קושרים כל אחד קשר, אלא שהאחד מתכוון שיהיה זה קשר זמני והשני שיישאר הקשר לאורך זמן, הרי שהשני 

 היא שהעבודה שלמרות לנו חייב שכן קשר קשר של קיימא ואילו הראשון פטור, לפחות לפי דעת חלק מהפוסקים. הרי

 .המבצע אותה של כוונתו פי על משתנה המלאכה, העבודה אותה

 כל מתירים אנשים שני כאשר אחר; אדם של במחשבה אלא המלאכה בעושה תלויים אינם החיוב או הפטור לפעמים

 שהתיר זה ואילו, שכן הוא התיר קשר של קיימא ,חייב - הראשון הקשר את שהתיר זה, לעיל מהנזכרים אחד קשר אחד

 .הפעולה אלא באדם אחר במבצע תלוי אינו לפעמים שהחיוב לנו הרי. פטור - קיימא קשר של שאינו השני הקשר את

 שהאחד אלא הפקודה, את מילאו אכן והללו שטח אדמה ליישר חיילים לשני פקודה שנתן צבאי דוגמה נוספת: מפקד

 כיון בונה משום חייב הראשון, גינת נוי לזרוע רצה שהמפקד חשב והשני אוהל לפלוגה להקים הבין שכוונת המפקד היתה

ששני  הרי לנו שלמרות; לזריעה את הקרקע הוא הכין שכן חורש משום חייב ואילו השני לבנייה הקרקע את שהכין

 שונה. בהחלט הינה המלאכה, חיצונית עבודה זהה לחלוטין מבחינה ביצעו אנשים

ינה חיצונית: מרובעים, שחורים, ארבע פרשיות וכו'; יש דברים כשבודקים תפילין אפשר להבחין אם נעשו כהלכה מבח

כתב את הפרשיות,  למצוות הגיע הפוסלים את התפילין שלא ניתן להבחין אלא רק בשעת כתיבתם, כגון אם ילד שלא

או גוי ר"ל; אך ישנם דברים שגם בשעת מעשה אי אפשר להבחין בהם, כגון מהי רמת יראת השמים של הסופר ובאיזה 

מידה לבו מלא באהבת השם, ואין ספק שתפילין שנכתבו באימה וביראה, ברטט ובזיע הריהם מסוגלים להשפיע יותר 

קדושה וטהרה למי שמניחם; ככל שבהכנתם ההשקעה הרוחנית גדולה יותר, השפעת הקדושה על ידיהם גם היא תהיה 

   יותר. גדולה

למדוד בקנה, כל אחד יכול לוודא שהכלים והבניין נעשו כהוגן  הוא מה שאמרנו לגבי המשכן: את העבודה בפועל ניתן

על פי ציווי השי"ת לפי המידות המדויקות המפורטות בתורה, אולם על מנת להבחין מהי רמת אהבת ה' שהשקיעו 

רבינו, ועל כן  משה החדה של ההבחנה את והמשכן, וכמה יראת שמים היתה לעושה המלאכה, צריכים בביצוע הכלים

 במעשה שכינה שתשרה רצון ''יהי: ישראל הביאו לפניו את כל ה'מלאכה' ורק לאחר מכן משה יכול לברך אותםבני 

 .בתוכו שכינה שתשרה שעשיתם המשכן ראוי (שם י"רש) ידכם''

', ה אהבת יותר שמפגין כשהאדם צריך להחליט מאיזה רב ילמד תורה, הרי שיש להעדיף את הרב הכי ירא שמים, הרב

י ִכי": הפסוק על ל"חז שדרשו כפי תֵּ ן ִׂשפְׁ רּו כֹהֵּ מְׁ ה ַדַעת ִישְׁ תֹורָּ שּו וְׁ ַבקְׁ ַאְך ִכי  ִמִפיהּו יְׁ אֹות' ה ַמלְׁ בָּ  ב, מלאכי) "הּוא צְׁ

 .(.יז קטן מועד) מפיו'' תורה יבקשו אל לאו ואם מפיו תורה יבקשו' ה למלאך הרב דומה ''אם (ז

 כן כמו. ואיכותיות טובות יותר תהיינה ההשגות כך בלימוד שישקיע השמים יראת מידת לפי עצמו, לאדם הדין הוא

 את ליטול הצליח לא המוות העולם, מלאך מן להיפטר זמנו שכאשר הגיע חייא רבי על מספרת הגמרא: צדקה במצוות

 התחפש המוות מלאך ברירה בלית. מפומיה'' גירסא פסיק ''לא, לימודו ולו לרגע את הפסיק לא חייא שרבי כיוון נשמתו

 על מרחם אתה כך 'אם: המוות מלאך לו אמר לחם לו נתן כשרבי חייא רעבונו. את להשביע חייא מרבי וביקש לעני

 . נשמתו את למסור חייא הסכים רבי ואכן. נפשך' את ליטול' ה בשליחות שבאתי אף עלי תרחם העני

 ב' אדר ב' תשע"ו 539גיליון מס'  



התשובה ? המוות למלאך הנפש מסירת לבין לעני לחם נתינת בין פשר הדמיון מה: ל"זצ שמואלביץ חיים הרב שואל

 הוא אם צודקת, המוות מלאך טענת ועל כן נפשו את מוסר לו גם היה לעני את לחמו, פורס היה חייא כשרבי היא,

 . מהעולם בידו ולהיפטר נפשו את למסור שיסכים לעני בהכריח נפשו את לתת מסוגל

ק": אומר הנביא פֵּ תָּ ב וְׁ עֵּ רָּ ֶשָך לָּ  חייבים אמנם דהיינולחמך',  לרעב 'ותפק ויש לדייק שהנביא לא אמר (י, נח ישעיהו) "ַנפְׁ

 .הנפש את לו יש להעניק זאת עם יחד אולם לחם לעני להשביע את רעבונו לתת

 הרי שאיכות שנשקיע' ה אהבת וכמידת שמקיימים מידי יום ביומו, המצוות במעשה טהור לב להשקיע זה מרעיון נלמד

 .  יותר ונגיע להשגות גבוהות תגדל המצווה

 נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל "לע נ"ב השנה כל מוקדש זה עלון

 שבת שלום  יצחק חלבה

 

הרב הרב יעקב חי בן מרגלית, , יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושאלעילוי נשמת אאמו"ר אברהם )אלברטו( בן מרים חלבה , הג"ר 

הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו אריה לייב בן דבורה,  ,אברהם צוקרמן בן שרה

מרדכי שמעון בן דאדא,  דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף

שמעון מנחם נחום בן אליעזר ליפא,  יחזקאל,אילן בן  ,עמרם בן עישהן עליה, מסעוד ב מאיר ירחמיאל בן שמחה, שלמה בן פורטונה,

יצחק אביאתר בן ברוך הי"ד, משה בן פלור, זאב בן ברכה, עמרם בן אסתר, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, בן עישה, 

עד מיכאל בן -ליתשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גאייל בן עירית יעקב בן רחל, יעקב בן מרים, ניר יהודה בן מיכל, , בן אסתר

 שמעון בן דינה,  אליהו בן נעמי,אליעזר בן צבי וציפורה,  שלמה בן שמחה, יוסף ברוך בן תמר, ,דודי רחמים בן חנהבת גלים הי"ד, 

ברוריה בת שרה בת שולמית, שרה בת רוחמה, שרה רחל בת בוליסה, שושנה בת רוזה, שרה בת מרים, הרבנית שפרה בת לאה, 

פרלה בת גוטי,  יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת רוזה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה,

                                ת.נ.צ.ב.ה.                      , שרה בת מריםשרה בת קיז'ה
 ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe@neto.net.il את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל:המעוניין לקבל כל שבוע 

  השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד. 

   ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר  
 http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl  

  תרוסילביה רות בת אס רפואתה השלמה של אורלי בת דונהל עלון זה יהיה מוקדש 
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