
 
  

  

 מבקשי השם
 בעי"ת לייקווד יצ"וע"י חברת מבקשי השם 
 

 כ"או / גליון תשע" פקודיפרשת 

 

 זמנים
 לערב שב"ק

 5:14 ..... הדלקת נרות
 5:55 .............. שקיעה

 
 הדף היומי

 ט"פגיטין  ............... יום שישי:
 צ'גיטין  ..................... שב"ק:

 
 "ועבודה בימי הפורים - אשר פוקד על פי משה" מאמר 

במדרש )שמות לח, כד( מבאר הענין שבפרשתן רואין שמשה היה יושב ומחשב על כל דבר ודבר מה נעשה איתו, וכמה היה הזהב והכסף 
שנא'  ,הקב"ה יתברך שמו מאמינו ,ולמה עשה עמהם חשבון... משכן העדות אשר פקד על פי משה והנחושת וכו', וזה לשון המדרש,

ליצני  ,אלא ששמע משה ,ולמה אמר להם משה בואו ונעסוק במשכן ונחשב לפניכם ,)במדבר יב( לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא
ד עמוד הענן ועמד פתח האהל ודבר עם משה )שם( והביטו שנאמר )שמות לג( והיה כבוא משה האהלה יר ,ישראל מדברים מאחריו

ר' חמא אמר היו אומרים חמי קדל דבריה דעמרם וחבירו אומר לו אדם ששלט על מלאכת המשכן אין ... ומה היו אומרים  ,אחרי משה
בון הוי ואלה פקודי אתה מבקש שיהא עשיר כששמע משה כך א"ל משה חייכם נגמר המשכן אתן לכם חשבון אמר להם בואו ונעשה חש

, ע"כ לשון המדרש, והענין שלא רצה משה שליצני הדור יאמרו שמשה נתעשר ע"י כסף התרומות אשר קיבל מבני ישראל לצורך המשכן
 בניית המשכן, ע"כ ישב וחשבן לפניהם את חשבון התרומות ומה נעשה.

התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלושים שקל בשקל אבל באמת אם נעיין בפסוקים, נראה שבזהב אכן אומר הכתוב 'ויהי זהב 
הקודש, אבל אינו גומר הכתוב מה נעשה עמהם ולמה שימשו הזהב, משא"כ בכסף שהכתוב מפרט בפרוטרוט כך וכך לאדנים וכך וכך 

שליצני הדור  -ראובן  אומר היחי -לווי העמודים וכו' וכו', וגם בנחושת הכתוב מפרט שנעשה עמו המזבח וכליו וכו', ומכאן ראיה 
שבשבילם היה צריך משה ליתן דין וחשבון מפורט, הם באמת לא נתנו בטוב ליבם והיו צרי עין ונתנו רק את הכסף והנחושת, ולכן בכסף 
ובנחושת היה צריך משה לפרט, משא"כ לאלו שנתנו ותרמו את הזהב הרי אלו נתנו בנדיבות הלב והם לא התרעמו ולא בדקו ולא הביטו 

 אחרי משה לדעת על מה תרמו ונדבו את נדבותיהם, אלא האמינו בה' ובמשה עבדו בנאמנות.
ובבאר יוסף מביא ראי'ה מדברי המדרש שכח הליצנות היא כה גדול עד שמוציא את האדם מכל הגיון ושכליות, והרי בדבר זה שהקב"ה 

ו ודברו מאחריו כלשון המדרש, ומכאן רואים דבכח הליצנות מעיד על משה 'לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא', במידה זו התרעמ
 אפשר לדחות אפילו דברי הגיון ושכל ודברים פשוטים, וליצנה אחת דוחה מאה תוכחות.

ומצינו בכמה מקומות שבכח הליצנות יכולים להחליש את האמונה אפי' בדברים שהם נגד השכל וההגיון, וכמו שמצינו ביצחק )רש"י 
מה עשה  ,שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו ,לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרהפרשת תולדות( 

חק, ובאמת הפלא והנס שהיה בלידת יצחק היה והעידו הכל אברהם הוליד את יצ ,צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם ,הקב"ה
שנה, ולאברהם היה זרע מקודם לידת יצחק, ובאו ליצני הדור בכח הליצנות שנתעברה שרה והולידה ואע"פ שהיתה עקרה בת תשעים 

לקרר את האמונה לאמר מאבימלך נתעברה שרה, ובמילא אין נס ופלא, ואפילו אין בדבריהם כלום כמו שביארנו, מ"מ בכח הליצנות 
 מתקרר האמונה ויראת השם.

, וגם בדברי ליצנות ,ויקהל עליהם קרחכדברי רש"י בפרשת קורח, וכן בקורח מצינו שהשתמש בכח הליצנות במחלקותו נגד משה, 
התרעם על משה ואהרן במידת הגאווה, כמו שאמר למשה 'כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו על קהל ה', ואע"פ שהכתוב מעיד על 
משה שהיה עניו מכל אדם, וגם משה ואהרן אמרו להם 'ונחנו מה', שאין לך מידת ענווה גדולה מזו, עכ"ז בכח הליצנות הצליחו לפתות את 

 מידה שהצטיין בו במיוחד אותו צדיק.בני ישראל באותו 
ובאמת במחלקותו של קורח מצינו לשון הכתוב ויקהל עליהם קורח את כל העדה, ובאותו הלילה הסתובב בין כל השבטים בדברי ליצנות, 

כח הליצנות ואפשר לומר דלכן פחד משה רבינו שמכח ההתאספות וכמו שכתוב 'ויקהל משה' שהיה בציווי המשכן, אולי ואולי מזה יצא 
 של ליצני הדור לאמר שמשה נתעשר מתרומות המשכן ולכן הלך משה וחישב בחשבון מפורט את כל הוצאות המשכן.

ובמסילת ישרים )פרק ה'( פרק מפסידי הזהירות, אומר שאחד מהמפסידים הגדולים באדם הוא כח הליצנות והשחוק, וז"ל: כמו מגן 
החצים ומשליכם לארץ ולא יניח אותם שיגיעו אל גוף האדם, כן הלצון מפני התוכחה המשוח בשמן אשר ישמיט ויפיל מעליו כל 

 -וממשיך ואומר המסילת ישרים  -והמרדות, כי בליצנות אחד ובשחוק קטן יפיל האדם מעליו ריבוי גדול מן ההתעוררות וההתפעלות, 
ההורס כל ענייני המוסר והיראה, ע"כ לשונו, והוא אשר  ולא מפני חולשת העניינים ולא מפני חסרון הבנת הלב, אלא מפני כח הלצון

 דיברנו, שאפי' יהיה לאדם דברי שכל והגיון ודברי חכמה, מ"מ יבוא ליצנה אחת וידחה אותו ואפי' הוא נגד ההגיון והשכל.



 
  

 
 
 

)שמות, רמז קס"א( על הכתוב וכן מצינו שזה היה כוחו של עמלק שכתוב בו 'ולא ירא אלוקים' וכוחו היה ע"י הליצנות, ובילקוט שמעוני 
במשלי 'לץ תכה ופתי יערים', לץ תכה זה עמלק, דכוחו של עמלק היה בכח הליצנות, ועבודתינו בימים אלו של מחיית עמלק וימי הפורים 

ות הוא להרבות ביראת שמים ויראת אלוקים שהוא היפך כח הליצנות שמבטלת ודוחה את יראת האלוקים, וצריכים להיזהר ביתר זהיר
 שלא ליפול לכח הליצנות.

הוא מסביר 'לץ איש היין', והיינו שאחרי שהאדם מאבד את שכלו ודעתו ע"י  'לץ היין הומה שכר( על הפסוק 'א ,כ)רבנו יונה משלי וב
בו שתיית הרבה יין עי"ז יכול לבוא לידי ליצנות ומשחית את דעתו, אבל זה בשתיית יין לפני מחיית עמלק משא"כ לאחר שמעורר ל

ומתחזק במידת ירא אלוקים, הרי ממילא נכנס יין יצא סוד, וסוד הוא סוד התורה, וכמו שכתוב בשה"ש הביאני אל בית היין ובמדרש 
, שהוא לכך נאמר )שם ב( הביאני אל בית היין זה סיני שנתנה בו התורה שנמשלה ביין )משלי ט( ושתו ביין מסכתי)במדבר רבה ב, פ"ג( 

עבודתינו בימי הפורים שציוונו להשתכר ביין אבל הוא דווקא לאחר שמחינו את עמלק והאמונה איתנה בקרבינו,  יינה של תורה, וזה
 ולאחר שנתחזק במידת ירא אלוקים ואז היין הוא יינה של תורה ונכנס יין יצא סוד.

היה עוסק ו' חדשים במשכן, ג'  במדרש בסוף הפרשה, שליצני הדור היו אומרים, 'אפשר שהשכינה שורה על ידי בן עמרם', שמשה
חדשים עשאוהו וג' חדשים קפלוהו... עד שהגיע אותו חודש אמר הקב"ה למשה ביום החודש הראשון תקים את המשכן, אותה שעה 
אמרה רוח הקודש תאלמנה שפתי שקר, אותם שמליצים אחר משה, ע"כ תוכ"ד, ובבאר יוסף מסביר דבאמת למה המתין הקב"ה 

שהרי המשכן היה כפרה לחטא העגל, ועיקר חטאם בחטא העגל היה שלא המתינו בעוד כמה שעות לראות האם משה בעשיית המשכן, 
 יורד מן השמים, ולכן הכפרה היתה ע"י שימתינו לבניית המשכן ו' חדשים.

לראות שמשה צדק במאמרו,  ובאמת צריך להבין לאחר שראו ליצני הדור שמשה מחשבן ומפרט את כל חשבון המשכון, והרי נתווכחו
וא"כ למה אחרי שגמר מלאכת המשכן התחילו שוב בליצנותם לאמר שהשכינה לא ישרה על ידי בן עמרם, ובפשטות ידוע שלץ נשאר 
לץ, ואע"פ שיווכח כמה פעמים שלא צדק ועכ"ז יחזור על ליצנותו ועל פשעו, אבל גם אפשר לומר שבאמת בתחילת הפרשה אכן 

ל שנתעשר ע"י תרומת המשכן, וע"כ עשה להם משה חשבון ופירט להם את כל הוצאות המשכן, ועל מה הלך כל התלוצצו ממשה ע
הכסף והנחושת, אבל לאחר שראו שעדיין השכינה לא שורה במשכן, התחילו בליצנות מעצמם לאמר שאחר שחטאו בעגל עדיין לא זכו 

 חר ואם יחזרו בתשובה הרי ישרה שכינה ביניהם.שתשרה שכינה ביניהם, אבל על זה ענה להם שעדיין לא מאו
אמר רב נחמן כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודת אבל בגמ' מצינו המידה טובה של הליצנות והוא ליצנותא דגמ' )מגילה כה:( 

 , כוכבים דשריא
החפשיים בדרשותיו בביהמ"ד זכרון ומספרים שדרך הגאון רבי שלום שבדרון זצוק"ל היה בדרשותיו להרבות בליצנות על החילונים ו

משה, והיו הרבה מתרעמים על כך שמרבה הוא על המידה, והתלוננו על כך לפני החזון איש, אמר להם שבעת שרבי שלום יבקר בעיר בני 
מדרשותיו,  ברק אז יגידו לו שיכנס אליו, ואכן כשהגיע רבי שלום לפני החזון איש, שאלו החזון איש על כך וביקשו שיאמר לפניו קצת

ועצם רבי שלום את עיניו ואמר לו קצת מדרשותיו, ענהו החזון איש שעל זה מוסב הגמרא שהבאנו שמותר לעשות ליצנותא דע"ז, והתיר 
 לו להמשיך בכך.

 ולפי דברינו מבואר היטב דעיקר חסרון הליצנות הוא מכח קרירות ביראת אלוקים וביראת השם, אבל ליצנות שבא מכח יראת אלקים,
  והיינו שרוצה להתעורר ביראת אלוקים ורוצה להתלוצץ מבוזי הה' ומעובדי ע"ז בוודאי מידה טובה היא ומצוה להרבות בה.

ובזהירות מכח הליצנות, מספרים שפעם הגיע אדמו"ר חשוב לשמחה בארה"ב, ובאמצע ליל השמחה נכנס להשתתף בשמחת ידידו 
יחל מברכותיו להמחותן ענהו המחותן בזה"ל 'קיינער האט דיך נישט גערופן', והסתובב שהתקיים באותו לילה באולם בקרבת מקום, כשא

האדמו"ר וחזר לשמחתו, החסידים שליוו את רבם בראותם את המחזה השתוממו ורצו לקיים פסק בהאיש המחוצף שהתחצף מול רבם 
האדמו"ר שבמשך היום הגיע הבעל שמחה ההוא  ולשלם במנה אחת אפיים, אבל לפני שקימו פסק הלכו להתייעץ עם רבם, סיפר להם

להתברך אצלו, ואמר לו שנאבד לו הטלפון  וזה דחוף לו מאוד ביום השמחה, ולכן השאילו האדמו"ר טלפון אחר שהיה ברשותו, 
שני דברים,  'קיינער האט דיך נישט גערופן', ומכאן רואים -כשהגעתי לשמחתו החזיר לי את הטלפון ואמר לי שאף אחד לא התקשר אלי 

 ראשון כל שבכח הליצנות היו יכולים מיד להלקות האיש, וכן צריכים להיזהר מאוד שלא לחשוד בכשרים.
א"ל משה חייכם נגמר המשכן אתן לכם חשבון אמר להם בואו ונעשה והשל"ה הק' מביא את דברי המדרש שהבאנו בתחילת המאמר, '

מכאן ילמוד כל אדם להיות נקי מישראל, ואל יחשוב החודש(  -של"ה הקדוש )שמות ', ומוסיף על זה החשבון הוי ואלה פקודי המשכן
הרי אני מאנשי האמונה. ואעפ"י שכתוב ולא יחשבו וגו' כי באמונה הם עושים )מ"ב יב, טז(, מכל מקום ילמוד בקל וחומר בנו של קל 

 .וחומר אלף פעמים ממשה רבינו ע"ה
שו של האריז"ל והבית יוסף, שבתפילת שמו"ע היה ממתינים על שניהם ולאחר שגמרו את ובדבר זה מספרים שנהוג היה בבית מדר

התפילה התחילו בחזרת הש"ץ, ואע"פ שעפ"י רוב היו צריכים  להמתין על האריז"ל הק', אבל לפעמים היו צריכים להמתין גם על הבית 
ר, ועכ"ז אמר האריז"ל להתחיל בחזרת הש"ץ ולא להמתין, יוסף, פעם קרה שהאריז"ל גמר כבר את התפילה והבית יוסף עדיין לא גמ

לאחר התפילה הסביר להם הבית יוסף, שבאמת היום באמצע שמו"ע עלה ברעיונו דברי לימוד ולכן האריך מאוד, ולכן אמר האריז"ל 
 ם להמתין עליו.שלא צריכים להמתין, שאם הוא מאריך בתפילה היה נהוג שממתינים, אבל אחרי שעסק בלימוד הרי לא צריכי

 ומכאן רואים הענין שצריכים להיות נקי מה' ומישראל, ושלא להיראות בעיני האדם כרשע, וע"פ מה שהבאנו לעיל מהשל"ה הקדוש.
 ועבודתינו בימים אלו להתחזק מאוד ביראת אלוקים, ולהתרחק מכח הליצנות שמקרר ומשפיע לרעה, ועי"כ נזכה להתקרב לעבודתו ית'.
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