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 למכירהלא  –לשימוש אישי בלבד 
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 ) א, לח( ישראל בני פקודי אלה

, שבעולם מנינים כל לפסול אלה אומרו: ל"וז כתב' הק החיים אור בספר
 - עליו מורה ושמו. מנין מניינו אין המדומים מקניינים אדם שימנה מה כל כי
 המשכן מנין להיותו: והטעם. לעולם עומד זה מנין אבל? מונה אתה מה

 . ל"עכ עולם אלוקי שם שכן אשר המופלא

 הם הטפשים כל כי - לומר רגילים אנשים: אומר היה ל"זצוק חיים החפץ
 כי, לעצמם טפשים הם החכמים כל - להיפך אומר ואני. לעצמם חכמים
 כל נותן ז"ע, וכדומה בתים ולבנות הון לאסוף חייו ימי כל ויגע עמל האדם
 יקח במותו לא כי" "חילם לאחרים ועזבו. "לעצמו לא זה אבל, ומרצו זמנו
 אלא וזהב כסף לא לאדם מלוין אין הרי כי - שכל לו אין לעצמו ולדאוג" הכל
 . ד"עכ בלבד טובים ומעשים ומצוות תורה

" לך פסל" למשה אמר ה"הקב - תשא' בפ כתוב: צחות בדרך אמרתי
 אם - קשה לכאורה. משה נתעשר מהפסולת, שלך הפסולת: ל"חז ואמרו
 אלא אותו להעשיר אחר ממקום לו היה לא משה את להעשיר רצה ה"הקב

 ? לך פסל שבלשון המיוחד מהו ועוד? מהלוחות

 את לעזוב צריך לא עשיר להיות בשביל כי לנו ללמד רצה ה"הקב, אלא
: לדעת האדם צריך אחד דבר רק, עשיר להיות יכול התורה עם, התורה

 מהעיקר לעשות ולא. התורה היא והעיקר - פסולת רק היא שעשירות
 .עיקר ומהפסולת פסולת

 )דרכי מוסר(

  (שמות לט, כה). 'וגו הרמונים בתוך הפעמונים את ויתנו

 לא ממש הרמונים בתוך' הפעמוני' שהי לפרש ן"הרמב מסתייעי מזה
 דאמר י"לפירש מסייע שלאחריו מקרא אמנם הרמונים בין' שהי י"כפירש
' הי כי ח"דא א"או אומר הייתי דמסתפינא ולולי, ורמן פעמן ורמן פעמן
 כ"ואח רמון בלא פעמון כ"ואח בתוכו ופעמון רמון כ"ואח רמון בלא פעמון
 ל"דאחז י"עפ והרמז סביב סביב המעיל שולי על' הי וכן בתוכו ופעמון רמון

 גם אלא חברו על רע המדבר דוקא דלאו ל"ונ, ר"לה על שמכפר.] ז"ט ערכין[
 על ר"לה כמו ממש היינו ט"מע עשיתי וכך כך ומתפאר עצמו על טוב המדבר
 ג"צ סנהדרין[ לטובה אלהי לי זכרה אמרו על נענש' מנחמי גדול לנו ומי חברו

 על' מכפרי' הפעמוני כ"ע, להתפאר רק אלא מתכוון שאינו מי ש"ומכ] ב"ע
' ומשמיעי כרמון מצות' מלאי על' מכפרי בתוכו פעמונים עם ורמונים ר"לה
 עדל עומדת צדקתו' לאביוני נתן פזר בפסוק רמז אמרתי ז"ועד. בחוצות קול

' שאפי עצמו המפאר האיש זה גם ישובח צדקה בנתינת כי' פי] ב"קי תהלים[
' לאביוני נתן פזר וזהו בזה עצמו לפאר ש"מכ'.] ט' תעני[ הותר ה"הקב לנסות

 צדקתו מ"מ' לאביוני בנתינתו קול שמשמיע' פי מון'ר הב'ז עמון'פ ת"ר ר"פז
 . לעד עומדת

 (חתם סופר)

 )מ, לח(כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו 

מסביר  –האש שבערה מעל המשכן היתה מעליו גם ביום ולא רק בלילה 
מפאת הענן שכיסה  השביום לא ראו אותאלא  –המהרי"ל מוואלקאוושיק 

 על האש.על המשכן ו

מכאן עלינו ללמוד, שאש ההתלהבות בעבודת ה' אינה צריכה להיראות 
 כלפי חוץ, אלא להיות כמכוסה ולבעור בתוך הלב פנימה.

"יונתי  )ב' ידרבי סעדיה גאון את הפסוק בשיר השירים (על פי זה מבאר 
 –השמיעיני את קולך "  יךראבחגווי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מ

מבקש הקב"ה  י בחגוי הסלע" והאדם חבוי "בסתר המדרגה","יונתכאשר 
"הראיני את מראייך השמיעיני את קולך", שכן אוהב דוקא את עבודת ה' 

 הנעשית בסתר, הרחק מעין רואים.

 )ומתוק האור(

 בפי: "מביא לבאר ברעיון זה את מה שאנו אומרים' ין'מילין חדתבספר 
 ובקרב תתקדש סידיםח ובלשון תתברך צדיקים ובשפתיתתרומם ישרים

 -" ישרים בפי: "מדרגתם לפי הוא לשון השינוי טעם ."תתהלל קדושים
 לעין גלוי באופן חוץ כלפי שנראה, בפה ומשבחים מתפללים המה הישרים

 לכת בהצנע  -" צדיקים בשפתי" הצדיקים ומעליהם, אוזן כל ולשמע כל
 צנועים יותר החסידים -" חסידים ובלשון. "בשפתיים רק ומשבחים
 במדרגה שהמה הקדושים -" קדושים ובקרב, "בלשון רק ומהללים ומשבחים

 בקרבך) 'יא הושע( שכתוב כמו. בקרב רק המה לכת בהצנע ויותר גבוהה
 .'קדוש

 )מילין חדתין(

 ) לב, לט( משה את' ה צוה אשר ככל

 את הביא לוינסון הירש צבי רבי חתנו את חיים החפץ מרן כשהספיד
 בו שכן', אותו' 'ה ציוה כאשר להיכתב היה ראוי לכאורה ושאל הזה הפסוק
 קיים היה לא וממילא", אני" קיים היה לא רבינו משה אצל אלא, הכתוב דיבר
 את' ה שציוה מה כל שעשה, משה בשם יהודי איזה שמצוי אלא", הוא" גם

 ...זה משה

 )מובא בדרך שיחה(

 (לח, כא) משכן העדת אלה פקודי המשכן

מובא במדרש (שמות רבה נא, ו): "ולמה עשה עמהם חשבון? הקב"ה 
יתברך שמו מאמינו, שנאמר (במדבר יב) 'לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן 

אלא  –הוא', ולמה אמר להם משה בואו ונעסוק במשכן ונחשב לפניכם? 
ששמע משה ליצני ישראל מדברים אחריו... ומה היו אומרים? רבי חמא 

רים: 'חמי קדל דבריה דעמרם', וחברו אומר לו: 'אדם ששלט אמר, היו אומ
על מלאכת המשכן אין אתה מבקש שיהא עשיר'?! כששמע משה כך אמר 

 להם: חייכם, נגמור המשכן אתן לכם כשבון, הוי 'ואלה פקודי המשכן'".

הנה נתבונן על מי מדברים כאן. מחד גיסא עומד משה רבנו, שהקב" 
אמן הוא", ומאידך גיסא עומדים חבורת ליצנים, המעיד עליו "בכל ביתי נ

אפיקורסים, שפלים שבשפלים, שמתלוצצים על הגינותו של משה... וגם 
והייתם נקיים", והוא מגיש להם חשבון על  כלפיהם רוצה משה רבנו לקיים"

 כל ההוצאות וההכנסות של מלאכת המשכן.

דש ויהי הוא מתחיל ומפרט: "כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הק
זהבה תנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש". 
זה הזהב שנכנס. להיכן הלך כל הזהב הזה? משה רבנו לא מפרט! לא מוזכר 

 בפסוקים מה נעשה עם הזהב.

לכאורה קשה, הרי כל מטרתו של משה רבנו היתה להגיש חשבון. וכי זה 
 אות?!נקרא חשבון? לפרט הכנסות מבלי לפרט הוצ

השאלה מתחזקת לנוכח העובדה שלגבי ככרות הכסף משה כן מפרט 
את ההכנסות מחד גיסא, ולאן הכסף הזה הלך מאידך גיסא. מחד הוא אומר: 
"וכסף פקודי העדה מאה ככר ואלף ושבע מאות חמשה ושבעים שקל בשקל 
הקדש", ומיד הוא מוסיף ומפרט למה שמש הכסף: "ויהי מאת ככר הכסף 

אדני הקדש ואת אדני הפרכת. מאת אדנים למאת הככר, ככר לצקת את 
 לאדן. ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים".

גם לגבי הנחושת מפרט משה: "ונחשת התנופה שבעים ככר ואלפים 
וארבע מאות שקל", ומיד אחר כך "ויעש בה את אדני פתח אהל מועד ואת 

 מזבח הנחשת וכו'".

 לא מפרש משה מה עשו עם הזהב?מדוע אפוא 

 שמעתי ווארט טוב מאוד ליושב השאלה:

ליצני הדור. ליצני הדור לא תורמים זהב, וכיון שלא  –מי בקש פרוט? 
לא  –אין צורך לתת להם פרוט עליו, ואילו אלו שכן נתנו זהב  –תרמו זהב 

לל נצרכו כלל לפרוט כלשהו! הם נתנו את הזהב עם "לב זהב" ולא התענינו כ
 מה נעשה בו!

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 



 

ב 

ת, הליצנים יקבלו פרוט מדויק על מה שהם נתנו, על הכסף ועל הנחוש
 אבל לא על הזהב שלא נתנו...

 )יחי ראובן(

  מאוצרות המגידים 
 "בהעלות הענן"

הפרשיות אחרונות בספר שמות עוסקות במשכן ובכליו: תרומה ותצוה, 
ופקודי. כי זה עיקר, וזו הפסגה. וכמו שכתב הרמב"ן בהקדמתו לספר  ויקהל

שמות, שספר בראשית הוא ספר היצירה, הן יצירת העולם והן יצירת 
האומה, וספר שמות הוא ספר הגלות והגאולה. והגאולה לא הסתיימה 
ביציאת מצרים, כי עדיין היו גולים במדבר, בארץ לא להם. גם לא בכניסתם 

שבותם בה. הגאולה התממשה בקבלת התורה ועשיית המשכן, לארץ והתי
"כששב הקדוש ברוך הוא והשרה שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלת אבותם 
שהיה סוד אלוה עלי אהליהם והם הם המרכבה [לשכינה] (בראשית רבה מז, 
ח) ואז נחשבו גאולים. ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן, ובהיות 

 ותו תמיד".כבוד ה' מלא א

 נפלאים הדברים.

 אבל לאורם, נשאלת שאלה.

הואיל וספר שמות הוא ספר הגלות והגאולה, והגאולה הושלמה 
בהשראת השכינה התמידית במשכן, שסמלה הענן, היה הספר אמור 
להסתיים בפסוקים: "ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן 

ל המשכן יומם ואש תהיה לילה בו וכבוד ה' מלא את המשכן. כי ענן ה' ע
לח). ברם, מדוע נוספו עד -לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם" (שמות מ, לה

שני פסוקים באמצע: "ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל 
לז). זאת יש -מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלתו" (שם, לו

כאן המקום לומר שהענן שכן על  להשמיע בפרשת המסעות (במדבר ט).
 המשכן, ותו לא.

 והתשובה יסודית, ומחייבת כל כך!

בגמרא (שבת לא ע"ב) אמרו, שמלאכת סותר בשבת, היא כשסותר על 
מנת לבנות במקומו (וברמב"ם הלכות שבת פ"א הי"א). ושאלו, שהרי 
מלאכות השבת נלמדות ממלאכות המשכן, ובמשכן סתרוהו בצאתם למסע 

נותו שלא במקומו, בחניה הבאה. ותרצו: כיון דכתיב "על פי ה' [יסעו כדי לב
בני ישראל ועל פי ה'] יחנן" (מבדבר ט, יח), כסותר על מנת לבנות במקומו 
דמי. ובאורו, שמקומם היה היכן שרצון ה' שיהיו. ובכל מסעיהם לא היה להם 

 .אלא מקום אחד, המקום בו ה' רוצה שיחנו, מה לי הכא מה לי התם

ומעתה, זו התשובה לשאלה. אימתי נחשבו לגאולים, לא כשיצאו 
ממצרים, שעדיין היו במדבר בארץ לא להם, כדברי הרמב"ן. וגם לא 
כשנכנסו לארץ ישראל, שהרי גם ממנה גלו. הם נחשבו גאולים כשהשכינה 

 שרתה ביניהם ומקומם הוא היכן שהשכינה, אחריה לכו ובעקבותיה יחנו!

 –ו ומה זה אומר לנ

שאין לנו אלא רצון ה'. אין אנו מתפעלים את רצוננו, אין אנו הולכים 
אחר דעתנו. נושאים אנו עין אל הענן, שומעים לדעת תורה, וחוקרים מה 
אומרת ההלכה. רק לאורם נוסעים וחונים, רק לפיהם פועלים. ואז אכן 

 גאולים, ובסיעתא דשמיא מצליחים.

 –ונספר 

רות לועד הקהילה. מצד אחד נצבה התלקחה מלחמת בחי בבריסק
רשימת היראים, שמעמדיה זכו לגבויו של הרב, מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל. 
מהצד האחר, מסטרא האחרת, רשימת פורקי העול שבקשו לבטל השגחת 
הרב על השחיטה ולבטל את הפנית תקציבי הקהילה, בין השאר, לתמיכת 

התנהלה בעיקרה בחינוך התורני ובתחזוקת מקוה הטהרה. המערכה 
באמצעות מודעות רחוב, פשקוילים, שהודבקו בעיקר על קירות בתי 
הכנסת, מקום כינוסם של היהודים, וכל צד ניסה למשוך אהדתם של 
ההמונים, פשוטי העם,ש בהצבעתם יקבע צביון הקהילה. שני הצדדים 
הדפיסו מודעותיהם בבית הדפוס היחיד בעיר. הלה היה המרויח היחיד 

ות הרוחות, מהכרוזים וכרוזי הנגד. בגדר חובת ההשתדלות העביר מהתלהט
המדפיס כל כרוז שהוזמן לצד שכנגד, שיכין  תגובה הולמת ויגביר את גובה 

 הלהבות.

הבחירות היו אמורות להתקיים במוצאי שבת. ביום חמישי ישבו הנציגים 
החרדיים בבית הרב, לסיכום המערכה. ספרו על ההשמצות וההכפשות 

דם, על מערכת השקרים והעלילות שנרקמה ועל ההסתה הפרועה כאילו נג
נציגי החרדים מתעלמים ממצוקות ההמונים העמלים ואינם דואגים לרוחתם 
ואת כל התקציב מפנים הם לעניני דת, בעוד שהרב דאג כל כך לכל יהודי 
והיה קשוב לכל מצוקה. כמה צדקה חולקה, כמה עזרה ומתן בסתר. ולהפך, 

נציגים החלוניים ידועים בנהנתנותם, וידאגו רק לחוגם. הוחלט הלא ה
להדפיס מודעה מסכמת שתודבק בערב שבת בפתחי כל בתי הכנסת, תעלה 
על נס את פעילותם המסורה של העסקנים החרדיים ודאגתם לצבור הרחב 
ורוחתו, ותוקיע את ארחות חייהם ונהנתנותם של המעמדים האחרים. נסחו 

ה את בקרתו המדוקדקת של הרב, אבל בקש שלאחר את המודעה שעבר
שתודפס תובא בפניו לראות האין בה טעויות ושגיאות, כי זו המודעה 

 הגורלית שתכריע את המערכה.

 בשעת לילה מאוחרת נמסרה המודעה לבית הדפוס.

 .מפלגה היריבהשעה לאחר מכן, נמסר העתק ל

קא משום איזו סערה עוררה! דוקא משום שכל מילה בה אמת, דו
שהרשימה כל כך בטיעוניה. החליטו שההגנה הטובה היא ההתקפה. הגיבו 
על סעיף אחר סעיף בלשון בוטה, בנאצות והשתלחויות. פגעו בנציגים 
אישית, ולא פסחו אף על הרב. פנו אל הרבדים האפלים ביותר שבנפש 

 האדם, באשמורת הבוקר מסרו את מודעתם לבית הדפוס.

ת עופרת יצוקה. אות אחר אות תיוו, נסדר באוהדפוס, באותם ימים
הנוסח,  ךת כפיים איטית ומיגעת. ככל שהתארשובצה במלקחיים. בעבוד

התאחרה העבודה. ועכשיו, שהיה עליו לסדר ולהדפיס שתי מודעות מרובות 
מלל, ארך הדבר שעות ארוכות. הכלל, בשעות אחר הצהריים של ערב שבת 

איתן אל הרב מבריסק. הציגו בפניו  נמסרו המודעות למזמינים, שמיהרו
 מודעה לדוגמה.

 "היכן כולן", שאל.

 מדוע צריך את כולן, כדי לאשר די במודעה אחת. אבל דברו היה לחוק.

 שטחו על השולחן את ערמת המודעות.

גחן וקרא בתשומת לב, שורה אחר שורה. סיים, והביע שביעות רצונו: 
 "זעייער גוט!" טוב מאד!

 רחו.פני העסקנים ז

גחן שוב, ואסף את ערמת המודעות. פנה עמה אל החדר הפנימי, ויצא 
 אליהם בידיים ריקות.

 נדהמו. מה זאת?

הסביר: "המודעות נפלאות, מתומצתות בבהירות, משכנעות בעליל. אבל 
השעה מאוחרת. וכשתשלחו נערים משולהבים להדביקן על כתלי הכנסת 

ת החמה ולהכנס לספק חלול עלולים הם לגלוש מבלי משים מעבר לשקיע
 שבת. לכן החלטתי לגנזן!"

 "אבל בלעדן, נפסיד את המערכה!" קוננו העסקנים.

אומר: סוס מוכן ליום מלחמה, ולה' התשועה  השיבם הרב: "הכתוב
(משלי כא, לא). כלומר, התוצאה ממרום, אלא שעלינו מוטלת חובת 

ות אודותיה ההשתדלות. ואם כרוכה היא בספק איסור, לא זו ההשתדל
 נצטוינו!"

הציע אחד: "ניתן לגוי להדביק את המודעות. כדאי הוא בעל ה"עיטור" 
לסמוך עליו, להתיר אמירה לנכרי לצורך מצוה דרבים" (באורח חיים רעו 

 ס"ק כה).

היה כצור חלמיש, והפרנסים יצאו מלפניו בידיים  אבל הרב מבריסק
ריקות, תרתי משמע. בתחושה שהמערכה אבודה. שהרי למשכילים 

 לונים אין כאלו עכבות, והם יכבשו את הזירה.יולח

כתלי בתי הכנסת השחירו ממודעות הענק של  ואכן, חששם התאמת.
א החרדים. אותן האשמות שללוניים, שהשיבו בשצף קצף להאשמות יהח

פורסמו, כיון שהרב גנז את המודעות שהוכנו. המוני היהודים שעלו לקבל 
את השבת עצרו וקראו את המודעות המתלהמות, את הביטויים הפוגעים 
והגדופים הזולים ולא הבינו על מה יצא הקצף, מדוע לתקוף כך ולהשמיץ 

 –בפראות, הניסוח הזול והירוד, ההשתלחות הפרועה חסרת הרסן, קוממה 

אילו היו המודעות מודבקות, היו קוראים אותן מערכה מול מערכה, 
ומבינים שאין זו אלא תגובה, גם אם חסרת טעם ורמה. אבל עתה, נתפסה 
ההשתלחות התקפה מרושעת וזדונית, פוגעת ומקוממת, והיתה לשיחת 
היום. כמחאה נגדה, הצביעו המוני יהודי בריסק ברוב גורף בעד רשימת 

 ת, שזכתה ברוב עצום.היראים המותקפ

"רואים אתם", אמר הרב מבריסק, "אין מרויחים מעברה, ולה' 
 התשועה!"

הרב מבריסק על פי ה' נסע ועל פי ה' חנה, על פי ה' פעל ועל פי ה' נמנע 
 וזכה! כמה מחייבים הדברים כל אדם ואדם! –מפעולה 

 )והגדת(



 

 ג 

 

 (לח, כא). ן העדות אשר פקד על פי משה...""אלה פקודי המשכן משכ

ספר מעלות זה המשכן שבשבילם היה ראוי להיות נצחי  –"משכן העדת 
ושלא יפול ביד אויבים... שהיו ראשי אומני מלאכת המשכן וכליו מיוחסים 
לצדיקים שבדור, ולכן שרתה בו שכינה במעשה ידיהם ולא נפל ביד אויבים... 

לא  –ית שני שלא היה בו אחד מכל אלה תנאים אבל מקדש שלמה... [ו] ב
 שרתה בו שכינה ונפל ביד אויבים..." (ספורנו, שם).

בזמן  –"טוב אחרית דבר  –"טוב אחרית דבר מראשיתו" (קהלת ז, ח) 
 מראשיתו" (חגיגה ב ע"א). –שהוא טוב 

את העובדה המופלאה הבאה מספרים רבותינו בגמרא (בא מציעא פה 
 ע"ב):

נצחים זה עם זה רבי חנינא ורבי חייא (על איזה עניין) אמר לו "כשהיו מת
חס ושלום אילו נשתכחה  –רבי חנינא לרבי חייא: 'וכי אתי את המתקוטט? 

תורה מישראל הייתי מחזיר אותה מפילפולי'. אמר לו רבי חייא לרבי חנינא 
שאני עושה שהתורה לא  –(בתשובה לכך): 'וכי אתי אתה מתקוטט? 

וזורע זרעוני פשתן,  ראל כל עיקר! מה אני עושה? אני הולךתשתכח מיש
וקולע מהפשתן שגדל רשתות ומכמורות, ואני צד בהם צבאים, ומאכיל את 
בשרם ליתומים. ואני מכין מגילות קלף מעורותיהם, וכותב תורה על מגילות 
אלו. ואני עולה לעיר שאין בה מלמדי תינוקות, ומלמד חמשה ילדים חמשה 

ורה, חומש אחד לכל אחד מן הילדים, ואני מלמד ששה ילדים (על חומשי ת
פה) ששה סדרי משנה, סדר אחד לכל אחד מהם, ואז אני אומר להם, 
(בינתיים) עד שאלך לעיר ואחזור שוב לכאן, למדו זה את זה מקרא, ולמדו 
זה את זה סדרי משנה (שכל אחד מן הילדים ילמד את חבריו את החומש או 

לימדתיו), ובכך עשיתי שמובטח לתורה שלא תשכח סדר המשנה ש
 מישראל.

 "לזה התייחס רבי באומרו: 'כמה גדולים (הם) מעשי חייא'!"

והדברים תמוהים ביותר: וכי עד כדי כך נשתכחה תורה מישראל, עד 
שלא נמצאו לו לרבי חייא חמשה חומשים מזומנים הכתובים מכבר? ואם 

חומשים על מגילות קלף בקדושה, הן נניח שרבי חייא ביקש לכתוב אותם 
יכול היה לכל היותר לקנות עורות מוכנים ולעבד אותם 'לשמה', ולכתוב 

 –עליהם את דברי הקדושה בקדושה ובטהרה. כל הטורח שקדם לעיבוד 
לשם מה  –כזריעת הפשתן, קליעת הרשתות, צידת הצבאים וכיוצא בזה 

 ר לתורה עצמה, ללמוד וללמד?נועד? כלום לא טוב היה לו לנצל את זמנו היק

 חותם הלשמה –משכן העדות 

האמת היא כי לא רק יצירת המשכן היתה כולה חתומה בחותם ה"לשם 
שמים" הטהור, אלא אפילו גביית הכס ושאר החומרים שהוצרכו לבניין, 
צריכה היתה להיעשות מתוך כוונה טהורה זו. זוהי הסיבר שהתורה צוותה 

ק בעשיית המשכן וכליו, אלא גם בניצוח על שחכמי הלב יתעסקו לא ר
מגבית החומרים למשכן. בפירוש העידה כך התורה (שמות כח, ה): "והם 

 יקחו את הזהב וכו'" (עיין בפירוש ה"ספורנו", שם. בזה).

המלבי"ם מבאר שהתואר "משכן העדות" (בתחילת הפרשה) מלמד 
בלי שמץ שהמשכן עצמו העיד בעדות ברורה שכולו נעשה באמונה, מ

שלמעל או גניבה. העובדה שלאחר שישראל זכו להשלים את הקמת 
המשכן, אכן ירדה השכינה לשכון בתוכו, והיא העידה כמאה עדים שכל 
מלאכת המשכן התבצעה בשיא ההידור והשלימות, שאלמלא כן היה בלתי 

 אפשרי שהשכינה תשרה בו בצורה נשגבה כל כך.

כך גם נאמר בתורה בפתח הצווים אודות בניין המשכן. על ההקמה 
עצמה נאמר: "ועשו לי מקדש", ופירש על כך רש"י: "ועשו לשמי בית 
קדושה". אולם לא רק הבניין חייב היה להיבנות לשמו של מקום, אלא גם 
הרמת התרומה היתה צריכה להתבצע כן, כפי שנאמר (כה, ב): "ויקחו לי 

לשמי" (בפירושו של רש"י, שם). נמצא שלמן הצדע  –נו "לי תרומה", דהיי
 הראשוני ביותר, כל מלאכת המשכן חייבת היתה להתבצע לשם שמים.

יצירה שכל כולה נוסדה על טוהר כוונות של קדושי עליון, פשוט שתקבל 
 תוקף מיוחד במינו.

א (טז, -הגאון ר' אהרן קוטלר זצ"ל הוסיף בענין זה ראיה מספר שמואל
). לאחר שנדחתה מלכות ישראל משאול, אמר ה' לשמואל הנביא: ולך א

 אשלחך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך".

ונדרש בילקוט (רמז קכד): "שיה אמלך לשמי, שבכל מקום שנאמר לי 
קיים לעד ולעולמי עולם". והילקוט בהמשך הדברים מונה כמה דברים 

 בזקנים, במקדש.בכהנים, בלווים,  –שנאמר בהם לי 

לשם ה'. ודבר  –ביאור הדברים: בכל מקום שנאמר בו 'לי' היינו 'לשמי' 
 הנעשה לשם הקב"ה קיים לעולם!

בשם הגר"א מווילנא נמסר שאמר שאילו היו בונים בית כנסת במחשבות 

טהורות בתכלית, לשם שמים, מבלי תערובת מחשבה זרה כלשהי, דהיינו, 
וכיוצא בהם, היו פועלים אך ורק מתוך שאפילו חוטבי העצים למבנה 

באותו בית כנסת  –מחשבות טהורות, ולא מתוך נגיעות אנוכיות כלשהן 
אפילו תפילה אחת לא היתה יכולה להיאמר שלא בכוונה. הטהרה שביצירה 

 חייבת לתת את אותותיה בקדושה שתשרה במקום.

כונים פי מאליו מובן שדברים שהם נכונים בקשר לבניין כל מקדש מעט, נ
כמה ביחס למשכן, שכל שלבי עשייתו התבצעו בידי גדולי קדושי ישראל, 

 שלא היה בהן שמץ זרות. ובמחשבות קודש

בהתאם לכך אמנם זכו ישראל שהמשכן יצא לא רק כלול בהדרו, אלא 
ששרתה בו השכינה בצורה גלויה, וגם בסופו לא נפל בידיים זרות. עמדו 

יה וזכות מעשיהם, שהתבצעו במירב השלימות ליצירה זו זכות וקדושת יוצר
 (עפ"י "מראש צורים" ח"ב).

 מדוע דחה הגר"א הצעה להקמת ישיבה?

בספר "אבי הישיבות" מובא מעשה נפלא: שעה שביקש הגאון רבי חיים 
זצ"ל, לייסד הישיבה בעירו, וכבר נמלך ושקל את כל צדדי הרעיון  מוולוז'ין

ותומים, אצל הכהן הגדול -והשלכותיו, פנה כהרגלו לשאול בעצת האורים
 שבימיו, מורו ורבו, הגאון רבי אליהו מווילנא.

הוא פרס בפניו את פרטי השאלה, מנה והזכיר את נקודות התורפה של 
שכבר התריעו עליהם בפומבי, וכתשובה הדור, עניינים ידועים בעיקרם, 

ופתרון הציע להם את הקמת הישיבה. צורך השעה מחייב את ייסוד 
הישיבה, סבר רבי חיים, שכן זו תהווה תריס בפני הרוחות החדשות, ותעמיד 
דורות של מנהיגים ממשיכי מורשת. הוא דיבר בהתלהבות ובהתפעלות על 

, הוראתו, האם להקים את הישיבה סגולת הרעיון ומעלותיו, וציפה לתשובתו
 אם לאו.

אך הנה נכונה לו הפתעה. רבו המובהק, שכל שאלה גדולה וקטנה 
אתר, כמעט בטרם שסיים את -הכבדות והחמורות ביותר הכריע על בסוגיות

נכון כי -שאלתו, נשאר הפעם שקוע בשתיקתו ולא הגיב. רבי חיים הבין אל
 בותיו, אל ה'שב ואל תעשה'.לא היתה זו שתיקה כהודאה, ושב על עק

כך כבש את ליבו, לא -ך הרעיון הנאצל שכלא עברו ימים, חלפו חודשים,
חלף ולא נגוז. אדרבה, ככל שרבי חיים הפך בו והפך בו יותר השתכנע כי הכל 
בו. מצוקות השעה לא נעלמו בכדי, ונפשו הסוערת לא שקטנה באחת. הגיע 

רבי חיים שוב עומד אצל רבו, מבקש היום, יש אומרים כעבור שלוש שנים, ו
אישור לתוכניתו החדשנית. כבפעם הראשונה כך גם בפעם הזאת, עוד 
הוסיף להטעים, ולהביר, וכמה מעלות טובות ונכבדות מנה לזכותה רעיון 

 שהגה.

 והגר"א הסכים...

מובן שרבי חיים לא הופתע מן התשובה, שאלמלא ציפה וקיווה לה לא 
אוזניו, ובכל זאת תשובת הגר"א לא הניחה את שב וניסה את ההצעה ב

אזר הגר"ח עוז ושאל  –מעיקרא מאי קסבר והשתא מאי קסבר  –דעתו. 
כמתמיה. ממה נפשך, אם גוף הרעיון פתרון טוב הוא, מדוע נפסל בראשונה, 

 ואם פסול היה מעיקרו, הכיצד הוכשר איפוא באחרונה?

הגר"א את השקפתו,  הבהיר לו - -"רעיון נעלה ונשגב ככל שיהיה" 
כישלון "אם יתערב בו שמץ של מחשבה זרה עלול הוא ל –תשובתו 

כן -כמו –מראשיתו. כאשר באים לייסד מקום תור,ה וסחר בכוונת ה'לשמה' 
יחסר וייגרע גם בהצלחת המקום. בביאתך הראשונה גילית מחשבותיך 

-שהיא מקננת אי-בהתפעלות ובהתלהבות יתירה. חששתי שמא נגיעה כל
שם בליבך, ופוגעת בכוונת הלשם שמים, ולא יכולתי להסכים. מה שאין כן 
עתה, שבאת והרצת דבריך בניחותא וביישוב הדעת, כעומד מן הצד, הכרתי 

שמים בלבד נתכוונת. מעתה לא אך מעשיך רצויים כי גם כוונתך -בך שלשם
 רצויה, לפיכך נדון העניין להצלחה".

 םסופה להתקיי –כנסיה לשם שמים 

סופה  –שמים -"רבי יוחנן הסנדלר אומר: כל כנסיה שהיא לשם
 אין סופה להתקיים" (אבות ד, יא). –שמים -להתקיים; ושאינה לשם

שמים -מה חידש לנו ר' יוחנן הסנדלר בדבריו, הרי כל דבר שאינו לשם
 אין לו קיום?

(דרשות "שבט הלוי" שער  ל"צוקזמבאר הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר 
 סז):

שרת כי אם לבני אדם, בעל נגיעות, אשר אף ה לא ניתנה תורה למלאכי
 היצר הרע נלחם בהם ומפגל מעשיהם. –אם רוצים לעשות לשם שמים 

אולם ביכולתו של האדם להקדים רפואה למכה: בתחילת כל פעולה, 
בתחילת כל כנסיה שהיא לשם שמים יודיע ויכריז שמטרת הדבר היא לשם 

תחילת הפעולה את המחשבות הזרות. ואז גם אם שמים, כך יסתלק ב
מכל  –שמים' -באמצע יצליח היצר הרע להסיח את דעת העושה מה'לשם



 

ד 

 מקום סופה להתקיים.

קיים להתסופה  –שמים" בתחילתה -ואם כן, "כל כנסיה שהיא לשם
 שמים, אף אם באמצעה היה הפסק.-לשם

התפלל תפילה  כן נהג גם רבי נחוניה בן הקנה, שבכניסתו לבית המדרש
 קצרה (ברכות כח ע"ב).

 טובים מתקלקלים?-מדוע נערים בני

בעל ה"בני יששכר" (בספרו "אגרא דפרקא" אות קכו) תמה בשם  קהגה"
הרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל, על פשר העובדה שלעיתים ניתן לפגוש 
בילדים, שבעודם רכים בשנים הם מתמידים בתלמודם בבית רבם, גם 

בכוונה ומיישרים אורחותיהם, והנה משעה שהם גדלים ומתבגרים  מתפללים
כאילו הם משנים את עורם לבלי הכר. לצערנו, תופעה מוכרת וכואבת ללא 

 ספק.

מלבד השוני הקיצוני המעורר פליאה, התמיהה רבה עוד יותר לאור מה 
שידענו כי הבל פיהם של תינוקות של בית רבן הוא הדבר הטהור ביותר 

עולמנו ועליו עומד העולם, ואם כן מדוע הבל טהור זה שאין בו שמצוי ב
מלחטוא? הרי מקולבנו שמצוה גוררת מצוה, ומדוע  חטא אינו מציל אותם

המצוות שעשו בצעירותם, אינן מזכות אותם בסייעתא דשמיא, שיוכלו 
 להתמיד בדרגתם הרוחנית?

 משום –השיב על כך הרה"ק מרימנוב, שהסיבה לתופעה זו היא 
שאבותיהם של אותם נערים עסקו במשא ובמתן שלא באמונה, ונמצא 
שבממונם התערב גם ממון של גזל. כיון שאותם ילדים ניזונו ממאכלים 
שנקנו מממון שלא היה נקי מעוון גזל, מאכלם לא היה בתכלית הטוהר, ועל 
 כן נולדו בהם תאוות ומידות רעות, שבסופו של דבר הטו אותם מדרך הישר!

 ו הגדולים של ר' חייאמעשי

דעת עוסק בעבודות -במחשבה תחילה". אין אדם בר –"סוף מעשה 
שאין להם תכלית, אפילו בעובדין דחול. אבל מחשבת יעד התכלית 
המקופלת בגנזי הרהוריו בעת העשייה, אין לה יד ותפיסה בעצמו של 
מעשה. התוכניות, ההכנות וההכשר, אינם משנים כלום ואין להם תוצאות 

 מורגשות, בעצמו של חפץ.

ובנוסף להאמור לעיל יש להעמיק: שולחן שיצרו נגר, אין בו חילוק אם 
עשהו כדי לשמש מצע לאכילה ושתייה, או שהתקינו על מנת שישמש עמוד 
לתלמוד תורה. רק הכישורים וההתמסרות שהשקיע האומן בשעת 

 המלאכה, הם אלו שמעצבים וקובעים את דפוסו הגשמי.

הדברים מן היסוד בחפצי שמים. ושורש הדברים נעוץ בתורת  שונים הם
"לשמה" האמורה בחפצים של קדושה. חוטין של ציצית שנזרו במכונה, אבל 

הריהן כשאר חוטי צמר בעלמא, ואינם כשרים למצוות  –לא נשזרו לשמן 
ציצית. יריעה שעובדה לשם קדושת ספר תורה, נעשית מוכנה ומוכשרת 

ורה, ולקבל תחולת קדושתה. ולא עוד, אלא שאף שיכתוב עליה ספר ת

"הזמנה מילתא", וכבר משעה שעיבדה האדם וזימנה לכך, חלה בה מעתה 
קדושת ספר תורה, והיא אסורה לשמש לעובדין של חול. ואם לא נצטרף 

 –עור בהמה גסה  –לעיבודה מחשבת לשמה, אין לנו בה אלא מה שהיא 
 ואינה כשירה לכתיבת ספרים.

למדים, שבדברים שבקדושה, "המחשבה תחילה", היא תנאי  נמצאנו
קודם המעשה. ועוד יותר, היא עצם מעצמיו של קדושת החפץ. בניגוד 

כלי המעשה ממליכים את עצמם את כלי  –למעשים של חול, בקדשים 
היא שקובעת את צורתו הרוחנית -הדעת! והמחשבה של שעת עשיייה, היא

 ללות והידבקות המחשבה גופו של החפץ.של החפץ. יסוד הלשמה, הוא היכ

ומעצמך אתה למד, שאף אם נעשו ההכנה וההכשרה כדינם, עד שתהא 
הרי תוקפה, צורתה ומתכונתה של הקדושה,  -ראויה הקדושה לחול ה

משתנית ומתגבשת, לובשת ופושטת צורה, כפי שיעור מעלת האדם, ותוקף 
עור שהיה רצון הנפש ה'לשמה' שלו בעת העשיה; כפי איכות ההכנה, וכשי

כך יהיה החפץ ראוי ומוכן להשראת קבלת  –דבוק בו ית' בעת המעשה 
 הקדושה.

מעתה שבים אנו למעשה המוצב בראש המאמר העוסק במעשיו 
הגדולים של רבי חייא, ונדרשים אנו לפרוע את חובנו. שאלנו, מדוע הקפיד 

תם צד צבאים, רבי חייא לזרוע בכוחות עצמו פשתן ממנו קלע רשתות, בעזר
עיבד קלף, שעליו כתב חמשה חומשי תורה. מדוע נמנע  םהשמעורותי

מלקנות רשתות מוכנות, או עורות מוכנים מן השוק. וכי לא חס על זמנו 
היקר בו יכול היה לפעול גדולות ונצורות, מאשר להתעסק בזריעת פשתן 

 וצידת צבאים?

ל בעלי המוסר אך לאור היסודות הנ"ל המושתתים על אדני תורתם ש
 וגדולי ישראל יובנו הדברים היטב.

 המהרש"א מאיר את עינינו ומסביר מה היו מניעיו של רבי חייא:

שמים. כי אילו קנה -"...שכל מעשה הזה לתורה הוא בתחילה לשם
אחר, אבל מתחילת גידול -בהמה לעורה, היה בו מצד המוכר שיתוף דבר

 הכותנה היה לשם תורה ולמצוה...".

 ממש!נפלא 

עד כדי כך!... משום שאם יתערב איזשהו גורם, אפילו עקיף, אפילו רחוק 
כבר פגומות  –שברחוק, אם יחסר חסרון כל שהוא בדבקות ל"שם שמים" 

ההכנו, כך באין ערובה בטוחה להצלחה בלימוד. [וכפי שנוכחנו לראות 
מהמעשה הנ"ל עם אלישע בן אבויה שיצא בסוף ימיו לתרבות רעה, למרות 

בעקבות הכוונה הלא זכה והלא טהורה של אביו, כשהפרישו ביום  גדולתו
 מילתו לתורה...].

 מראשיתו". –הוא שאמרנו: "טוב אחרית דבר 

 )בנועם שיח(

 בדרך הדרוש  
 אלה פקודי המשכן

 וסמיך נחושת סביב המשכן יתדות וכל הקודם בפסוק
 היו למה בילקוט איתא העדות משכן המשכן פקודי אלה' לי

 מרמז דברזל משום ברזל של ולא נחושת של המשכן יתדות
 לרמז רצה לא לכך אדום י"ע ליחרב עתיד ומשכן אדום על

 נאמר למה י"ברש ואיתא, אדום י"ע המקדש בית שיחרב
 על חורבנין בשני שתמשכן רמז משכן משכן לשון כפל

 נחושת המשכן יתדות וכל ש"והא ישראל של עונותיהם
 לרמז רצה שלא ל"וצ ברזל לא למה הילקוט קושיית ק"ק

 פקודי אלה אמר ולכך שיחרב ל"מנ וקשה אדום י"עשיחרב
 :ק"דוו פעמים שני שנתמשכן המשכן

 )מדרש יונתן(
 ויברך אותם משה

 מזמורים עשר מאחד אחד והוא : ויהיה נועם וכו' י"רש
 הגאון הרב ומחותני. בזה י"רש בעי מה וקשה). ג"מ, ט"ל(

 אמר שלום נוה ספר המחבר בעל מזגיערש ק"ק ד"האב
 משה שאמר מזמורים א"י] ד, צ[ תהלים במדרש דאיתא
 אלו אלא בתורה נכתבו לא ולמה, אמרן נבואה של בטכסיס

 נביאים לדברי תורה דברי בין מפסיקין ואין תורה דברי
' כו נועם ויהי אמר רבינו משה אם י"לרש קשה והיה, ל"עכ
 אחד מן דהוא מתרץ לכן, בתורה זאת נכתבה לא למה כן אם

 בדברי תורה דברי מערבין ואין נבואה דרך על מזמורים עשר
 . ח"ודפח, נבואה

 )פרדס יוסף(

 ). ח"ל, מ( 'ה ענן כי

 עם קצת בזה ראיתי שמות לפרשת הפרשה סוף לנעץ
 הולך' וח) א"כ, ג"י( בשלח הקרא בפירוש, ממני הוספה
 אש בעמוד ולילה הדרך לנחותם ענן בעמוד יומם לפניהם
 בברכות שאיתא מה פי על, ולילה יומם ללכת להם להאיר

, הרעה על מברכין כן הטובה על שמברכין כשם.) ד"נ(
 בתהלים שכתוב כמו אחד הוא בעצמו הרחמים שם דאותו

, רחמים היינו אקרא' ה ובשם אשא ישועות כוס) ג"י, ז"קט(
' ה ובשם אמצא ויגון צרה] ד - ג פסוק שם[ כתיב כן וכמו

 טוב בעת הן עת ובכל, רחמים שהוא ה"הוי שם כן גם אקרא
 כי להאמין הרחמים' בה עצמו יתחזק ו"ח רעה בעת והן

 :תמנו לא' ה חסדי

 השם אותו היינו, יומם לפניהם הולך' וה שנאמר וזהו
 הוא, הדרך לנחותם הטובה בעת עמהם שהיה הרחמים
 הטוב עת ולילה יומם, וגלותם צרתם בעת היינו לילה עמהם

 :לילה המכונה גלות וחושך ביום המרומז

 שכינה בלילה בתורה העוסק כל) ב"ע ב"ל( ובתמיד
 בעת בתורה עוסק ואם, לילה וצרות יום נקרא הצלחה, כנגדו
 האש ועמוד יום הענן עמוד ימוש ולא כנגדו שכינה גלות
 לא צרה ובעת עננים יש כי לזכור צריך הצלחה בעת, לילה

 :הצלחה לו יאיר שעוד אמונה לו ויהיה יתייאש

, הצלחה בעת יומם המשכן על' ה ענן כי פירוש וזה
 חשכת בעת לילה האש ועמוד, בענן יחשוך שאל מתיירא

 בכל ישראל בית כל לעיני תמיד יהיה זה', בה יבטח לילה
 :בגלות מסעיהם

 והיה, המשכן עבודת כל שמסיים אחרי הפרשה וסיום
 ובבינה, עוונם שנמחל עדות והיה עגל מעשה על תיקון

 היה דהתיקון כתב] והיסודות ה"ד ט"ס דרוש[ לעתים

 משמים ותורה' ה מציאות נגד שחטאו מה, עקרים בשלשה
 על מרמז ארון, משכן בעשיית תיקנו זה כל ועונש ושכר

, ועונש ושכר פרטיות השגחה על ושלחן, השמים מן רהתו
 ואחר, שם עיין חיים מלך פני ואור השם מציאת על ומנורה

 :השכינה להשראת זכו זה כל

 על ויהיה, היה הרחמים מידת זו', וגו' ה ענן כי ומסיים
 ט"פ תרומה[ האלשיך שכתב כמו ישראל כלל זו המשכן

 לי ועשו) ח, ה"כ תרומה( הפסוק על] יתכן עוד ה"ד א"ט
 לעיני וזה, לשכינה מדור ישראל דכלל בתוכם ושכנתי מקדש

 בארץ הן הזמנים בכל לומר רצה, מסעיהם בכל ישראל כל
 בארץ והן עליהם זורח הצלחה שקרן בעת ודבש חלב זבת

 דיבור נגדם ויהיה, יתייאשו לא שמש שוקעת עת גלותם
 כי לומר רצונו, מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך' ה אנכי
 :מצרים מארץ הוציא כי רחמים הוא אלקים שם אף

 אף], א, א שמות' [וגו ישראל בני שמות ואלה וזה
, למצרים ואחיו יוסף שירדו מה קשה הגזירה היה שמתחילה

, גדול ברכוש ויצאו לטובה שהיה ראו כך אחר זאת כל עם
, לבנים סימן אבות מעשה יעקב את' וגו שמות ואלה וזהו
 עמך ארד אנכי שלוה וסופן יסורין תחילתן היה תבאבו כמו

 אל אתם כן], ד, ד"מ ויגש[ עלה גם אעלה ואנכי מצרימה
 כל', וגו יומם המשכן על' ה וענן וחירות הגאולה מן תתייאשו

' בה שיאמינו מסעיהם בכל ישראל כל לעיני יהיה זה
 במהרה וקרובה שלימה לגאולה ויזכו, מאד ישגה שאחריתם

 :רצון יהי כן אמן בימינו

 )פרדס יוסף(



 

 

 

 חופה וקדושין
היות והנושא קצת מבולבל, בפרט אצל 
בני הנעורים, ננסה בשורות הבאות לעשות 

 קצת סדר בעניינים אלו.
צריך  בעלהכדי שתכנס האשה לרשות 

(בלשון שני קניינים: א) ארוסין לעשות בה 
נשואין  . ב)(בלשון חכמים)או קדושין  התורה)
 חופה. השזה 

הארוסין אוסר אותה על כל העולם 
ודינה כאשת איש גמורה, והנשואין מתיר 

 תה לחיות עם בעלה.וא
 בזמן הגמרא ובזמננו

בזמן הגמרא היו עושין הארוסין מיד 
הסכם נשואין בין הבעל -לאחר השידוך (

והאשה), והיו ממתינין י"ב חודש ואז היו 
 עושין הנשואין.

 .)11תחת החופה עושין הקדושיןבזמננו 
 החופה

 ישנם ג' דעות מה זה חופה:
פריסת  ב)כיסוי הכלה בהינומא.  א)

יריעה מעל ראש החתן והכלה (מה שנקרא 
 .)2חדר יחוד ג)בפי העם 'חופה'). 

 
חלקים. 2-כך שלמעשה מעמד החופה מתחלק ל )1

ברכת 'אשר קדשנו במצותיו וצונו על  ' הקידושין:חלק א
'הרי את  תרימנתינת הטבעת ואהעריות' וכו', ו
חלק ב'  בקריאת הכתובה.ומפסיקים מקודשת' וכו'. 

ראה בארוכה  )2 .'שבע ברכות'הנישואין שהם אמירת ה
טור ושו"ע אבן העזר סימן סא, דרישה, בית יוסף, דרכי 

 . משה
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 מדור זה מוקדש
 לרגל נישואי החתן המופלג

 ני״ו יעקב ישראל טרוםכמר 
קים בית נאמן בישראל זכה להיה״ר שי

 ולראות דורות ישרים ומבורכים



 

 רמז לשני בתי המקדשברש"י:  ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן.
כי עם ה"א, ‘על הראשון כתב 'לכן  שנתמשכנו.

  (מחזה אברהם) היו בו ה' דברים שלא היו בבית שני.
 

צער גדול , צער לשוןאלא  אין  .ַוְיִהי ְזַהב ַהְּתנּוָפה
להתפאר כדי הוא שאדם מניף את זהבו 

 איתמר) (משמרת בעשרו.
 

לא די רק לחשוב מחשבות טובות, צריך  .ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב
המעשה יהיה סמוך  -גם לעשות למעשה 

 חסד לאברהם)( ומחובר למחשבה.
 

, כאשר  .ָׂשָפה ִיְהֶיה ְלִפיו א ִיָּקֵרַע 
 -, יהיה ניצול מכל פגע ריםשישמור פיו מדיבורים אסו

 )אמרי חיים( .
 

האבנים עשויים ל .ְׂשָרֵאלַאְבֵני ִזָּכרֹון ִלְבֵני יִ 
רו ישֵמ ששמותם חקוקים לפני ה' יזכרו כש, ש

  (משך חכמה) מכל עבירה ועון.
 

 ית  .ַוֵּתֶכל ָּכל ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד
להשראת  האדם, שיטהר ויזכך עצמו להיות ראוי

 (מבשר צדק) ל - השכינה 
 

אמר להם יהי רצון שתשרה "י: 'רשב. ַוְיָבֶר אָֹתם מֶֹׁשה
ברכם שכמו שזכיתם במשכן  '.ידיכם השכינה במעש

להמשיך השראת השכינה על דברים גשמיים, כן תזכו 
 (אמרי חיים) להמשיך השכינה בכל מעשה ידיכם.

 
 ממשיך ברכה על נכסיו משלוהתורם 

ה ַתב ַרׁשִ  .ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֹמׁשֶ ָאַמר ָלֶהם ְיִהי ָרצֹון '"י: ּכָ
י ְיֵדיֶכם ַמֲעׂשֵ ִכיָנה ּבְ ֶרה ׁשְ ׁשְ ּתִ ר ָהָאָדם ּתֹוֵרם  .'ׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ

ַמִים ם ׁשָ ּלֹו ְלׁשֵ ֶ ִכיָנה לֹא ַרק , ִמׁשּ ְ יְך ֶאת ַהׁשּ הּוא ַמְמׁשִ
הּוא ּתֹוֵרם ָידֹו ָחל , ַעל ַהֵחֶלק ׁשֶ ָאר ּבְ ׁשְ א ַאף ַהּנִ ֶאּלָ

ָרָכה ָאְמרּו ֲחזַ , ָעֶליָה ַהּבְ מֹו ׁשֶ ה ַאַחת ּפֹוֶטֶרת "ל "ּכְ ִחּטָ
ִרי ל ַהּכְ ֵרְך ַעל ְיֵדי זֶה", ּכָ ִרי ִמְתּבָ ל ַהּכְ ּכָ לֹוַמר ׁשֶ ְוֶזה . ּכְ

ּתִ  ה 'ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ָאַמר ָלֶהם ֹמׁשֶ ִכיָנה ַמה ׁשֶ ֶרה ׁשְ ׁשְ
י ְיֵדיֶכם' ַמֲעׂשֵ ן ְלַבד, ּבְ ּכָ ׁשְ י ּגַם , לֹא ַעל ְמֶלאֶכת ַהּמִ ּכִ

ִכיָנה  ְ ֶרה ַהׁשּ ׁשְ יֶכם ּתִ ָבּתֵ ר ּבְ י ְיֵדיֶכם ֲאׁשֶ ַעל ַמֲעׂשֵ
ָרָכה  )הרה"ק רבי שלמה מראדאמסקל (תפארת שלמה . ְוַהּבְ

ַאף ֶטֶרם ה' ַעל ְיֵדי ֲעָנָוה ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלאֹור 
ְך ַעְצמוֹ   ִזּכֵ

ן ָהֵעדּות ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ ְרׁשּו ֲחזַ  .ֵאּלֶ "ל: ּדָ
ן ּכָ ְך ִמׁשְ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ִלים ּתְ ה ַלֲעׂשֹות ּכֵ ה ִצּוָ ָאַמר , ֹמׁשֶ

ַצְלֵאל  ה ְלֵהיָכן ַאְכִניֵסםלֹו ּבְ ֶאֱעׂשֶ ִלים ׁשֶ ְך , ּכֵ א ּכָ ֶאּלָ
ִלים ְך ּכֵ ִית ְוַאַחר ּכָ ה ּבַ ִחּלָ ָאַמר , ִמְנָהג ָהעֹוָלם ַלֲעׂשֹות ּתְ

ֵצל ֵאל ָהִייתָ  ה ּבְ בָּ , לֹו ֹמׁשֶ ה ִלי ַהּקָ ְך ִצּוָ ה "ה, ּכָ ְוֵכן ָעׂשָ
ִלים ְך ּכֵ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ן ּתְ ּכָ ׁשְ ִהּנֵה  .ַהּמִ ְכִלית ֲעבֹוַדת ּדְ ּתַ

ִכיָנה  ְ ָרַאת ַהׁשּ ִכין ַעְצמֹו ִלְהיֹות מּוָכן ְלַהׁשְ ּיָ ָהָאָדם ׁשֶ
ִכיָנה ַעל ּגּופוֹ  ְ ִאיר אֹור ַהׁשּ ּיָ ֶלְך . ׁשֶ ִוד ַהּמֶ ד אֹוָתנּו ּדָ ְוִלּמֵ

יַצד ִלְזּכֹות ְלֹזאת ר : "ּכֵ ּבֵ ָפֶתיָך ִמּדַ ְנֹצר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע ּוׂשְ
ה טֹוב ִמְרָמה סּור ֵמָרע יו " ַוֲעׂשֵ ֹמר ּפִ ת ַהּכֹל ִיׁשְ ִחּלַ ּתְ ׁשֶ

ׁש ַעְצמֹו , ּוְלׁשֹונוֹ  ל ָרע ִויַקּדֵ ְך ַעְצמֹו ִמּכָ ְך ְיַזּכֵ ְוַאַחר ּכָ
טֹוב ה לְ , ּבְ ְזּכֶ יִקיםה' ֵעיֵני "ְוָאז ּיִ ְוֶזה ַמה  ".ֶאל ַצּדִ

ה ַצְלֵאל ְלֹמׁשֶ ָאַמר ּבְ ִלים ְלֵהיָכן ַאְכִניֵסם: ׁשֶ לוֹ ' 'ּכֵ ַמר ּכְ
ְבִחיַנת  ִכיָנה ּבִ ְ ָרַאת ַהׁשּ ר ִלְזּכֹות ְלאֹור ַהׁשְ ֵאיְך ֶאְפׁשָ

נֹוָרה ְלָחן ְוַהּמְ ֻ ְך הּוא , ָהָארֹון ְוַהׁשּ ָאֵכן ּכָ ה ׁשֶ ָאַמר לֹו מֹׁשֶ
ַהְינּו ִזּכּוְך ַהּגּוף ְוַאַחר  ן ּדְ ּכָ ׁשְ ה ַהּמִ ִחּלָ ֶדר ְלָהִכין ּתְ ַהּסֵ

כִ  ְ ָרַאת ַהׁשּ ה ְלַהׁשְ ְזּכֶ ׁש לֹו ַהְכָנָעה . יָנהּיִ ּיֵ ֲאָבל ִמי ׁשֶ
ְך  ֶטֶרם ִזּכֵ ִכיָנה ַאף ּבְ ְ ָרַאת ַהׁשּ ַוֲעָנָוה ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלַהׁשְ

, : ְוֶזהוּ  .ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי
ִגיַמְטִרּיָא  בֹות ּבְ י ּתֵ ַעל ְיֵדי ֲעָנָוה זֹוֶכה ', ֲעָנָוה'ָראׁשֵ ׁשֶ

ן ָהֵעדּות ּכַ  .ִלְהיֹות ִמׁשְ

דרשו חז"ל על  .ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת
תשכחנה" זה מעשה עגל  אלההפסוק "גם 

לא  אנכיאלהיך ישראל", "ו אלהשאמרו "
ה'  אנכיאשכחך" זה מעשה סיני ששמעו בו "

אלקיך". ומבאר הרה"ק מבארדיטשוב כי הקב"ה 
אינו רוצה לזכור את מעשה העגל לגנותם של 
ישראל, אבל למעלתם של ישראל זוכר הוא, כי 
אם היו ישראל ברום המעלה ואמרו "נעשה 

אין בכך מעליותא, אבל כשרואים שתוך ונשמע" 
תקופה קצרה ממתן תורה היו מסוגלים לעשות 
העגל, הרי זה סימן שעדיין לא טהרו לגמרי 
מטומאת מצרים והרע היה עדיין חקוק בתוכם, 
הרי זה שבח ומעלה גדולה לישראל שאפילו הכי 

 חיים מאיר פרנקל יחזקאל ארנסטר; ; דוד יצחק אייזיק ווייס תלמידים שהביאו חומר לגליון:



 

אמרו "נעשה ונשמע". ובזה יתבאר הפסוק "אלה 
חטא  -ויזכור את ה'אלה' פקודי" אימתי יפקוד ה' 

זכות  -העגל, כשיפקוד ויזכיר "משכן העדות" 
 (אמרי חיים) קבלת הלוחות שהם עדות לישראל. 

ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת 
רמז למקדש שנתמשכן בשני  'רש"י כתב  .מֶֹׁשה

יש לומר דידוע  '.חורבנין על עונותיהן של ישראל
דאילו היה משה נכנס לארץ ישראל לא היו 
ישראל חוטאים בעבודה זרה, וכיון שכך לא היה 
נחרב בית המקדש, רק שכיבתו עם אבותיו גרמה 

, וזה גרם לחורבן בית שזנו אחרי אלהי נכר הארץ
"משכן העדות אשר  בזה יש לפרש. והמקדש
 לשון חסרון כמו "ויפקד מקום'פוקד'  -פוקד" 

מה הסיבה שנחסר מהם בית המקדש, "על  ,דוד"
שמעו נא בגלל החטא שאמר בפיו "פי משה" 

שלכך נענש לא להיכנס לארץ ישראל,  "המורים
ונחרב בית  בעבודה זרהומזה נתגלגל שחטאו 

  (שיר מעון) המקדש.

ַוִּיְכְּתבּו ָעָליו ִמְכַּתב ִּפּתּוֵחי חֹוָתם וגו' ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ִציץ 
תצוה אצל  שתיש לדקדק דלעיל בפר. לה' קֶֹדׁש

כאן ו "ופתחת עליו פיתוחי חותם"הציווי נאמר 
ונראה דהנה ". פתוחי חותם 'מכתבהוסיף וכתב "'

בשתי שורות, לכתוב  לכתחילהש ראאיתא בגמ
אך למעשה , למעלה וי"הלמטה וה 'מ"דלקודש '

בא וזה כשר. והנה מגם בשיטה אחת ו כתבוהו
דעת בית שמאי וכן פסק הרמב"ם  למיבירוש
הכותב ג' שוכיון  ,לתיבה תאחת נחשב שאות

קודש ל 'כותבים כש , א"כתיבות צריך שירטוט
ובזה . שירטוטם שלשה תבות וצריך ' ה"ההוי

יבואר הפסוק שכתב כאן "'מכתב' פתוחי חותם" 
נקרא איגרת, בלא שירטוט ש הנה מצינו בגמראד

אם כן כיון שלמעשה כתבוהו בשיטה אחת 'קדש 
להוי"ה' היו רק ב' תבות ולא היה צריך שרטוט, 
לכן כאן כשכותב לאחר כיצד כתבוהו כתב 
'מכתב', שכתבוהו כאיגרת שאינו צריך 

 (צפנת פענח)  שרטוט.

 .ְוא ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ִּכי ָׁשַכן ָעָליו ֶהָעָנן
ובבוא משה אל "וכתוב אחד אומר  :רש"יכתב ו

בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם  ",אהל מועד
הענין מדוע דוקא  . להביןכי שכן עליו הענן""

 נכתב ללמוד ממדה זו של שני כתובים וכו'.כאן 
ידוע מהמגיד ממעזריטש שי"ג מדות שהתורה ש

נמצא ,נדרשת בהן הן כנגד י"ג מדות של רחמים
שני 'ג שהתורה נדרשת שהוא שהמדה הי"

והוא כנגד "ונקה  ה את זה',כתובים המכחישים ז
 ירשהבי צבי רופרש  לא ינקה" במדות הרחמים.

כתוב  ,גמראהא דאיתא ב ל פימזידיטשוב ע
"ונקה" וכתוב "לא ינקה" אלא מנקה לשבים 

איך למדו זאת חז"ל,  ואינו מנקה לשאינם שבים.
מי"ג של מיכה בפסוקים "מי קל כמוך", שהמידה 

תשובה שנברא שהוא ההי"ג הוא "מימי קדם" 
זה פרש "וכאן" כלומר בו קודם בריאת העולם.

במדה הי"ג "שני כתובים המכחישים זא"ז" שהם 
"מימי "ולא ינקה", בא הכתוב השלישי  -"ונקה" 

המשכן כת . ולכן כאן במלאוהכריע ביניהם קדם"
למדו ממדת שני כתובים המכחישים, להודיע 

כיפר להם ולכן  ששבו בני ישראל בתשובה 
 )צמח דוד( השי"ת על חטא העגל.

קהלה אחת היו צריכים לבנות בית כנסת, לצורך 
ונאסף סכום מכובד למטרה כך התרימו את הקהל 

קדושה זו. היו שם אנשים אשר התחילו לרנן אחר 
העסקנים לומר כי נטלו לכיסם מתרומות הקהל, 
ודרשו לפרסם חשבון מדויק של התרומות 
וההוצאות של הבניה. כששמע הרב שחשובי הקהל 
נחשדים בחוסר ישרות ונאמנות, דרש ואמר: 

זמיהם, שהביאו העם את כל נבמעשה העגל מצינו 
אך עסקני הערב רב ידעו לעשרו במעשר ראשון 
ומעשר שני ומעשר מן המעשר, ובמקום שיצא שור 
גדול ושמן, לא יצא אלא עגל קטן, ואם זאת אף 
אחד לא דרש לדעת היכן נמצא הכסף. אך 

כתוב במדרש שמשה שמע  כשהגיעו לבנין המשכן
את ליצני הדור אומרים שנתעשר מתרומת המשכן, 

בהן, והיה  ת מה שעשואת כל התרומות ואלכן מנה 
  ה את עיניו ונזכרעד שהאיר הקב" 1,775חסר בהם 

ְוֶאת ָהֶאֶלף ּוְׁשַבע ַהֵּמאֹות ַוֲחִמָׁשה ְוִׁשְבִעים  
כך הם הדברים כאן, כאשר  .ָעָׂשה ָוִוים ָלַעּמּוִדים

באים לקנות דברי תאוה לא מחשבים שמשלמים 
עבור מנת בשר צלי או עיסה מתובלת בכפל 

ומשלמים ברצון ובחפץ לב, ואילו בבנין בית  כפליים,
כל פרוטה ופרוטה מה  דין וחשבוןכנסת דורשים 

 נעשה בה.
 מ



 

 "י ַז"לָּבֵּתי ְּכֶנֶסת ָהֲאִר 
ָּכַתְבנּו ַעל ְׁשֵּתי ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת ַהִּנְקָרִאים ַעל  :ַּבַּמֲאָמִרים ַהּקֹוְדִמיםם

ֱהיֹות ְוָרִאינּו ְוָׁשַמְענּו ִּכי . ַהְּסָפַרִּדי ְוָהַאְׁשְּכַנִּזי"ל, ֵׁשם ָהֲאִריזַ 
ָאַמְרנּו ָלֵצאת ְּבַמֲאָמר ְמֻיָחד ְלַהְבִהיר , ָּגדֹול ָּבִעְנָיןׁשֹוֵרר ִּבְלּבּול 
 .ֶאת ַהְּדָבִרים

ִּבְצַפת ִנְמָצִאים ְׁשָׁשה ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת ַהִּנְקָרִאים ַעל 
ֵּבית ְּכֶנֶסת , ַהְּסָפַרִּדי"י ֵּבית ְּכֶנֶסת ָהֲאִר "ל: ֵׁשם ָהֲאִריזַ 

 .)ַאְׁשְּכַנִּזי("י ְדָרׁש ָהֲאִר ֵּבית ִמ , ָהַאְׁשְּכַנִּזי"י ָהֲאִר 
 ַהְּסָפַרִּדי"י ֵּבית ְּכֶנֶסת ָהֲאִר 

, הּוא ִמן ַהּוִָתיִקים ִּבְצַפת
ְוהּוא ִׁשֵּמׁש ֶאת ֲעַדת 

הּוא ָהָיה ִנְקָרא . ַהַּמֲעָרִבִּיים
', ְּכֶנֶסת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא'

ֶׁשַּקָּבָלה ָהְיָתה ְּבָיָדם 
 .1ִהְתַּפֵּלל ּבֹוֶׁשֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא 

ֵּבית ְּכֶנֶסת ֶזה הּוא 
"ל ַהָּמקֹום ּבֹו ָקַבע ָהֲאִריזַ 

ּבֹו ָקָרא ְוֶהֱעָלה . ֶאת ְּתִפָּלתֹו
, ַלּתֹוָרה ֵאת ִׁשְבַעת ָהרֹוִעים

ּובֹו ִנְמָצא ַהֶחֶדר ֶׁשּבֹו ַעל ִּפי 
ַהָּקדֹוׁש "י ַהָּמסֶֹרת ָהָיה ָהֲאִר 

 .לֹוֵמד ִעם ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא
ֵּבית ְּכֶנֶסת ֶזה ִנְמָצא ֵמַעל 

ִּבְקֵצה ְׁשכּוַנת , ֵּבית ַהַחִּיים
ְמַעט ִלְפֵני ַהַּמְדֵרגֹות "י ְּבסֹוף ְרחֹוב ָהֲאִר , ְּבֶרְסַלב

 "י.ַהּיֹוְרדֹות ְלִמְקֶוה ָהֲאִר 
 ָהַאְׁשְּכַנִּזי"י ֵּבית ְּכֶנֶסת ָהֲאִר 

הּוא ֵּבית י ּכִ , ַהְׁשָעָרה ינּוֶהֱעלֵ  ַהּקֹוֵדםַּבַּמֲאָמר 
ִמְתַּפֵּלל ִמְנָחה ְּבֶעֶרב "י ּבֹו ָהָיה ָהֲאִר ׳ ְגִריגּוס׳ְּכֶנֶסת 

                                                      
ֲאָבל ֶזה ָּברּור ֶׁשִּנְקָרא ָּכ עֹוד ִלְפֵני ְזַמּנֹו , א ָידּוַע ָמַתי ֶזה ָהָיה 1

ֶׁשְּכָבר ִנְזָּכר ַעל ְיֵדי ַרִּבי מֶֹׁשה ַּבאסּוָלה ֶׁשִּבֵּקר , ַהָּקדֹוׁש"י ֶׁשל ָהֲאִר 
 רפ"ג (האר"י נולד רצ"ד).-רפ"אִּבְׁשַנת 

ְלַרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל ִמַקאֶמעִניץ ֶׁשִּבֵּקר ׳ קֹורֹות ָהִעִּתים׳ר ְּבֵספֶ  2
, ֵיׁש ָּבּה ְׁשָׁשה ָעָׂשר ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות"ּכֹוֵתב  תקצ"דִּבְצַפת ִּבְׁשַנת 

". ״ליזַ ּוְבתֹוָכם ֵיׁש ְׁשֵני ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ֶׁשְּבתֹוָכם ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ָהֲאִר 
ּוֵבית ַהְּכֶנֶסת , ַהְּסָפַרִּדי"י ִמְסַּתֵּבר ֶׁשַהַּכּוָָנה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ָהֲאִר 

ִמְתַּפֵּלל ִּבְקִביעּות ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה "י ָהֲאִר ה ָהיָ  ֶׁשּבֹוָהַאְׁשְּכַנִּזי 
ְּכֶנֶסת ֵּבית ׳לֹוַמר ִּכי ְלָכ ִנְקָרא  רֶאְפָׁש ּוְלִפי ֶזה . ְּבַעְרֵבי ַׁשָּבתֹות

ְלר' ׳ ַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשַלִים׳ְּבֵסֶפר  ַא. ַעל ָׁשם ֶׁשָהָיה ִמְתַּפֵּלל ּבֹו"י' ָהֲאִר 
] ָּבֵּתי ְּכֶנֶסת: "[ָּכַתב (נכתב בשנת תרכ"ה)מֶֹׁשה ֵרייֶׁשער 

ָּבנּוי ַעל ְמקֹום "ל, ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ַרֵּבינּו ָהֲאִריזַ , ֵמָהַאְׁשְּכַנִּזים

הּוא ) ְּבַמֲעָרב(ְוֶהָחֵצר ֶׁשִּלְפֵני ֶּפַתח ַהְּכִניָסה , 2ַׁשָּבת
 .ַהָּׂשֶדה ּבֹו ָהָיה ְמַקֵּבל ַׁשָּבת

ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ָהַפ ֵּבית ְּכֶנֶסת ֶזה ְלֵבית ִמְדָרָׁשם 
ַרִּבי ַחִּיים "ק ּבֹו ִהְתַּפֵּלל ָהַרַה , ֶׁשל ְקִהּלֹות ַהֲחִסיִדים
ּוְכָכל ַהִּנְרֶאה ׳, ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים׳ִמְּטֶׁשעְרָנאִוויץ ַּבַעל 

 ׳.ֵבי ַנַחלַעְר ׳ַּגם ַרִּבי ָּדִוד ְׁשמֹה ִמּסֹוָראָקא ַּבַעל 
ֶזה ִנְמָצא ַּכּיֹום ְּבתֹו ָהִעיר ָהַעִּתיָקה , ֵּבית ְּכֶנֶסת

׳ ִּכַּכר ַהָּמִגִּנים׳ְּכֶׁשּיֹוְרִדים ַּבַּמְדֵרגֹות ַהּיֹוְרדֹות ִמֵּכיָון 
ְּבַצד ָיִמין ֵיׁש ַׁשַער ֶׁשִּנְכָנִסים ָּבּה ֶאל , ַעד ְלַמָּטה

׳ ַנֲחַלת ַנְפָּתִלי׳מּול ְיִׁשיַבת , ֶהָחֵצר ֶׁשִּלְפֵני ֵּבית ַהְּכֶנֶסת
 ).ָהַרב ֵפייְבְלזֹון(

 "יָהֲאִר ִמְדָרׁש ֵּבית 
ָסמּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 
, ָהַאְׁשְּכַנִּזי ְלַצד ָּדרֹום

ַעל ֵׁשם  3עֹוֵמד ֵּבית ִמְדָרׁש
ֵּבית ִמְדָרׁש ֶזה "ל. ָהֲאִריזַ 

ֵּבית ִמְדָרׁש ֲחַקל ׳ִנְקָרא 
ִּבְהיֹותֹו ָסמּו , 4׳ַּתּפּוִחין

"י ַלָּׂשֶדה ּבֹו ָהָיה ָהֲאִר 
 .5ַהָּקדֹוׁש ְמַקֵּבל ַׁשָּבת

ְדָרׁש ִנְבָנה ִּמ ַה ֵּבית 
"י ְלַאַחר ְּפִטיַרת ָהֲאִר 

ֶּפַתח ַה ֵמַעל , ַהָּקדֹוׁש
ַטְבָלה ָּבּה ָּכתּוב : ִנְקַּבע

ֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין, ֵּבית "
 יַהִּמְדָרׁש ֶׁשל ַרֵּבינּו ָהֲאִר"

 ]ַנת['ֻּתַּקן ְׁש ה "של ]ַנת[', הּוַקם ְׁש אַהָּקדֹוׁש ִזיַע"
 .ז""תרצ

ְמקֹום ֵּבית ַהִּמְדָרׁש הּוא ַּבַּמְדֵרגֹות ַהּיֹוְרדֹות ִמֵּכיָון 
ֶקֶׁשת ֶׁשל ֲאָבִנים ְמַחֵּבר . ְלַצד ְׂשמֹאל׳ ִּכַּכר ַהָּמִגִּנים׳

ְּכֶׁשַמֲעַבר ַהַּמְדֵרגֹות , ֵּבין ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת
 6.עֹוֵבר ַּתַחת ְלֶקֶׁשת זֹו

ְלִפי ֵּתאּוָריו ָּברּור ", ֶדה ָׁשם ָהַל ִעם ַהַּתְלִמיִדים ְלַקֵּבל ַׁשָּבתַהָּׂש 
ה ָהיָ "י ָהֲאִר י ֶׁשִּביֵמ ם ּגַ  ָידּוַע ת זֹאם ִע  .ֶׁשְּמַדֵּבר ַעל ֵּבית ְּכֶנֶסת ֶזה

 ם.ִלְפָעִמים ָׁש ל ִמְתַּפּלֵ ה ָהיָ "י ֶׁשָהֲאִר  םַאְׁשְּכַנִּזיל ֶׁש ת ְּכֶנֶס ת ֵּבי
פָֹרִטים ְּבֻׁשְלָחן ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִנְבֶנה ְּכָכל ִּדיֵני ֵּבית ְּכֶנֶסת ַהְּמ  3

ּוִמְּסָתָמא ִמּׁשּום , ְוֵיׁש לֹו ִּדין ֵּבית ְּכֶנֶסת ְלָכל ָּדָבר, (סימן קנא) ָערּו
 ׳.ֵּבית ִמְדָרׁש׳ָּכ ֻּכָנה ַהֵּׁשִני 

ַא ֵאין ֶזה , ָּכַתְבנּו ֶׁשֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִנְקָרא ָּכ ַּבַּמֲאָמר ַהּקֶֹדם 4
 .ַהָּלן ִמַּמה ֶׁשָחקּוק ַעל ַטְבָלה ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁשְּכִפי ֶׁשהּוָבא לְ , ָנכֹון

ְוִיָּתֵכן ֶׁשַהָּמקֹום ֶׁשָהָיה ֻמָּקף ', ָּׂשֶדה'א ָיַדְענּו ֶאת ּגֶֹדל ְמקֹום הַ  5
ָּכַלל ַּגם , )'אהבת ציון'בכמובא (" ּכֶֹתל ָסִביב ַעד ֲחִצי קֹוַמת ָאָדם"

 .ֶׁשַטח ֶזה ֶׁשל ֵּבית ַהִּמְדָרׁש
 .ַהִּמְדָרׁשת ּוֵבית ֶנֶס ַהּכְ ת ֵּבין ְּבִעְניַ  ַנֲאִריד עֹוואי"ה  6

 comtt.basayin@gmail.  לפנות לכתובת אפשרלתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל 

האר"י ַהֶּקֶׁשת ַהְּמַחֶּבֶרת ֵּבין ֵּבית ְּכֶנֶסת ָהֲאִר  ּכנסת ּבית ּבין הּמחּברת יהּקׁשת ָהֲאִר ְּכֶנֶסת ת ֵּב ן ֵּב ַהְּמַחֶּבֶרת  ַהֶֶּקֶׁשת
ַהּכֶֹתל ִמַּצד "י, ָהַאְׁשְּכַנִּזי ְלֵבית ִמְדַרׁש ָהֲאִר  ההאארר ממדדררׁשׁש ללבביתת מּצדי,,ההאאׁשׁשּכּכננּזּזי מּצדהּכתל הּכתל ָהֲאִר ִמְדַרׁש ת ְלֵב ַהּכֶתל ִמַּצד , ָהַאְׁשְּכַנִּז

ההּכּכננססתת. ָיִמין הּוא ּכֹוָתלֹו ַהְּדרֹוִמי ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּבּביתת ׁשׁשלל ההּדּדררֹוֹוממי ּכּכֹוֹותתללֹוֹו ההּוּואא ַהְּכֶנֶסת..יממיןן ת ֵּב ֶׁשל ַהְּדרֹוִמ ּכֹוָתלֹו הּוא ן ִמ ָ .
ֵּבית ַהִּמְדָרׁש   ֲחַצרַהָּגֵדר ִמַּצד ְׂשמֹאל הּוא ֶּגֶדר 
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 ליקוטים נפלאים
 פרשת פקודי

 
"אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד 

 על פי משה" (לח, כא) 
וברש"י כתב: מה שנאמר "המשכן משכן" הוא "רמז למשכן 

על עוונותיהם של ישראל". ולכאורה  שנתמשכן בב' חורבנין
תמוה, הלא דווקא בית המקדש הוא שנתמשכן ונחרב פעמיים, 
ולא המשכן? אלא, מה בין משכן למקדש? המשכן, הוא עצמו, 
דהיינו הבית, היה קדוש, אבל הקרקע לא נתקדשה עמו כי אם 
לזמן שעמד עליה, ומשנעקר ממקומו בטלה קדושת הקרקע. 

בית עצמו היה קדוש וגם מקום המקדש ואילו במקדש, גם ה
נתקדש עמו עולמית. שעה שחרב בית המקדש הלא רק הבית, 
שהוא בבחינת משכן, נחרב, אבל מקום המקדש הרי לא בטלה 
קדושתו. נמצא אפוא שרק הבחינה של משכן שבמקדש, 
שהוא הבית, הוא שנתמשכן, אבל הבחינה המיוחדת למקדש, 

חרבה ובטלה הרי לא והיא קדושת המקום, כיון שלא 
נתמשכנה. לכך יפה אמר "משכן, משכן" פעמיים על שם 

 שהמקדש עתיד להתמשכן שני פעמים.
 (רבי אליהו מישקובסקי)

 

 "אלה פקודי המשכן" (לח, כא) 
לפיכך מסר משה דין וחשבון רק על הכסף ולא על הזהב, משום 
שהכסף בא ממחצית השקל שנתנו כל ישראל כמס חובה, 

שבין כל ישראל יימצאו אי אלה אשר ידרשו  והבין משה
חשבונות ויטילו חשדות, אבל הזהב הרי ניתן בתור נדבה רק על 
ידי נדיבי הלב, וביניהם לא היה מקום לחשוש לחשדנין ולדורשי 

 חשבונות.
 (אהבת יהונתן)

 

 "אלה פקודי המשכן משכן העדות" (לח, כא)
. משה דרש לא היה צורך לפקוד, אלא "אשר פקד על פי משה"

לפקוד משום "והייתם נקיים מה' ומישראל" שלא יהיה מי 
 שיטיל חשד שהשתמשו בכספי נדבות המשכן לרעה.

 (אור החיים הק')
 

 "אלה פקודי המשכן" (לח, כא)
יש לפרש דידוע דכל מה שעשה משה לא שלטה בו אומה 
ולשון לעולם, וכיון שהמשכן לא נעשה על ידי משה רבינו לבדו 

י אנשים שהופקדו עליו ע"כ עתיד ליחרב. וזהו "אלה כי אם ע"
זה הוא חסרונו של  –פקודי לשון חיסרון  –פקודי המשכן" 

המשכן, עד שע"י אותו החיסרון נתמשכן בעוונותיהם של 
 ישראל, והוא "אשר פוקד על פי משה" ולא עשאו עצמו. 

 (תורת משה)
 

 "אלה פקודי המשכן" (לח, כא) 
המשכן מתאר המדרש (שמות רבה  לאחר שהסתיימה עבודת

נא, ו) כיצד ישב משה רבינו לפני בני ישראל, וחישב את כל 
הוצאות המשכן, ואת התרומות שהובאו לשם כך, וזו לשונו: 

"אמר להם משה: אלה פקודי המשכן, כך וכך יצא על המשכן, 
עד שהוא יושב ומחשב, שכח באלף ושבע מאות וחמשה 

לעמודים. התחיל יושב ומתמיה, ושבעים שקל, מה שעשה ווים 
 אמר: עכשיו ישראל מוצאין ידיהם לאמר משה נטלן...

מה עשה? האיר הקב"ה עיניו, וראה אותם עשויים ווים 
 לעמודים, אותה שעה נתפייסו כל ישראל על מלאכת המשכן".

פלא פלאים! עומד לו משה רבנו, ומחשב בדיוק נמרץ את כל 
פייס את ישראל וכדי שלא ההוצאות עד הקטנות שבהן, כדי ל

 יחשדו בו שהוא נטל לעצמו!...
על כך ממשיך המדרש: "ולמה עשה עמהם חשבון? [והרי] 
הקב"ה מאמינו שנאמר: "בכל ביתי נאמן הוא", אלא שלא 
יאמרו, אדם ששלט על מלאכת המשכן, אין אתה מבקש שיהא 

 עשיר?"
ענין  הרי לנו לימוד עצום המוכיח לנו עד כמה דקדקו חז"ל בכל

וענין, כדי שלא יהיה שום פתח, ולו קטן שבקטנים, לחשד 
 כלשהו.

בדומה לכך אנו מוצאים בדברי המשנה (שקלים פ"ג מ"ב): "אין 
התורם נכנס לא בפרגוד חפות (שפה כפולה בשולי בגדו), ולא 
במנעל ולא בסנדל, ולא בתפילין, ולא בקמע, שמא יעני, ויאמרו 

עשיר ויאמרו מתרומת הלשכה מעוון הלשכה העני, או שמא י
העשיר, לפי שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שצריך לצאת 
ידי המקום שנאמר: 'והייתם נקיים מה' ומישראל' (במדבר לב, 
כה), ואומר: 'ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם'" (משלי ג, 

 ד).
ובתוספתא מובא עוד, שהיו מדברים עמו משעה שנכנס עד 

מא הטמין שקלים בפיו, וגם היו הגזברים שעה שיצא, ש
 בודקים בשיער ראשו... וכל זה על מנת להסיר ממנו חשד!

ומוסיף התפארת ישראל, שהמשנה הביאה הוכחה ממשלי, 
מלבד ההוכחה שהביאה מן התורה, שכן מן הכתוב "והייתם 
נקיים" שנאמר בענין בני גד ובני ראובן, יכולנו לחשוב שהתורה 

רום שיחשדו בו בשל מעשים מחשידים שהוא אוסרת לאדם לג
שבכל  –עושה, אולם במשלי נאמר "ומצא חן" וכוונת הדברים 

אופן שהוא צריך האדם להשתדל למצוא חן בעיני בני אדם, 
כמו התורם, שאפילו אם לא גרם במעשיו שיתעורר עליו חשד, 

 עליו להיזהר במשנה זהירות מכל חשד כלשהו.
לו שימש רבי רפאל הלל זצ"ל, דוגמא חיה לחיים מעין א

ממנהלי סימינר "אור החיים" אשר טוהר כפיו הפך לסמל 
 ולדוגמה:

על כל שיחת טלפון שנעשתה לצרכים אישיים מן המשרד, היה 
 מוציא מטבעות מכיסו ומשלם.

כאשר הוציאו מוסדות אור החיים סידורים שעליהם הוטבעה 
לביתו, כשהוא על גבי הכריכה חותמת המוסד, רכש אחד מהם 

 –משלם על כך בכסף מלא, כמובן, וכתב בתוכו: "לה"ו ר. הלל 
 קניתי מאור החיים", כדי שלא יחשדו בו שלקח זאת בחינם...

בענין זה הוסיפה כלתו, שכאשר רכשו ב"אור החיים" מערכת 
גדולה של צלחות יפות מפלסטיק, ביקשה ממנו להביא לה 

ירב בכל תוקף, אולם הוא ס –כמה צלחות בתשלום מלא 
 כשהוא מנמק: "שלא יגידו שלקחנו מאור החיים"...

 (לאור הנר)
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 ליקוטים נפלאים
 פרשת פקודי

 

 com.ailLikutimNiflaim@gm: לקבלה במייל

"וכסף פקודי העדה מאת ככר... ויהי מאת 
 כז)-אדני הקודש" (לח, כה הככר לצקת את

כל המשכן, יחד עם כליו, נעשה מתרומתם של נדיבי הלב בעם 
ישראל, מלבד דבר אחד: אדני הקודש. אלה נעשו ממחצית 

מוטל כחוב על כל אחד ואחד, עניים ועשירים  השקל, שהיה
כאחד, במדה שווה. ומדוע דווקא האדנים היו יוצאי דופן? 
משיב על כך ה"אבן עזרא": האדנים היוו את הבסיס, שעליו 
עמד המשכן. המשכן היה מיועד להיות נחלת הכלל, "לזכרון 
לבני ישראל", לכן היה הכרח שיהיה מושתת על הכלל כולו. 

יס הוא נחלת הציבור, ממילא גם מה שנבנה עליו ואם הבס
מתרומותיהם של היחידים, משתייך ומתייחס לכלל כולו. ועל 
כן, לא רצה הקב"ה שהאדנים ייעשו על ידי תרומתם של 
יחידים, אלא שכל הציבור ישתתף בהם באופן שווה; לכן הם 
נעשו ממחצית השקל, שהיה מוטל כחוב על כל אחד ואחד, 

 חלקו של כל אחד שווה בהם.וממילא היה 
 (מזקנים אתבונן)

 

"מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן" (לח, 
 כז) 

מאה אדנים היו למשכן, ומאה ברכות צריך אדם מישראל לברך 
בכל יום. כשם שהאדנים היו יסודות המשכן, כך גם הברכות הן 
יסודות הקדושה של כל אדם מישראל. "אדן" הוא מלשון 

כות מעיד האדם שהשי"ת הוא האדון על כל אדנות. על ידי הבר
הבריאה, מאה הברכות הינן ממילא מאת האדנים למשכן של 

 (חידושי הרי"ם)  כל אדם מישראל. 
 

 "ככל אשר צוה ה' את משה" (לט, לב)
כשהספיד מרן הח"ח את חתנו רבי צבי הירש לוינסון, הביא את 

ה ה' הפסוק הזה, ושאל, לכאורה ראוי היה להיכתב כאשר ציו
אותו, שכן בו דיבר הכתוב, אלא: אצל משה רבינו לא היה קיים 
"אני", וממילא לא היה קיים גם "הוא", אלא שמצוי איזה יהודי 
בשם משה, שעשה כל מה שציוה ה' את משה זה... והוסיף 
הגר"ח קנייבסקי שליט"א שזה מדרש תהילים (צ' ד"ה תפלה): 

ם מה היו מתנבאים, כל הנביאים היו מתנבאין ולא היו יודעי
אלא משה וישעיה בלבד וכו', שמואל רבן של נביאים היה 
מתנבא ולא היה יודע וישלח ה' וגו', ואותו לא נאמר אלא ואת 

 שמואל, שלא היה יודע מה היה מתנבא.
 

 "ויביאו את המשכן אל משה" (לט, לג)
על הפסוק הזה אומר המדרש (תנחומא, פרק י') 'כמה דברים 

י דרכי שלום! בוא וראה כמה חביב השלום', וכו'. מתוקנים מפנ
והסביר המהרי"ל דיסקין, דקשה למדרש למה טרחו והביאו את 
המשכן אל משה, ולא הוא טרח לבוא ולראות את המשכן? ועל 
זה באה התשובה, שהדבר נעשה כך מפני דרכי שלום, כדי לא 
להטיל קנאה ביניהם. שהרי למי שהיה משה הולך ראשון, כדי 

ראות מעשי ידיו, היה חברו מקנא בו, ולכן ציוה משה שיביאו ל
 את המשכן אליו, וכל הקודם להביא יראהו משה בתחילה.

 (מהרי"ל דיסקין)
 

 "ויברך אותם משה" (לט, מג)
 "אמר להם: יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם" (רש"י). 

אין הברכה יכולה לחול על כלי ריק. נדרש מהאדם שיפעל 
ואז יעזרהו ה'. זהו שאמר להם משה: "יהיה רצון בעצמו 

השכינה תשרה בתנאי  –שתשרה שכינה במעשה ידיכם" 
 שיהיה "מעשה ידיכם". 

 (אמרי שפר)
 

 "ויברך אותם משה" (לט, מג)
ברש"י: "אמר להם יהיה רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם". 
כאשר האדם תורם משלו לשם שמים, הוא ממשיך את 

על החלק שהוא תורם, אלא אף הנשאר בידו  השכינה ולא רק
חל עליו הברכה, כמו שאמרו חז"ל "חטה אחת פוטרת כל 
הכרי", כלומר שכל הכרי מתברך על ידי זה. וזה מה שאמר להם 
משה 'יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם', לא על מלאכת 
המשכן לבד, כי גם על מעשי ידיכם אשר בבתיכם תשרה 

 השכינה והברכה.
 

"ואת בניו תקריב וכו' ומשחת אותם כאשר 
 טו) -משחת את אביהם" (מ, יד

ייתכן לומר שעל מעלת אהרון לא היה משה מתקנא שהרי גם 
הוא זכה למעלות בהיותו נביא ומלך, אבל על מעלת בניו של 
אהרון היה מתקנא, שהרי הוא, משה, לא זכה לכך שבניו יקבלו 
מעלה וכמו שדרשו חז"ל על הפסוק "אל תקרב הלום" שביקש 

י משה לא משה לו ולזרעו וכו'. ואם כן היה מקום לחשוש שאול
ימשח את בני אהרון בשמחה ובלב שלם, לכן אמר "ומשחת 

 אותם" בשמחה וברצון גמור "כאשר משחת את אביהם".
 (משך חכמה)

 

"ויקח ויתן את העדות אל הארון... ויבא את 
 כא)-הארון אל המשכן" (מ', כ

וצ"ב מדוע שינה כאן את הסדר מאשר ביתר כלי השרת? כאן, 
תוך הארון, ואח"כ הובא הארון אל קודם הכניס את העדות ל

המשכן. ואילו ביתר כלי השרת היה הסדר שונה: "ויתן את 
השולחן באהל מועד... ויערוך עליו ערך לחם", "וישם את 
המזבח באוהל מועד ויקטר עליו קטורת סמים"? אלא, יחודו 

הלוחות בתוכו. בלעדיהם  –של הארון היה רק בהיות העדות 
כלי שרת. ולכן קודם הכניס לתוכו את  לאו שמיה ארון ואינו

הלוחות ורק אח"כ הכניס אותו. וזהו הטעם גם מדוע בבית שני 
לא עשו ארון, היות שלא היו הלוחות, וללא הלוחות אין לזה דין 

 (רבי משה סולוויציק)  ארון.

 



 

 ~1 ~  

 סיפורים נפלאים
 פקודיפרשת 

 
 עשה יהודה למטה חור בן אורי בן ובצלאל"

 )כב, לח" (משה את' ד ציוה אשר כל את
 טרחה למה, זי״ע שלמה התפארת בעל הרה״ק ושאל דקדק

 ולא' ד ציוה אשר ״כל״ את עשה בצלאל כי התורה לנו וסיפרה
 - ואמר המשיך אלא, "'ד ציוה אשר את עשה ״ובצלאל כתבה
 בעבודות שמתעסק אדם, הקודש עבודת עובד כי: ראיה מכאן

 זה אין, קדוש ולהיות להשתדל בעצמו גם צריך, קדושות
 צריכים אלא ובחכמה באומנות העבודה את לעשות מספיק
 ביקשה שהתורה מה וזה, ״'ד ציוה אשר כל ״את לעשות
 עבודת כל את שעשה אומן רק היה לא שבצלאל, ללמדנו
 את ד׳ ציוה אשר ״כל״ את עשה אלא, בחכמה וכליו המשכן
 לספר יש הענין לחידוד. כולה התורה כל את קיים. משה

 הצליחו שכבר עד היהודים אצל עובדים גויים היו שבפולין
, מפרך עבודה יום בסיום אחד ערב... האידיש שפת את לקלוט
 את וראה היהודים של הכנסת בית ליד גויים מאותם אחד חלף
 ובידו, נדבות לקבץ ביהכ״נ ליד עומד, עני יהודי - ממכריו אחד

 ידו בכף הציץ, התקרב. מטבעות מלא חופן, רבים גרושים
 תמה, השיב גרושים״ מאות כ״שלוש? ביד לך יש כמה ושאל
 חולפים כולם היהודים: העני השיבו, הדבר לפשר ושאלו הגוי

 נכנסים יהודים מאות כשלוש, למעריב מנחה בין אלי בסמוך
 צורך אין רחמנים בני רחמנים הם שיהודים וכיון, הכנסת לבית
 כך, מטבע שהוא איזה זורקים והם, נדבה תנו יהודים: לצעוק רק

 שוטה וכי: לעצמו הגוי אמר... גרושים מאות כשלוש מתאספים
 ממחר החל, שלם ליום שקל עשר בשביל ולעבוד ללכת, אני

. נדבות ואקבץ היהודים של הכנסת בית ליד אני אף אעמוד
 לרחבת ומיהר ערב לקראת התעורר, היום כל הגוי ישן למחרת

 יהודים... כמובן באידיש לצעוק והחל הגדול הכנסת בית
 עני ובראותם המה רחמנים יהודים! לעני נדבה תנו רחמנים
 הצליח וכך, גרוש ועוד חצי ועוד גרוש נדבה נתנו - מתחנן
 שכן, עדיין שלמה היתה לא ששמחתו אלא. הרבה לאסוף
 מה ומשום אחר עני ישב, הכנסת בית רחבת של השני בצדה
 בבת גרוש עשרה מקבל הלה היה לפעמים כי, גוי אותו הבחין
 הגוי הפציר, הקהל התפזר כאשר ערבית סיום לאחר! אחת
 גרוש עשרה מקבל שלפעמים הסוד מהו לו לגלות העני באותו
, הנני צדק גר, נא שמע: לו ואמר העני השיבו. אחת בפעם

! יותר נותנים ולהם - צדק גרי כלפי מיוחד רגש יש וליהודים
 על רחמו, רחמנים יהודים: צועק והחל הגוי הגיע למחרת והנה
 שכן רוחו נחה לא ועדיין. יפה בעין לו נתנו ואכן! צדק גר עני
 גרוש עשרים המקבל, צדדי כסא על היושב אחר בעני עינו צדה
: עני לאותו בלחש ושאלו מעריב אחר עד המתין. אחת בבת
 שם הבעל של נכד אני, העני השיבו? יותר לך נותנים זה למה
 שמע! יותר לי נותנים - צדיקים של נכד ואני והיות הנני טוב
, למחרת והנה. לעשות אנכי גם יכול זאת בלבו ואמר הגוי זאת
 צדק גר לעני נדבה תנו, רבותי: לצעוק והחל מוקדם הגוי הגיע
 צעק... אחד גרוש קיבל לא כבר ואז... טוב שם הבעל של נכד

 הבין ולא הגוי נבוך. בחיוך פניו על חלפו ושבים ועוברים וצעק
 שאתה או הבעש״ט של נכד שאתה או: שבקולו הסתירה את

 אנו אין לפעמים וכי: להתבונן אנו צריכים וכאן... צדק גר
 בנפשו האדם החליט לא עדיין אשר יש... גוי כאותו מתנהגים

 של נכד, מזלזל שמא או במצוות מדקדק, לא אם הוא צדיק אם
 על מקפיד האדם אשר יש שני מצד... צדק גר או הבעש״ט

 בדברים לזלזל יכול זמן באותו אבל, מאוד במאוד שונות מצוות
 את ישראל מאיש דורשת התורה אכן. לו שייך זה אין כי אחרים
 .לא ומה לו מתאים כן מה לנו לברור ולא' ד ציוה אשר ״כל״

 

, לח" (ה' ציוה אשר כל את עשה... ובצלאל"
 )כב

 באחד, ישיבתו למען מגבית פעם ערך וסרמן אלחנן' ר הגאון
 הציבור אולם ישיבתו למען הכנסת בבית דרש שבת מלילות

 בא הסעודה לאחר שבת ליל באותו, כדבעי לתרום התחייבו לא
 כדי אלחנן,' לר הקהילה נכבדי כמה עם ביהמ״ד אותו של הרב

 שלא המגבית בגלל עליהם תרעומת לו' יהי ושלא להתנצל
 בתורה יקראו מחר הנה אלחנן' ר לו אמר אצלם. הצליחה
 הבה משה״ את' ה ציוה אשר כל את עשה אורי בן ״ובצלאל

 השמים מן המשכן, את לבנות עומדים, הזה החזיון את נתאר
 במחנה רבינו משה לו הולך והנה לעשותו אורי בן בצלאל נקרא

 המשכן את להקים ״צריך אותו ושואל ביהודי פוגש, ישראל
 בן ראובן אנכי האיש משיב - לא, אורי״ בן בצלאל אתה אולי
 ושואל, אחר ביהודי פוגש, בדרכו ממשיך רבינו משה, יעקב
 לא, אורי״ בן בצלאל שמך אולי המשכן את להקים ״צריך שנית

 הדעת על יעלה האם, יעקב בן שמעון אנכי, השני גם מתנצל
 נקראו לא מדוע, והשני הראשון היהודי על יתרעם רבינו שמשה
, המשכן את המקימים אלו הם לא ומדוע, אורי בן בצלאל בשם
 להקמת' ה ידי על נבחרו הם לא אם לעשות בידם מה וכי

 אל דבריו את אלחנן' ר סיים דווקא? בצלאל אם כי המשכן
 שלכם ביהמ״ד אם, לי יש לתרעומת מקום, כן אם, מה: הרב

 לכם אין אם, הזה בזמן התורה בוני על להימנות נקרא לא פשוט
 . העדות במשכן לתמוך הזכות

 )אלחנן אור(
 

 אדני את לצקת הכסף ככר מאת ויהי"
 )כז, לח" (הקודש

 וכולם, יותר ולא פחות לא, השקל מחצית נדבו האדנים לצורך
 שוין ישראל בית כל המשכן שביסודות בא ולהורות, בו שוין היו

 קיים שעליהם האדנים בתרומת ולכן, מדה באותה בהם
 ל"זצ שניידער מ"הגר ר"מו מפי ושמעתי. שוין כולם, המשכן
 מופלג עשיר חרדי היה, בפרנקפורט רוטשילד בית שמייסד

 הקדוש לו כתב חולה וכשהיה, מארקים מיליוני של רכוש בעל
 שהיו ברוסיה לישיבות מארק מיליון שיתן מכתב" חיים חפץ"ה
 חפץ"ה, עדן בגן גדול חלק זה עבור לו והבטיח, נורא במצב אז

 תהיה שבקרוב כך על כבר ודיבר, שיסכים בטוח היה" חיים
 לא הנראה כפי רוטשילד של משפחתו אבל, תורה לבני רווחה
 והוא, הזה המכתב על לו הודיעו ולא, הדברים את לו מסרו
 . נפטר



 

 ~2 ~  

 סיפורים נפלאים
 פקודיפרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 בענין ידיעה לאיזו בתחילה וציפה פטירתו על שמע ל"זצ ח"הח
 הניח שלא ידיעה הגיעה ח"הח למשפחת אבל, שנתרם הכסף
 החפץ את לצער שלא והחליטו, הישיבות עבור מרכושו כלום
 שמשתמטים הרגיש ל"זצ ח"הח אבל, זאת לו הודיעו ולא חיים
 בלב מחשבות רבות, ביתו לבני אז ואמר. הענין את והבין ממנו
 תתקיים שהתורה רוצה לא ה"והקב, תקום היא' ה ועצת איש
 הפרוטות בעיניו חביבין אלא, אחד רוטשילד של המיליון ידי על

 דיבר ולא ח"הח ושתק, ישראל בית מכל המגיעות הבודדות
 .עוד מזה

 )ודעת חכמה(
 

 בגדי עשו השני ותולעת והארגמן התכלת ומן"
 הקודש בגדי את ויעשו בקודש לשרת שרד
 )א, לט( '"ה ציוה כאשר לאהרן אשר
 הייתה הכהונה מבגדי אחד שלכל) פח זבחים( בגמרא מובא
. דמים שפיכות על מכפרת כתונת. לכפרה מיוחדת סגולה

 על – אבנט. הרוח גסי על – מצנפת. עריות גילוי על – מכנסיים
. זרה עבודה על – אפוד. הדין קלקול על – חושן. הלב הרהור
 בכל: הכותב אמר. מצח עזות על – וציץ. הרע לשון על – מעיל

 אלו – ישראל כהני של לבגדים מיוחדת חשיבות נתנו הדורות
 שמים יראת תורה בהם שנספגו התורה וגדולי הצדיקים
 משיגים היו שונים וזמנים שבעיתות כאלה שהיו עד, וחסידות

 בכדי עליהם אותם ולובשים רב בממון מלבושים אותם את
 לא מעשה בפניכם אביא... וסגולתם בקדושתם להסתפג
 צרה בעתות מסוגלים הללו הקודש בגדי איך נחזה בו שגרתי
 בעיר קרה זה מעשה: ולרפואה למזור גם להביא ומצוקה
 מרן של בנו ע"זי סופר שמעון רבי ק"הגה כיהן בו – קראקא
 קראקא מילדי אחד כאשר. העיר של כרבה ע"זי סופר החתם
 בני. להשתנק החל הוא ליל באישון אחת ופעם, באסכרה חלה

, הנחנק בילד בחרדה והתבוננו עצות אובדי עמדו משפחתו
 היה שלא הילד ואבי. לעזרה וזועקים ידיהם את פוכרים כשהם
 הרחובות... הבית מן להימלט מיהר, המראה את לשאת מסוגל

 שמעון רבי ק"הגה הרב מבית אולם, לגמרי וריקים חשוכים היו
 ולהעתיר לעלות האב החליט, ולכן. אור עדיין בקע, ע"זי סופר
 הוא, האב מפי היוצאים הדברים את הרב שמע כאשר. בעדו
 התנה מכן לאחר. הילד צוואר על להניח והורה, צעיפו את הסיר
, שחר עם מיד הצעיף את להשיב – האחד: תנאים שני האב עם

 כמובן הנרגש האב. מוחלט בסוד העניין את לשמור – והשני
 הילד צוואר את ועטף לביתו מיהר והוא, כך על להתחייב מיהר
, לרווחה לנשום הילד החל במקום בו: פלא זה וראה, הרב בצעיף
 ובדמעות, הצעיף את האב החזיר שחר עם! חלפה והסכנה
 עשיתי לא אני: "אמר הרב אולם, ילדו הצלת על לרב הודה

 וזכות, בתורה עמל של זיעה ספוג הוא זה צעיף אבל. מאומה
 פשרם אודות האב התעניין וכאשר"!... לילדך עמדה עמל אותו
 משום, ביקשתי הצעיף את: "הרב הסביר, התנאים שני של

, בסוד הדבר שיישאר ביקשתי לכך ובנוסף... אחר לי שאין

 וכדי, העיר בענייני מנוחתי טורדים היום שעות שכל משום
 העיר אנשי ידעו אם אך, שלי השינה בשעות לקצר עלי ללמוד
 הלילה בשעות גם אותי יטרידו הם, ער אני אלו בשעות שאף
 ?"... לסגולה צעיף לך יהיה ומהיכן. ללמוד אוכל ולא

 )פנינים(
 

 )מג, לט" (משה אותם ויברך"
). י"רש( ידיכם" במעשה שכינה שתשרה רצון יהי להם "אמר
 יבואו שמא שחשש לפי ע"זי" ישראל בית"ה מרן ק"הרה אמר

 שיזכו בירכם לכך. נדבתם רוב על, התפארות למחשבת
 גם רבינו משה של שברכתו ייתכן. במעשיהם שכינה שתשרה

 שכאשר, ידיהם במעשי השכינה שתשרה, הבאים הדורות על
 בת ק"בסה שכתב כמו. במעשיהם השכינה תשרה משהו יעשו
 את ה"ע המלך שלמה כשגמר מדרש בשם) הספר בסוף( עין
 לחברו אחד ואמר הגג על ציפורים שני עמדו המקדש בית

 לקלקלו אוכל ארצה אם הזה? הגדול הבנין את אתה "רואה
 תוכל "כיצד ושאלו וקראו דבריו המלך שמע. אחת" בתנועה
 לפני להתפאר אני רשאי לך? איכפת "מה, השיבו כן?" לעשות
 לקלקל יכול כי ואמר, השטן הוא הציפור כי ומבאר. אשתי"
 ושאלו. לריק עמלו כל ויהיה הזה בבנין שכינה תשרה שלא
 בתשובה שהשקעתי היגיעות כל אחד ייתכן כיצד המלך

 לפני ותתפאר לביתך שתלך ידי על השטן ל"א, טובים ומעשים
, הרוח גסות משהו בך ייכנס כראוי הבנין את שגמרת אשתך
 '.דכא את אשכון' ככתוב, הזה בבית שכינה תשרה לא ממילא

 

 )לה, מ" (המשכן את מלא ’ה וכבוד"
 כנסת בית הרפורמית הקהילה בני בנו בגרמניה הערים באחת
 בפרטים דמה תיפלתם שבית עקא דא. מאוד וגדול מפואר
 עד לחקות ברצותם הנוצרים של תיפלתם לבית מאוד רבים
 .הגויים דרכי את שאפשר כמה

 מתחת ברחוב הרפורמית הקהילה ראשי ראו הימים באחד
 בגאווה. אלקווא’מז חיות הירש צבי רבי הגאון את הכנסת לבית
 לבו תשומת את והסבו הקהילה ראשי אליו פנו מוסתרת בלתי
 הכניסה פתח שמעל הרב ראה. בנו אותו המרשים הכנסת לבית

 של בסופו פקודי מפרשת פסוק זהב באותיות מתנוסס למקום
 .”המשכן את מלא ’ה וכבוד: “כתבו וכך שמות חומש
 טעיתם אולם מאוד יפה באמת הזה הבניין: ואמר הרב נענה

 וראשי הראביי של תמיהתם למראה. בפתחו שחקקתם בכיתוב
 אך הנכון הפסוק מיקום את פתחתם: “לומר הרב הוסיף הקהל

 .”שגויות מילים מתוכו העתקתם
 נאמר, והיכן בתורה כתוב מה כלל זכרו לא אלו שבורים כמובן
 את לצטט צריכים הייתם: “בחיוך הרב סיים קלה שהות ולאחר
 ...’”מועד אוהל אל לבוא משה יכול ולא‘ הפסוק תחילת

 (במחשבה תחילה)
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שמחה ישנה

רוחניות אינה מפריעה

השמחה מרוממת 

 (תורת מנחם כרך י, עמ' 168)

ערוב שמחה בשמחה

משה כגזבר

(שמות רבה)

אות לדורות

(תורת משה)

דיני גבאים

(בבא בתרא ח)

חושדים ואין בו

 (שיחת חכמים)

נתינה מהלב

(הרבי מליובאוויטש)

לא חקרו

(אמרי חן)

מידת הנדיבות

(מאוצרנו הישן) 

מעובד על�פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

טוב לשמוח

הרב  מייזליש,  יקותיאל�יהודה  הרב 
כשנשלח  ארבע�עשרה  בן  היה  מסיגט, 
את  ועבר  אושוויץ,  ההשמדה  למחנה 
תמיד  זה  עם  הנוראה.  השואה  אימי 

שורה על פניו ארשת שמחה.

שורה  שתמיד  זה  "איך  אותו:  שאלו 
אדם  והלוא  פניכם,  על  שמחה  ארשת 
עובר בחייו גם דברים שאינם משמחים?".

אי�אפשר  "אכן,  מסיגט:  הרב  השיב 
למישרין,  הכול  יתנהל  הזה  שבעולם 
תמיד  להתהלך  בליבי  גמרתי  אני  אבל 
וחיוך על שפתיי. כי אחת מהשתיים, אם 
יפגשני אוהבי, ישמח ליבו בראותו שפניי 
אדרבה,   — אוהבי  אינו  ואם  צוהלות; 
שיתחמץ ליבו בראותו שאני שמח ונרֶאה 

שטוב לי"...

אמרת השבוע מן המעיין

"מדוע חסידים רוקדים? מפני שהם 

טפח  לפחות  להתרומם  מבקשים 

אהרון  (רבי  האדמה"  פני  מעל  אחד 

מקרלין)

פתגם חסידי



שלושה 
ניסים

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

השמחה והגאולה
שמחת הגאולה מתוארת בתהילים (פרק קכו): "בשוב ה' את שיבת ציון 
בגויים  יאמרו  אז  רינה.  ולשוננו  פינו  שחוק  יימלא  אז  כחולמים.  היינו 

הגדיל ה' לעשות עם אלה. הגדיל ה' לעשות עמנו, היינו שמחים".

העולם.  אומות  ובין  ישראל  עם  בין  דו�שיח  מתארים  האלה  הפסוקים 
ה'  "הגדיל  בפליאה:  ויאמרו  ומרנן,  שמח  ישראל  עם  את  יראו  הגויים 
לעשות עם אלה". על כך ישיב להם עם ישראל: "הגדיל ה' לעשות עמנו, 
בנו... הוא  "זו השמחה הגדולה שתראו  ומפרש הרד"ק:  היינו שמחים". 

מפני שהגדיל ה' לעשות עמנו פלא גדול וטובה גדולה".

שמחים מראש
העתידית,  לשמחה  מכּוונות  שמחים"  "היינו  המילים  הזה  הפירוש  לפי 
היא  שהכוונה  מפורש  דוד'  ב'מצודת  אולם  הגאולה.  בבוא  שתהיה 
לשמחה שכבר הייתה בעת הגלות: "כאילו ישיבו ישראל לאמור: הן אמת 
היינו שמחים  ביטחון הישועה ההיא  ובעבור  שה' הגדיל לעשות עמנו, 

מאז עוד היינו בגולה". 

מה  ישראל  "תקוות  בפירושו:  המלבי"ם  של  דבריו  את  לראות  מעניין 
שיקוו שימלא ה' הבטחתו על�ידי נביאיו להשיב שבותם, כחולם חלום 
נבואי, שרואה את העתיד כדבר הווה עתה, וכאילו הוא במציאות ושמח 
עליו כשמח על דבר טוב הווה עתה... ואין הבדל בין ראיית הנביא במחזה 
היא בלב  יצא אל הפועל, רק שהנביא שמחתו  ראיית הדבר בעת  ובין 
בלבד ואינו יכול להוציא השמחה בפועל על�ידי שחוק ורינה בפה ולשון. 
על זה אמר שכבר 'היינו כחולמים' — ראינו דבר זה כבר במחזה, אשר 
בעת שישיב ה' את שיבת ציון בפועל 'אז ימלא שחוק פינו', שהשחוק 

הנמצא בלבנו עתה ואינו יכול למלאות את פינו, אז ִיָּמֵלא פינו ממנו...

"אצל הגויים יהיה זה דבר חדש, והם יאמרו: 'אז הגדיל ה' לעשות עם 
כבר  כי  אינו דבר חדש,  אז; אבל אצלנו  כאילו הדבר התחדש   — אלה' 
'היינו שמחים הגדיל ה' לעשות עמנו' — כבר שמחנו על זה בעבר, בעת 
'היינו כחולמים', ראינו ושמחנו בעת החיזיון על שהגדיל ה' לעשות עמנו, 
והיא אצלנו שמחה ישנה ששמחנו בה מראשית קדומים, כי היה הדבר 

ברור אצלנו כאילו כבר יצא אל המציאות בעת ראינוהו במחזה".

כך ירקדו
עוד פירוש במילים "היינו שמחים", שזו תשובה על השאלה במה זכינו, 
"ישנו פתגם  (תורת מנחם כרך טו, עמ' 51):  מביא הרבי מליובאוויטש 
מאחד מתלמידי הרב הצדיק מלובלין... על הפסוק 'בשוב ה' את שיבת 
ציון גו' אז יאמרו בגויים וגו'': 'אז', בביאת משיח במהרה בימינו, 'יאמרו 
בגויים', ישאלו הגויים: 'הגדיל ה' לעשות עם אלה' — מה זה שהגדיל ה' 
לעשות עם ישראל, שהם במדרגה גדולה כל�כך? וישיבו אותם ישראל: 
ש'היינו  מפני  הוא  עמנו  לעשות  מה שהגדיל  עמנו',  לעשות  ה'  'הגדיל 
שמחים' על כל הבא עלינו!". באותה שיחה סיים הרבי: "זה פתגם אמיתי, 
לרבי  שמעון'  'תורת  בספר  הפירוש  (מקור  זאת!"  לנצל  אפוא  וצריכים 

שמעון מירוסלוב).

השנה.  ימות  כל  שמחים  חסידים  אבל  בשמחה,  מרבים  אדר  משנכנס 
רקדו  מליובאוויטש  הרש"ב  הרבי  של  המשתה  ימי  שבעת  בחגיגת 
מעגלים.  עשרות  ונוצרו  מהר"ש,  הרבי  אביו,  בית  שלפני  בגן  חסידים 
באותה שעה ישב הרבי מהר"ש ליד חלון ביתו והביט לעבר הגן. נענה 
ואמר: "הנה, כך ירקדו יהודים בחוצות קריה כשיבוא המשיח!" (לקוטי 

דיבורים חלק א, עמ' לד).

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן
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הלם בהרצאה 

קל יותר בארץ

צעקה מאוחדת 

מקליפורנייה לרעננה, מנדל"ן למשיח 

קריאת 'שמע ישראל' עולמית. ממן 

גבאי יחיד
כספי  לגבות  רשאי  יחיד  אדם  האם  שאלה: 

צדקה ולנהל קרן צדקה?

מקורות: בבא בתרא ח,ב. שו"ע יו"ד סימנים: רמט ס"ז, רנו 
ס"א וס"ג, רנז ס"ב, רמ"א ונו"כ. 'צדקה ומשפט' פרק ז.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

באושר עדמרגישים חג

1-700-500-555
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 אגדה ובקיאות   

"אלה פקודי המשכן משכן העדות" (לה, כא)

"המשכן  משכן - שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן 
בשני חורבנין על עוונותיהן של ישראל" (רש"י)

על מה ולמה ראו חז"ל להוציא את המקרא מידי פשוטו ולבאר 
בשל  ש'נתמשכן'  למקדש  רמז  הוא  בפסוק  האמור  ה'משכן'  כי 

עוונותיהם של ישראל?
בדרשות המגיד מוילנא ביאר את העניין בדרך צחות:

כסף  סכום  הרויח  והוא  בעזרו,  היה  השי"ת  אשר  לאדם  משל 
גדול והתעשר עושר מופלג. עלה בדעתו להכין כלי כסף מהודרים 
הזמין  מהודרת,  כלים  מערכת  אחד  שר  אצל  ובראותו  ביותר, 
לביתו אומן מומחה וביקשו שיכין לו כלים כתבנית הכלים אשר 
הכלים  עם  האומן  הגיע  שבועות  כמה  לאחר  השר.  בבית  ראה 
המהודרים, נוצצים ומבריקים, מעוטרים בציורים ופרחים, והעשיר 
רואה  והנה  הנפלאה.  עבודתו  על  מלא  שכר  לו  לשלם  התכונן 
חסרון  על  מתפלא  וכאילו  ומחריש,  משתאה  עומד  בנו  את  הוא 

כלשהוא שראה בכלים הללו.
או  האומן,  בעבודת  פסול  שמץ  מצאת  האם  אביו:  אותו  שאל 

שמא מלאכת רמייה, שאתה עומד ומתפלא? 
השיב לו בנו: אמנם אין בי כל הרהור על העבודה המופלאה, אך 
לפלא בעיני שכל אומן כלי כסף מציין על עבודתו סימן שהמוצר 
עשוי מכסף צרוף, כי בלי סימן זה עלולים לחשוב שאין זה כסף 
נחושת  טהור אלא מזוייף, והרי כמה זיופים יש בשוק שלוקחים 
נראית  שהיא  עד  אותה  מלבינים  שונות  ובדרכים  וזולה  פשוטה 
לא  הוא  מדוע  מזוקק,  כסף  זה  לאומן  שנתת  אחרי  והנה  ככסף. 
אחרים  יבואו  שלא  כדי  הידוע,  בסימון  שעשה  הכלים  את  סימן 

לטעות ולחשוב שהכלים הללו מזוייפים?
כי  שידעתי  מאחר  עליך,  אני  תמה  יקירי,  בני  אביו:  לו  השיב 
אתה איש נבון וחכם איך עולה על דעתך רעיון הבל שכזה? צודק 
אתה כי צורפי כלי כסף נוהגים לסמן את המוצרים, כדי שהבאים 
הכלים  כאשר  זה  כל  אבל  צרוף.  בכסף  שמדובר  יידעו  לקנותם 
עומדים למכירה, והם חוששים פן יוציאו הקונים לעז על הכלים 
בכל  אותי  בירך  השי"ת  אשר  אני,  כן  לא  מזוייפים.  שהם  ויטענו 
ונתן לי עושר מופלג, וכל הכלים הללו שעשה לי האומן אינם אלא 
לצרכי, מקווה אני להשתמש בכלים הללו שנים רבות ולאחר מותי 
שהם  הללו  הכלים  סימון על  שיהי'  לי  צורך  ומה  לבני,  להורישם 
די  ולהתנאות?  להתגדר  אני  צריך  מי  בפני  טהור?  מכסף  עשויים 
לי שאני עצמי יודע שהכלים הם מכסף צרוף בלי שום סיגים, ואין 

אני צריך שיהיה עליהם כל אות וסימון.
אותם  לבחון  צריך  למוכרם,  כסף  כלי  העושה  כי  אפוא,  נמצא 
ולשקול אותם, כדי שיידע את מחירם, אבל העושה כלים לשימושי 

העצמי, אין הוא זקוק לאות או משקל.
והנה נאמר במשכן: "אלה פקודי המשכן" - משה רבינו שקל ומנה 
את כל הכסף ממנו עשו את המשכן, ולמה היה צריך לכך? אלא 
ודאי הוא רמז שיהיה צורך במשך הזמן למכור או למשכן אותו, 
ולכן צריך לדעת משקלו. על כך סמכו חז"ל בדרשתם ש"המשכן" 

הוא רמז למקדש ש'נתמשכן' בעוונותיהם של ישראל.
                                                                   (המגיד מוילנא)

"אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פוקד על 
פי משה עבודת הלויים ביד איתמר בן אהרן הכהן" 

(לח, כא)

כך  המשכן -  פקודי  'ואלה  א):  נא,  רבה  במדרש (שמות  איתא 
מוצא  אתה  ברכות'  רב  אמונות  'איש  אבא,  בר  תנחומא  ר'  פתח 
כל מי שהוא נאמן, הקב"ה מביא ברכות על ידיו, מי שאינו נאמן 
- 'ואץ להעשיר לא ינקה'. 'איש אמונות' זה משה שהוא נאמנו של 
הקב"ה שנאמר 'לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא', הוי 'איש 
אמונות רב ברכות' שכל הדברים שהיה גזבר עליהם היו מתברכים 
לפי שהוא נאמן, 'ואץ להעשיר לא ינקה' זה קרח שהיה לוי ובקש 

ליטול כהונה גדולה, ומה היה סופו, 'ותפתח הארץ את פיה'.
כל אלו שהתעסקו בזהב בכסף ובנחושת לא שלחו יד בנדבת 
נוטל  כסף  עם  שעוסק  מי  שכל  בעולם  שנהוג  כמו  ולא  המשכן. 
חלק לעצמו. פעם אמר ראש הממשלה לוי אשכול שכל השליחים 
אוספים,  שהם  מהכסף  קצת  לקחת  יכולים  בחו"ל  המדינה  של 

שאחרת זה בגדר "לא תחסום שור בדישו"!
זהו הענין של פרשת פקודי, להראות איך שמשה רבינו דקדק 
קודש  היא  פרוטה  כל  המשכן.  למלאכת  שקיבל  פרוטה  בכל 
ערליכקייט  כזו  על  להקפיד  מאד  צריכים  בישיבות  גם  קדשים. 
ולדייק בכל פרוטה. אומרים חז"ל "איש אמונות רב ברכות - זה 
משה", שדייק בכל דבר ולא לקח שום דבר לעצמו, ובגלל זה, הוא 
הצליח. זו היתה הנהגתו של משה: לא חמור אחד מהם נשאתי", 
לא לקח אפילו חמור אחד של הכלל ישראל. זו גדלותו של משה 

רבינו, שהיה נאמנו של הקב"ה.
עוד שם במדרש (נא, ב), כשהיה משה נכנס לתרום את הלשכה, 
לא היה נכנס בבגד שיש בו כיס, כדי שלא יחשדוהו שלקח כסף 
לעצמו. זה צריך ביאור, וכי יחשדו את אב הנביאים וגדול החכמים 
על דבר כזה? אלא זוהי תורה, כך נראה האדם בתורה. הוא צריך 

אגישמקע ווארט
                        גליון שמ"ה פרשת פקודי ב' אדר ב' תשע"ו

ולע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |  ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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להראות נקי לעיני כל.
המשגיח ז"ל סיפר (דעת תורה ריש שלח לך) שר' ישראל ז"ל 
לא  כסף  של  קופה  עם  לבד  בחדר  נמצא  הייתי  אילו  אמר,  פעם 
ואני  המשגיח,  והוסיף  בנסיון.  עומד  הייתי  אם  מסופק  אני  מנוי 
לא הייתי סומך על עצמי אף בקופה עם כסף מנוי! כך נזהר גדול 

בתורה.
רב שרוצה להצליח צריך להתרחק משני דברים - כסף וכבוד. 
וכח  הצלחה  לו  שתהיה  ודאי  אלו  דברים  משני  יתרחק  ואם 
ההשפעה. ובלי גישה זו אפילו אם הוא למדן או דרשן עצום, הרי 

הוא לא יצליח.                                                  (שיעורי חומש)

"אלה פקודי המשכן... אשר פקד על פי משה" (לה, 
כא)

"... משנגמרה מלאכת המשכן אמר להם: בואו ואני עושה 
כך  המשכן',  פקודי  'אלה  משה:  להם  אמר  חשבון  לפניכם 
וכך יצא על המשכן. עד שהוא יושב ומחשב, שכח באלף 
ושבע המאות וה' וע' שקל מה שעשה ווים לעמודים. התחיל 
לאמר  ידיהם  מוצאין  ישראל  עכשיו  אמר:  מתמיה,  יושבו 
אותם  וראה  עיניו,  הקב"ה  האיר  עשה?  מה  נטלן'.  'משה 
ישראל  כל  נתפייסו  שעה  אותה  לעמודים.  ווים  עשויים 
על מלאכת המשכן, מי גרם לו? ע"י שישב ופייסן... ולמה 
אמר להם משה בואו ונעסוק במשכן ונחשב לפניכם? אלא 
ששמע משה ליצני ישראל מדברים מאחריו... אדם ששלט 
על מלאכת המשכן אין אתה מבקש שיהא עשיר? כששמע 
לכם  אתן  המשכן  נגמר  חייכם  משה:  להם  אמר  כך,  משה 
פקודי  'ואלה  הוי  חשבון,  ונעשה  בואו  להם:  אמר  חשבון, 

המשכן'". (שמו"ר נא, ו)

ותמוה הדבר, מדוע במלאכת המשכן, שקלטה לתוכה אוצרות 
כי  משה  אחרי  וריננו  התלוננו  כליו,  וכל  המשכן  עבור  וזהב  כסף 
לא  העגל  במעשה  זאת  לעומת  אך  המשכן,  ממלאכת  התעשר 
ריננו אחרי אהרן? הרי גם במעשה העגל נתנו כל ישראל מזהבם 
לעגל, וכל הזהב נכנס רק 'בחרט' (לעיל לב, ד), ומכל זה יצא רק 
עגל קטן אחד - ועם זאת לא התלוננו ולא ריננו אחרי אהרן: איה 

כל הכסף והזהב שתרמנו לעגל?!
היה אומר רבי מאיר שפירא מלובלין:

מכאן אתה למד: על עגל לא מקשים קושיות, שם הכל ניחא, 
עיקר הקושיות מתחילות כאשר בונים מקדש...

(שניים מקרא)

"ויברך אותם משה" (לט, מג)

הקשה האור החיים הק':
ואומר:  מתחיל  הפסוק  והרי  משה",  אותם  "ויברך  נאמר  מדוע 
"וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה...", ואם כן די היה 
לסיים "ויברך אותם", ומדוע יש צורך להוסיף ולהדגיש כי היה זה 

משה שברכם?
הביא רבי זלמן סורוצקין ב"אזניים לתורה":

בחנוכת הבית של מוסד ציבורי, שנבנה בעמל רב על ידי רב גדול 
אשר אסף נדבות לצורך הבנין ואף מסר דו"ח מפורט לתורמים, 
שמעתי את הרב הזה מברך ומודה לנדיבים על תרומתם להקמת 

הבניין, וכך אמר:
כאשר הזמינו אותי לנאום על המאורע, אמרתי שעולם הפוך אני 
רואה. משורת הדין היה על הקהל לברך ולהודות לרב שהשקיע 
כזו..אלא  רבה  מצווה  לנדיבים  ושזימן  ציבורי  בדבר  רב  כה  עמל 

 בעומק הפרשה 
"וישם את הכיור בין אהל מועד ובין המזבח ויתן 
שמה מים לרחצה. ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו 

את ידיהם ואת רגליהם" (שמות , ל-לא)

ים,  בלב  באוניה  שהפליגו  בבחורים  שהיה  מעשה  שאלה: 
וכאשר עמדו לסעוד את לבם, חיפשו אחר כלי לנטילת ידיים, 
אך לא מצאו שום כלי הראוי לנטילה, ואף לא יכלו להגיע למי 
הים כדי לטבול בהם ידיהם. לפתע הגה אחד הבחורים רעיון 
מבריק. הוא הציע למלאות מים מהברז שבאוניה לתוך קליפת 

החצי אבטיח זה עתה אכלו...
הסתפקו הבחורים: האם כלי זה כשר לנטילת ידיים?

תשובה: נטילת ידיים צריכה להיות על ידי כלי, משום שהשוו 
אותה חז"ל למי חטאת ולקידוש ידים ורגלים מהכיור שבבית 
המקדש, שהיו נעשים בכלי (משנ"ב סי' קנ"ט סק"א). הכלי, צריך 
שיהיו בו כמה תנאים כדי להכשירו לנטילה, וסימנך משקי"ם: 
א) מיועד למשקים. ב) שלם. ג) קיבול - יש בו בית קיבול. ד) 
יציב- ללא תמיכה. ה) מחזיק רביעית. בעניין שאלתנו שומה 
עלינו לברר האם נחשבת קליפת האבטיח ככלי יציב, וכן האם 
אין בזה את החסרון של כלי שאינו מיועד למשקים. ובכלל יש 

לדון אם אכן יש לקליפה זו תורת "כלי".
ובכן, כלי הנטילה צריך שיוכל לעמוד בפני עצמו ללא תמיכה, 

ולכן אם אין לכלי בסיס או שבסיסו נשבר, ואינו יוכל לעמוד 
ללא תמיכה - אינו כשר לנטילה, אך כלי שיכול להחזיק לפחות 
רביעית מים ללא תמיכה - כשר לנטילת ידיים, אף שאינו ראוי 
להחזיק מים ללא תמיכה כשהוא מלא על גדותיו (שו"ע שם 
על  מלכתחילה  שנעשה  כלי  אולם,  יב-יג).  ס"ק  ומשנ"ב  ס"ג 
מנת שישתמשו בו על ידי סמיכה, מותר ליטול בו, כיון שאינו 
מכאן,  נראה  ולכאורה  ס"ה).  שם  (שו"ע  חסרון  עם  כלי  חשוב 
החסרון  את  בו  אין  עגול,  הוא  ברייתו  שמתחילת  שבאבטיח 
של 'אינו יציב', מה עוד, שמסתבר שבהעמדת חצי אבטיח ללא 
נוכל  המים,  ישפכו  אם  (ואף  מים,  רביעית  בו  ישארו  תמיכה, 

לתקנו בנקל על ידי חיתוך הבסיס).
מחמת  זה  ב'כלי'  הנטילה  את  לפסול  יש  כי  שיתכן  אלא 
כשהוא  אלא  כשר  הכלי  שאין  ס"ד),  (שם  בשו"ע  המבואר 
בכדי  נעשו  שלא  כלים  אך  אוכלים),  (או  מים  לקבלת  מיועד 
הם  אם  אפילו  כובע,  או  קרטון  קופסת  כגון  מים,  בהם  שיתנו 
נעשו  שלא  כיון  לנטילה,  כשרים  אינם   - מים  להכיל  יכולים 

לקבלת מים.
ולמעשה מסתבר שהיות ואין לקליפת אבטיח שום חשיבות, 
ומיד לאחר אכילת תכולת האבטיח היא נזרקת לאשפה, לפיכך 
נטילת  לענין  פוסקים  כמה  שהעלו  וכמו  ל'כלי'  נחשבת  אינה 
ומתירים  החולקים  שאף  (ונראה  פעמיים,  חד  בכוסות  ידים 

ליטול בכוסות אלו, יודו לאסור בנידוננו).  
(והערב נא)
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מפורט  דו"ח  שמסר  לאחר  אשר  רבינו,  משה  מדעת  בכך  שיש 
על הנדבות שניתנו להקמת המשכן, לא המתין עד שהמתנדבים 
טרחתו  ועל  כזו  חשובה  במצווה  אותם  שזיכה  על  אותו  יברכו 
אלא  מחייב,  היה  שהשכל  כפי  והעמדתו,  המשכן  בבנין  הגדולה 

הוא מצידו בירך את המתנדבים ועושי המלאכה...
לפי זה תתורץ קושיית ה"אור החיים" שהרי על פי שורת הדין 
הכתוב  הדגיש  לכן  למשה,  ולהודות  לברך  ישראל  בני  על  היה 

שמשה היה המברך...
וכן אנו רואים תמיד שהעני הוא זה המברך את בעל הבית, אף 
שאמרו רבותינו (ויק"ר לד, ח), כי יותר ממה שבעל הבית עושה 
הפוך  שבעולם  אלא  הבית.  בעל  עם  עושה  העני  העני,  עם  חסד 

אנו חיים!                                                          
(אוה"ח הק')
        

אותה  עשו  והנה  המלאכה  כל  את  משה  "וירא   
כאשר צוה ד' כן עשו ויברך אותם משה" (לט, מג)

"אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם" (רש"י)
צריך להבין, מדוע נצרכו לברכתו של משה כדי שישרה הקב"ה 
בבנין  ביותר,  הקדוש  בדבר  עסקו  הלא  במשכן,  שכינתו  את 
מראש  הובטחו  שהלא  בפרט  וטהרה,  בקדושה  שנבנה  המשכן 

מקדם "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"?
ביאר הגאון רבי אליהו יוראקנסקי זצ"ל ראש ישיבת מיר ארה"ב: 
דשמיא  לסייעתא  האדם  זקוק  רוחניים  בדברים  להצליח  כדי 
לכן  להצליח,  יכול  אינו  זו  סייעתא  בלי  פוסקת,  ובלתי  מיוחדת 

הוצרכו לברכתו של משה כדי שישרה הקב"ה שכינתו בתוכם.
"כל  יט)  יתרו  דר"י  (מכילתא  ז"ל  במאמרם  גם  הביאור  זהו 
התחלות קשות" שמתחילה צריך האדם לעשות את כל מה שיכול 
שבכוחו  כל  את  מה  שעשה  לאחר  ורק  הטבעיים  כוחותיו  מצד 
לעשות, אז נותן לו הקב"ה סיעתא דשמיא והיות שבהתחלה אין 
סייעתא דשמיא, לכן קשה לו לעשות רק ע"י כוחותיו וכשרונותיו 

הטבעיים.
מרובין  שמעשיו  "כל  מ"ט)  פ"ג  (אבות  במשנה  הביאור  זהו 
יהיו  שמעשיו  שייך  איך  וקשה  מתקיימת"  חכמתו  מחכמתו 
על  האדם  שיקבל  ידי  שעל  יונה  רבינו  ביאר  מחכמתו?  מרובין 
זצ"ל  מקלם  הסבא  וביאר  עשה?  כבר  כאילו  הוי  לעשות,  עצמו 
וצריך  תורה  להשיג  בכוחו  אין  לבדם  הטבעיים  הכוחות  שמצד 
דשמיא  סייעתא  נותן  אינו  שהקב"ה  אלא  דשמיא,  לסייעתא 
עד שעושה האדם כל מה שבכוחו לעשות וכשמקבל על עצמו 
לעשות הרי מצדו עשה מה שיכול ולא חסר אלא סיעתא דשמיא, 

לכן נחשב כאילו עשאו.
(ספר הזכון נר שאול - לתתך עליון)

המשכן  ירך  על  מועד  באהל  השלחן  את  "ויתן 
צפונה... וישם את המנורה... על ירך המשכן נגבה" 

(מ, כב-כד)

אמר רבי יצחק: הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין, וסימניך: 
שלחן בצפון ומנורה בדרום. (ב"ב כה:)

כתב הבית הלוי: 'מנורה' רומזת לחכמה - "חכמת אדם תאיר 
המנורה  לכן  ומזונות.  לפרנסה  רומז  'שלחן'  א)  ח,  (קהלת  פניו" 
עמדה במקדש בימין - "לב חכם לימינו" (קהלת י, ב) - כי החכמה 

נקראת 'ימין' , ואילו השלחן עמד ב'שמאל'.
אמנם כך היתה עמידתם של השלחן והמנורה בבית המקדש 
למקדש, היהת המנורה בשמאלו  הנכנס  האדם  אך  עצמם,  מצד 
מצד  והנכנס  המזרחי,  בצד  היה  הפתח  שהרי  בימינו,  והשלחן 

מזרח הצפון הוא לימינו.
יש בכך משום אות ורמז, כי בעת הכניסה לעבודת ה', בתחילת 
העבודה, התירו ללמוד שלא לשמה, כדי שמתוך כך יבוא ללימוד 
צריך  בפרקמטיא,  לפרנסתו  העוסק  האדם  אולם  לשמה.  וקיום 
האפשרות  בידו  שתהיה  כדי  שמים,  לשם  להיות  זה  עסק  גם 
להתפנות ולעסוק בתורהו לקיים מצוותיה. עליו לא נאמר שיכול 
לידי  יגיע  כך  ומתוך  לשמה,  שלא  לעסוק  עסקו  בתחילת  הוא 
ישאר  לעולם  שמים,  לשם  שלא  בפרנסה  יעסוק  אם  כי  לשמה, 

קשור בתאוות ובחמדת העולם הזה.
לשמה  שלא  לעוסק  זו  הבטחה  כי  אפוא,  למדים,  נמצינו 
התורה,  בעסק  רק  נאמרה  לשמה  לידי  יבוא  דבר  של  שבסופו 
אך העסוק בפרנסה צריך שגם בתחילת עסקו יעשה כל מעשיו 

בכוונה, 'לשם שמים'.
לפיכך האדם הנכנס ל'מקדש' המנורה עומדת לשמאלו, לרמז 
לו שלגבי חכמת התורה יכול הוא להתחיל ולעסוק בה אף שלא 
לשמה, כמו שאמרו (שבת סג.): "למשמאילים בה עושר וכבוד". 
אולם השלחן עומד לימינו, כיון שאף בתחילת עיסוקו לפרנסתו, 
לשמה,  שלא  יעסוק  אם  כי  לשמה,  מחשבת  לכך  לצרף  צריך 

לעולם לא יגיע לידי לשמה.
(הבית הלוי)

 שאלות מענינות בהלכה  
             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

נייר  לקחת  יכולים  המדרש  בית  לומדי  האם  שאלה: 
מבית הכנסת כדי לנגב את האף?               

תשובה: אם הגבאים אין מקפידים. 
בהכ"נ  של  לגבאי  הורה  זצ"ל  שהסטייפלר  ושמעתי 
גם  בנייר  להשתמש  שיוכלו  בפירוש  שיסכים  לדרמן 

בשביל לנגב את האף.

גן  בשביל  פרסומת  שכשעושים  אנשים  יש  שאלה: 
ומטפלת וכדומה מחברים פתקים עם שם וטלפון בשולי 
ועי"ז  פתקים  ושלוש  שתים  בעצמם  ותולשים  הפירסום 
סבורים האנשים שהוא גן מבוקש מאוד (שרואים שהרבה 

שולחים לשם) האם יש בזה איסור של גניבת דעת?
תשובה: אין לעשות רמאות.

שאלה: אם בירך על מים ולפני שהספיק לשתות נהיה 
הפסקת מים ויש שם בקבוק חלב שאינה שלו, האם ישתה 
בשם  הביאו  דהפוסק'  לבטלה?  ברכה  משום  חלב  טיפת 
ממידת  ורק  גזל  אינו  מחבירו  אחד  קיסם  דלקחת  הירוש' 

חסידות אין לעשות כן?
תשובה: אם יודע שחבירו אינו מקפיד יכול לטעום.

           (שאלת רב)                        
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בין שבילי המוסר    

"אלה פקודי המשכן" (לח, כא) 

על משה רבינו נאמר "בכל ביתי נאמן הוא" (במדבר יב, ז) כיצד יתכן שהוא 
שנאמר:  אחריו,  משיחין  שהיו  הדור  ליצני  ששמע  מפני  אלא  חשבונות?  עורך 
היו  "ומה  ח).  לג,  (שמות  משה"  אחרי  והביטו  האהל...  אל  משה  כצאת  "והיה 
אומרים: אדם שנתמנה על מלאכת המשכן,על ככרי כסף ועל ככרי זהב, שאין 
לו חקר ולא משקל ולא מנין מה אתה רוצה שלא יהיה עשיר? כששמע כן, אמר, 
חייכם משנגמרה מלאכת המשכן אני נותן לכם חשבון, כיון שנגמרה אמר להם: 

'אלה פקודי המשכן'" (מדרש תנחומא)
בביזת הים, כאשר כל עם ישראל היה עסוק באיסוף השלל, עסק משה רבנו 
ממון?  על  חשוב  שהוא  עליו  להגיד  נתן  כיצד  יוסף.  של  ארונו  אחר  בחיפוש 
ח) כיצד זה הרהרו אחריו? מדוע  כיצד זה: "והביטו אחרי משה"? (שמות, לג, 
היה על משה לתת להם דין וחשבון על בניית המשכן? משה! האיש שהוציא 
חשדו  זה  כיצד  במדבר,  והזנתם  המופלאה  הצלתם  לכל  השליח  שהיה  אותם 

בו כל כך?
חז"ל מספרים על יש"ו (ימ"ש) (סוטה מז, א) שהיה תלמיד של רבי יהושע 
בן  יהושע  רבי  ברח  הצדיקים  רוב  את  שהרג  המלך  ינאי  בתקופת  פרחיה.  בן 
פרחיה לאלכסנדריה שבמצרים. עברה תקופה וינאי המלך סלח לחכמים. הם 
קיבלו מסר שהם יכולים לנסוע לירושלים. חזרו החכמים לירושלים, ובדרכם 
לנו באכסניה. אמר ר' יהושע לתלמידיו: "כמה נאה אכסניה זו", וכוונתו היתה 
שהיא מכבדת ונותנת יחס טוב ושירות טוב, ומה השיב יש"ו? "היא נאה אבל 

עיניה טרוטות"
כששמע זאת רבי יהושע בן פרחיה גרש אותו מעל פניו.

במקום שנמצאת מחשבתו של האדם, שם נמצא הוא!
אפשר לראות זאת בכל שטחי החיים: סנדלר יראה נעליים, ספר יראה שיער, 
בנאי יתבונן בבניינים, וכן הלאה. בענין זה מסופר על הסבא מנובהרדוק שנסע 
ברכבת ופגש ביהודי בלתי מוכר. לאחר שיחה קצרה שאל: "האם סוחר יערות 
הנך?" התפלא הלה ושאל: "כלום רוח הקודש יש לו, למר?" השיב הסבא: "דרכו 

של אומן להתבונן במה שנוגע אליו".
במקום  הדור:  מנהיג  רבנו,  במשה  ישראל  בני  של  לחשדם  התשובה  וזו 
שנמצאת מחשבתו של האדם, במקום שמונחים מאוויו ותשוקותיו שם מונח 
הוא. אותו יהודי חמדן הביט על משה רבנו דרך משקפיו שלו וידע כי הוא לא 
היה עושה זאת בהתנדבות. אם כן, ברור לו שמשה חשוד על הממון. (מפי הרב 
יגאל בראון שליט"א) כאשר נח ביקש מהעורב לראות האם קלו המים, חשד 
בו העורב שהוא חפץ לשאת את בת זוגו, כפי שמובא במדרש, שכן כל הפוסל 

במומו פוסל.
ר' משה סרצ'וק סיפר בדרשתו סיפור שאירע לפני עידן המצלמות במפעל 
של חברו. אחד הפועלים נחשד בעיני בעל העסק כי שולח הוא את ידו בגנבה, 
והאזין  במפעלו  משה  ר'  ביקר  הימים  באחד  דיו.  מבוסס  היה  לא  חששו  אך 
גמ"ח  לנהל  זכה  בעלה  כי  לחברתה  סיפרה  העובדות  אחת  העובדים.  לשיחת 
כספים גדול, והם שמחים מאוד בתפקיד החדש. העובד החשוד התערב ושאל: 
היא  עבודתו  כל  "חלילה!  ואמרה:  העובדת  הזדעקה  בתמורה?"  יקבל  "וכמה 
לשם שמים!" אך הלה השיב: "נראה לך שלא ישלש מספר חבילות לכיסו? איני 

מאמין"... כעת היה ברור לכל מהם מעשיו...
"ולרבקה אח ושמו לבן וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין, ויהי כראות את 
הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו..." (בראשית, כד, כט-ל) לבן הארמי הסתכל 
לפני הכל על הזהב. דוגמא נוספת: "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא 
עיניו וירא והנה גמלים באים" (בראשית כד, סג), יצחק לא ראה נשים הוא רואה 
גמלים. עשיו הרשע לעומת זאת "וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים 
לג,  (בראשית  עבדך"  את  אלקים  חנן  אשר  הילדים  ויאמר  לך,  אלה  מי  ויאמר 

ה)
מספרים מילתא דבדיחותא על אדם ששח לחברו בקדרות על סביו שנפטר. 
התענין החבר: "אבוי, מה היה לו?" השיב הנכד: "חדר וחצי בדרום תל -אביב..." 

במקום שנמצאת מחשבתו של אדם, שם נמצא הוא...
מספרים שהסטייפלר, הרב יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל הלך עם בנו הגאון 
ר' חיים קניבסקי שליט"א לקטוף סכך בירקון. לפתע הוא צעק לר' חיים: "חיים, 
חיים, תראה! אתה רואה את הירוקת שיש במי הירקון? זה מה שהתכוונו חז"ל: 

'במה מדליקין? על הירוקה שעל פני המים'".
מישהו מאתנו חשב על המשנה הזאת כשראה את מי הירקון? היכן שנמצאת 

מחשבתו של האדם, שם נמצא הוא...
כלחייו של התינוק, נעים סביב האוכל ובו הוא מתעסק בכל שעות היום. הוא 
מחזיק מוצר עשוי מפלסטיק בידו, ובלבו חושב: "הנה אוכל!" ומכניס לפיו... על 

כן נוטה התינוק להכניס כל דבר לפיו.
אדם בא לרב ואמר כי הוא חושב שקיימת אצלו בעיה במערכת הסוציאטיבית, 
שכן התכלת בציצית לא מזכירה לו את כיסא הכבוד, אלא את הים, והים את 

המטקות, כמה עגום...
שלאדם  מפיו  שיוצאת  קלה  שיחה  גם  אומר:  היה  זצ"ל  הקדוש  הבעש"ט 
פחות, ואפילו מפיו של נכרי - עשויה ללמד את האדם ולאלפו בינה, וזאת - בלי 
שהדובר עצמו יתכוון לכך. שהרי כך פירשו חז"ל את שמה של רות המואביה 
(ברכות ז, ב) 'אמר רבי יוחנן: ולמה נקראת שמה רות? שזכתה ויצא ממנה דוד 

שריווהו לקב"ה בשירות ותשבחות".
ואף שמו של בלעם נדרש ע"י חז"ל (סנהדרין קה, א) שנקרא בלעם בשביל 

שבלה עם.
הרי ברור ולא יעלה על הדעת שאביה של רות או אביו של בלעם התכוונו 
בזמן שקראו את שמות צאצאיהם לרמז על העתיד אשר היה מוסתר מפניהם. 
שידעו  מבלי  בפיהם,  המאלפות  המילים  את  ששמה  היא  ההשגחה  אלא 

כוונתן.
ללמדנו  יכולים  אדם,  מכל  אורחא,  אגב  שנאמרים  הדברים  שגם  ומכאן 

ולאלפנו דעת.
מסופר, שכשהופיע הרה"ק רבי יעקב יוסף זצ"ל בעל "תולדות יעקב יוסף" 
לראשונה לפני הבעש"ט הקדוש זצ"ל היה הדבר בטרם הצטרף בעל ה"תולדות" 
לקהל החסידים. הסביר לו הבעש"ט שמכל דבר שרואה האדם או ששומע ניתן 

ללמוד דרך בעבודת השם.
תוך כדי שיחתם, נכנס לביתו של הבעש"ט נכרי, שהיה במקצועו מתקן כלים 
שהתפרקו  דליים  או  חביות  כמו  כלים,  בביתך  יש  אולי  הבעש"ט"  את  ושאל 

וצריכים תיקון?"
"לא" ענהו הבעש"ט, "בביתי הכול, ב"ה, שלם בתכלית, ואין צריך לתקן שום 
החיפוש  לאחר  אולי  היטב,  וברר  "חפש  שנית  הנוכרי  אמר  זאת"  "בכל  דבר". 

תמצא דבר כל שהוא שהתקלקל בבית והוא טעון תיקון?"
באותה שעה פנה הבעש"ט לבעל ה"תולדות" ואמר לו: "הנכרי מתכוון לכלים 
פשוטים, ואולם בעיני הוא שליח מטעם ההשגחה העליונה להוכיח אותי שלא 

הכל אצלי שלם בתכלית, וכי יש עוד אצלי דברים הטעונים תיקון".
גוי זה, שלא במתכוון, העיר את תשומת לבי, שצריך אני לחפש ולפשפש עוד 

ועוד במעשי ובדרכי ולעשות חשבון הנפש".
הדברים לא נתקבלו על לבו של בעל ה"תולדות" לא היה נראה לו, שאפילו 

מדבריו של נכרי נתן להסיק מסקנות רוחניות.
כשנפרד בעל ה"תולדות" מאת הבעש"ט יצא לרחובה שלעיר כשהוא שקוע 
במחשבות נעלות. לפתע פנה אליו גוי אחד בבקשת תחנונים: "יהודי, אנא עזור 
רבי  לו  החזיר  אני".  כוח  ורפה  תשוש  פיה  על  שנהפכה  עגלתי  את  להרים  לי 
יעקב יוס:" איני יכול לעזור לך". "יכול אתה, יהודי" צווח עליו הנוכרי "אבלאין 

אתה רוצה...".
עז  זרם  וכאילו  יוסף,  יעקב  רבי  של  ונפשו  לבו  אל  עמוק  הדברים  חדרו 

ומעורר עבר בו.
לו:  ואמר  הק'  הבעש"ט  של  לביתו  חזרה  עקביו,  על  ה"תולדות  בעל  סבר 

"מורי ורבי, אכן דבריו אמת וצדק".
עולם  "הליכות  הכתוב:  זו  בדרך  מפורש  יוסף"  יעקב  "תולדות  בספר  ואכן 
לו" (חבקוק ג, ו) כל מה שאדם רואה ושומע בעולם הרי זה מיועד לו, שילמד 
מן המאורעות, דרכי העולם והליכותיו מוסר וכיוון בעבודת ה'. כי אם לא היה 
האדם נזקק לכל הדיבורים שהוא שומע כאילו אגב אורחא, הרי לא היה הקב"ה 

גורם לו שישמעם, זהו "הליכות עולם- לו" מיועדות הן לו ובשבילו נאמרו.
הכל  דבר  "סוף  הכתוב:  את  זצ"ל  מקוברין  משה  רבי  הרה"ק  פירש  וכך 
נשמע את האלקים ירא" (קהלת יב יג) (סופו ותחילתו של כל דבר וכל דיבור 
שמתארע לאדם לראותו או לשומעו היא, ללמוד מהם את המסקנה של "את 
מכל  חושיו.  אל  המתגלגלים  הדברים  הם  מקריים  לא  כלומר:  ירא"  האלקים 

אחד מהם נתן ללמוד דרכי שיפור התנהגותנו הרוחנית ויראת שמים 
(יינה של תורה - אמונה שלמה)

כל המעונין לקבל מנוי שבועי דרך פקס או מייל נא לשלוח מייל ל GISHMAKEVORT@GMAIL.COM  או ישלח בקשה לת.ד. 18303 מיקוד 91182 ירושלים או להשאיר הודעה בתא הקולי 

שמספרו 151527131458 בצירוף שם כתובת ומספר טלפון ובל"נ נטפל בבקשתכם
וכן כל המעוניין להקדיש העלון לעלוי נשמת או לרפואת וכו' מתבקש לשלוח למייל הנ"ל או להשאיר הודעה בתא הקולי הנ"ל.
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  ""פיקודיפיקודי""פרשת פרשת  
  .מעלת הכוסף והמצטער לקיים מצווה]. לג, לט ["'ויביאו את המשכן אל משה וגו"

, ברךלא באו אלא בכדי לקרב את ישראל אל שכינתו ית, נדבותיוקורבנותיו ו, סדריו, הנה כל מגמת מעשה המשכן על כל כליו
ש למטה שתדור "ההכנה והעשייה מכוונות היו לשם המשכת שכינתו ית, כל מערכת העבודה; ולהכניסם לפלטינו של המלך

ם מלווה הייתה מאמצים רצופי, "מעשה חושב חרש ורוקם", "מלאכת מחשבת"כל יגיעה ועשייה שבמשכן של ; עם ישראל
  .שהיו ראויים לפייס ולהתחדשות, מעשה העגלומלוהטים שהיו ממרקים ומזככים ומכפרים על בני ישראל מליכלוך 

ה "וכיוון שראה הקב. כאן הגורם העיקרי להחזרת השארת השכינה בתוך ישראל" היוותה" "צער"היצירה מתוך , ובכן
ואפילו אחרי , ה שייבצר מכל בוני המשכן להקימו"הקבסיבב , על העדר חלקו הממשי בעשיית המשכן" מצטער"שמשה עבדו 

משימת הקמת המשכן לא זזה ממקומה עד שבעטיים של , ובצלאל ואהליאב בכללם, כל הניסיונות של כל חכמי הלב
לא , חלילה, ושכבר לעולם, שכל הטורח והמאמץ לחינם, המתלוצצים התחיל ארס הספק לחלחל בליבותיהם של ישראל

ומצב הרוח מסוכן , חלילה, כוזבת, ש יחזור להשרות את שכינתו ביניהם"וכל הבטחת משה שהוא ית, גליטהרו ממעשה הע
וכיוון שראה  .כי התחילו להקל כמעט קט בכבודו של משה, להתבזות בעיני בני ישראל, חלילה, כי עלול היה משה, מאוד
חם ויכולתם להקים את המשכן בצירוף צערו מאוד הן על היחסים של בני ישראל לרגל העדר כו" מצטער"ה שמשה "הקב

ואין לך נדבה מעשית , אמר לו שהוא יגש להקמת המשכן לעיני כל ישראל. הראשון על שלא השתתף במעשה ממש בהכנתו
והצער הגדול הזה של משה , על מניעת האדם ואי יכולתו לקיים המצווה בפועל" צערו של הלב"ה כ"רצויה ביותר לפני הקב

ואף הוענק לו כוח מיוחד להקים את המשכן , הימנות עם עושי המלאכה ולהשתוות עם כל עושי המלאכהגרם שיוכל ל
  .ושההקמה תהא נקראת על שמו

" צערו"ה היה כאן לפרסם את יקרותו וערכו הרב של המצטער והתאווה לקיום המצווה ו"שמרצונו של הקב, והרעיון העיקרי
ה וכיבדו למשה שיהיה סמל "לכן פירסמו הקב". שראל במלאכתם ונדבתםצערם של כל י"היה כ" שקול"של משה כאן 

מובא " אמונה שלמה"בספר  .הוא לפניו כהקמת המשכן" צער ליבם"לדורות לכל הכוספים והמצטערים על קיום המצוות ש
  :ה מרחם על המצטער בקיום מצווה" המלמדנו עד כמה הקבמעשה נפלא

, וביקש לדבר איתו ביחידות, תלמיד הישיבה, פנה בחור חמד, ברק החשובות בבני ראש ישיבה באחת הישיבות, חיים' אל ר
  .הרב הכניס אותו לחדרו והבחור פרץ בבכי קורע לב ובמשך דקות אחדות התקשה להוציא מילה מפיו

  :אחרי בכי מתמשך סיפר הבחור בכאב עצום. הניח יד על כתפו והמתין שיירגע, חיים הביט בו באהדה' ר
, ראש המשפחה, והמשענת, עשרה ילדים בביתנו. מקוננת המחלה הנוראה, שיחיה לאורך ימים ושנים, של אבי היקרבגופו "

  !"איני יודע אנה אני בא, ליבי מנופץ לרסיסים, אני כחרס הנשבר! בסכנת חיים
ל שישי עשרה נאסוף בלי. השבת היא שבת חופשית: "ניחמו בדברי חיזוק והוסיף, ראש הישיבה חיבק את כתפו בחום

  !"ישמע את תפילתנו וישלח לאביך רפואה שלמה' נשפוך שיח וה, ניסע לכותל המערבי, בחורים
 הצליחו לכנס שבעה, חולה ניסו לאסוף בחוריםהראש הישיבה ובנו של האב , בליל שישי הוזמן רכב גדול. ואכן כך היה

. בחור בעל מידות ואישיות שופעת טוב, יע אהרוןהמתינו דקות ספורות ולפתע הופ. חסר רק העשירי למניין, בחורים
קרא לו ראש הישיבה הצידה ושאל לפשר . הוא סירב בתוקף להצטרף למניין: התנהגותו של אהרון הייתה תמוהה ביותר

 ביום ראשון הקרוב יחגוג. אימי מחכה לי בקוצר רוח, לאופקים, אני בדרך הביתה. אינני יכול להצטרף: "סיפר אהרון .סירובו
כבר שנתיים . מצווה ולו המינימלית ביותר-עשרה שנים והוריי אינם יכולים לערוך סעודת בר-אחי יום הולדת של שלוש

על . אנו נאלצים לפשוט יד. עשר אחים ובביתנו רעבים ללחם-אימי עקרת בית יש לי אחד, שאבא שלי נפלט ממעגל העבודה
המצווה תהיה -החליטה שלפחות השבת שלפני בר, לשמח את אחיאימי ברצונה הטוב . המצווה אין מה לדבר- סעודת בר

, ומשם, מחר בבוקר נערכת באופקים חלוקת מזון. היא הזמינה את אחיי הנשואים וניסתה להשיג את צורכי השבת. חגיגית
  ."לא אוכל להתעכב אלא עלי לנסוע הביתה כעת, על כן. יהיה אוכל לשבת, כך אנו מקווים

  ."עשה כטוב בעיניך. אין לדעת מה קודם, אכן: " ומתוך השתתפות אמריכוז לדבריוהאזין ראש הישיבה בר
  .לאחר כרבע שעה הגיע לפתע אהרון. ולא נראתה כל נפש חיה באופק, הם המתינו עוד דקות ספורות

עלי הלכתי שבע דקות עד התחנה ושקלתי מה . התקשיתי להחליט: "ענה אהרון. "?מדוע חזרת: "שאל אותו ראש הישיבה
או להצטרף לתפילה על אב לעשרה , האם עלי לשמוע לאימי ולנסוע הביתה. לא ידעתי מה רוצה ממני בורא עולם. לעשות

  ..."לבסוף החלטתי לשוב על עקבותיי ואני תפילה שהייתה זו החלטה נכונה? ילדים שחייו עומדים לו מנגד
זעקו את , הם סיימו את כל ספר תהילים. ירו בעד האב החולההם הגיעו לכותל המערבי והעת. יצא הרכב לדרכו ומניין בתוכו

  .ג מידות הרחמים ובמשך שעות התחננו על חייו של האב"י
ביקשו מראש הישיבה דבר מה להשיב , שהיו רעבים ומותשים, הבחורים. כאשר עזבו את הכותל הייתה השעה מאוחרת מאוד

 אולי יוכל .אחד הבחורים בישיבה ברשותו קייטרינג גדול ומפורסםלא רחוק מכאן מתגורר אביו של : "את נפשם והוא השיב
ש אסעדו את ליבם ור, הם הגיעו לביתו. התקשר הרב לבעל הקייטרינג וזה הסכים להזמינם בשמחה. "לארח אותנו על שולחנו

  ..." אני מפסידבגלל טוב ליבי... כן: "השיב לו בעל הקייטרינג .הישיבה הודה לו מעומק הלב על נדיבותו וטוב ליבו
, ובעל הקייטרינג סיפר שהיום הוזמנה אצלו סעודת מלכים בעלת תפריט עשיר לשמחת שבע ברכות, שאל הרב לפשר הדברים

האישה אף היא . ענה המזמין שאשתו היא זו שביקשה ויש לדבר איתה, וכאשר ביקש לדעת את הכתובת למשלוח הסעודה
, "שלום בית"בעל הקייטרינג הבין שלפניו מקרה של .  לה קשר לסעודההתחמקה ואמרה שבעלה הוא זה שהזמין ואין

  . מנות שאין בהן כל חפץ160בידו נותרו . ורווחים לא יהיו לו מההזמנה שבוטלה
' בעל תשחית'אין כאן .  מנות160מצווה גדולה תרוויח בגין אותן ! אל לך להצטער: "שמע ראש הישיבה את סיפורו ואמר לו

תוכל לתרום להם את סעודת השבת ! מצווה-עשרה סעודת בר-חה עניה שלא יכולה לערוך לבן השלושאלא צדקה למשפ

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !לחן שבתמומלץ לקרוא בשו
 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"יה מהרנגיז בת טאוס ,ו"היברק בן שרונה , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



שמח בעל הקייטרינג והוסיף מכספו שירות הובלות של מנות הסעודה לאופקים והמשפחה  !"ותהיה זו מצווה וזכות עצומה
  ...העניה זכתה לסעודות שבת מפוארות וחגיגיות שכמותן לא טעמו שנים

, ויש קשיים מכאן ומשם" גדול עליו"גם אם זה ,  אין ספק שכאשר האדם חפץ בכל מאודו ובכל נפשו לקיים המצווה,ואכן
  .ירגיש כאב על שאין הוא יכול לעשותו, יצטערלפחות , ואם יראה שאין באפשרותו כלל לקיימה

בזכות הצער שנצטערת : ה"לו הקבאמר . כיוצא בזה ראינו אצל משה רבינו כאשר הצטער על שלא כל כך לקח חלק במשכן
  .)ברכת דוד (ההקמה תיעשה על ידך

  ].לב, לט[" ותכל כל עבודת משכן אהל מועדד"
 שיחות לאחר גם. הצלחה ללא אך, התורה משמירת מאד רחוק שהיה יהודי לקרב רב זמן שהשתדל, חכם בתלמיד מעשה
 עבורי לכלות לך חבל. כלל להשתנות מסוגל איני. מאוד לי קשה 'ונימק, זע ולא נע לא, להתקרב הסכים לא האיש רבות חיזוק
 הסעודה לאחר, והנה, קודש בשבת אצלו להתארח האיש את לשכנע הצליח הוא. התייאש לא חכם התלמיד אך ...'זמנך את
 ותכל כל): ב"ל, ט"ל (בפרשתנו אומר הפסוק. פקודי פרשת את בתורה נקרא השבת, יקירי נא ראה: ואמר אורחו אל פנה

 עושים שהאומנים נראה היה לכאורה. 'ה יד בכח, מעצמה -" ותכל": "המור צרור "הרב ודרש, עבודת משכן אהל מועד
. מעצמו נבנה, )'ה', א מלכים" (בהבנותו והבית: "המקדש בית בבניין נאמר וכן. מאליה נעשתה היא באמת אבל, במלאכה
   .לגמרה בידם סייע יתברך' וה, במלאכה התחילו האומנים
 שכולם שראה חנינא ברבי מעשה): 'א', א רבה קהלת (במדרש המובא המעשה את אורחו בפני לדרוש הוסיף חכם התלמיד
 לו הזדמנו. לירושלים שיעלום פועלים וביקש, שלמות, יפות אבנים ראה. להביא מה לו היה ולא, המקדש לבית מתנדבים
. הפועלים ונעלמו -  בירושלים היו קלה שעה תוך. איתם יחד אצבעו שישים - בתנאי רק אך, להעלותן והסכימו פועלים
 צריך האדם: הבורא בעבודת האדם של דרכו היא שכך, ללמדנו בא והמעשה. בזכותו לו שהזדמנו מלאכים אלו שהיו, והתברר
  ! חטמ של כחודו פתח שנפתח רק מחכים בשמים. מקודש עזרו ה"הקב שולח ומיד -  אצבע ולשים, להתחיל, באמת לרצות

 של שפע לך ישלח ת"והשי... ת"השי לכבוד אחת מצוה לקיים תתחיל, אצבע שים, קטן פתח אתה גם פתח, אהובי ממך אנא"
 או - עצמי על אקבל שניים מבין אחד דבר רק. קצת להתקרב מוכן אני: "האיש של ללבו חדרו הדברים". דשמיא סייעתא
  ..."מסוגל איני שניהם את לקיים להתחיל כי, להעדיף המ את בבקשה לי תאמר! המשפחה טהרת או שבת שמירת
 שמירת את או השבת שמירת את להעדיף יש האם, זה ליהודי להשיב עלינו מה: ושאל התורה גדולי אל פנה חכם התלמיד
  ?  הבית טהרת
  : טעמים נימש המשפחה טהרת את להקדים יש כי, ל"זצ אלישיב ש"הגרי מרן בשם, א"שליטיצחק זילברשטיין  ר"מו אמר
  .ישמור הוא שרק הרי, שבת לשמור יתחיל אילו זאת ולעומת, ולרעייתו לשואל - לשניים נוגעת זו מצוה. א
 הדבר ודומה, עליה כופהו פחות שהיצר השבת על עדיפה והיא, גדולה בהקרבה - ' היצר כפיית'ב כרוכה המשפחה טהרת. ב

 אדם פגע אם זאת ובכל, חיים בעלי צער מטעם, לטעינה קודמת קהפרי שמצוות, )ב"ע ב"ל דף (מציעא בבא במסכת למבואר
 לפריקה השונא של הטעינה את להקדים מצוה, אותו לפרוק וצריך אוהבו-שור עומד ומנגד, אותו לטעון וצריך אויבו של בשור
  .יצרו את לכוף כדי, האוהב של

, שאסור לנו להסכים לבחירה כזו, שיב על שאלה זוא ה"כי הגאון רבי חיים קניבסקי שליט, הובא' דרך שיחה'בספר , אולם
כי על , והוא יעשה מה שיעשה, אלא עלינו לומר לו שצריך לשמור את התורה כולה. אנו לא נבחר במצוה אחת על פני חברתה

  .)והערב נא(יזולזל בעיניו הדבר השני , ידי שנאמר לו דבר אחד

  ].מב, לט ["העבודהאת משה כן עשו בני ישראל את כל ' ככל אשר צוה ה"
והסמיך על כך את הכתוב בתחילת פרשת , י הקדוש הזהיר רבות שבשבת קודש לא יגיעו חלילה לידי מחלוקות"ידוע שהאר

שלא יהיו , אש המחלוקת,  והאזהרה מכוונת גם לאש זו-) 'ג, ה"ל ("לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת": ויקהל
ר רבי יצחק "התעוררה שאלה מזעזעת ששאול נשאל בה מו,  אש המחלוקת הנוראהבעקבות, והנה .מבעירים אותה בשבת

  .א"זילברשטיין שליט
. 'שומרי משמרת הקודש'שנזדמן בשבת קודש לבית כנסת שהציבור בו אינו נמנה על ציבור , מעשה שהיה בבחור ירא שמים

זה אומר לסוגרו מפאת ! על פתיחת החלון? ווכחועל מה  הת. סיפר הבחור כי במהלך התפילה החל ויכוח סוער בין המתפללים
והחליט , רוח-שהיה אדם מגושם וגס, קם גבאי בית הכנסת: ייאמן-לפתע אירע הלא. וזה צועק לפותחו משום שחם לו, הקור

  . הכריז, "וממשיכים בתפילה, עתה הויכוח נסתיים!! " הוא פשוט הסיר את החלון מהצירים-לעשות מעשה 
שהרי בסתר ליבי רציתי , שהיה ליד החלון, האם מותר לי להמשיך לשבת במקומי", סיפר הבחור, "ישבתי ונסתפקתי"

  " ?הואיל והחום העיק עלי, שהחלון יפתח
ט המלאכות "כשם שכל ל, פקודי-  ויקהלתיונלמדות מהקמת המשכן המפורטת בפרש" סותר"ו" בונה"מלאכת : ר"השיב מו

ומכיון שבמשכן הכניסו את הקרשים לאדנים וקבעו , :)ט"כמבואר במסכת שבת מ (בשבת נלמדו מהקמת המשכן ועשיית כליו
ז כי פירוק "כתב הט, והנה.  כך גם בשבת אסור לסתור-ומאחר ואת המשכן סתרו ,  כך גם בשבת אסור לבנות-אותם בקרקע 

ולכן בסעודות גדולות , רשל בונה וסות, נחשב למלאכה האסורה מן התורה, או החזרתם לצירים, חלון או דלת מהצירים
  .  אסור לסלק את החלון אפילו על ידי נכרי, בימות החמה
  :' נוספת העוסקת באיסור ההנאה מחילול שבת וחילול ההונציג שאל

, ומחשש למעשי נקמה וחבלה, ואף מועסקים בו רופאים ואחיות נכרים, באחת מבתי החולים בארץ מטופלים ערבים רבים
  . מחמת חשש לפיקוח נפש, ואף בשבת,  נסתרות הפועלות בכל ימות השבועהתקינה ההנהלה מצלמות

אורחים רבים הגיעו לרגל עלייתו לתורה ושמחת . בית הכנסת שבבית החולים היה מלא מפה אל פה, באחת השבתות, והנה
  . ובאותה השבת זכה להגיע למצוות, מצוה של נער שאושפז שם- הבר

באו וביקשו מאחראי הביטחון , ה כי מותקנים בכל שטחי בית החולים מצלמותכאשר נודע לבני המשפח, לאחר השבת
אותו  .ויהיו להם למזכרת נפלאה מהאירוע המרגש, על מנת לפתח את התמונות, )סרט הצילום(' פילם'שימסור לידיהם את ה

צולמו למטרת פיקוח האם מותר לפתח את תמונות האורחים והשמחה ש, וחכך בדעתו, ירא שמים מרבים היה, איש אבטחה
וכי כל אחד יוכל , יהי נא חסדך ללמדנו: "ובשולי דבריו כתב, א"ר שליט"לבסוף החליט לשגר את השאלה אל מו? נפש

  !".  יורנו המורה לצדקה ושכרו כפול מן השמים! ?בו בזמן שמותקנת למען מניעת סכנה, להשתמש במצלמה לצרכיו הפרטיים
ולכן אסור לפתח תמונה זו , שיראו תמונה שצולמה בשבת', יש בזה חילול ה: "רצתתשובתו של הרב היתה קצרה אך נח

 ).והערב נא (!"שנעשית מתוך חילול שבת
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מנסורה  מרתנ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נ נפטרי עם ישראל שאין מי שיזכיר אותם"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתר נ"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 " אהבת ָהֵרעַ  " - פקודיפרשת 

עשו ככל אשר ציוה ה' את משה כן "על הפסוק בפרשתינו 
 (לט,מב) שאלו בעלי המוסר, "את כל העבודהבני ישראל 
על ידי כלל של המשכן את העשייה  ה מדגישהמדוע התור

נאמר במפורש כי אנשים מסויימים ולא כל , והרי ישראל
לעוררנו ליסוד חשוב ? אלא כל זה בא ישראל עסקו במלאכה

יסוד האחדות. מכאן אנו למדים כי אחדות ישראל  -והוא
אינה בגדר סגולה חשובה ומעלה אצילית גרידא, אחדות 

הכרחי לקיומה של התורה  ישראל הינה בגדר תנאי
לומר דברים אנו מבינים אל נכון כי אין כוונת ה .הקדושה

שהקדוש ברוך הוא ראה בישראל מעלת אחדות וסגולת 
שלום, ועל כן עלה הרצון מלפניו להעניק להם את תורתו. 
הרבה מעבר לכך! בני ישראל לא היו מקבלים את התורה 

שלא היה  אילמלא אחדותם! ומדוע? פשוט מאוד, משום
ביכולתם לקיימה! הרי קיום התורה תלוי באחדות ישראל, 
ומכיוון שהתורה כוללת תרי"ג מצוות ואי אפשר להגיע לכלל 
קיום תרי"ג המצוות אלא בצירוף כלל ישראל, אז שכל זמן 

  .אי אפשר לתת להם את התורה –שישראל אינם באחדות 
של אחד היסוד האמור, שופך אור נגוהות ויקרות על מאמרו 

מגדולי התנאים, רבי עקיבא, אשר העמיד את קיום התורה 
על כלל גדול אחד, האמור בספר ויקרא (יט, יח) "ואהבת 

זה כלל גדול בתורה!. רבי עקיבא מבקש  –לרעך כמוך" 
להעמידנו על ההיבט הנכון כלפי מצווה זו, מצוות אהבת 

עהו, ָהֵרַע. אין זו מצווה פרטית גרידא, השייכת בין איש לר
אלא מצווה כללית היא זו הנוגעת ביסוד קיום התורה כולה 

על ידי כלל ישראל. מצוות אהבת ישראל משמשת כבסיס  –
איתן וכיסוד אמיתי לקיום כלל מצוות התורה, כיוון שללא 
אחדות ישראל, אחדות גמורה ותמימה, אי אפשר 

זה  –שיתקיימו כלל המצוות! ומכאן, ש"ואהבת לרעך כמוך 
 ה".ול בתורכלל גד

שלום, על סובלנות אהבת הזולת, על אפשר לדבר על כן, 
וסבלנות, כל אלו ערכים נפלאים כשלעצמם. אך כדי לדבר 
על אחדות אמיתית, צריך קודם כל להבין מה באמת מחבר 

הבעיה  .להצליחומאחד בין כל הנפרדים, ורק אז יש סיכוי 
סידים כל הגדולה ביותר שלנו היא שאיננו יודעים מה אנו מפ

השנים שאנו בגלות שנובעת מחוסר האחדות שיש בינינו. כל 
כך התרגלנו למרוץ החיים החומרני העוטף אותנו, עד שאין 
 לנו מושג איזה עושר ואושר הפסדנו מאז חורבן בית
המקדש: נבואה, עושר רוחני בלתי נדלה, והתגלות אלוקית 

ך רגע מתמדת בעולם. אנו יכולים לזכות לכל אלו בחזרה תו
קט, ובלבד שנעשה את הצעד כדי להתקרב אל הבורא. עלינו 
להכיר ולדעת את עוצמת ההפסד הרוחני הכביר עבורנו 
ולהתחנן ולבקש על אחדות ישראל שהיא הסיבה העיקרית 

הסיפור הבא שלפנינו יבהיר לנו . לחוסננו ולאושרנו הנצחי
האב הזקן כינס את בניו ובנותיו לפני דברים אלו היטב. 

הם עמדו שם ביחד עשרה בנים וארבע בנות,  מותו.
מבוגרים וצעירים, חכמים ופחות חכמים, בעלי הון 
ותפרנים, גבוהים ונמוכים, יפים וכאלה שלא. כולם עמדו 
 שם ליד מיטתו של הזקן שעמד לעצום את עיניו לנצח.

'כולם כאן?' שאל  'אבא, אנחנו כולנו כאן!' אמר הבכור.
ת הקטן שבבנים שהסתתר מאחורי שוב הזקן שלא ראה א

 'גם אני כאן, אבא!' הכריז הצעיר ונדחף קדימה. כסא גדול.
'תתכופף', ביקש הזקן בלחש, 'מתחת למיטה יש חבילה 

הצעיר התכופף ושלף מתחת  של מקלות, תביא אותם'.
'תספור!' ציווה  למיטה, צרור מקלות קשור היטב ומהודק.

וכולם הבינו את  'ארבע עשרה', הכריז הצעיר, הזקן.
הם הביטו זה  'תשבור!' אמר הזקן בקול צרוד. המשמעות.

על זה, אולי לא שמעו טוב, אולי משהו השתבש אצל האבא 
והזקן רק אמר שוב:  האהוב שלהם רגעים לפני מותו.

הוא ניסה בידיו, הוא ניסה גם  'תשבור בני, תשבור!'
 ברגליו, הוא דפק בכל כוחו, אבל הצרור נשאר שלם,

 
 

'תנסו גם אתם, כולכם', אמר הזקן בקול  המשימה נכשלה.
הצרור עבר מאחד לשני, וכולם  שנשמע בקושי, 'תשברו!'.

ניסו, הגדולים והקטנים, החזקים והחלשים, אבל הם לא 
'לא  הצליחו, המקלות נשארו שלמים, אפילו לא סדק.
הזקן  הצלחנו, אבא! אי אפשר לשבור, אולי נביא מסור?'

רפה, 'לא צריך. רק תתירו את הקשרים ותפתחו  חייך חיוך
הם התירו ופתחו, ארבעה עשר מקלות  את המקלות'.

'שכל אחד ייקח מקל', אמר הזקן, והם  התפזרו על הרצפה.
בחדר נשמע ק..ר..א...נ...ץ'..  'ועכשיו תשברו!' לקחו.

מתמשך וכל המקלות נשברו בקלות, אפילו החלשים 
, 'אתם כמו המקלות. כשאתם 'זהו זה' אמר הזקן הצליחו.

מאוחדים, כשאתם מחוברים וקשורים זה בזה, אף אחד לא 
יצליח לשבור אתכם, אפילו לא מסור. אבל אם תיפרדו, אם 
תתפזרו, אם תתרחקו, אם תתירו את הקשר, אף אחד לא 
יהיה מוגן. תזכרו את זה. זו כוחה של האחדות. היו שלום 

הותיר את בניו מחוברים ילדיי'. הוא עצם את עיניו לנצח, ו
סיפור זה יאיר את עינינו להבין את מה  יותר מאי פעם.

שאירע, כאשר נתוודע יוסף אל אחיו, ונפל בבכיה על צוואר 
בנימין אחיו, כמו שנאמר (בראשית מה, יד) "ויפול על צוארי 
בנימין אחיו ויבך ובנימין בכה על צואריו". ופירש רש"י 

עתידין להיות בירושלים שהיא שיוסף בכה על בתי המקדש ש
בחלקו של בנימין, וסופם להיחרב ובנימין בכה על משכן 
שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף, וסופו להיחרב.  ומקשה 
רבי יחזקאל מקוזמיר זצוק"ל  בסיפרו "דברי ישראל", מדוע 
בשעת שמחתם על התגלות יוסף, השביתו את השמחה והחלו 

ם, ומדוע בכה כל אחד על חורבן לבכות על החורבנות העתידי
עמיתו, ולא על חורבנו שלו? אלא שתשומת לב לצער הזולת 
מהווה תיקון לשנאת חינם והנה התיקון לשנאת חינם הוא 
אהבת חינם. היינו אהבה אמיתית, שיכאב לו צערו של חברו 
יותר מצערו, זהו שהיה כל אחד בוכה על המקדש של אחיו, 

". פירוש זה מחדש לנו פרט נפלא לא על המקדש שבחלקו וכו'
במסכת אהבת ישראל, שכאשר האדם מחדיר לליבו אהבת 
רעים, ובסיבת אהבה זו, משתדל הוא בשביל רעהו ומיטיב 
עמו ככל שיוכל, הרי שדבר זה מוביל לאחדות אמיתית. 

מאיר ודוד הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. 
ים כשהיחסים ביניהם היו תאומים, שגדלו בבית ההור

יודעים עליות ומורדות. באופן טבעי, נוצר מתח בין השנים 
כאשר הם למדו באותם כיתות, הן ברמה החברתית והן 
ברמה הלימודית. ההורים והמחנכים לא דאגו, תופעות מעין 
אלו מוכרות וקנאה בריאה בין אחים היא דבר טבעי, וסופה 

גרו, ופנו כל אחד ואמנם השניים התב .שתיעלם לכשיתבגרו
לדרכו. מאיר פנה ללימודי האמנות, ודוד פנה ללימוד מנהל 
עסקים. למרות השוני ביניהם עדיין היה ניתן לחוש בקנאה 
הסמויה בין השניים. לא אחת ארע שבאירועים משפחתיים 
היה דוד מפגין בוז לעיסוקו של מאיר, ומתאר את היופי ואת 

ת. דוד מצדו החשיב את התוכן העשיר הכרוך בלימודי האמנו
מאיר כאמן תימהוני, שעוסק בתיאוריות ולא מבין כיצד 
העולם מתנהל. במשך הזמן נישאו השניים והקימו בתים, 
והתגוררו לא רחוק האחד מהשני, וחיו כל אחד לעצמו, 

כעבור מספר שנים החל  .והקשר ביניהם היה קריר במיוחד
יים את לימודי השוני ביניהם לקבל ביטוי משמעותי. דוד, ס

מנהל העסקים, התקבל לחברת ענק, והחל לגרוף לכיסו 
משכורות גבוהות. הוא לא הסתפק בכך. כעבור שנים 
ספורות, החליט להקים עסק משלו: פיתוח תכנות מחשב 
חדשניות, ומכירתן לחברות ומפעלים ברחבי העולם. דוד 
עצמו לא היה איש הייטק ומחשבים, אבל הוא היה מספיק 

די להחתים את הצעירים המבריקים ביותר בתחום, חכם כ
ובעזרת יכולות הניהול והשיווק שלו, הצליח למכור את 
תוצריו לחברות המתקדמות בעולם. כעבור זמן לא רק הפך 

 בית התוכנה שלו לאחד מהגדולים בשוק. אלא שכעת עבדו 
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מתחתיו עשרות עובדים, והסכומים שנכנסו לחשבון הבנק 
ומן הצד השני,  .היו כמעט דמיוניים שלו מידי חודש

התמונה הייתה שונה לחלוטין. מאיר, סיים את לימודי 
האמנות והחל להפיץ את יצירותיו בין הגלריות והחנויות 
העוסקות בתחום. הוא היה משוכנע כי ציוריו יהפכו 
לאטרקציה והם ימכרו במהירות, אלא שמהר מאד הוא 

הגלריות כי התמונות החל לקבל טלפונים מהסוחרים ובעלי 
לא נמכרות והוא מתבקש לבא לקחתן. מאיר היה המום. 
הוא לא האמין שיצירותיו אינם זוכות להכרה וניסה לפתוח 
חנות באופן עצמאי, אלא שביצירות אמנות כידוע, אין 
כללים מדויקים, והציורים של מאיר פשוט לא נמכרו. 

עד מהרה תרמה לכך גם העובדה שהוא לא ידע לנהל חנות, ו
מאיר לא ידע  .עלו החובות וההפסדים לסכומים אדירים

מה לעשות. הבנק כבר לא היה מוכן להעניק לו אשראי, וגם 
הוריו עזרו לו מעבר ליכולתם. לאחיו, אתו היו לו יחסים 
מתוחים, לא רצה לפנות בשום אופן, אך כעבור חדשים 
 ספורים כאשר כבר הגיע לפת לחם, ובעל הדירה שלו איים

להשליך אותו מן הבית באם לא ישלם את חובותיו תוך 
כחודש, אילצה אותו אשתו לפנות לדוד אחיו. מאיר הגיע 
למשרדו המפואר של דוד בפנים נפולות, וסיפר לו בקול 
נמוך על מצוקתו. ליבו של דוד נחמץ. הוא שכח את כל 
היריבויות והמתחים שהיו ביניהם והבחין במצוקתו 

והבין כי אם יעזור לו, אחיו יתבייש הרגשית של אחיו, 
ממנו כל החיים. הוא אמר בקול: 'בשמחה אעזור לך, אבל 

א עוד שבוע ואשמח ואני קצת לחוץ במזומנים, תוכל לב
לסייע לך'. מאיר הנהן בראשו, בליבו הוא אפילו שמח 

בינתיים  .שאחיו לא עזר לו כעת וחזר לביתו ולחייו הקשים
ים המבריקים שלו, והטיל עליו הזמין דוד את אחד מהעובד

משימה: הוא אמר לו בדיוק מה עליו לעשות, וזה יצא 
לדרכו. עם ערב יצא מאיר לבית הכנסת להתפלל כמידי יום 
את תפילת ערבית, פנה אליו צעיר לא מוכר ושאל אותו היכן 
יש כעת מנין לערבית. מאיר השיב לו כי הוא בדיוק הולך 

ה שיחה. הצעיר ספר לבית הכנסת ובין השנים נקשר
למאיר כי הוא מתכנת מוכשר שהחליט להקים חברה 
חדשה בתחום, והוא מחפש רעיונות. הוא שאל את מאיר 
לעיסוקו ומאיר ענה בשקט ובלי התלהבות כי הוא אמן, 
המצייר ציורים. 'לא מאד מוצלחים' אמר מאיר בעגמומיות. 
 הצעיר הסתכל על  מאיר ובעיניו נדלק ניצוץ: 'אתה לא

מבין', הוא אמר למאיר, 'היום לא מוכרים ציורים ברחוב, 
היום הכול מתבצע דרך הרשת המקוונת'. מאיר משך 
בכתפיו וניסה להעביר נושא, אך הצעיר ביקש ממאיר 
להראות לו את ציוריו. מאיר הסכים, ולאחר התפילה הגיעו 
השנים לביתו של מאיר, והצעיר צילם את ציוריו. הוא 

חלפו שלושה ימים,  .ליו כעבור מספר ימיםהבטיח לחזור א
והצעיר הופיע בביתו של מאיר כשהוא מראה לו את האתר 
שבנה למכירת הציורים, מאיר הביט בהשתאות בעבודתו 
של הצעיר שנכנס פתאום לחייו, והצעיר הסביר לו כי הוא 

ל התמונות. מאיר שלא הבין ככבר קיבל הצעות לרכישה 
ת מהירות הסכים להיפגש עם איך הדברים התגלגלו בכזא

נציג הרוכשים [שהיה כמובן שליח נוסף של דוד...], וכעבור 
שעות כבר חתמו השלושה על ההסכם: הצעיר שבנה את  48

בסכום  תמונותהאתר, מאיר, ונציג הרוכשים על מכירת ה
אלף ש'ח. הצעיר שבנה את האתר דרש להתחלק  900 -של

דהם הכניס לכיסו בסכום הקנייה שווה בשווה, ומאיר הנ
עברו יומיים נוספים, ומאיר קיבל טלפון  .אלף ש'ח 450

מדוד ששמח לבשר לו כי הוא השיג מזומנים וכי הוא ישמח 
לעזור לו. 'אין צורך' ענה מאיר בשמחה, 'ברוך ה' הצלחתי 
להסתדר בעסקים שעשיתי עם האמנות שלי. כנראה שהיא 

 לא כל כך גרועה כמו שחשבתי...'. 
לו לירא שמים לקחת לליבו ולא רק לתשומת ליבו,  כן,ראוי

את צערו של חברו ולהחדיר זאת עמוק עמוק לתוך נפשו. 
באופן זה אין שום ספק שיעשה כל מאמץ לסייע לחברו 
במצוקתו, ולא יחסוך שום טירחה בשביל עמיתו השרוי 
במצוקה, גם כאשר פעולת הסיוע עולה לו בקושי. כאשר 

כי למעשה זהו הביטוי העמוק של  נתבונן בכך מעט, נבין
מצוות "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח), עליה אמר רבי 
 עקיבא כי היא כלל גדול בתורה. כי הנה לכאורה קשה, כיצד

 
 

אפשר לדרוש מאדם לאהוב את הזולת כשם שהוא אוהב את 
עצמו? והאם גדר המצווה הוא שכל מה שאני טורח ועושה 

בור זולתי? כיצד זה אפשרי? הרמב"ם עבורי, עלי לעשות גם ע
(הלכות אבל יד, א) עונה על כך בהגדרת מצוות "ואהבת לרעך 
כמוך": "כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, 
עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצוות". והרי לפנינו אומדן 
מדוייק של מידת העשייה במצווה זו, כלי מדידה מדוייק 

ת עצמך מול זולתך, קובע הרמב"ם, מאין כמוהו. שים א
ועתה צא וחשוב, מה הנך מצפה ממנו שיעשה עבורך? עתה 
הפוך את הצדדים, הבן ממילא מה הוא מצפה ממך שתעשה 
עבורו, ופעל בהתאם! ומכיוון שאדם מצפה לבטח מזולתו 
שיכאב בכאבו, ישמח בשמחו ויזדהה עם תחושותיו, גם הוא 

ת זולתו ולהזדהות עמן נדרש לעשות כן, להבחין בתחושו
 בכנות.

הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על 
המושג אחדות אמיתית, המתבטאת בהשתתפות בצערו של 
זולתו, לכאוב את כאבו ולדמוע עמו, הרי שבכך נותנים לחבר 
את הלב, כביכול אומרים לו: "אינך לבדך, אנו כאן, 

 לצידך"...
בפרוייקט חסידי אי שם בארץ. כולנו  גדלנו ביחד, תשעה ילדיםם

מאותה חסידות, גרים באותו בנין בן עשרים וארבעה שכנים, שני 
מבנים מחוברים, ארבע קומות בכל אחד ובכל קומה שלוש 
משפחות. היה נציג לבני גילי בכל קומה ובקומה אחת היו אפילו 
שני ילדים. נולדנו באותה שנה, נשקלנו באותה תחנת טיפת חלב, 

כנו יחד לגנון ועלינו לגן ומשם אל התלמוד תורה לעשר שנים. הל
אחר הצהריים נפגשנו בגינה בימי הקיץ, ובחורף כל אחר צהריים 
אצל חבר אחר, כל החבורה יחד עם האמהות והאחים הקטנים. 
אין ספק, חברות, ידידות, שיתוף, אלו היו לנו בשפע בילדותנו 

הרבה קרובי משפחה  החמה. הורינו היו חברים והיו לנו גם
משותפים. בישיבה קטנה נפרדו הדרכים של חלק מאיתנו. 
לחסידות שלנו מספר ישיבות קטנות ואנחנו הלכנו אליהן, כל אחד 
על פי נטיית ליבו ורצונו, אך גם שם לא היינו לבד: לפחות שניים 
היו בכל ישיבה. כשעלינו לישיבה גדולה נפרדנו והתחברנו שוב, 

שיות ובודדים, אך בעקרון החבורה ההדוקה כבר היו זוגות ושלי
היתה פחות בקשר, כי גם שבתות החופשה לא חפפו זו לזו. ובכל 
זאת היו הרבה מאוד הזדמנויות להיפגש בהם: "בין הזמנים" 
והחגים ואירועים של החסידות, ובכל פעם כזו כשהגענו הביתה 

עם עוד נפגשנו כולנו בשטיבל או על הספסל מתחת לבנין, היינו 
בחורים, אבל הגרעין שלנו היה שם מחובר וקשור, ביחד עם כולם 
אבל בנפרד. אחר כך התחלנו להתארס ולהינשא, והפלא ופלא: 
מצאנו את עצמנו כולנו חוזרים לאותו מקום. זה לא עורר תמיהה 
כיוון שמדובר שבפרוייקט גדול שהלך והתרחב, ועכשיו מכיל גם 

הנחשונים. הדירות זולות יחסית, את הדור השני של המתיישבים 
כולם רוצים לגור ליד ההורים, אפשרויות התעסוקה טובות יותר 
מהערים הגדולות והכולל מצויין שבמצויינים. בקיצור, אין סיבה 
מדוע לא נחזור ונגור באותה שכונה, ואכן כולנו הגענו בחזרה 
 למחוז ילדותנו, להקים בו את בתינו. כולל אחד של החסידות יש

במקומנו ויום לאחר שבע הברכות מצאנו איש איש בזמנו את 
מקומו בהיכל הלימוד הגדול שוב ביחד. מהר יצרנו לנו חבורה 
משלנו והתחברות רק הלכה והתהדקה מרגע לרגע. התחלנו לגדל 
משפחות משלנו בבניינים סמוכים זה לזה, תינוקותינו נשקלו 

ו לגנים ביחד, באותה טיפת חלב בה נשקלנו אנו ואחר כך הלכ
בחלק מהגנים עובדות עדיין הגננות שהיו שלנו וכבר מגדלות את 
הדור הבא. אחר כך הבנים הלכו לתלמוד התורה הישן והטוב 
שלנו, שגדל מאז היינו ילדים פי עשר ויותר, והבנות הלכו לבית 
הספר של הקהילה, שגם הוא ברוך השם צמח על שמרים. אנחנו 

הנשים שלנו התחברו גם הן זו עם זו, נפגשנו מידי יום, חלק מ
וכולם ידעו שאנחנו חבורה שכולם למען כולם בכל מה שצריך: 
לקדוח חורים בקיר? יש מי שיתנדב. צריך להחליף ברז? יש מי 
שיחליף. צריך לשמור על תינוק בשעת לילה מאוחרת? יש מי 
שישמור. ואם האשה לא חשה בטוב? אל דאגה! מיד תגיע שבת 

וסה בכל טוב. כולנו היינו דלפונים, המילגה בכולל מוכנה ועמ
היתה זעומה וקטנה, הנשים חלקן עבדו וחלקן לא מצאו עבודה או 
העדיפו לגדל משפחה בבית למרות הדחק, וגם עבודה במשרה 

זה לא מנע מאיתנו לתת מלאה לא הפכה אף אחד מאיתנו לעשיר. 
 כל מה שיכולנו, ויהודי יכול לתת הרבה גם אם אין לו כסף.

 
 



כשאביו של אחד מאיתנו חלה עזרנו לו בתורנויות, וגם חיפשנו  
עבורו הסעה בכל פעם והתעניינו על רופאים שיכולים לעזור. 
הורדנו לו את החלק הטכני של העניין. כשילד אחד חלה וניזקק 

אמרנו לאב, חברינו: "אתה תטפל בילד  לניתוח בחו"ל,
ובמשפחה, את המימון אנחנו נשיב". ואכן, כל אחד לקח על 
עצמו סכום ואסף אותו שקל לשקל, דולר לדולר, עד שהסכום 
נאסף במלואו בלי שזה יהיה העול של החבר. יש עוד הרבה 
דוגמאות קטנות של יום יום שכל אחד מכיר, לקחת את הילדים 

מתעכב, לסדר את החשבונות בעיריה, כי למה מהגן כי הוא 
ששלושה יחכו בתור אם אחד יכול לעשות את זה עבור כולם? 
וכו' וכו'. כך שמובן הוא שהיינו מאוד קשורים והחברות היתה 
הדוקה והדדית. שנה לאחר נישואיו יצא דב לעבודה. הוא היה 
הראשון, הוריו מחתנים ילדים, אשתו לא מצאה עבודה, חמיו 

ל חובות משל עצמו. כשהחלו הוראות הקבע לחזור מהבנק, בע
התייצב דב אצל מנהל התלמוד תורה, הציע את עצמו כמלמד 
דרדקי והתקבל. מני אז פגשנו אותו הרבה פחות ביומיום, כי 
בעוד אנחנו הלכנו ביחד וחזרנו לפי סדר היום של הכולל, היה לו 

מים, יצא הוא סדר יום אחר. שנה אחריו, כשנולדו ליעקב התאו
ללימודי סופרות סת"מ והחל כותב, לאחר שלמד את המקצוע 
כחצי שנה. את הכולל לא עזב לגמרי אלא רק אחר הצהריים כך 
שעדיין ראינו אותו יום יום. חודשיים אחר כך פתח מאיר את 
חנותו, שעבדה רק בשעות הערב אחרי הכולל, והיתה מן כלבו 

ערב: קצת מתנות למי של כל דבר שצריכים בקריה בשעות ה
ששכח לחתונת האחיינית, קצת מכשירי כתיבה למי שנתקע בלי 
סלוטייפ, גרביים לילדים ועוד. "רק בשביל לא להיחנק", הסביר 
מאיר שמכר בעצמו בחנות בשעה שאשתו טיפלה בשני 
הקטנטנים שלהם או נחה לאחר עבודתה כמזכירה בשעות 

רמן (טוב, יש לו שם הבוקר. כך בזה אחר זה, חוץ מהרשל וליב
פרטי אבל כולם קוראים לו כך) שנשארו יושבים ליד אותו 
סטנדר, יצאנו כל אחד לקושש תבן לעצמו. מאיר העביר את 
חנותו למחסן אחרי חמש שנים ואשתו עזבה את עבודת 
המזכירות שלה כדי למכור שם כל בוקר וכל ערב (זה אותו כסף 

רוב לבית). אני הלכתי של המזכירות אבל בלי בוס על הראש וק
לעבוד עם חמי במשרד הגדול שהוא מנהל, אפרים התחיל 
לעסוק בשידוכים, אליעזר שלח ידו בעסקנות פוליטית, וגבריאל 
שכולם קוראים לו גבי, עזב את עבודת הסופרות שאותה ניסה 
ולא אהב (וגם קיבל כאבי ראש בגלל בעיות עיניים) והלך לעבוד 

יגה, הוציא רישיון, לווה כמה אלפי אצל מתווך. הוא למד נה
שקלים וקנה אוטו מקרטע יד רביעית, כדי לנסוע עם לקוחות 
ולהראות להם דירות, אחרי שהם דיברו עם הבוס שלו. מכולנו 
גבי היה הכי פחות פנוי לקשרים ישנים, כי לכולנו היה איזשהו 
סדר יום, ידענו בערך מתי עובדים ומתי לומדים. גבי היה תלוי 

תווך אצלו עבד, והמתווך עצמו היה תלוי בלקוחות, כשהיה במ
להם זמן לראות את הדירות שהוצעו להם הזעיק את גבי. באמצע 
ארוחה, באמצע מנוחת צהריים או באמצע לימוד בכולל, שם 
היה משרדו, בין קריאה לקריאה, כלומר שם הוא למד בין לבין. 

לות, הוא טרטר ריחמנו על גבי. הבוס היה אדם חסר מנוחה וגבו
את העובד שלו תמורת שכר מינימום והוצאות דלק ככל שיכל, 
וגבי נאלץ לשתוק. לא היה לו מקצוע מיוחד ביד, לא אבא עשיר 
שיפרנס ולא חותן שיעזור כספית, בביתו היו ארבעה ילדים 
קטנים ואשתו נפלה למשכב לעיתים תכופות. ניסינו לעזור לו 

היתה דלה. למאיר יכולנו לעזור  ככל יכולתנו, אבל היכולת הזו
כי באנו כולנו לקנות אצלו כל מה שמכר. יכולנו לקנות מזוזות 
אצל יעקב או להמליץ למשפחה שלנו לעשות כן. ולדב שכל 
ילדינו עברו דרכו בתלמוד תורה שלחנו אינספור פתקים 
מחמיאים, שאת כולם אסף בתיקיה והראה בשעת הצורך למנהל 

ה יכולנו לעזור? הוא היה באמת עסוק עד שלו... אבל לגבי? מ
מאוד. הגענו כך לגיל שלושים, כולנו ברוך השם מסתדרים 
ומסתגלים לעומסי החיים, היו לנו ברוך השם ילדים, לכמה 
מאיתנו כבר היתה משפחה ברוכה באמת, הפגישות שלנו ביום 
יום נעשו יותר נדירות, כל אחד התפלל במקום הנוח לו כך שלא 

מיד ביום חול, בשבתות היינו כולנו ביחד, פרט לאלו נפגשנו ת
שנסעו להתארח באותה שבת, והידידות היתה חזקה מתמיד. ואז 
סיפר גבי על העיסקה הראשונה שלו כעצמאי. הוא איתר מגרש 

 עזוב במקום מצויין, הבעלים, אדם תמהוני, ביקש למכור את
 
 

יידי. גבי, המגרש ולהיפטר ממנו במחיר מאוד זול אבל באופן מ 
משיטוטיו בעיר עם לקוחות שמע על כך, הלך לאותו אדם ובלי 
שיהיה לו אפילו אלף דולר בצד, חתם איתו על זיכרון דברים. אחר 
כך עשה סיבוב אצל הקבלנים עימם עבד בעיסוקו כעוזר מתווך 
ומכר לאחד מהם את המגרש שעוד לא היה שלו בעיסקת 

ום (קצת) וגם דירות קומבינציה מפולפלת, שיש בה גם תשל
(הרבה). את דמי הקדימה של הקבלן נתן כחלק מהתשלום לבעל 
המגרש ואת היתר קושש מכל מי שיכל. אפילו אנחנו, הדלפונים, 
אספנו לו מפה ומשם. הוא לקח משכנתא ענקית עם אפשרות 
לפירעון מוקדם תוך חמש שנים. את אותה תקופה עבר גבי 

כספים מכאן לשם בתקווה  בדחקות עצומה, תוך שהוא מגלגל
להגיע אל הגמר, ואחרי חמש שנים עמד שם בנין דירות גדול 
ומפואר, ושתי קומות היו של גבי. ארבע אחרות של הקבלן שבנה. 
גבי מכר שתי דירות, סילק את כל חובו לבנק וחברים, ופתאום 
מדלפון שמסתובב ב'טרנטה' היה לבעליהם של ארבע דירות 

ההתחלה. עכשיו כבר היו לו נכסים לממש או  בבנין פאר. זו היתה
להניח עליהם משכנתא בקלות. הוא הכיר את כל העיר על כף ידו 
ואת כל מי שבונה או חושב לבנות, הוא גילה דירות ישנות 
שזקוקות לטיפול, שיפץ אותן מהחל ועד כלה ומכר ברווח גדול. 
ר חמש שנים אחר כך, כשהתחלנו לחתן ילדים, גבי היה מיליונ

בקנה מידה ארצי ולא רק מקומי. גבי לא שמר את כספו לעצמו, 
הוא התנהג בדיוק לפי הקלאסיקה של המתעשרים החדשים: הוא 
רצה להראות לכולם שיש לו וכמה הוא שווה. הטרנטה שלו כבר 
מזמן פורקה לחלקיה והוא נסע ברכבים מפוארים שכל שנה 

נסע לחו"ל כל  שודרגו. הוא בנה לעצמו דירת ענק יפהפיה, הוא
שנה עם כל המשפחה, והתמכר לקניות. לאשתו היתה עוזרת 
צמודה בבית מהרגע שפקחה את עיניה ועד שהלכה לישון, 
והילדים היו מפונקים וטבעו בכל טוב. גם את החברים גבי לא 
שכח: כל מי שהיה זקוק לעזרה, קניה מיוחדת, הוצאה חריגה, ידע 

ה אלא מתנה גמורה, "קח, אל שהוא יכול לבקש, לא הלוואה חליל
תדבר שטויות", היה גבי טופח על שכמנו, "ברוך השם יש. תהנו". 
ונהנינו. פעמיים בשנה יצאנו, אנחנו החברים ובני משפחותינו 
לשלושה ימי נופש במלון מפנק בצפון על חשבונו של גבי. כל 
סיבה היתה מתאימה למסיבה כדי שניפגש, ושולחן של 'טועמיה' 

ך במשרד במפואר שלו כל יום חמישי לתשעת החברים. היה ערו
הוא היה לארג' בגדול והוא אהב את זה. החיים הטובים היו 
בנויים בדיוק על פי מידותיו, הוא חש בהם בנוח, החליף סיגריות 
בסיגרים יקרים, עבר מקוניאק זול לויסקי משובח ל'לחיים', והיה 

יהיה מרוצה. פרגנו  לו עוזר אישי שתפקידו היה רק לוודא שהבוס
לו מכל הלב והיה קל לפרגן, שכן גבי היה רחב לב ורחב ידיים, 
פיזר ונתן מהונו ובראש ובראשונה כמובן לצדקה. הוא תרם ספר 
תורה לשטיבל החסידי שלנו, הוא סייד את התלמוד תורה והוא זה 
שידע ראשון איזו משפחה בפרוייקט זקוקה לעזרה. אנחנו, 

יותר מכולם. הוא באמת רצה לתת ונתן, מי החברים, הרווחנו 
מאיתנו שעשה שמחה בעת היה דחוק במזומנים גילה כי 
הקייטרינג לסעודה שולם עוד לפני האירוע. מי שהיה זקוק 
להלוואה בלי ערבים ובלי ריבית קיבל ממנו את כל הסכום בעין 
יפה ובנפש חפצה. גם אנחנו ניסינו לעזור כמיטב יכולתנו, אבל 

שהוא כבר היה במקום אחר לגמרי מאיתנו, לא יכולנו בעצם כיוון 
לתת לו כלום מלבד שיחה נאה. כל מה שהוא רצה הוא יכל לקנות 
בכסף, חברותות לילדים שלו, הרופאים הכי טובים, מעדני העולם, 
ומה שלא ניתן לקנות בכסף: אושר, בריאות ושמחה הרי זה לא 

קיו ועסק בהשקעות בידי אדם ממילא. גבי הגדיל את היקף עס
בסכומים שלנו נראו דמיוניים לחלוטין, תקציב כל החיים שלי 
כולו נכנס לו לתוך שבוע אחד... גבי היה פזרן, בדיוק כמו שנכנס 
לו הכסף כך הוא יצא, הוא יכל להיכנס לחנות כדי לקנות זוג 
שרוכים ולמצוא את עצמו קונה עשרה זוגות נעליים, שממילא 

ול אותן במשך כל השנה. הוא היה נכנס לחנות הוא לא יספיק לנע
משחקים לילדים ומרוקן חצי ממנה, שולח מתנות לכל העולם 
וממלא את הבית שלו בתעסוקה לילדים, שאני לא בטוח שהיה 
להם אפילו זמן לפתוח את החבילות, והן גם כבר לא עשו רושם. 
הוא היה קונה הכל בגדול וזה אפילו לא דיגדג לו בכיס, הוא 
פשוט אהב לקנות והפך את זה ל'הובי' משונה. כשניסינו לשאול 
אותו בעדינות למה, הוא אמר "עזבו, ברוך השם יש ובשפע, 

 שיהנו". היתה לו אובססיית קניות ובזבוזים שלא היתה קיימת
 
 



כשהכרנו אותו, דלפון כמו כולנו. גבי חיתן שלושה ילדים   
קר ומליון מנות עד באולמות הכי מפוארים, עם קייטרינג הכי י

שהאורחים כבר לא יכלו לאכול. הוא קנה לשלושת ילדיו דירות 
גדולות ומרווחות במרכז העיר לידו, והחזיק את האברכים 
במשפחתו בכולל כשהוא דואג לכל מחסורם. ואז, כמו 
בסיפורים, יום אחד הכל קרס. לא אפרט מה קרה ואיך, כי הרי 

הוי, וזה גם לא משנה. אני מטשטש את הפרטים המאפשרים זי
רגע אחד היה גבי עשיר בקנה מידה בינלאומי ודקה אחר כך הוא 
היה עני באותה קנה מידה... לא נותר לו כלום, אפילו בדירה שלו 
הוא המשיך להתגורר בשכירות, כי היא נמכרה... ואז גילינו 
שקרה משהו לגבי. חברינו האהוב עם זוג הרגליים האיתן על 

יר במציאות, הוצאה לפועל, פקודת מעצר על הקרקע סרב להכ
חובות, איסור יציאה מהארץ, חובות מכאן ועד שם ואפס הכנסה 
לחודש, לא הפכו אותו לפחות לארג'. נכון, לא היה לו אפילו 
אגורה להוציא, אבל ברוב החנויות והעסקים הכירו את גבי ולא 
 ידעו על נפילתו, מילה שלו היתה סיבה למכירה בהקפה ככל
שרצה, והוא המשיך ללכת לקניות... עתה גם לא היה לו הרבה 
מה לעשות, העסקים שלו קרסו, המשרד נסגר, מה נותר לו? 
קניות. הוא היה קונה וקונה את כל מה שהיה רגיל לקנות קודם 
לכן, כאילו לא קרה כלום, ותוך תקופה קצרצרה שקע בבוץ 

לכלא יותר  טובעני של חובות מיותרים לגמרי. הוא היה קרוב
מכל אדם אחר שהכרתי. כינסנו את כל החברים לישיבת חירום. 
כולנו היינו שקועים בחובות אישיים משלנו, כל אחד מאיתנו 
גלגל כספים, היינו בתקופת השידוכים של ילדנו וכל אחד 
מאיתנו התמודד עם זה. לא היתה לנו אגורה לתת לגבי, וגם כל 

אלו היו פרוטות בשבילו.  מה שהיה לנו לא היה משביע אותו,
חשבנו מה אנחנו כן יכולים לעשות, והחלטנו על תורנות ליווי. 
מהרגע בו גבי יצא לרחוב נצמד אליו אחד מהחברים כמו עלוקה 
ולא עזב אותו לרגע, לא הניח לו להיכנס לחנויות, ואם הוא נכנס 
הוא בפשטות ניגש אל בעל הבית ולחש לו משהו באוזן, והלה 

בי בדיסקרטיות: "מצטער, לא יכול למכור בהקפה". גבי הודיע לג
היה יוצא מדעתו מרוב כעס אבל אנחנו לא ויתרנו. זה לא היה 
קשה כמו שזה נשמע, אנחנו שמונה חברים חוץ ממנו, בשבת לא 
היה צורך בשמירה הדוקה, כך שיצא לכל אחד לתרום יום 

הוא  בשבועיים. לא היה נעים וגם לא ממש נוח, אך אם חלילה
היה חולה אנוש ומאושפז בבית חולים לא היינו באים לשהות 
איתו שעות ליד מיטתו? החנויות היו מיטתו של גבי החולה 
ואנחנו באנו לסעוד אותו בחוליו. גבי התרגז עלינו, צעק, עשה 
'ברוגזים', השתולל, אבל אנחנו נדבקנו אליו, אמרנו לו: "גבי 

א את השכל וההיגיון, אתה תהיה הגיוני. איבדת את הכסף אבל ל
מטביע את עצמך ואת המשפחה בחובות שלא תוכל להתאושש 
מהם, תרחם על עצמך, תתחיל לחשוב עסקים שוב ולא בזבוזים". 
שכרנו לגבי רכב טוב, לא מפואר כמו שהיה לו ולא טרנטה כמו זה 
שאיתו התחיל לפני למעלה מעשור, שילמנו כולנו ואמרנו לו: 

להשקיע, אנחנו איתך". כל אחד בתורו ביום  "קדימה, תחפש במה
שלו נסע איתו לפגישות, הבטחנו לו שאם יזהה משהו בחוש 
העסקים המבריק שלו אנחנו נדאג לעזור לו לחפש את המימון. 
עברנו עם גבי שנה של גיהינום שבה הוא היה בראש מעיינינו, 
 למרות כל העיסוקים הרבים של כל אחד מאיתנו. שמרנו עליו לבל
יבזבז ויחד עם זה נסענו איתו לחפש תעסוקה, השקעות או כל 
דבר שיעסיק את מוחו ולא את ארנקו. בסוף אותה שנה גבי מצא 
מגרש קטן בפאתי העיר שניתן לקנות אותו יחסית בזול... עברו 
שנים, הבניין קם ונהיה, לגבי שוב יש כסף להשקיע ולגלגל, הוא 

וא גם לא ייפול שוב. זהיר לא חזר להיות מה שהיה אבל נראה שה
הרבה יותר, למוד מלחמות, מאבקים וכישלונות, נראה שהוא למד 
משהו. וכן, הוא קונה גם היום בלי סוף, אבל לא באובססיה 
והעיקר עכשיו ברוך השם יש לו וזה לפחות לא חובות. ואנחנו, 
חבריו, נהנים מהצלחתו מלווים אותו (כבר לא צמוד) בשמחה 

יודעים שהלוואי ולא, אבל אם נקרא שוב לדגל מהולה בחשש, ו
אנחנו נתייצב. כי חברות נמדדת דווקא בזמנים הקשים שלה...!

 

 אחים יקרים!
 

העולה מהדברים לעיל מלמד כי דרכים רבים והנהגות שונות יש בעשיית חסד, אדם המעניק לחבירו מממונו, 
ם סיוע ועזרה לזולת הרי הוא נכנס בגדר חסד. אולם מכוחו ומזמנו, גומל חסד מופלא הנהו. כל דבר שיש בו משו

בין כל אלה מתייחדת לה נתינת הלב. כאשר אדם נותן את ליבו לזולתו, הרי הוא עולה ומתעלה על כל מיני החסד. 
הלב הוא עיקר האדם ונתינת הלב היא עיקר הנתינה! כאשר אדם משתתף בצערו של זולתו, שמח בשמחתו, כואב 

מו, הרי הוא נותן לחברו את ליבו, הוא מעניק לחברו תחושת בטחון, כאילו אומר: "אינך לבדך, את כאבו ודומע ע
 אני כאן, לצידך". ואין לך בטוי יותר מוחשי מזה לאהבת ריעים אמיתית.

לגלות איכפתיות לזולת זה דבר עמוק. אדם רדוד שחושב רק על עצמו ולא רואה אף אחד ממטר, לא מסוגל להיות 
כל שאדם מצליח לחשוב יותר עמוק, ככל שאדם מבין שמה שקורה לאדם אחד הוא משמעותי לכל אדם איכפתי. כ

אחר, הוא הופך לאיכפתי יותר. ויהודי עוד יותר. כי יהודי יודע ש"כל ישראל ערבים זה לזה" ולכל אחד יש 
לויה בעיקר באהבת הזולת אחריות ומחוייבות כלפי זולתו. אין ספק כי ההולך בדרך זו זוכה לקרב את הגאולה הת

  ובאחדות ישראל אמיתית. ויהי רצון שנזכה לכך בקרוב, אמן.
 

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה 
 
 

 הרב עמוס בן פורטונה. דרור בן מזל., שרה בת מזל  לרפואת:
 אסתרינה בת זולה,  הרב יאשיהו יוסף בן זהרי, רפאל בן אסתר, 

 טוהר חיה בת איילה, ענבל בת סימי, קה,חנה בת רב ג'ינה בת בובה.
 , בת בת שבע בת אהובה , נתן מרדכי בן אסתר .אופיר בן אביבה

 ויטו בן חנה. עליזה בת מיסה, אילנה בת נעמי.

 

  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
  עפרה בת שרה,  ציון בן אברהם,  שושנה שמעה בת סעדה. 

  רפאל בן לאה, בן זו'רה, שלום בן לאומה, יהודה בן אסתר, אפרים
אליס בת חנהחיים בן מיסה, תמר בת סעדה,עדי בן חנה, ג'נט בת לונה,

 מסעודה בת פרחה. .ליליאן בת חנה קלמנט עמוס בן אסתרינה, ,
ל ל

 

 שתחי'ימי ענבל בת סהעלון מוקדש לרפואת 
יהי רצון שנזכה לראות בישועת ה' יתברך במהרה וזכות התורה וזיכוי הרבים 

 "אין עוד מלבדו" יעמדו לה לכל הישועות
 

 



             
    

    חזק -פקודי פרשת •  72ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  
  (לח, כא) אלה פקודי המשכן משכן העדות

  מדוע כופל הפסוק את המילה משכן? ומה בין 'משכן' ל'משכן העדות'?
אומרים חז"ל (במדרש רבה) שכאשר ראה משה רבינו שנותר כסף 
ממלאכת המשכן, שאל את הקב"ה מה נעשה בנותר? ענה לו הקב"ה 
שיעשה בנותר "משכן לעדות". מבאר ה'יפה תואר', דהיינו בית 

  מדרש גדול ובית וועד לתלמוד.
מדוע לא נצטוו בני ישראל מלכתחילה להקים בית מדרש גדול? 

שה כבדרך אגב מהמותרות של מה שנאסף למשכן? כך מדוע זה נע
הקשה כ"ק אדמו"ר מפיטסבורג שליט"א ב"מיטאג טיש" של שב"ק 

  פרשת ויק"פ תשס"ד ('פתגמי אוריתא').
ישנו כלל שכאשר רוצים לבחון אם מעשה שלנו נעשה  -יישב –אלא 

כדבעי, בנדיבות הלב הראויה, אזי בודקים אם המעשה הזה גרר 
וה. אם כן, הרי זה סימן שהמעשה הראשון היה מצוה, בעקבותיו מצ

שכן מצוה גוררת מצוה. ומצוה ראשונה שנעשתה כראוי היא בבחינת 
  "טופח על מנת להטפיח" לגרור מצוה נוספת!

והנה, תרומת המשכן היתה צריכה ליהעשות כראוי באופן מוחלט, 
ב. שכן היא נכרכה ב"איש אשר ידבנו ליבו" שהנתינה תבוא מתוך הל

לפיכך לא ציווה הקב"ה מראש לאסוף גם עבור בנין בית המדרש 
וכך  –הגדול, אלא סיבב שהמצוה הזו תיעשה ממותרות בנין המשכן 

יהי' להם לישראל סימן שאכן בנין המשכן נעשה על ידם באופן 
גררה אחריה את מצוות 'משכן שכן מצוות 'המשכן'  –הראוי ביותר 

  (מוסף ש"ק י"נ)ת המדרש הגדול! העדות! המשכן גרר את הקמת בי
  

 
(שמו"ר נ"א, ו) 

  אבל ממעשה העגל לא דרשו חשבון...
ומדה זו נשארה בתוכנו, שמגבאי צדקה וחסד דורשים תמיד חשבון 

   ון.מדויק, אולם ממקבצי זהב וכסף ל"עגל", אין דורש ואין מבקש חשב
  כיצד יש להסביר זאת.

 –אפשר לומר שהנקודה הפנימית שבלב היהודי והרצון האמיתי שלו 
כשהוא נותן כסף ו גירושין ב). (כפי שביאר הרמב"ם הלעשות רצון קונו הוא 

למטרה טובה, רוצה הוא שכל פרוטה ופרוטה תלך אל המטרה 
אבל כשהיצר משיא אותו לתת  הקדושה, למען תהיה לו לזכות.

ל"עגל", נפשו עליו תאבל בפנימיות הלב על שעבר על רצון קונו, 
  אזנים לתורה)טללי אורות בשם (ואינו מקפיד אם הגבאים ישימו מכספם בכליהם... 

  

שני פעמים, רמז למשכן  –וברש"י כתב "המשכן משכן  שם.
  שנתמשכן בשני חורבנין על עוונותיהן של ישראל".

פלא גדול הוא זה! איזה טעם יש להזכיר את החורבנות הצפויים 
דוקא עתה, כאשר חונכים את המשכן? נתאר לעצמנו: וכי  –בעתיד 

יעלה על דעתו של הרב העומד מתחת לחופה ומביט בכתובה, לפנות 
לחתן ולומר לו בהתפעלות: אה! כמה נאה כתב ידו של הסופר 

 –שכתב כתובה זו! המלצתי לך שבכל פעם שתצטרך כתובה נוספת 
  אל תזמין אלא סופר מוצלח זה!"?

ינינו: וכי לא מצא הכתוב מקום מתאים ומוצלח יותר וכך גם בעני
אלא בשעה זו, ביום חתונתו וביום  –להזכיר את שני החורבנות 

שמחת ליבו, ביום חנוכת המשכן, יום השראת השכינה ויום שעליו 
  אמרו חז"ל (שבת פז:) שנטל עשר עטרות!?

אותו אמר הגאון רבי אלכסנדר זושא  –הקושיא נפלאה, ואף התירוץ 
  אלישביץ, בעל "אלף המגן":

לאדם שהיה צריך לנסוע לאפריקה, יבשת  –משל למה הדבר דומה 
עלול הוא לפגוש באחד משבטי  –כך ידע  –רחוקה ומסוכנת, שבה 

הפראים שרבים כמותם שוכנים באפריקה. בטרם יצא למסעו, ציוה 
על בני ביתו להקפיד היטב שלא יימצאו במזוודותיו דברים יקרי ערך 

תכשיטי זהב ויהלומים. ואף הוא הקפיד מאוד להסיר מעל ידו את או 
שעון הזהב שלו, ואת כיסיו בדק היטיב כדי לוודא שאין בהם דבר 

  בעל ערך, מלבד סכום הכסף הנחוץ להוצאות הנסיעה.
וכך יצא האיש לדרכו, מקווה ומתפלל לשוב בשלום ממסעו המסוכן. 

אשונה שבה השתכן אך מה גדולה היתה אכזבתו כאשר בתחנה הר
בפונדק דרכים מצא כי באחד מתיקיו נותרה טבעת זהב שבה היה 
משובץ יהלום ענק ומרהיב. הוא כעס מאוד על בני ביתו, אך לא 
היתה לו כל ברירה, לשוב על עקבותו לא היה יכול, וען כן נאלץ 
להשלים עם העובדה שיהיה עליו לנהל את מסעו בזהירות, להשתדל 

היקרה ולהתפלל שלא יפגוש בחבורת פראים  שלא תאבד הטבעת
  חסרי מצפון שישדדוה ממנו.

ואכן, הטבעת לא אבדה וגם בפראים לא פגש, אך לעומת זאת מספר 
ימים לאחר בואו לאפריקה נדבק כנראה באחת המחלות השכיחות 
ביבשת ונפל למשכב כשהוא חולה מסוכן. למזלו הטוב יכול היה 

קיבל תמורתה לשכור רופא מקומי למשכן את הטבעת, ובכסף הרב ש
מומחה שטיפל בו בנאמנות. תוך מספר שבועות החלים, התאושש 
וכאשר קם ממיטת חוליו הרויח את סכום הכסף הנדרש, סילק את 
החוב וקיבל לידיו שוב את הטבעת. רק אז הבין כי אירע לו נס מן 

  השמיים, והטבעת שנשכחה הצילה את חייו.
ידועה דרשת חז"ל (שהובאה ברש"י  וכך גם בענין החורבנות.

לוקים -קידושין לא:) על הפסוק (תהילים עט, א) "מזמור לאסף א
קינה לאסף מיבעי ליה? (כלומר: מכיון שבאו  –באו גויים בנחלתיך" 

לא מזמור, אלא קינה צריך היה לומר?) אלא, אסף  –גויים בנחלת ה' 
יתו, ומתוך אמר שירה על שכילה הקב"ה חמתו בעצים ובאבנים שבב

  כך הותיר פליטה בישראל, שאלמלא כך, לא נשתייר משונאי ישראל שריד.
ואם כן, מזמורו של אסף דומה הוא לשמחתו של אותו נוסע 
לאפריקה ששמח על הטבעת שהצילה אותו מרדת שחת, ואף 

  המקדש, שעליו שפך הקב"ה את חמתו, הציל את ישראל.
יד המשכן להתמשכן שאף שעת –וזה מה שהובטח לנו בפסוק זה 

בעוונותיהן של ישראל, מובטח לנו שבאחרית הימים נזכה לפדות את 
המשכון בשמחה וישוב לנו בית מקדשינו ותפארתנו, במהרה 

   (כמוצא שלל רב, בשם "אלף המגן", ירושלים תש"ה)בימינו!   
  

(לט, א)  
פשוט שעשו את בגדי הקודש באופן שבו ציוה ה' את משה. מה 

  מקום, איפוא, להדגשה זאת דוקא כאן.
הבגדים היו עשויים כלאיים של שש וצמר, דבר שלא הותר בשאר 

ת כלאיים. הלכה זו, אשר באה הבגדים, אשר נאסרה בהם לביש
לעקור את איסור כלאיים בבגדי הכהונה, לא יכולה היתה להאמר 
אלא ע"י משה מפי הגבורה, שכן אין בכוח נביא אחר לעקור דבר מן 
התורה, אם לא להוראת שעה. וזהו שהדגישה כאן התורה, כי בגדי 

שר בא ", ציווי א"כאשר ציוה ה'  אהרן נעשול אשר הקודש
מה' אל משה. משה מפי עצמו לא היה יכול לצוות דבר כזה, וכך גם 

כזה מפי  דבר נביא אחר אפילו מפי ה', שהרי אם נביא אחר היה אומר
    חכמה) (משךה', אות הוא כי הוא מביא שקר.      

  

  (רמז: סי' רמ"ב סק"ד)איזה דבר מאכל יש לאכול רק בשבת ולא בחול?                           
   ונמצא מתבייש. לא נשאר לבעל הסעודה לתת לו לחםכבר בסוף הסעודה אם יש חשש ש תשובה לחידה משבוע שעבר:                                  

  

 מאוצרות הפרשה 

 הלכתיתחידה     



 סיפור השבוע    
  סיפור מרגש –"וכל אשר נדבה רוחו אותו"    

עמו בזכות מצוות הכנסת כלה. ומעשה  ר' משה ויטנברג ז"ל, שזכה לבנות ולהקים את שכונת "בתי ויטנברג" בירושלים, סיפר על נס שאירע 
יום שהגיע -גדול היה ובעל נכסים הרבה. ידו היתה פתוחה לעניים, וכל קשה שהיה כך היה: ר' משה התגורר באחת מערי אירופה, ועשיר 

   הבית מפייסו בדברים ומהנהו משלו.-להתדפק על ביתו של ר' משה וכבר היה בעל ריך אלא לעירו, לא היה צ

והנה מתקרב זמן החתונה, ואין לו  שיחו: בתו הגיעה לפרקה וכבר נזדמן לה חתן כלבבה, - טובים ושפך את מרי- פעם אחת נכנס אליו עני בן
שמים, ונתן לו את כל הסכום של הנדוניה, -הכיר את העני וידעו כצדיק וירא שה ר' מיה, והוא חושש שהשידוך יתבטל.  כסף לשלם את הנדונ

אני אבקש ממך שתזמין אותי לחתונה". הניח העני את ידו על לבו כאומר: "בשבועה, לא אשכח להזמין  והוסיף ר' משה ואמר לו: "אך 
   שה.אותך". אבל בטרדת הזמן ובטרחת ההכנות לחתונה, שכח  ולא הזמין את ר' מ 

לתחילתו של האירוע, ואז ... קורס לפתע  מגיע יום הנישואין, החתן והכלה עומדים כבר תחת החופה, המחותנים והמוזמנים הרבים מתכוננים 
   הכלה ומתעלף לעיני כולם. -אבי

ון בודים מלבם שנטרפה עליו ובעלי הדמי מהשיבו את נפשו, החל לבכות בקול מר, ואיש לא ידע על מה ולמה. היו בני אדם מלחשים ביניהם, 
והפצירו בו שיסיח בפניהם את דאגתו ויספר להם צערו... הכניסו אותו לחדר,  דעתו של המחותן, ו"מקח טעות יש כאן", סבבוהו הקרובים 

שיזמינו  -וכבוד  שנהג בו חמלה  –לשמוע מה אירע. לאחר שנרגע קמעה, סיפר לרב את צערו, על שנשבע לר' משה  וגם הרב נכנס אחריו 
כולנו, המסובים והאורחים, לבית הגביר, ונזמין אותו  לחתונה, והנה בשל הטרדות שכח. הרגיעו הרב, ואמר לו: אם כך פני הדברים, בוא ונלך 

   עם למשתה, וללא ספק שיתפייס ויבוא.-ברוב

והחדרים שבתוך הבית אפלים, לבד  מתוכו, יצאו כל המסובין לביתו של ר' משה, שהיה מוקף חומה ושער של ברזל, ראו את השער נעול 
עדיין תחילת הלילה היתה אותה שעה... קפץ אחד מהחבורה ודילג אל מעבר  ממקום אחד שהיה מואר. היה הדבר תמוה בעיני כולם, שהרי 

מרטוט,וחבילות של בס הבית שוכב על הרצפה, כפות בחבלים ופיו סתום -המקום המואר. לתדהמתו הוא רואה את בעל לחומה והציץ לתוך 
הכבלים. משנכנסה כל החבורה, השיבו לו את נפשו, ואז סיפר  כסף מונחות על השולחן. האיש פרץ ונכנס אל הבית, והתיר את ר' משה מן 

השער מתוכו. לאחר שקשרוהו בחבלים, נטלו מכיסו את מפתחות הכספת, והחלו להוציא את כל  להם שליסטים חדרו לביתו, וסגרו את 
את ממונו והניחוהו על השולחן. לפתע  תה. הגנבים חשבו שעתה, משידיו של בעל הבית כבולות, יוכלו לעשות מעשיהם בנחת, והוציאו תכול 

וחששו שהללו באו ללוכדם. לא היתה להם ברירה אלא לעזוב את כל השלל,  שמעו קולות של בני אדם רבים, המקיפים את חומת הבית, 
   געתם, אמר ר' משה, או אלמלי אחרתם השעה, הרי כל ממוני היה גזול בידיהם, ואני נפשי פורחת.ה ולברוח מן הבית. אלמלא 

שעשה עמו, ולכן הוא מקדיש כל כספו  לא עברו ימים רבים ור' משה ויטנברג הודיע שהוא מרגיש חובה להודות להקב"ה על הנס הגדול 
עלה לעיר הקודש, והקים שכונה על שמו, "בתי ויטנברג", שבאמצעותה סייע  ה, לעניי ירושלים. קם ועשה מעשה, חיסל את כל נכסיו באירופ

  (מתוך העלון של הרב חנניה צולק)    רבות לעניי ירושלים.

  
  כוייםי, כנגד כל הסחריפהכיצד ניצל האברך מהדלקת ריאות 
בעצמו, ביום שלישי פרשת תצוה הובהל אברך לבית החולים  סיפר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א: סיפור ששמע מפי בעל המעשה

מורדם ומונשם, בהתייעצות עם הרב  שכב בטיפול נמרץ כשהואסובל מדלקת ריאות חריפה, מצבו התדרדר במהירות, ו במצב קשה, כשהוא
לטובה, אך לא ניכר כל  לעשות לו טובוס [הנשמה דרך חור בגרון], שאולי זה יצליח להשפיע עליו אלימלך פירר שליט"א החליטו ביום שישי

שנה האחרונה בעקבות בניה של כמה  בעיר מודיעין עילית, יש בנין שעד לאחרונה שררה בו אהבה ואחווה, אבל בחצי שינוי במצבו הקשה.
הבנין כשהיו נפגשים  השכנים, ולא מן הנמנע לשמוע צעקות בין השכנים ובעיקר בין השכנות של שכנים נוצר שם סכסוך טעון מאד בין

לאחר שכבר עברו שבוע ימים ומצב  השכנים הוא קרוב משפחתו של אותו חולה. שכנים, כשאחדבחדר המדרגות. עיקר הסכסוך היה בין שני 
וכל רגע נשקפת  לעשות איזה פעולה בשביל קרוב משפחתה, הרי לקרובי יש ילדים קטנים בבית, החולה לא משתפר, החליטה אשתו שצריך

בשעות הערב, החליטה החלטה אמיצה, אני עולה כעת לשכנה  כי תשא סכנה לחייו, וצריך לעשות משהו לרפואתו, ביום שלישי פרשת
... בן ...,  היא עלתה במדרגות כשלבה פועם בהתרגשות, אבל היא התחזקה לרפואה הרב שלום ביני לבינה, לרפואת קרוב משפחתי. לעשות

וך עליה את כל זעמה, כמימים ראתה אותה בפתח הדלת, התחילה לשפ כשהגיעה לדלת ודפקה בהססנות, ופתאום נפתח הדלת, כשחברתה
היא הכניסה אותה לביתה, ודברו כמה שעות ולבנו  כשגמרה, אמרה לה, כעת לא באתי בשביל זה, אני רוצה להתפייס לרפואת קרובי. מקדם,

ל בדיוק, באותו שעה, אב בלילה הם קמו כשהן לוחצות יד, והחליטו שמעתה אך שלו' ושלווה ישרור ביניהם. את כל הענינים, בשעה עשר
  (ווי העמודים)  כשמרגע לרגע המצב השתפר, עד שלמחרת כבר עמד על רגליו. בשעה עשר בלילה התחיל הבעל לנשום בכוחות עצמו,

  

  
דוכן אחד למוצרים  .₪ 2דוכן אחד למוצרים שמחירם  .₪ 1דוכן אחד למוצרים שמחירם   דוכנים: 5אבא הלך עם ילדיו ליריד בו היו 

אני מבקש   ש"ח ואמר לילדיו: 70האב הוציא מכיסו  .₪ 5ודוכן אחד למוצרים שמחירם .₪ 4דוכן אחד למוצרים שמחירם  .₪ 3שמחירם 
ואילו כולכם יחד לא יכולים לקנות ביותר . כל אחד מכם יכול לקנות רק בשני דוכנים  שכל אחד מכם יקנה שלוש מתנות לאמא בתנאים הבאים:

והסכום בו כל אחד יקנה לא יעלה על  השכל אחד מכם יקנה בסכום שונ  הש"ח כך, 70כמו כן עליכם לחלק ביניכם את  מארבעה מהדוכנים.
   כמה ילדים במשפחה?   ש"ח. 13

שוב  3ממלאים את ה  .5שופכים את הליטר ל  .5מרוקנים את ה  .5מלא בליטר ו 3עכשיו יש בקבוק של  . 5ושופכים ל 3ממלאים את    .5ושופכים ל 3ם את ממלאיתשובה משבוע שעבר: 
  "תורק לתושבי פ שתי החידות!מותנית בתשובות על הגרלה : כניסה לתזכורת                       נ"י חזקאל אלחנטיי: שם הזוכה                              .5ושופכים ל

  

  3 קומה  24פנקס ניתן להיעזר בשרותי גוי של שבת, ע"פ היתר מרב, הגוי נמצא ברחוב 
  בחסות היחידה לחינוך חרדי     -      23:00 מכניסת שבת עד השעה

  
  יאיר רפאל בן לאה, איתמר בן אושרת, ,דניאל חיים בן לירון ,רך הנולד רפאל יצחק מאיר בן נעמיתחנונים עבור הבתפילה ובהרבו 

  השלימה בתוך שאר חולי ישראל תםלרפוא
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  ידי על במחיצתו להיות שיהנו כדי ליהדות והמקרבת הנאותה בצורה לדבר עליו כן

               

         

יידדיעלותתתתתתתתתתתתתתתתווו

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 המגיד את מילדותו הזוכר מיהודי, שמעתי:סיפר ל"זצ שבדרון שלום רבי צ"הגה

 דיבר המגיד מקלם  כי לי וסיפר. ימים לחודש לביאלסטוק הגיע כאשר
 הולך הייתי. יום מידי, בערב ואחת בבוקר אחת - דרשות כשישים בביאליסטוק

 מאז ילדותי בזכרון חקוקים עדיין מענינים דברים ושני, לדרשה מדרשה אחריו
 רשות שניתנת כי האמת בעולם כרוז יצא כיצד תיאר הדרשות באחת.ילד היותי
 ממרומים נשמע גדול קול.שעה חצי למשך לחיים לשוב ביאלסטוק של למתים

 בית לעבר ברגליהם רצו רבים. לנוע החלה העלמין בית של הגדולה והאדמה
! סבא."אחד ועוד אחד, יצאו והנה נפתחו הקברים – והחדש העתיק החיים
 הסתכל בקושי סבא, הלבן הזקן עם ההוא לעבר האנשים אחד צעק!" סבא
 מהר נחפז, שעה לחצי רק רשות לו שנתנו כיון? נחפז לאן. נחפז סבא כי, עליו
 עשרות עוד הלכו אחריו וגם יחד עימו. שאפשר כמה לתפוס האפשר ככל

. פשתן עשויים לבנים בתכריכים עטופים ורצו לצאת הספיקו שכבר נוספים
 פנימה נכנס כבר הראשון.ביאליסטוק של הגדול הכנסת לבית?.ורצו מהרו להיכן
 בריצה נכנסו אחריו. ללמוד התחיל, בידו גדולה גמרא לקח - הכנסת לבית

 הכנסת בית.נשים לעזרת שעלו נשים הגיעו, ספרים ותפסו) נפטרים( אנשים
 דקות עשרים עוד רק נותרו, נשארו ולא כמעט פנויים ספרים. להתמלא החל
 תפס בו ללמוד ספר השיג שלא מי גדותיו על מלא היה ההיכל.הזמן לסיום עד

 היו הקולות. דפים בגניזה חיפשו כי' שמות' של דף איזה תפסו אחרים. סידור
 בתכריכים עטופים המתים. מצוות וחטיפת בשקיקה לימוד של קולות, אדירים
 מאן הכריז! דקות עשרה ארבע רק!" דקות עשרה חמש עוד: "השעון על הביטו
 מהמתים עשרות. בהתלהבות, לומדים, קוראים – ממשיכים הכל.בבהלה דהוא

 את לתפוס בנסיון החלונות על צובאים, פנימה להכנס הצליחו לא שלצערם
 בידו שמחזיק הידידים אחד עם משניות לקרוא או פסוק עוד לשמוע - הרגעים
 המתח את, המגיד תיאר.הנפטרים אחד זעק!" דקות שבע עוד" גמרא או משנה
 הקלעמר על פעורות בעיניים שהביט הקהל. בעיירה הגדול הכנסת בבית ששרר
. הרגעים את החוטפים - המתים בדאגת - רגשות בסערת השתתף, מגיד

 בבית החולף רגע כל של – תיאור פי על עצום במתח רתוקים ישבו השומעים
 תשובה של אחת שעה יפה" מצוות לתפוס שבאו בנפטרים המלא הכנסת
 במיוחד נעים בקול המגיד ניגן" הבא העולם חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים

 על מביטים והם", הזה בעולם טובים ומעשים תשובה של אחת שעה יפה"
 בגלגול קולו את הגביה לפתע!!. השעה מחצי נשארו, רק דקות חמש עוד השעון

 שלנו החיים הם מה?! השעה ממחצית ליותר בעולם נמצאים אנו וכי: בכי של
 ?איתנו מה - - -?! שעה כחצי אינו סחורה בו לאסוף שניתן הקצר הזמן וכי? כאן

 
 מהשכונה ויצאו, נאבד השש בן שבנו השכונה מתושבי באחד היה עובדא
 אחד( עומד שלידו, שמואל קרית באיזור מסתובב מצאוהו שעות ולאחר, לחפשו
, החרדי מחינוך מכליו יוצא שממש, אדם אותו סיפר, שמצאו, הממשלה משרי
, להשקיטו, סוכריה לו לתת ורצה, לביתו והעלוהו בוכה קטן ילד שראה משום
 לסוכריה שיש — לילד הראתי הכשר״ לזה ״אין ואמר, לקבלו הילד רצה ולא

 התרשמתי החרדית״ ״מהעדה רק אוכלים בבית שאצלם לי אמר, מסויים הכשר
 אצל אבל, ממתק ירצה — לא ילד ואיזה בוכה ילד, זה חינוך מסוג עמוקות

 התרשם שר אותו. לקחתו מוכן אינו לכן, זה מהכשר שאוכלים ראה לא אביו
, החינוך בצורת ולהיווכח — הילד בבית לבקר זמן אחרי ובא עמוקות כך כל

 )ומנוחה בית,(כן חינכו לא שאותי חבל ואמר
 

 ראה, לביתו פעם הגיע שכאשר מסופר ל"זצ לופיאן אליהו רבי צ"הגה מרן על
 נעליו את ונקה עמד. הרצפות שטיפת את עתה זה סיימה הבית שעוזרת
 אחת רגל על עמד אשר עד, דעתו נתקררה ולא. הפתח לפני מרובה בקפידה

 רגלו על עמד כך ואחר, לכלוך בה נשאר לא אם, הנעל סולית את היטב ובדק
 הדבר. לביתו נכנס אלה בדיקות לאחר ורק. האחר הנעל את ובדק, השניה
 כך כל שידקדק אדם ראתה לא שמימיה, שאמרה, העוזרת התפעלות את עורר

 אם צער לה יגרום שמא ה"זלה רבינו שחשש הבינה כי', לחברו אדם בין'ב
 ).אליהו לב( לנקותו עליו עמלה עתה זה שאך, הבית יתלכלך

 

                                    

                                                                                                              

במבמבמלהיותשיהנוכדיליהדותוהמקרבתהנאותהבצורהלדברעליוכן

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ה ן ְפקּוֵדי ֵאּלֶ ּכָ ׁשְ ן ַהּמִ ּכַ  ב׳, בפסוק הוזכר שהמשכן פירש״י: ָהֵעֻדת ִמׁשְ

, ישראל של בעוונותיהן פעמים ב׳ ונחרב שנתמשכן למקדש רמז פעמים
, מוולאז׳ין זלמן ר׳ והקשה. מאיתנו שניטל משכון הוא שהמקדש ונמצא
 וכיון, לו״ תשיבנו השמש בא ״עד) כה כב שמות( נאמר משכון לגבי שהרי

. עתה עד גאלנו ולא לנו הקב״ה השיבו לא מדוע משכון הוא שהמקדש
 ושמעתי אלי יצעק כי ״והיה משום הוא המשכון השבת חיוב שטעם, ותירץ

 משכון על אך. עליו וירחם הדל צעקת את ישמע הקב״ה כי, אני״ חנון כי
 לא ולכן, מהקב״ה הצורך די ומבקשים צועקים אנו אין הרוחני המקדש

 שישוב השי״ת לפני ויתחנן שיתפלל מי שכל, עוד והוסיף. להשבתו זכינו
 השמים מן לו יעניקו, המקדש בית את ויבנה בישראל שכינתו להשרות

 את לו וישיבו, קיים המקדש בית היה אם מקבל שהיה הרוחני השפע את
 )תורה של בארה(             .              בשכרו הרוחני המשכון חלק

 
ה ֹאָתם ַוְיָבֶרךְ   במעשי שכינה שתשרה רצון ״יהי בירכם״ ״מה: ֹמׁשֶ
 ושכנתי מקדש לי ״ועשו ציוה יתברך' ה הלא לתמוה ויש).רש״י(ידיכם״
 צריכים היו מה כן אם, בינינו שכינתו להשרות רצונו כי וגילה בתוכם״

 הוא ברוך הקדוש התנה תנאי שהרי לומר ויש? משה של לברכתו עוד
 כאשר תעשו״ ״וכן אותך״ מראה אני אשר ״ככל אימתי בתוכם״ ״ושכנתי

 מתנדב שהוא, פניה איזה לו שיש מי והנה. ככונתי כונתכם תהיה אתם גם
 לכן, הזהב בנתינת כראוי כיון שלא נמצא, כך ידי על שיתכבד כדי זהב

 שתשרה כדי שמים לשם רק מחשבתם שתהיה משה״ אותם ״ויברך
 כבוד בשביל בלבם מחשבה פעם בשום תעלה ולא, ביניהם השכינה
 ידיכם״ במעשה ברכה שתשרה רצון ״יהי שברכם הברכה וזוהי. ותפארת

 ורק, ידיכם במעשה שכינה שתשרה רק אלא וחפצכם רצונכם יהיה שלא
 )סופר כתב.                                     ( המשכן הוקם מכן לאחר

 
י ן ַעל' ד  ֲעַנן ּכִ ּכָ ׁשְ ְהֶיה ְוֵאשׁ  יֹוָמם ַהּמִ ית ָכל ְלֵעיֵני ּבוֹ  ַלְיָלה ּתִ ָרֵאל ּבֵ ָכל ִיׂשְ  ּבְ

 שבכל הוא רמז)לח, מ(וגו׳ לילה תהיה ואש יומם המשכן על: ַמְסֵעיֶהם
 יתברךה׳ כי תמיד יזכרו גלותם בנדודי ישראל שעברו והטלטולים המסעות

 הולך ה׳ שליח הענן כשעמוד ״יומם״ בעת רק לא, יעזבם ולא יטשם לא
 קשים בזמנים ״לילה״ בעת גם אלא, הגלות במדבר אותם ומנחה לפניהם
 את תאכל אשר כ״אש״ הענן עמוד יהיה - ורדיפות ענויים של וחשוכים

. ועד לעולם יטשנו לא הוא ברוך והקדוש, לרעה עלינו הקמים כל
 )אזל אבני(
 

ה ן ְפקּוֵדי ֵאּלֶ ּכָ ׁשְ ן ַהּמִ ּכַ ר ָהֵעֻדת ִמׁשְ ד ֲאׁשֶ ּקַ י ַעל ּפֻ ה ּפִ  במדרש מובא  ֹמׁשֶ
 משה הוצרך לכן, המשכן נדבות בעניין רבינו במשה חשדו ישראל שבני
 שכל מדוקדק חשבון להם ולהראות" המשכן פקודי"את לפניהם לערוך
 דעתם על עלה איך ותמוה. המשכן למלאכת בשלימות הגיע והזהב הכסף
, ולזהב לכסף בז רבינו שמשה ידעו לא וכי, כזה חשד ישראל בני של

, מצרים בביזת עסוקים היו כשכולם, מצרים יציאת שבזמן ראו לא האם
 ארונו העלאת במצוות עסק אלא ובזהב בכסף כלל רבינו משה נתעסק לא
 ידעו ישראל בני, כאן יש לגמרי אחרת שכוונה לומר ויש. הצדיק יוסף של

 בלב ניתנה שלא תרומה אולם, מתרומותיהם כולו מוקם שהמשכן והבינו
 רבים היו כך משום.הקדוש בבנין להיכלל תוכל לא זכה ובכוונה שלם

 בבנין ונכללה נכנסה שנתתי התרומה אם יודע מי, לעצמם שהרהרו
 התרומות מן איזה ולברר לבדוק רבינו משה אל כולם באו לכן, המשכן
 את לפניהם רבינו משה שערך עד דעתם נחה ולא, שימוש כל ללא נותרו

 ולא המשכן לבניית נכללו התרומות כל כי להם והוכיח המדויק החשבון
) שלמה תפארת"ה בעל ע"זי מראדומסק ק"הרה. (שימוש ללא מאום נותר

 

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                       

       

 פקודי  דבס"
 124גליון מספר           
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                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
 )אבות, מאירי( .השתיקה הוא החכמה תחילת                                                               

   )פ״ג הנפש חשבון שער חוה״ל. (נשמה בלא כגוף, כוונה לאב להיתפ                                                           
                              )  ל״ו סוטה רש״י (.הון מכל יקר הוא טוב שם                                   

 ),בושם אוסם. (פנה עורף לָחמּור גם שכבר נאמנה עדות, קל במנהג המזלזל                                         
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מייל בתגובות הערות והארות 

  

)0(

 
 לדרוש והתחיל   לילה״ ״בין רב שנעשה מישהו על אמר שטערן גרשון ר׳ הרב

 דומה הדבר למה ״משל: עליו אמר, יודע״ שאינו יודע ״אינו בכלל והיה דרשות
 שהוא חושבות החיות כל והיו ולבשו מת אריה של עור ביער שמצא לחמור:

 החיות על יפול פחד ואיזו: החמור בלבו אמר אז. גדול כבוד לו וחלקו ארי
 התנפלו, ארי ולא חמור שהוא לכולם נודע קולו ע״י אבל, כארי אשאג אני אם
 שאינו פשוט איש אם: הנמשל והנה המשל כאן עד. רצח מכות לו ונתנו עליו
 עם, ארוכה וגלימה גדול שחור כובע, ופאות זקן ע״י לרב מתחפש ספר יודע

 ומתחיל פיו את פותח הוא כבר אם אבל, הצבור את לרמות אפשר זו תחפושת
 )אבא של עולמו...(לו ואבוי אוי אז, דרשה להשמיע

 
 
 

 של שבחו   מקצת אומרים) ב יח ערובין( לברכה זכרונם רבותינו שאמרו הטעם
 שלא כדי דהינו נראה", יועץ הפלא"בעל כתב. בפניו שלא וכלו, בפניו אדם
 הטוב בעשית שיזדרז כדי, אומרים מקצת אבל. לבבו ירום ולא דעתו תזוח

 שלום, ואחוה אהבה להרבות כדי וגם, מעשיו בשערים שיהללוהו בראותו
 כך כל אדוק שאינו אדם רואה שאם, משפט ומאזני פלס שצריך באופן, ורעות

 ושכרה שבחו להגיד ראוי, המצוה עבודת עליו שתכבד לחוש ויש, השם באהבת
 עולם קונה שאתה חלקך טוב מה אשריך: לו ולומר, עושה שהוא מצוה של

 לעשות במעזו שיחזיק כדי, הלב את המלהיבים דברים וכהנה, במעשיך הבא
 בא לשמה שלא ומתוך, טוב לשכר  לזכות כדי או, שישבחוהו כדי או, מצות
 .לשמה

 
 

 
 

 שקשה  במצב היום הרחוב, הרחוב רוחות מבעד לעצור עצות כיום מחפשים
 מצורה שהיה מאד רחק שבסביבתנו הרחוב אפילו!  מאד נורא, בדברים לבטא
 בכלל יש היכן,הצניעות, הביגוד, ההליכה איך? נראה הרחוב איך, להיות צריך

. זו מרוח יושפעו שלא הזה הרחוב נגד אנו נעשה ומה! חסר הכל?!  צניעות
 הבחירה נסיון של המצב אך, בחירה של נסיונות תחת עמדו התקופות בכל

 ז״ל חכמינו לנו מגלים?נעשה ומה, מאד גדול הקושי, ואיום נורא הוא בזמנינו
 שהתורה  ומי אמרתך״ צפנתי ״בלבי התורה לימוד רק עצה שאין בדבריהם

 כראוי התורה לימוד! נוראות נורא. בו נוגע ולא, בו שולט  הרע יצר אין בלבו
 )דעת אמרי.(היצר כוחות מכל להינצל מגן להיות יכול

 
 
 
 

 עשה הגוי שהשליח מה שיחשב, לגוי שליחות דין שיש יתכן איך:  :שאלה:
 ?עשה היהודי כאילו

 פועל כמו נחשב שהגוי לגוי שליחות דין יש בשכר עובד הגוי אם תשובה:
 אם כגון, עליו לברך ויכול, עשה הבית שהבעל כמו נחשב ידו מעשה ופועל,

 הבית הבעל כאילו נחשב שזה זה על לברך יכול הבית הבעל מעקה הגוי עשה
 )מתורתיך נפלאות( )'י סימן שלוחים הלכות אפרים מחנה(המעקה את עשה

- 

״ברבשנעשהמישהועלאמרשטערן
עלאמר, יודע״שאינויודע״אינולל

והיוולבשומתאריהשלעורביער

כבראםאבל,הצבוראתלרמותשר
)אבאשלעולמו...(לוואבויאויאז

)ביחערובין(לברכהזכרונםבותינו
יועץהפלא"בעלכתב.בפניושלאו

טובלשכרלזכותכדיאו, ישבחוהו

הר, הרחוברוחותמבעדלעצורצות

    

)

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ ֵמיִמּפִ ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמּפִ

))

בוּ  ְולֹא ְ ים ֶאת ְיַחׁשּ ר ָהֲאָנׁשִ נוּ  ֲאׁשֶ ֶסף ֶאת ִיּתְ  ָלֵתת ָיָדם ַעל ַהּכֶ
י ָלאָכה ְלֹעׂשֵ י ַהּמְ ים ֵהם ֶבֱאֻמָנה ּכִ  .:ֹעׂשִ

 בכיר מנהל על סיפר הארץ בצפון בתשובה המחזירים מגדולי אחד
 נתון היה המפעל. פיטורין מכתב לביתו שקיבל מפורסם במפעל
 שצבר, הוא שדווקא שיער לא איש אבל, כלכליים בקשיים אמנם
, החשובות המחלקות אחת בראש ועומד, רבות□ שני של וותק
 עובדים עשרות לפטר יש שלפניו אמרה והצדק ההגיון שורת. יפוטר
 ניסה הוא.כישורים פחות הרבה ועם וותק פחות הרבה עם, אחרים

 העובדים וועד גם. אפשרית דרך בכל עליו שניחתה בגזירה להיאבק
 ההנהלה את להניא הצליח לא זאת ולמרות, לצידו היה במפעל
 פיטוריו לאחר שגם עד לו חרה כך כל הדבר. ההחלטה מביצוע
 שהוצעו הפיצויים את לקבל וסירב, הנמרץ במאבקו המשיך, בפועל

 בתשובה-המחזיר של להרצאה מזדמן הוא אחד יום, והנה.לו
, הדרשה□ בתו. פרטית השגחה: היה ההרצאה נושא. המפורסם
 דעביד מאי יכל חז״ל מאמר על והתמקדה, במיוחד מרתקת שהיתה
 החליט)עושה לטוב,ה"הקב שעושה מה כל, (עביד׳ לטב, רחמנא
 סיפורו את לפניו ולשטוח המרצה אל לגשת ההוא הבכיר

 להשאירו ההנהלה של העיקש סירובה את שתיאר לאחר.המכאיב
 מה כל עשית□ א, ידידי ישמע: המרצה הרב לו אמר, כנו על

 רצון שזה הוא ברור אות, מסרבת עדיין וההנהלה, שביכולתך
□ ג בוודאי, בהרצאתי ששמעת כפי הרי, כך ואם, יתברך הבורא

, לכן. כזה דבר ייתכן כיצד מבין שאינך למרות, לטובתך הפיטורין
 בישועת לראות והתפלל, מהענין הרפה לעצתי לשמוע ברצונך אם
 האיש עשה, הבעייה לפתרון אחרת דרך כל לו היתה שלא כיון.ה׳״

 הסכמתו על המפעל להנהלת שהודיע ולאחר, הרב כדברי
 של הרב הוותק לפי שנאמדו מאוד□ גבוהי□ פיצויי קיבל, לפיטורין

 שבועות כמה ההתקףלאחר את צפה הקב״ה רק. העבודה שנות
 בהתרגשות לו ומספר, המרצה של ביתו דלת על מתדפק הוא

-אתה אם גם: צד מכל אותו שאפפה הפרטית ההשגחה על מרובה
 סייע מידה באיזו מושג לך אין, ההשגחה נושא על הרצית עצמך

 את שקיבל לאחר ששבועיים סיפר האיש.אמר, בידיי הקב״ה
 אולם, בנס ניצלו חייו. חמור לב התקף... קיבל, הגבוהים הפיצויים

 באפשרותו היה לא, לעבוד להמשיך רוצה היה אם גם עכשיו
 ולא, בליבי לחלות אמור שאני מראש צפה ׳הקב״ה.זאת לעשות
 מה-זמן לפטרני ההנהלה את הביא ולכן, לעבוד עוד מסוגל אהיה
 מפטרים היו לא אם. גבוהים פיטורין-פיצויי שאקבל כדי, לכן קודם
 העבודה את לעזוב נאלץ הייתי, כרגיל לעבוד ממשיך והייתי אותי
 מה לעומת בהרבה נמוכים היו הפיצויים ואז, הלב התקף בשל

 מי על לנו יש.המפעל ביוזמת שבאו הפיטורין בעקבות שקיבלתי
 ציון תוך, סיפורו את האיש סיים, משמים׳ נס ממש זה הרי לסמוך

 עבור דירות שלוש רכש שקיבל הפיצויים שבכספי העובדה
 )לשבח עלינו...(ילדיו

ע,
)דעתאמרי.(היצרכוחותמכלהינצל

שיחשב,לגוישליחותדיןשישתכן
?ה

המעונינים לתרום 
להפצת העלון 

לרפואה,הצלחה 

 :להתקשר ל וכדומה
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהובןומאיר,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור
 המריבה
בגלל טעות קטנה  
 נפרדו המשפחות

 
 סבל של שנים ,מטעות שנבעה שנאה על ומוזר כואב סיפור
  הוא וכואב חבל כמה ,קטנה אחת טעות בגלל והכל וצער

,וקלוןמדוןהוטלפורחדמיוןובגלללשואהיהשהכלשמבינים
 וכל אחים כולנו כי ,בטעות מקורה שנאה כל ,לכשנתבונן אך

  ביצה כל בה ,הצנע בתקופת היה הדבר .חינם היא שנאה
 .זהב היתה כאילו נשמרה מרגרינה פיסת וכל ,לאוצר נחשבה
 גם יכלו הממון ובעלי ,נפשות מכסת לפי בתלושים חולק המזון

  כמו חוקיים לא מוצרים שהציע ,השחור השוק ממנעמי ליהנות
 .פירות ,עופות

 ,לזו זו קרובות משפחות שתי להן חיו ימים אותם של בטבריה
 אב בני אחים המשפחה שאבות משום היו קרובות ,רחוקות אך
 של מריבה על הר ביניהם גבה כי ,רחוקות אולם ,היו ואם

  בין הקשר את וניתקה ,שטן במעשה ועלתה שנתלקחה ,שטות
 .ארוכים לימים הקרובות המשפחות

  עצמו מאחיו והריחוק הנתק מאד לו שכאב המשפחות אחת אבי
  מתאימה כהזדמנות ,ובא הקרב הפורים יום את ראה ,ובשרו
 וכך .ורעות אהבה ולהרבות ,מקומה על האחווה את להשיב
  הוציא ,עילאיים מאמצים עשה ,הכלכליים הקשיים למרות

 מוצרים רכש ובהם ,ערך בעלות מטבעות סכום מחסכונותיו
  הון עליהם לשלם צריך היה שאכן ,השחור בשוק מתאימים

  כדי ,בעיניו כדאי היה הכל אך ,הרגילות להוצאות ביחס עתק
 מהמוצרים .שלום ולהשכין מקומה על האחווה את להחזיר
 ועוגיות עוגות ,ומגדנות מטעמים מיני הבית בעלת הכינה שקנה

  כמאכליימים באותם שנחשבו דברים ,ובטעמם במינם מיוחדות
 ועיניהם שעמדו לילדים חולקו מעדנים מאותם פירורים ,עשירים
 .השלום למען הפורים ליום נשמר והעיקר ,כלות

 מכתבורשם ,נובע ועט נייר פיסת האב נטל הפורים יום ובהגיע
 לכל אתם ראויים כי ,הלב מעומק היום מנת את קבלו' :מעוטר
  שהכינה המגדנות את נטל .'בינינו לשכון השלום וישוב ,הטוב
 הפתק את הניח ,כסף של טס על מסודרים הניחם ,הבית בעלת
 ,הדוד בית אל הילדים אחד את ושלח ,המגדנות לשורות בינות

 ,משמר מכל המגש על ישמור כי ,פעמיים אותו מזהיר כשהוא
 .מאום ממנו יחסר ולא ,זה כהוא ממנו יפול לבל

 נטל ,ראשו שעל התורכי תחפושת כובע את הנער הטיב
  טבריה העיר דרכי .לדרך ויצא הכסף טס את קודש בחרדת
 ,שווה במידה החיים ובעלי האדם בני את שימשו ימים באותם

  מה ,העיר רחובות את טינפו בנימוסים ניחנו שלא והבהמות
 .ובוצית לדביקה הפכה והאדמה ,גשום יום זה שהיה עוד

 של וברגע ,המגדנות טס נושא הצעיר הילד של מזלו איתרע
  המגש ,...ו ,נחבל ,נפל ,מעד ,באבן רגלו נתקלה הדעת היסח
 ,יקרות כך הכל והמגדנות כשהעוגות ,פניו על נהפך היקר

 .וברפש בבוץ ומתערבות מתפזרות
 גליונות לפי השבוע" לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר 

  וברכיו ,החבולות ידיו על משחרד ויותר ,מאד נבהל הילד
 ,והמושקעת היקרה ותכולתו הכסף טס על חרד ,הכואבות

  השקיע כמה היטב ידע ידוע .והלכלוך הבוץ בתוך שהתפזרה
  למתת יזכה כי לדעת גם הטיב והיטב ,זה מנות במשלוח אביו
 את ניער ,הבוץ מן קם כן ועל .הביתה כעת ישוב אם ,הגונה יד

  העוגות כל את בזריזות אסף ,שעליו מהלכלוך הטס
  יפה יפה אותם וסידר,חולף סוס י"ע ידרסו בטרם ,והמגדנות

 גם ,להיפרד שמיאנו לכלוך ובפיסות בבוץ מעורבים ,המגש על
 ושאר העוגות בלילת אל לצרף שכח לא המעוטר הפתק את

 .מטעמים
  משלוח מקבלי פני על שחלפה התדהמה את לתאר קשה לא

  הריח ,כנו על השלום ולהשיב הלבבות לקרב שנועד ,המנות
  כוונותיהם בדבר ספיקות בלבם הותיר לא הכסף ממגש שנדף

  כאן מדובר כי הבינו הם .השולחים קרוביהם של 'הטובות'
  מלול פח מגש נטלו לכך ובהתאם ,ממש של מלחמה בהכרזת

 גם והדיר הלול מפסולת עליו העמידו ,שבחצר התרנגולות
  :מעוטר פתק בצירוף ,האח בית אל כבוד אחר ושלחוהו ,יחד

 .'!ישראל על ושלום ,בכפליים הטוב כגמולכם לכם משיבים'
  בני נשתוממו ,תעודתו אל החוזר המנות משלוח משהגיע

 רגשי פסו האמנם !שכרה וזו נתינה הזו :ונתבהלו המשפחה
 ההשקעה את ראו ולא ,עיניהם טחו כלום ,מקרבם הקרבה
  גבה כך כדי העד ,שלום ולהביא לפייס כדי שהושקעה הרבה
  וחקר ,המשלוח מוסרהילד אל האב ניגש ,ראשון דבר ?ההר
  בית אל בשלמותו המשלוח הביא אמנם אם ,וערב שתי אותו
  ,אביו של ידו ממתת שחשש הבן .תגובתם היתה ומה ,האח

  להודות העוז את אופן בשום מצא לא ,עולל מה שראה ולאחר
  ,בשלמות לתעודתו המשלוח הגיע שאכן סיפר אלא האמת על
  סבר ,האב שמע .ובשנאה בזלזול זאת שקיבלו אלו והם

 .רבים ימים ובערה ,שוב התקלחה האש ,וקיבל
  האחים של שערותיהן ,אומלל פורים מאותו חלפו שנים

  רבות שמחות ,בעצמו אב היה וכבר התחתן הילד ,הלבינו
  ,זו של בשמחתה זו השתתפו שלא ,המשפחות שתי את פקדו
  בו הכנסת בבית שהתקיימה בשמחה היה כשמדובר גם

  ,לעולם עוד ישתנה לא המצב כי היה דומה .השניים התפללו
  עולמו לבית נלקח הימים מן ביום .לנצח בעינו הפירוד וישאר
  ותחתיו ,האחים שני התפללו בו הכנסת בית של הנערץ הרב

  הקהילה ענייני כל על אחריות שלקח ונמרץ צעיר רב הוכתר
  ,המשפחות שתי בין הניתוק דבר לו כשנודע .גדול ועד מקטן
  ללכת פנה ,הכהן אהרן של וכדרכו ,מאד הדבר לו כאב

  סיפור על ממנו ושמע ,לראשון הרב קרא .שלום ולהשכין
  התמורה ומהי ,ושלח השקיע ,והכין טרח כיצד ,המנות משלוח
 וקרא המשיך ,בו תלויה אינה שהאשמה כך ,חזרה שקיבל
  המלוכלך המנות במשלוח הבזיון את בפניו שגולל לשני הרב

  בזיון לאחר יכולתי כיצד אך ,בשלום הייתי רוצה ,שקיבל
 .שכזה
 והפציר ,בינתיים שבגר לילדלקרוא ביקש היה שפיקח הרב

   

ניתן להעביר כספי זכר למחצית השקל  
 "דרכי חזקיה"לטובת העלון והכולל 
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 המשך סיפור לשבת קודש

 ,אומלל מנות משלוח אותו אודות האמת את לו יספר כי בו
  וגולל פיו את פתח ,האב של ידו ממתת חשש לא שכבר והאיש

 אמר ,הדבר נודע ,אכן .דבר חיסר ולא ,לאמיתה האמת את
  ,זה של צווארועל זה שנפלו האחים לשני לקרוא ומיהר ,הרב
 אחד כל כי ,שאיבדו היפות השנים על .שחלפו השנים על ובכו
 .לו להרע רוצה שהשני בטוח היה
 מצומצם במבט כשמסתכלים הקשה התוצאה זוהי ,כן כי הנה

  שבתוכנו הביקורת לחוש שנותנים ,מיידי באופן מסקנות ומסיקים
  כולנו בסוף ,זולתנו של ורשעותו רעתו ,בגנותו פסוקו את לפסוק

 .קודם אחת שעה ויפה מפסידים
 

 ?מה עיכב את מלאך המוות מלבצע זממו
  מרנא של פטירתו אודות נסוב השלום בגודל מבהיל סיפור
  אב במנחם 'ה וביום ,ימים האריך לא שכידוע ,א"זיע י"האר
 נכתב וכך ...לחייו ח"הל בשנת בנשיקה נשמתו יצאה ב"של

  אצלו א"זיע י"האר שכשהביא ,י"האר ותולדות המלך עמק בספר
 דבר יכסה שלא בשבועה עליו קיבל ,ויטל ח"מהר תלמידו את

 של התוספתא לו לפרש י"להאר ו"מהרח שאל אחת פעם .ממנו
 שלא תניחני - בחיוך י"האר לו ואמר ,עמוק סוד והוא הזוהר
  כל על לי לגלות אתה מוכרח לו אמר ,התוספתא זאת לך אפרש
אבל,גדולהחרטהלהתחרטסופךלךאגלהאםלואמר,פנים
 חזר ,מזהירך אני כן על ,שתשאלני מה לך לגלות מוכרח אני

 ולאחר .סודה וגילה ,התוספתא לי שתפרש רוצה אני ואמר
 מחמת שנה אותה שימות עליו נגזר - להם אמר אותה שגילה
 אבל ,ביתיבני ועל עלי חש ואיני ,ההיזק גרמת ואתה ,הסוד גילוי

 .תיקונכם שלמות בלי אתכם מניח אני איך מצטער אני עליכם
 זמן כל - להם אמר כך אחר ,הרבה בלבם התלמידים נתעצבו

  אין אז ,כלל מחלוקת יהיה ולא בתיכם ובין ביניכם שלום שיש
  חברים לעשרה הסגר י"האר ועשה ,עלי שולט המות מלאך
  רגיל והיה ,מקום באותו עצמם בפני חדרים ולטף לנשים ותיקן

 ואך ,אש כמטחוי והמחלוקות הריב מן שיתרחקו להזהירם
 לאחר ,הצליח שטןמעשה ברם ,ביניהם ישרור ושלום אחדות
  והנשים ,שבת בערב הנשים בין קטטה נפלה חודשים חמשה
  דברי על ועברו התקוטטו עצמם שהחברים עד ,לבעליהן הגידו
 .הרב
 לבית וחזר ,שבת לקבל החברים עם ל"ז י"האר יצא ערב לעת

  כשראה ו"המהרח ,באנינות התפילה כל וישב ,וזעף סר הכנסת
  ,כן לעשות ל"ז הרב של מנהגו כן היה לא כי מאד נבהל כך אותו

 בקבלת ראיתי ,לו השיב ,הגדול צערו לפשר אותו שאל כאשר
  ',תספו מלככם גם אתם גם' הפסוק את ואמר מ"הס את שבת
  בעבור אלא נחתם ולא ,ה"בעו הדין גזר נחתם שכבר נראה מכאן
  ביניהם שלוםשהיה זמן שכל ,החברים בין היום שהיתה קטטה

 אפילו כי ,תלמידיו למדו מכאן .לקטרג כניסה בית לו היה לא
  לא מחלוקת בלאשלום היה אם ,השמים מן מיתה עליו נגזר
 .בו לשלוט יכולה הדין מדת היתה

 )קורח, ואדברההאמנתי (

 של מרן ראש ישיבה" מי שברך"
  ראש מרן של בשיעורו שלמדתי בעת הפורים בימי נזכר אני

 א"שליט כהן שלום הרב התורה חכמי נשיא הישיבה
 .העתיקה עיר יוסף פורת בישיבת

 

  מגילה קריאת עם הרב עם ערבית ,בשבת פורים יום ;הסדר
  תזמורת עם פורים מסיבת בערב 9:30 בשעה .קודשו מפי

  .הישיבה ראש מרן בראשם ,הישיבה רבני בהשתתפות
 .'וכו רבה ושמחה תחפושות ,ריקודים

 

  ולאחר הישיבה ראש מרן שיחת בלילה 11:00 בשעה בערך
  תפילת ובבוקר הלילה של הקטנות השעות עד ריקודים מכן

  נגמרה פורים סעודת .מרן מפי מגילה וקריאת שחרית
  כולם פורים סעודת אחרי .בבוקר 10:30 בשעה בישיבה
 .העתיקה בעיר לישיבה קרוב השוכן מרן של לביתו צועדים
  ונהנים מרן עם זה ביום וקירבה בית בני מרגישים ממש

  שואלים .שלו מאוד המפותח ההומור ומחוש תורה מחידושי
  חלק .רגיל ביום ישאלו שלא דברים וכן אישיות שאלות אותו

  בעוד עסוקים וחלקם בספרייתו מחפשים מהבחורים
 .בבית חיפושים

 

  השוכן המשגיח של לביתו מרן עםהולכים מכן לאחר
 לשעת עד גדולה השמחה שם .מרן לבית מקום בקרבת
  הרבנים בתי לשאר הבחורים התפזרו ומשם המנחה

 .בירושלים
 

  .ביתו לפתח מנחה אחרי מרן את ליווינו הבחורים אנחנו
  כולנו את יברך שמרן הבחורים אחד בקש נפרדנו בטרם
 :לברכינו החל ומרן

  שיהיה שרוצה מי ,הבחורים את יברך אבותינו שברך מי"
  שרוצה ומי ישיבה ראש שיהיה שרוצה מי ,ס"בש בקיא
 "'וכו דיין שיהיה

 

  ?שרוצה מי פירוש מה ,ושאל התמהים מהבחורים אחד נגש
  יהיו ושכולם ס"בש בקיאים שיהיו כולם את יברך כבודו
 ?שרוצה מי פירוש מה .ישיבות ראשי

 

 :ועוצמתי נפלא דבר להם ענה הישיבה ראש מרן
  .רצון לו שאין מי את ,חפץ שאינו מי את לברך יכול איני
 !רצון צריך

 

  היינו הפורים ביום ובדיחותא ושמחה ששון זמן באותו
 בדיחותא בשעת שאפילו ומכך ,מרן של מתשובתו המומים

 .תורה דעת דעתו זחה לא שכזו
 

  צריך כיצד ,קיבלנו מסר ועוד לתלמידיםמסרים העביר מרן
  גדולי מפי שיוצאת ומילה מילה בכל ולדקדק להתבונן
 .ישראל

  כח לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
  דרכי" והעלוןח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך ויכולת
  למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו ."חזקיה
  מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות לנו ואין הללו
 !עליון
  מרגלית ,ניסים בן עידו נחמן אסי הילד לרפואת להתפלל נא
  יצחק בן שלמה ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת

 שלום בת שרה ,חוה בת ושושנה

  ורגיה'גג רבנו עובדיה יוסף בן ''רשכבה ע''גנ מרן ''לע
 ל''הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק ה''זסוקללה

  בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה

 ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת
  צחיינש  ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל
  בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,סלים חוה בת
  בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה

  מנשה ,הלן בן מאיר ,מרים בת הלן ,טליה בן רותם .מסעודה
  הרב ,מרים בן דניאל ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע ,שרה בן
  בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן

 ככב בן ומשה שזו בן חיים ,אסתר בן נסים ,טובה

 :  תפילת רבים לא חוזרת  ריקם
נא להתפלל על זוגות שלא זכו  
:  לזרע של קיימא כעשרים שנה
יחזקאל בן מהין וכוכבה בת  

,  מנשה בן טובה ורעייתו, שרה
יצחק בן  , ורעייתוכתוןהרצל בן 

תמר ורעייתו דוד בן שושנה  
 .ודליה שרה בת שפיקה כמסנה

סעיד חיים בן   נ''לעהעלון 
 ל''זמונירה 

 ל''ז אמלינ מרדכי בן ''לע
ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

  ש''הגר במלצת) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''שליטמחפוד 

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 

 ל''זמשה נעימי בנימין  נ''לע: העלון
, צוהלהבת  ורויטל, שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 וכל משפחתם אשרסבן  מוריסניסן 

מיכאל  . רוניהזהבה בת רחל דן בן , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. בן אסתר מארלי

,  כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה. שלום בן תהילה שרה מרסלה
צביקה בן , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה
 ש''ברהוג ש''בעילולהצלחת התורם . עבדלשלום בן , גאולה
אלכסנדר  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .בן חיה
 036766049: טל 17:00 - 15:00: ה-א: שדכנית

  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
052-7179846 

ד ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

פקודי

בס"ד

373 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 18:22, ת"א 18:24גלי

המשכן כמשכון
”אלה פקודי המשכן משכן העדת...“

בפסוק  פעמיים  נכתב  מדוע  רש“י:  מבאר 
משכן  המשכן  פקודי  ”אלה  ’משכן‘:  המילה 

העדת...“?!
בשני   = פעמיים   שנתמשכן  למשכן  רמז 

חורבנין על עוונותיהם של ישראל.
 שואל המגיד מדובנא זצ“ל: 

דווקא  היא  שהכוונה  רמז  רש“י  מצא  מנין 
למשכון?!

והוא משיב כדרכו במשל:
האחד  תכשיטים,  לחנות  הגיעו  אנשים  שני 
שביקש  פשוט  אדם  והאחר  מופלג  עשיר 
שניהם  ערך.  בעל  בתכשיט  כספו  את  לשמר 

קנו במיטב כספם והלכו לביתם. 
רק שיש שוני במעשיהם לכשיגיעו הביתה:

ביתו  לבני  וייתן  התכשיט  את  יוציא  העשיר 
אין  יופיו.  את  לכולם  ולהראות  אותו  לענוד 
הוא  תכשיט  כי  קנהו  בכמה  לרשום  צורך  לו 

קונה... 
מה שאין כן אצל השני, לכשיגיע לביתו רושם 
הוא מיד את שוויו ומניחו במקום מסתור. אם 
בבוא היום יצטרך למשכנו בעבור הלוואה הרי 

שרשום לו בכמה קנה אותו...
 הנמשל ברור אף הוא: 

פירוט  נצרך  מה  לשם  קשה  היה  לרש“י 
מדוקדק של כל דבר ודבר במשכן?! 

הבין מכאן רבי שלמה יצחקי הקדוש שכנראה 
שכנראה  כיוון  חובה  הם  והרישום  המספרים 

לסוף נדרשים הם לצורך משכון...
המכונה  זצ“ל  לייבוש  מאיר  ר‘  כך  על  הוסיף   

בפירושו על התורה: ”המלבי“ם“:
לכך  הביא  התרומות  כל  של  הרב  הפירוט 
שנקרא המשכן ”משכן העדות“  - זוהי העדות 
רב  ביושר  נבנה  שהמשכן  לכך  ביותר  הטובה 

ולא נחסר דבר. 
שהרי חלילה אם היה מישהו מעיז להחסיר או 
שכינה  שוודאי  הרי  מהדברים,  באחד  למעול 

לא הייתה שורה בתוכו....

נלמד מהפרשהערכן של ברכות

”מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן“
וביאר חידושי הרי“ם: מאה אדנים היו במשכן, ומאה ברכות חייב 
כך  למשכן,  יסודות  שמשו  שהאדנים  וכשם  יום.  בכל  לברך  אדם 
היא  ”אדן“  והמילה  יהודי,  כל  בחיי  הקדושה  יסודות  הם  הברכות 
גזורה מלשון אדנות.  וע“י הברכות שאדם מברך בכל יום, הוא מעיד 
הארץ  ”לה‘  ככתוב:  הבריאה,  כל  אדון  הוא  שה‘  ועולם,  עם  קבל 
ומלואה“. מאה הברכות שאדם מוציא בכל יום נעשות איפוא 100 

אדנים למשכן הפנימי של כל אדם מישראל.
וכתב הטור (סימן מ“ו) שבימי דוד המלך מתו (ל“ע) מאה אנשים 
מישראל בכל יום, ולא ידעו על מה היו מתים. וכשראה דוד המלך 
דבר כ“כ נורא שמתחולל לנגד עיניו, הבין ברוח קודשו שבודאי באה 
הפורענות בגלל התגברות כוחות שליליים בבריאה, לכן עמד ותיקן 
לומר מאה ברכות בכל יום, וע“י הברכה שאדם מוציא מפיו גורם 
קדושה  וכשיש  סביבתו.  ועל  עליו  ששורה  קדושה  השראת  ויוצר 
כוחות הסט“א בורחים ופגיעתם הרעה נעלמת והוא התיקון בכל 
מצב קשה להמתיק הדינים ולהעביר את רוע הגזרה. וכתב הש“ך: 
דבר  לגופו  מכניס  ואינו  שאוכל  מה  כל  על  המברך  שכל  שמעתי 
בלא ברכה ראשונה ואחרונה, כשמת אין התולעים שולטים בגופו, 
לפי שהתולעים הם מן הקללה, והברכה היא הפך הקללה. שנאמר: 

”להניח ברכה על ביתך“ הוא הקבר. 
אצל  לביקור  משמשו  עם  שהגיע  דיסקין  המהרי“ל  על  ומסופר 
לחדרה,  וכשנכנס  מאוד,  חולה  שהייתה  שלו,  משפחה  קרובת 
בקעו  עבר  מכל  בחדר,  ששלט  המצב  את  בראותו  הגאון  הזדעזע 
שהיה  כך  כדי  עד  אחרים,  ולכלוכים  צואה  של  נעימים  לא  ריחות 
אסור לברך בחדר שום ברכה. ובתוך כך התברר שרק מידי שבועיים 
החדר  מכן  לאחר  יומיים  ויום  החדר,  את  לנקות  אישה  מגיעה 
המנקה.  של  בואה  עד  הניקיון  מצב  מתדרדר  וכך  שוב,  מתלכלך 
אליו  פנתה  ללכת,  רצה  וכאשר  דקות  כמה  בחדר  שהה  המהרי“ל 
הקשישה ובקשה ברכה שתזכה לחיות עוד הרבה שנים, כשהבחינה 
שהשמש מתפלא על בקשתה וכי איזה חיים אלה בתוך בור צחנה 
יש  באה לנקותני,  כאשר האישה  לו: מידי שבועיים  שכזה, אמרה 
שהרי  לפני האלוקים,  ברכות  לומר  יכולה  שאני  שעתיים  שעה  לי 
כעבור הזמן ההוא שוב יתלכלך החדר ולא אוכל לברך, ובגין פרק 
שבועיים  במשך  הזאת  בזוהמה  לחיות  לי  שווה  הזה,  הקצר  הזמן 

ובלבד שאזכה לברך את בוראי.
כי מי יכול לשער ולתאר ערכן של כמה ברכות! 

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 17:09, ת"א 17:24



סיפור השבוע

ה‘חוזה‘  יצחק  יעקב  רבי  הקדוש  הרב  של  תלמידיו  מגדולי 
מופלג  בתורה,  היה  ענק  רופשיץ.  נפתלי  רבי  היה  מלובלין 
מתפאר  היה  מקורביו  באוזני  בנסתר.  ומופלא  בחסידות 
בשעת רצון על אותה היכרות ראשונה בין רבי יעקב יצחק, 
אז  מליזנסק.  מענדל  מנחם  רבי  בן  לבינו,  בלנצהוט,  עוד  אז 
דבקה ליבו בחסידות, והוא נמלט מבית הוריו אל חצרו של 
אבי חסידי פולין-הרבי רבי אלימלך שבליזנסק. באותה שבת 
ורבי  ”החוזה“,  בכינויו   יעקב  רבי  ”זכה“  אף  תשכח,  שלא 
נפתלי היה הראשון שהתברך מפיו וקבל עליו מרות תלמיד 
בהכנעה גמורה. וכל סיפור המעשה כדאי הוא שיסופר פעם 
בין  נפתלי  לו  הסתובב  שישי  יום  באותו  היה:  וכך  נוספת. 
החצר הכפרית הגדולה לבין הכירה שבמטבח. רבים החסידים 
שהגיעו לשבות בצל רבם הגדול. הגיעו גברים והגיעו תיירים 
מארצות רחוקות, בכל רגע הגיעה עוד עגלה ממנה ירדו עוד 
ועוד אורחים לשבת קודש. ובמטבח הגדול... כמויות אדירות 
לקראת  ומתכשרות  מתלבנות  בדודים,  נערמו  מזון  של 
הצדיק.  של  שולחנו  על  בשבת  לעלות  הנעלה:  ייעודם 
הקלחת  ולתוך  בגדוד...  כמלך  פקודותיו  את  חילק  הממונה 
הרותחת הזו השתחל אברך צנום, חוור, שזקנו בקושי החל 
עוז  די  בנפשו  מוצא  לא  והביט,  עמד  ונכלם  חושש  לצמוח. 
לפצות את פיו, עד אשר היה למכשול למישהו. אז הרים עליו 
הממונה בקוצר רוח:“וכי אין די מקום בכיכר השוק שמצאת 
לך מקום לעמוד?!“ ולאחר רגע הוסיף הסבר מתבקש: ”אין 
 ” אוכל,  מבקש  ”אינני  שבת.“  ליל  סעודת  עד  אוכל  חלוקת 
כלומר  ”רציתי...  יותר.  עוד  נצטמקה  וקומתו  הצעיר,  השיב 
הדגים  קציצות  את  בישלו  כבר  האם  בבקשה  מר,  לי  יאמר 
הממולאים?“ ”זליג, האם כבר הטלת את הקציצות לתוך ציר 
הדגים,“ רעם קולו. ענה זליג:“כרגע רותח הרוטב, בעוד רגע 
אכניס את הקציצות.“ הממונה רחרח בחשדנות:“מה עסקך 
העיז  היסוסים  ולאחר  נבהל  הבחור  הדגים?“  קציצות  עם 
לפתוח את פיו:“אך טובה קטנה אני מבקש,“ פלט במהירות 
והוא כמתחנן.“ירשה לי כבודו להכין בעצמי את מנתי שלי.“ 
והמשיך להסביר:“זה מנהגי מאז היותי ילד פעוט, להכין את 
ע“ה,  אמי  אותי  לימדה  כך  קודש.  שבת  לכבוד  בעצמי  מנתי 
לי  נא  הרשה  אנא  זה.  מנהגי  החסרתי  בה  שבת  הייתה  ולא 
גם הפעם, לבל אפסיד את מנהגי הטוב.“ כעת ננער האחראי 
הנך  חושב  לאן  שלך!  בהבלים  במוח  תבלבל  משתיקה,“אל 
תשחיל את עצמך, כמו קדחת נחוץ אתה לי כאן!“ ”אנא הואל 
בטובך, לא אפריע לכם כלל, רק רגע אחד אסיים את מנהגי 
ברוגז:  בכתפיו  משך  הממונה  הצעיר.  הפציר  עוד.“  ולא   -
הקציצות  את  להכין  לך  שאתן  נניח  מבין?  אינו  זה  ”אפרוח 
שלך, האם סבור אתה שמתוך המנות... כי המנה עליה טרחת 
תגיע לצלחתך הפרטית?!“ ”אני את השתדלותי אעשה, ומה 
אכפת לך?“ הפציר האברך שוב ושוב עד שהממונה גחן ולחש 
שמבקש,  מה  לעשות  הזה  לנודניק   תן  טובה  ”עשה  לזליג: 
הצנום  הבחור  הנרות.“  הדלקת  עד  המוח   את  יבלבל  אחרת 
לא הפסיד רגע. עמד מול הקערה כששמחה טהורה על פניו 
שבת  ”לכבוד  ממלמל  ופיו  קמעה  עצומות  עיניו  העדינות, 
גלגלה  דביקה,  פיסה  תלש  אחר  קודש.“  שבת  לכבוד  קודש, 
בין ידיו ובזהירות הטילה אל תוך הקלחת. כעת נפנה לקנח 
שהודות  ולזליג  ממונה  לאותו  לב  מקרב  ולהודות  ידיו,  את 
ימימה.  שמימים  שבמנהגו  דבקותו  התאפשרה  ליבם  לטוב 
”אין בכך כלום, אך יהא הדבר ברור בעיניך למען לא תצפה 
לכך כלל - אין סיכוי שבעולם שתזכה לאכול מאותה קציצה 
כלל,  שחה  לא  הבחור  של  קומתו  מזה“  שכח  לך.  שבישלת 
ושלוותו לא התערערה כהוא זה. הוא הישר את מבטו והשיב 
שטרח  מי  כי  מלמדים,  הקדושים  ”חז“ל  באמונה:  לממונה 
על  בעצמי  לטרוח  זכיתי  הנה  בשבת.  יאכל   – שבת  בערב 
מאכלי השבת שלי, ובעזרת השם יתברך אזכה לאכול מהם.“ 
הממונה,  נדהם  חוצפן,“  ”ראיתם  לדרכו.  פנה  מכן  ולאחר 

גילוי החוזה מלובלין
מטופשות.  שמא  או  תמימות  סברות  מעלה  אותו  ”ראיתם 
כאילו חשוב הוא אצל ריבונו של עולם עד כדי שישגיח לו על 
מנתו האישית בתוך כל מאות עמך בית ישראל. מתהלך הוא 
מוכרחים  העולם...  נברא  שבשבילו  כמו  כזה,  שלם  בביטחון 
כזה  אבל  ישכח.  שלא  לקח  לאלפו  מקומו.  על  להעמידו 
שיחוש בו עד לעצמותיו!“ שלמה היה זה שהתעשת והעלה 
מיד רעיון מבריק, הרי קציצתו של הבחור (התם או הטיפש) 
הנה כרגע יחידה בציר, הבה נעשה בה סימן מובהק, אך כזה 
להתאנות  נוכל  הסעודה  ובשעת  בו,  להבחין  נוכל  אנו  שרק 
לאותו יהיר ולהוכיח לו שחור על גבי לבן, כי המנה אותה הכין 
כניסת  עשו.  וכן  וגמרו  נמנו  אחר.  מישהו  ידי  על  נבלעה  אכן 
ידיים.  נטילת  הרבי...  מפי  קידוש  הערב:  של  שיאו  השבת... 
תמורתה.  על  המטבח  סדרני  של  צפייתם  תבוא  סוף-סוף 
השולחן  על  לחלוקתם  הדגים  מנות  את  לערוך  הם  נחפזים 
הרבי  נטל  מהם  אלה,  שיריים  יודעים,  הם  מניסיונם  הטהור. 
בעצמו, נחטפים בעודם חמים. אין הם מספיקים כלל להגיע 
אל צלחותיהם של העומדים מאחור, ושם נמצא גם האברך, 
לטעום  יזכה  בכלל  אם  ספק  הספרים...  לארון  כמעט  דבוק 
כזית דג. ארבעת הקושרים מחליפים ביניהם מבטים מחויכים 
מקומו  את  לו  ונראה  הסעודה  תסתיים  רק  לאיד,  ושמחים 
התוכנית  כשורה,  אינו  מה  דבר  אך  המתחזה!  לאותו  הראוי, 
השיריים,  את  ליטול  המכובדים  הספיקו  לא  עוד  משתבשת. 
והעבירו  למחצה,  המלא  המגש  את  מישהו  הגביה  וכבר 
מתנחמים  הסוף“  זה  אין  ”עדיין  לציבור...  הלאה  לאחור, 
ורב  המגש  בראש  מונחת  המפורסמת  ”המנה  הקושרים. 
לראותה  שיזכה  סיכוי  כל  אין  אברך,  אותו  ובין  בינה  המרחק 
ובוודאי לא לטעום ממנה.“ והנה מישהו בתנועה לא זהירה, 
ומגש הדגים כמעט מתחלק מידיו, ברגע של תושייה מייצב 
הקושרים  עקבו  כלות  בעיניים  לאחור.  ומעבירו  המגש  את 
עבר  אל  המדרש  בית  ממרכז  ונדודיו:  המגש  מסעות  אחר 
היציאה, ושוב אל הקיר המרכזי של ארון הספרים, ובהתמדה 
עקשנית אל האברך המסוים, שרק לפני דקותיים היה רחוק 
ממנתו כרחוק מזרח ממערב. עכשיו מגיע המגש עם שלוש 
ממתינה  משל  אחת,  אותה  נשארת  בהחלטיות  עליו.  מנות 
נימה.  כמלוא  לחברו  שמוכן  במה  נוגע  אדם  אין  לבעליה. 
בביטחון  שלו  את  נטל  מצידו,  השתדלות  כל  ללא   - והאברך 
גמור. מה מתרחש כאן?! נדהמים, נבוכים ומבולבלים נאספו 
הגיבורים להתייעצות חפוזה במטבח. ”אצבע אלוקים היא,“ 
מה שאירע לעיניהם. ברי לכל שאותו אברך חיוור, חביב מאוד 
יוכרח  לא  זו  בשבת  שגם  המסובב  סיבב  שכן  בוראו,  בעיני 
הבלתי  בטחונו  התמימה,  אמונתו  המופלג.   ממנהגו  לבטל 
חפרו  חינם  כך  ואם  שיסמוכו!  מה  על  להם  יש  מעורער- 
על  מחילתו,  את  ולבקש  פניו  את  לחלות  עליהם  יש  לנפשו. 
כי לעגו לו לריק. ולקח רב למדו הם. הם שבגבהות לבם חשבו 
השבת  במשך  מכולם.  יותר  עוד  נסער  הנער  נפתלי  ללמד... 
את  השקיטה  לא  המחילה  בקשת  נפשו.  את  ידע  לא  כולה 
הנוקבת,  האמת  אחר  חתרה  נשמתו  הנרגשת.  רוחו  כמיהת 
לחשה לו, כי כאן מסתתרת אחת כזו. מיד בצאת השבת, עת 
בהכנעה  בא  אלימלך,  מרבי  להיפרד  העיר  אותה  בני  הגיעו 
רבי.“  ”ברכני  והפציר  ביקש  מושפל   כשראשו  האברך  לפני 
במצוקה  התחמק  אני?“  רבי  כלום  אלי?  נטפלת  כי  לך  ”מה 
גלויה. אך נפתלי, שהיה פיקח, לא אבה להרפות: כרע לרגליו, 
התחנן וכמעט בכה. מעגל בני עירו נאסף סביבם מול המחזה 
לא  שאם  אותו,  וברך  טובה  עשה  יעקב,  ”יצחק  המשונה... 
יצחק  יעקב  ר‘  הניח  ברירה  באין  בלעדנו.“  הסוסים  יצאו  כן 
כפותיו המקודשות על ראש הנער, והעתיר מברכותיו. ובגין 
האברך  יצחק,  יעקב  של  בשמו  הכינוי  נדבק  מעשה  אותו 
ה“חוזה“,  בתור  כבוד  ביראת  ספק  בהלצה  ספק   - האלמוני 

מלנצהוט ואחר כך מלובלין. 
ייחזה בעדינו אך טוב במרומים.



פינת ההלכה - הלכות פורים

מי שנולד בחודש אדר בשנה פשוטה, והשנה שמלאו לו י‘‘ג שנה היא שנה מעוברת, אינו נעשה לבר מצוה להתחייב בכל המצות ולצרפו למנין אלא  א.  
בחודש אדר שני, כי חודש אדר שני הוא החודש העיקרי, וחודש אדר א‘ אינו אלא כתוספת בלבד לשנה מעוברת. אבל מי שנולד בשנה מעוברת באדר 

ראשון, וגם השנה שמלאו לו בה י‘‘ג שנה היתה מעוברת, נעשה בר מצוה באדר ראשון.
בימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודים בי‘‘ג אדר לעמוד על נפשם מפני אויביהם ושונאיהם, והיו צריכים וזקוקים לרחמים לבל יוכלו אויביהם לשלוט בהם,  ב.  
ועמדו בתפלה ובתחנונים וישבו בתענית באותו יום, והשי‘‘ת אלקי אבותינו שמע תחנתם וקיבל תשובתם ותעניתם ברצון, והרגו היהודים בשונאיהם שבעים 
וחמשה אלף איש, מלבד מה שהרגו בשונאיהם בשושן הבירה, ולא נפקד מאתנו איש, כי לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה‘ צבאות. ולכן נהגו בכל 

תפוצות ישראל להתענות ביום זה בכל שנה ושנה זכר לנס שנעשה להם. וצום זה נקרא ’‘תענית אסתר‘‘.
חתן בתוך שבעת ימי המשתה שלו, לא יתענה בצום תענית אסתר. והוא הדין לשלשה בעלי ברית, שהם אבי הבן, הסנדק, והמוהל, ביום המילה, פטורים  ג.  

מלהתענות תענית אסתר, אפילו כשחל בזמנו, ואינם רשאים להחמיר על עצמם ולהתענות, שיום טוב שלהם
בירושלים קוראים המגילה בט‘‘ו באדר. הואיל והיא עיר המוקפת חומה מימות יהושע בן נון. והמנהג פשוט לקרות בכל ירושלים ’‘החדשה‘‘ בט‘‘ו, אף  ד.  
בשכונות המרוחקות מהחומה, כל שיש להם רצף בנינים עם חומת ירושלים העתיקה, בלא הפסק של שבעים אמה. ואולם תושבי שכונת רמות בירושלים, 
צריכים לקרוא את המגילה בברכה ביום י‘‘ד באדר, כמו תושבי ערי הפרזות. וישלחו מנות איש לרעהו ביום י‘‘ד. וכן בסעודת פורים ומתנות לאביונים. הואיל 
ויש מגרש פנוי יותר ממיל בין ירושלים לשכונת רמות. וממדת חסידות טוב שיחזרו לקרוא את המגילה בלי ברכה גם ביום ט‘‘ו. אך אם תתרחב ירושלים 

ויבנו את המגרש הפנוי בין ירושלים לשכונת רמות, אז יקראו המגילה בט‘‘ו. 
תושב ירושלים הנמצא ביום י‘‘ד באדר באחד מערי הפרזות, כמו תל אביב, והיה שם בזמן עמוד השחר של יום י‘‘ד (כשעה ורבע לפני הזריחה, בשעות  ה.  
זמניות), יש לו לנהוג כל דיני פורים בתל אביב ביום י‘‘ד, וכבר מערב י‘‘ד אדר צריך לקרוא המגילה, כשיודע שדעתו להשאר שם בשעת עמוד השחר. אף 
אם דעתו לחזור לירושלים ביום י‘‘ד אחר עמוד השחר. וכשיחזור לעירו בירושלים יש לו לשוב ולחוג את הפורים ככל דיניה. אלא שאין לו לברך על קריאת 

המגילה בליל ויום ט‘‘ו באדר. וגם נכון   שלא יהיה השליח צבור לקרוא את המגילה ברבים       להוציאם ידי חובה.                                                 
חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום, ושל לילה זמנה כל הלילה מצאת הכוכבים עד עלות השחר. וקריאת המגילה של היום זמנה  ו.  

כל היום, מהזריחה ועד השקיעה. ובדיעבד אם קראה קודם הזריחה, אחר עמוד השחר, יצא. 
לשמוע  יכולות  שאינן  או  צבור,  מהשליח  מגילה  לשמוע  הכנסת  לבית  לבוא  יכולות  שאינן  הנשים  ולכן  וגרים.  ונשים  אנשים  בקריאתה  חייבים  הכל  ז.  

קריאתה היטב מפי הקורא, מפני ההפרעות שבבית הכנסת במקום שמכים המן, חייבות לשמוע קריאתה מפי אדם הבקי בקריאתה. 
השומע מקרא מגילה ברדיו אינו יוצא ידי חובתו, אפילו כששומע על ידי שידור חי. שהקול הנשמע דרך הרדיו איננו הקול של האדם המדבר עצמו,  ח.  
אלא הוא קול אחר המשודר על ידי זרם חשמלי באמצעות ממברנא שקולטת הקול ומשדרתו. והשומע ברכות המגילה ברדיו אינו עונה אמן, אבל אם שומע 
הברכות בשידור חי, עונה אמן. וכן השומע ברכות דרך הטלפון עונה אמן. אבל אינו יוצא ידי חובה, שאין האדם שומע את הקול ממש, אלא תנודות ממברנא 

שנוצרו על ידי המדבר למכשירים אלו, והתנודות מועברות באמצעות זרם חשמלי.
כשאולם בית הכנסת רחב מאד, ובו קהל גדול לשמוע המגילה, ומשמיעים מקרא המגילה על ידי רם-קול, היושבים סמוך לשליח צבור באופן שגם  ט.  
אם ינטל הרם-קול יוכלו לשמוע מהשליח צבור, ואין הרם-קול אלא מסייע להגברת קול השליח צבור, יוצאים ידי חובתם. [וישתדלו להתקרב לשליח צבור 
לשמוע גם את קולו ממש]. אבל היושבים רחוק מהשליח צבור שבלעדי הרם קול לא היו יכולים לשמוע את הקריאה מהשליח צבור, לא יצאו ידי חובתם. 

ובאופן כזה אין להשמיע קריאת המגילה על ידי רמקול.
נכון שכל אדם יחזיק בידו מגילה כשרה, שבמקרה שלא שמע איזו תיבה מהשליח צבור יוכל לקרותה בעצמו במגילה כשרה. ואם אין ידו משגת, לכל  י.  

הפחות יקח בידו מגילה שאינה כשרה, שאם לא שמע איזה תיבות יוכל לאומרם מתוך הכתב.

העירבון של ה‘ - המשכן 
”אלה פקודי המשכן משכן העדות“

רש“י: ”המשכן משכן“ פעמיים, רמז לבית המקדש שנתמשכן בשתי חורבנות על עונותיהן של ישראל!
המגיד מדובנא הטיב לבאר את העניין במשל נפלא:

בעיר אחת גר עשיר גדול בעל נכסים ועסקים רבים. לאיש הייתה בת יחידה כלילת המעלות. חיפש העשיר חתן לבתו 
ומצא בחור מופלג בתורה וביראת שמים אלא שהיה הבחור עני  מרוד - בן עניים.

השכיל אבי הכלה להביט על מעלותיו של הבחור ונוכח לדעת כי אין כמותו בכל העיר, על כן גמר בליבו כי אותו ייקח 
לחתן. כעבור ימים אחדים נערכו התנאים ברוב פאר והדר.

בעיצומה של השמחה פנה אביו של החתן אל אבי הכלה ושאל: ”מנהג מקובל בעת כתיבת התנאים, להתחייב על סכום 
כסף כביטחון לקיום התנאים, האם גם אתה יכול להתחייב כן?“ 

וודאי - השיב העשיר - אני מתחייב לתת סך של מאה זהובים (סכום עתק) כעירבון לקיום התנאים.
אחד הקרובים של העשיר שמע את השיחה, ושאל את חברו: ”אני לא מבין מה קורה כאן?! מדוע אין העשיר גם הוא 

מבקש דמי ביטחון ממחותנו העני?!“. 
עירבון  צריך  האם  כזה?!  עשיר  עם  שידוך  לבטל  מדעתו  יצא  שהעני  יתכן  האם   - החבר  השיב   - שכמותך“  ”שוטה 

לכך?!
לימים, בטיפשותו, ביטל העני את השידוך!...

כן הוא גם הנמשל: המשכן הוא כעירבון שנתן הקב“ה לעם ישראל על קיום הבטחתו לבנות להם את המקדש השלישי 
שעתיד לבוא, אבל מבני-ישראל לא ביקש מאומה כעירבון, שהרי לא יעלה על הדעת שהם אלה שיפרו התקשרות כזו 

עם מלכו של עולם?!
וזהו מה שכתוב בנחמיה: ”חבל חבלנו לך“ אנו לקחו משכון מאת ה‘ אולם נתהפך הדבר ולא שמרנו את המצוות ואת 

החוקים ואת המשפטים אשר ציווה הקב“ה ע“י משה עבדו“...

פרפראות לתורה




