
  

  

תשע"ז -פרשת ויקהל פקודי 

  גודל חביבות נפש אחת מישראל לפני המקום

"אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה וגו', 
הקדים להם אזהרת שבת לצווי ופירש"י "ה). -(ל"ה, אקחו מאתם תרומה לה'". 

פלא, יש להתבונן בדבר נ   ".מלאכת המשכן, לומר שאינה דוחה את השבת
, עד שאפילו בניית קב"הדמחד גיסא שמירת שבת כל כך חשובה אצל ה

המשכן שמטרתה כדי להשרות שכינה בישראל איננה דוחה את השבת, אולם 
להציל  כדימחללים שבת אלפי בני ישראל הלכה פסוקה היא שמאידך גיסא 

נאבד [ובזכרוני חרותה עובדה מצעירותי ש, ספק פיקוח נפשמאפילו רק יהודי אחד 

 חלל שבת מספק שמא ימצאו אותו ויצילו אותו],יהודים ל מאות או אלפיויצאו יהודי אחד, 
שאם שמירת השבת חשובה כל כך בעיני המקום עד הדבר פלא, ולכאורה הרי 

א"כ , אינו דוחה שבת השראת השכינה צורךפילו בניית המשכן שהוא שא
אפילו גוסס ד שעלהציל נפש אחת מישראל, רק כדי מדוע מחללים שבת 

    שבת.את המחללין עליו  לחיי שעהיכולים להאריך את ימיו רק ש
כמה חביב וחשוב לפני הקב"ה נפש שאין לנו מושג  יסוד העניין הוא,אמנם 

למען שהיא יסוד הדת,  אפילו על שמירת שבתמוותר הקב"ה , ואחת מישראל
פשן של ישראל לפני חביבה נ"(פ"ב ע"ב) יהודי, וכלשון רש"י ביומא  חיי שעה של

 ,בדבר רמז ישו ".תבטל המצוה ויחיה זה הקב"ה,המקום יותר מן המצות, אמר 
להיזהר שלא לבזבז חלקים מהחיים בהבלים, שחיינו יקרים מאד לאבינו 

  שבשמים.

  כל פעולות האדם הם בגדר 'נעשית מאליה' 

 "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה'",
ולא ַתַעשה (בציר"י) מלשון הכתוב שנאמר "ששת ימים ֵתָעשה מלאכה (ל"ה ב'). 
משמע שהמלאכה בששת ימי המעשה נעשית מאליה, ודבר זה צריך (בפת"ח), 

ביאור, שהלא מלאכת האדם אינה נעשית לבד מעצמה אלא האדם צריך 
  מאליה. - מלאכתו, וא"כ מהו הכוונה ֵתָעשה לטרוח הרבה כדי להצליח ב

אמנם נראה שבאמת כל מלאכות האדם בעולם הזה הם בגדר 'מלאכה 
הנעשית מאליה', שכן אין לאדם שום כח לפעול שום דבר על ידי עשייתו, 
אלא הקב"ה כבר גזר מראש על האדם כמה יהיה לו, ועשיית האדם אינו אלא 
כלי לקיום רצון ה' שכבר גזר קודם העשיה שעל ידי העשיה יהיה כך וכך, ומה 

א נגזר משמים, לא יועילו כל העשיות וההשתדלויות שבעולם, ולכן כתיב של
ּתֵָעשה, ומשום שאין בכח האדם לעשות ולפעול על ידי מעשיו, אלא המלאכה 

  נעשית מעצמה לאחר שכבר נגזר שכן ייעשה על ידי עשייתו.
לא לחינם נכתב עניין זה דווקא בפרשת שמירת שבת, אלא להורות ונראה ש

רק אם "ששת ימים ּתֵָעשה נאי לקבלת קדושת השבת, שכן בא שזהו ת
והיינו שבששת ימי המעשה יתעסק במלאכתו מתוך ידיעה  - מלאכה" 

שפרנסתו אינה באה מחמת השתדלותו אלא הכל כבר מזומן לו משמים, אז 
", אבל יזכה לקדושת השבת וכמוש"כ בסיפא "וביום השביעי יהיה לכם קודש'

סבור שהוא מעצמו מרבה את הונו על ידי פעולתו,  אם בששת ימי המעשה הוא
שהלא יסוד עניין יום השבת הוא להיות עדות  אז אינו זוכה לקדושת השבת,

שהקב"ה בורא ומנהיג את העולם, ומי שאינו מאמין בזה אינו זוכה שישרה על 
  נשמתו קדושת השבת.

  טעם הדבר שיום כיפור נשמר אצל החופשיים יותר משבת 

מרן הגרי"ז זצ"ל התפלא מהו יסוד (ל"ה, ב'). בו מלאכה יומת", "כל העושה 
הטעם שהחופשיים שומרים על יום כיפור יותר משבת קודש, והרי באמת 

חילול יום ה, ואילו ילול שבת הוא בסקילשח שבת חמורה יותר מיום כיפור,
והשיב מרן זצ"ל, שהטעם שהחופשיים   כיפור אינו בסקילה אלא בכרת. 

יום כיפור הוא משום שאנחנו שומרים מאוד מאוד על יוה"כ,  שומרים על
ושמירת יום כיפור שלנו משפיעה עליהם שישמרו על קדושת יוה"כ, אבל 

החרדים מזלזלים ואיננו שומרים את השבת כראוי,  - אנו היות שבשבת קודש 
אין בכח שמירת שבת שלנו להשפיע עליהם. והוסיף מרן זצ"ל, שאילו היינו 

[והיינו, שהיה ניכר עלינו בשבת , מור שבת כמצוותה מתוך פחד ומוראזוכים לש
ואין זה עוד יום בתוך מעגל השנה אלא זהו זמן קדוש  –ש"קדוש היום לאדוננו" 

אז החופשיים היו שומרים גם שבת קודש כמו יום בבחינת קודש קדשים], 
  יסוד החיסרון שהם אינם שומרים שבת תלוי בנו!ש, כיפור

  ל שבתסכנת חילו

יש לפרש בדרך רמז, (ל"ה, ג'). "לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת", 
כי אם יהודי מחלל שחילול שבת הוא בעצם הבערת אש בתוך בית ישראל, 

  . שבת רח"ל, הרי הוא מדליק אש חרון אף ה' שעלול רח"ל לכלות בבית ישראל
דש רח"ל, שמעתי על יהודי אחד שנכנס למקום שחיללו בו שבת קועובדא ו

והתחיל לזעוק "הצילו, בוערת כאן אש", והם לא הבינו את כוונתו וחיפשו 
היכן יש דליקה, עד שהסביר להם את כוונתו, שאם יהודי אחד מחלל שבת 

המסכנת את בית ישראל, חרון אף ה' אש את רח"ל, הרי הוא בעצם מדליק 
  ' מעמו. ולכבות בכך את אש חרון אף ה -ועליהם להפסיק מיד לחלל שבת 

כלפי אש הכעס והמחלוקת, ת "לא תבערו אש" בזוה"ק פירשו אזהרו
שהזהירנו כאן הקב"ה שלא להדליק את אש הכעס והמחלוקת בשבת. 

ובפרט כשמתאספים יחד כל  - ובעוה"ר בשבת מצוי יותר שבאים לידי כעס
בני המשפחה, ועלול אז לבוא ח"ו כעס של אחד על חבירו כשאין עושים 

"כל הכועס (זוהר בראשית כז, ע"ב) ש להיזהר מזה מאוד, שכבר אמרו חז"ל רצונו, וי
כאילו עובד עבודה זרה", וגם אב שצריך לייסר את בנו ולחנכו, עליו להיזהר 

  לא 'כעס הלב'.ושלא יכעס אלא 'כעס הפנים' 

  האופן הראוי לתת צדקה בשמחה

"תנו", ומשום נאמר "קחו" ולא נאמר (ל"ה, ה'). "קחו מאתכם תרומה לה'", 
הוא לוקח לעצמו יותר  בכל צדקה שהאדם נותן,שהמציאות האמיתית היא ש

וזהו לימוד גדול לכל       ממה שהוא נותן, שעל ידי נתינתו הוא זוכה לחיי נצח.
אחד בשעת נתינת צדקה, שלא ישתרר על הנזקק, ולא יתן לו מתוך גאווה 

מתוך הרגשה שבאמת  ותחושה שמגיע לו הרבה תמורת נתינתו, אלא ייתן
הוא לא נותן אלא מקבל ולוקח, וישמח שהקב"ה זיכה אותו באפשרות לתת 
צדקה כדי לזכות לחיי נצח. ואשריו ואשרי חלקו של הזוכה לתת מתוך 

שמעתי מפי הגה"ק בעל ה"דברי יואל" מסאטמאר" זי"ע, ו    הרגשה זו.
שלא היה דבר  -  אצל עם ישראלעצומים הרבה עשירים שבזמנינו ישנם 

וכמו כן ישנם גם הרבה כוללים ומוסדות תורה קודם המלחמה, בישראל 
דבר שגם לא היה בישראל קודם המלחמה, והסביר שכיון  –ויראה בישראל 

כוללים ישיבות ותלמודי תורה, דאג הקב"ה  - מוסדות תורה שישנם הרבה 
לקיומם והעמיד בד בבד גם הרבה גבירים שבכוחם להחזיק את מוסדות 

והוסיף שאם החרדים היו מתנזרים ומתבדלים תורה ברחבי העולם, ה
הקב"ה מעמיד לנו עוד מהרשעים ולא היו מקבלים כסף מהרשעים, אז היה 

, שכפי הצורך כך מעמיד הקב"ה עוד שיוכלו להחזיק את המוסדות עשירים
 והרי    , עכ"ד. ועוד עשירים שיוכלו להחזיק את מוסדות התורה והיראה

כל סיבת עשירותו של העשיר באה לו רק כדי שייתן צדקה, ונמצא שלפעמים 
א"כ שהרבה יותר ממה שהעשיר נותן לעני הוא לוקח לעצמו, שהרי לולא 

  שמא לא היה נעשה עשיר כלל.נתינתו 

  משך היום הליכותיו בכל בן תורה ניכר בעיקר בבין הזמנים וב

ש להבין מהו החידוש בכך י(ל"ה, כ'). "ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה", 
שיצאו מלפני משה, והרי כיון שנאמר בתחילת הפרשה "ויקהל משה את כל 
עדת בני ישראל", א"כ הדבר פשוט שלאחר גמר האסיפה הם יצאו מלפניו, 

כוונת שוביאר בזה הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל,       ומהו החידוש בכך.
צאו עתה מלפני משה, וכמו הפסוק הוא שהיה ניכר עליהם ביציאתם שהם י

שלהבדיל ניכר על שיכור היוצא מבית מרזח שהוא מתנועע, כמו כן היה ניכר 
שנבלע בהם ההשפעה של משה רבינו  -על עם ישראל שיצאו מלפני משה 

ויש להוסיף בזה עוד ביאור, שעיקר ההוכחה שנבלע       לנהוג ביראת שמים.
צאו מלפני משה, שכיון שגם אז בהם השפעת משה רבינו, היה דווקא כאשר י

המשיכו לנהוג ביראת שמים, בהכרח שנבלע בהם השפעת משה רבינו, אבל 
ממה שנהגו ביראת  -טרם שיצאו, עדיין לא היה מוכח שנבלע בהם השפעתו 

ותמיד הוי מרגלא בפומיה דמו"ר הגה"צ רבי משה        שמים בפני משה ממש.
תואר מיוחד למי שאף בשעה שהוא  שניידער זצ"ל, שהתואר "בן תורה" הוא

יוצא מבית המדרש ניכר עליו שהוא קשור לתורה ודבוק בה בכל הליכותיו, 
שגם כאשר הוא  -והוא נקרא "בן תורה" כעין התואר "בן עיר שהלך לכרך" 

נמצא בכרך הוא קרוי בן עיר כיון שהוא רגיל בעיר וקשור בה, וגם "בן תורה" 
בית מדרש, ניכר עליו בהליכותיו ובתפילתו היינו מי שגם כשהוא יוצא מה

ובברכותיו ובצורת דיבורו ובאכילתו שהוא קשור בתורה ורגיל בה, וכן ניכר 
הדבר גם בבין הזמנים או בימי שישי ושבת, שמי שלומד בהתמדה גם אז, אות 

ידידי ושמעתי מ   והרי הוא ראוי לתואר "בן תורה".  –הוא שהוא קשור בתורה 
שדברי תורה (ט"ז.) אל שוימר ז"ל, לבאר את דברי הגמרא בברכות הרה"ח ר' יחי

, שכמו שבמקווה כתב הכס"מ "מעלה את האדם מטומאה לטהרה"נחל שהם כ
שהטובל במקווה נטהר רק כשעולה מהמקוה אבל לא (סוף פ"ו מאבות הטומאה) 

אין ניכר על האדם שהוא נטהר על כשהוא בתוך המים, כמו כן גם בדברי תורה 
והיינו בימי בין הזמנים או  –לימוד התורה אלא כשהוא 'יוצא מהתורה'  ידי

, שאם גם אז הוא נוהג כבן תורה, כשהוא יוצא לרחוב ואינו נמצא על יד הגמרא
  אות הוא שהתורה נבלעה בקרבו וטיהרה אותו.

  זכות האשה שממריצה את בעלה לתת צדקה ביד רחבה

הנשים" כעין  עליש לפרש כוונת הלשון "(ל"ה, כ"ב). ", הנשים ויבאו האנשים על"
", ופירש רש"י שם בניםעל אבות  "והשיב לב(ג' כ"ד) כי מה שכתוב בסוף מלא

  בן פרחה ז"ל נלב"ע כ"ח אדר תשס"ו  יעקב מקורבי רבינו שליט"א לע"נ אביו הר"רמ יוסף נפוסי שליט"אהר"ר  ידידינונדבת 
 

  רנבוךשט "מאמר ממרן פוסק הדור הגר"מ לפי החיפוש   "נדרים פלוס"להוצאות הדפסת והפצת המאמר, בעמדות הממוחשבות של  ניתן לתרום
  



 האבות שיחזרו ללכת הבנים", והיינו שהבנים ידברו על לב ידישהכוונה "על 
שהאנשים  - " "על הנשיםבדרכי המקום, וכך גם כאן יש לפרש בכוונת הלשון 

      ם, כי הנשים דיברו על ליבם של האנשים לתת.הנשי ידינתנו על 
לפתוח ידיהם לצדקה ביד רחבה,  –וביד הנשים להטות את לב בעליהם לטוב 

לסגור את ידיהם מלתת צדקה, ובעוה"ר ישנם פעמים שהבעל  –או לרע ח"ו 
נזקק לקבל את המשולחים הבאים לבקש ממנו צדקות דווקא במשרד ולא 

מהצדקות שהוא נותן, וכאן הכתוב מעיד שהנשים בבית כדי שאשתו לא תדע 
היו חושקות כל כך לתרום למשכן עד שהם גררו את בעליהם אחריהם 

ואשרי האישה ששמחה         והפצירו בו לזכות במצווה ולתת ביד רחבה.
קה ביד רחבה, ואם היא גם ממריצה את בעלה לתת צד כשבעלה נותן צדקה,
  "גדול המעשה יותר מן העושה".) (ב"ב ט'חז"ל שהרי אמרו  היא זוכה בזכות רבה

  ללמוד על מנת להורות –דרך הלימוד 

נתן  ולהורות ' במסורה,בכתב בבעל הטורים "(ל"ה, ל"ד). "ולהורות נתן בליבו", 
שהיה בצלאל יודע להורות לבני , (ויקרא י יא)את בני ישראל  ולהורותבלבו. ואידך 

(פירוש, ממה שנכתב שני פעמים בתורה תיבת "להורות", אנו . ישראל בכל מיני חכמה

ויש להעמיס עוד בכוונת מסורה זו, שכדי שיוכל           רואים שיש שייכות ביניהם).
ו"להורות את בני ישראל", צריך הוא להיות בגדר  - האדם להיות מורה הוראה 

"לאסוקי  -" ותלהורללמוד בדרך של " ליבו", והיינו שייתן בליבו"להורות נתן 
שמעתתא אליבא דהלכתא", אבל אם לא ייתן לב איך יוכל לפסוק להלכה 
ולמעשה מתוך הסוגיות שהוא עסוק בהם, אלא ילמד את הסוגיות בדרך 
לימודו כרגיל רק כדי להבין או לפלפל או להעמיק, הוא לעולם לא יוכל 

הוא להורות הוראה, שכך הוא טבעו של אדם שרק אם כבר בשעת הלימוד 
הוא יכול להורות הוראה מתוך  –נתן דעתו וליבו ללמוד על מנת להורות 

הרבה תלמידי חכמים העוסקים בתורת ה' יומם ב"ה והיום ישנם           לימודו.
ולילה, אבל יש שאינם משימים על ליבם איך להוציא הוראה והלכה מתוך 

א אליבא לימודם, והם מפסידים את עיקר מעלת הלימוד "לאסוקי שמעתת
ואם אך ישימו ליבם בשעת הלימוד איך להוציא הלכה מתוך הסוגיא דהלכתא", 

וילמדו על מנת להורות, הם יוכלו להתעלות הרבה ולהגיע לעיקר מטרת  -
  הלימוד "לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא". 

  שידברו כנגד ת"חרשעים  הקב"ה מסובב בכל דורטעם הדבר ש

(ילקוט שמעוני פקודי, רמז תי"ד, וכ"ה בשמו"ר, נ"א, ו') במדרש א). (ל"ח, כ""אלה פקודי המשכן", 

 כן לא שנאמר מאמינו והקב"ה -עמהם  משה חשבון עשה כאן איתא "למה
 אומרים והיו לגנאי אחריו מדברים ישראל משה ששמע אלא ,'וגו משה עבדי
 יהודים, משל שותה יהודים, משל אוכל כרעיו, ראה שוקיו, ראה צוארו, ראה
 מלאכת על ששלט אדם ריקה, משיבו, וחברו יהודים, משל לו שיש מה וכל

 חייכם להם אמר כך משה ששמע כיון. עשיר שיהא מבקש אתה אין המשכן
  ע"כ. ,המשכן" פקודי אלה שנאמר חשבון לכם נותן אני נגמר משהמשכן

הדבר מבהיל שהוציאו לעז על משה רבינו עבד ה', ואף שעשה נפלאות לעיני 
עד כדי שהוצרך לתת  - ראל, מ"מ חשדו אותו שגזל מכספי המשכן כל יש

חשבון מפורט על כל הכסף שהגיע אליו לצורכי בניית המשכן וכליו, להוכיח 
ובדומה לזה מצינו גם בזמן מחלוקת קרח ועדתו,      להם שלא גזל כלום.

) ע"ב י"ח (מו"קשחשדו ישראל את משה רבינו באופן מבהיל, וכמו  שאמרו חז"ל 

שלא תזנה עם משה רבינו. אלא שהדברים צריכים  לאשתו קינא אחד שכל
  ביאור, שהיאך דיברו סרה על משה רבינו באופן נורא כ"כ.

אכן הביאור בזה הוא, שאדרבה, דווקא משום עוצם גדלותו הזמין לו הקב"ה 
כי באמת אין זה עונש כלל עבורו, אלא כולו לטובתו שידברו עליו לשון הרע, 

כל הזכויות של מדברי לשון , וכמבואר בספרים ששעי"ז מתרבה זכותו ריווח,
בספר  מובא(ל"בית יוסף"  ךאהמלהרע עוברים למי שמדברים עליו, וכמו שאמר 

ואשר קמו לנגדך אין להרהר כי הם לא הזיקום אלא ""מגיד מישרים" פרשת ויקהל) 
 ותיו ונותנים לו,כי מי שאומר לשון הרע על חבירו מנכין לו מזכויהועילו לך, 

ואלו הוה ידעי בני נשא דא, הוי חדאן כד שמעין דאמרי ביש מנהון, כאילו הוה 
העולה לגדולה ובשם החת"ס איתא שהטעם ש    יהבי לון כסף או זהב", עכ"ל.

בדרך כלל כשאדם הוא משום ש (וכדאיתא בסנהדרין י"ד.)מוחלין לו כל עוונתיו 

ן הרע, ולכן כל עוונותיו מסתלקים ממנו נעשה לרב במקום, מדברים עליו לשו
  ומזדקפים לראשם של מדברי הלשון הרע. 

  מעלת ונחיצות עריכת חשבון הנפש בכל יום

מבואר כאן בפרשה שמשה רבינו ערך חשבון (ל"ח, כ"א). "אלה פקודי המשכן", 
מפורט על כל הכסף שהופקד בידו לצורך תרומת המשכן, כמה קיבל, ולמה 

פרט, והוכיח לכל ישראל שלא מעל בפקדונו, וכל פרוטה הוציא כל פרט ו
  ופרוטה באה לייעודה הנכון ולא הלכה לאבדון.

, שמכאן יש לכל אחד להתעורר לערוך גם חשבון עם נפשוובספרים איתא 
שהלא הקב"ה מסר לכל אחד בפיקדון נשמה קדושה וטהורה, וכאשר יחזיר 

יו בעולם הזה, אז ידרוש לאחר גמר ימי שנות -האדם את נשמתו בבא העת 
ממנו הקב"ה חשבון מפורט על כל רגע ורגע שהנשמה הייתה בקרבו, ומה 

האם הקדישו לתורה ולמצוות או  - עשה בזמן היקר שקצב לו הקב"ה 
אם נתן צדקה, או שהשחית את  -שהשתמש בו להבלים, וכן מה עשה בממונו 

ון למי נתן, והיאך כספו להבלים, וגם אם נתן צדקה כראוי, באים עמו בחשב
אם מתוך עצבות או מתוך שמחה, ואם שימח את המבקש, וכדו'.   - נתן 

והחכם עיניו בראשו ונזהר מאוד בכל ימי חייו מכל חטא, ביודעו שאח"כ 
והוי מרגלא בפומיה דהחפץ      יצטרך לתת דין וחשבון מפורט על כל מעשיו. 

כללית בלא להיכנס חיים, "לעתיד לבוא הקב"ה ישאל אותנו שאלה אחת 
ושמעתי מפי     'האם היית חי בחשבון', ובזה נכלל כל הפרטים".   - לפרטים 

, שהגר"ח זצ"ל אמר לו פעם "מיד הגר"ח מבריסק זצ"לאחד מבאי ביתו של 
כשאני קם בבוקר אני עושה חשבון מה בדיוק עלי לעשות היום ואיך למלא 

ה אני עושה חשבון בשנית כל רגע ורגע כרצונו יתברך, ובלילה קודם השינ
     לבדוק האם אכן מילאתי את חובתי ועשיתי את שהיה מוטל עלי לעשות".
וידוע שהגר"ח מבריסק זצ"ל היה לומד בכל יום ארבעים דפים בבקיאות 

היה מלבד כל עומק עיונו, והיה מתעסק הרבה בגמילות חסדים, ומ"מ לא 
א היה עושה חשבון הנפש הניח דעתו על ידי מעשיו הטובים, אלרגוע ולא 

  מידי יום לבדוק את מצבו, והיה חושש שמא יש בידו איזה הנהגה שלא כדין.

  קדושת האדם על ידי קיום המצוות

אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה ופירש"י ". (ל"ט מ"ג)"ויברך אותם משה", 
  ".במעשה ידיכם, ויהי נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו וגו'

"לך ה' חסד ס"ב י"ג) (תהלים באת הפסוק ו בספרים עפי"מ שפירשיש לפרש בזה 
קשה איזה חסד הוא שהקב"ה שהרי לכאורה כי אתה תשלם לאיש כמעשהו", 

(ועי' גמ' משלם לאיש רק כמעשהו, והרי זהו בגדר "תשלום" ולא בגדר "חסד", 

כל מצווה בהנה ש, הקדוש) הבעש"ט(ושמעתי כן בשם בספה"ק בזה  וופירשר"ה י"ז ע"ב), 
שהאדם עושה כראוי, הוא בונה פרקליטים ולפעמים עולמות כפשוטו, 
והקב"ה משלם שכר לאדם כאילו הוא בעצמו ברא את העולמות, ואע"פ שלא 
האדם ברא את העולמות אלא הקב"ה, מ"מ הקב"ה מחשיב לאדם כאילו הוא 

יינו וה - "כי אתה תשלם לאיש כמעשהו"  הכוונהעצמו יצר את העולמות, וזהו 
הוא וכביכול  –זה מעשה שלו שמשלם לאדם על עצם בריאת העולמות כאילו 

ועפי"ז יש לפרש שזהו מה שבירכם משה רבינו     בעצמו עשה את העולמות.
והיינו שהשראת השכינה תיחשב כ"מעשה  –"שתשרה שכינה במעשה ידיכם" 

לכם ידיכם", ואע"פ שבאמת אין זה אלא תוצאה ממעשיכם, מ"מ הקב"ה יתן 
  שכר על השראת השכינה כאילו אתם בעצמכם הבאתם את השכינה בידיכם.

  הימצאות הקב"ה בתוכנו גם בגלות

"תהיה" הוא (מ, ל"ח). ", ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם"
לשון עתיד, ונראה שרמז יש בזה לישראל לדורות בזמן שאנחנו בגלות, שגם 

מ בכל בחשכת הגלות בהסתר בתוך הסתר, מ" -כשנהיה במצב של "לילה" 
, תמיד תשרה אש השכינה מסע וגלות שאנו נדחפים ומגורשים ממקום למקום

נמצאת עמנו היא אף שאנו לא רואים אותה בעיני בשר, אבל ו בתוכינו,
", ומי עמו אנכי בצרה"(תהלים צ"א, ט"ו) מאירה לנו כאש, וכמוש"כ במסעות שלנו ו

ואם היינו זוכים קשר רוחני ודבקות בשכינה הקדושה.  שזוכה מרגיש גם כיום
 .להרגיש בכל רגע שהשכינה עמנו ממש, לא היינו באים לידי חטא

  ף זצ"להגאון רבי נפתלי סאלא -מבני החבורה שנאמרו לפני מיטתו של אחד המיוחד  דברים
  ייסורים מהמחלה הנוראה ה"י שנותלאחר  אשר נפטר בקיצור ימים ושנים רח"ל 

(שה"ש, ו, ב'), ", שם לרעות בגנים וללקט שושניםודודי ירד לגנו לערוגות הב"

הקב"ה לקח מאתנו שושנה ממש, הוא היה עבד ה' כפשוטו, תמיד חשב רק 
מה הקב"ה רוצה מאתו, הוא עסק תמיד בתורה והמצוות ומעשים  - דבר אחד 

מידות טובים, עמד על המשמר בכל פרצה ופרצה בדת, קידש ימיו, היה בעל 
טובות ובעל ענווה, היה ירא חטא, וגם לימודו היה להלכה למעשה, בכל דבר 
היה שואל ומתייעץ והיה פחד אלוקים לנגד עיניו, אין לנו עכשיו אפשרות 
לפרט כל מעלותיו, ובוודאי הוא בא לשמים עם הרבה זכויות.      "הצדיק אבד 

ינו לחשוב על מה עשה עלואין  איש שם על לב כי מפני הרעה נאסף הצדיק", 
, ולמה נטל מאתנו תלמיד חכם כזה, שהניח אחריו אלמנה ויתומים ה' לנו ככה

אנחנו רואים בזמן האחרון שהמחלה הנוראה מתפשטת והנה שבורי לב.     
וגם תלמידי חכמים נאספים מהמחלה הנוראה, "בילע ה' ולא  יותר ויותר רח"ל,

בנות, ואנחנו הרי יודעים שהקב"ה הקב"ה לוקח מאתנו עוד ועוד קר –חמל" 
הוא רחום וחנון ואין גבול לרחמנות שלו, ועלינו לחשוב איך לתקן את דרכינו.    

כל המבזה "(שבת קי"ט ע"ב) והנה הגרי"ש אלישיב זצ"ל פירש מה שאמרו חז"ל 

", שהמבזה תלמידי חכמים נענש במחלה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו
שהמחלה הנוראה נה, ואמר הגרי"ש זצ"ל שיש לומר כזאת שאין רפואה ממ

שהלא זהו מחלה הזאת באה כעונש לעם ישראל על ביזוי תלמידי חכמים, 
ובזמנינו הלא יש קטגוריה בין תלמידי חכמים,    שהרבה פעמים אין לה רפואה.

, ואז יוצא חרון אף ה' עלינו ורבים נכשלים בעוה"ר בעוון ביזוי תלמידי חכמים
ולוקח הקב"ה דווקא את המובחר שבמובחר בנות לכפר על הציבור, ומחפש קר

      , כקרבן מובחר לכפר על עם ישראל.שלא היה לו שייכות כלל לעוונות הדור
ואני מבקש ממנו מחילה, לא רק משמי אלא בשם כולנו על שלא כיבדנו אותו 

תו כראוי לכבוד תורתו, שהרי הוא התהלך אצלינו בפשיטות ולא כיבדנו או
כראוי. ועכשיו הציבור מחויבים לדאוג למשפחה, ולפעול ולעשות בשביל 
האלמנה והיתומים שהניח אחריו. ואנחנו מבקשים ממנו שיהיה מליץ יושר, 

אלמנה והיתומים שהניח אחריו, ויבקש רחמים על שארית ישראל, ועל ה
ימהר אנחנו סבלנו כבר די והותר, גזירה אחר גזירה, ואנו מתפללים שהקב"ה 

  ויחיש גאולתינו ונקבל בקרוב פני משיח צדקינו.
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