
  
פירש את (לקוטי יהודה)  זצ''ל פקודי וגו' (ל''ח, כ''א) האמרי אמת אלה

הסמיכות של פרשת ויקהל לפרשת פקודי בדר� רמז, וג
 הטע
 שה� 
 נאמרכמו ש ,הוא מלשו� זכרו� ''פקודי''נקראות ביחד, והוא משו
 שמלת 

ויקהל  ,(בראשית) ''פקוד יפקוד אתכ
 והעלה אתכ
'' ורמזה לנו התוה''ק
אז אלה  ,כשיהיו כל בני ישראל בקהלה ואגודה אחת ,משה את כל עדת בנ''י

יהיה בעזהי''ת הפקידה לגאולה שלימה במהרה, ויבנה בית המקדש  ,פקודי
כמ''ש אח''כ בסדר ויקרא, כ� יעזרנו השי''ת  ,להקריב קרבנותיו באהבה

  במהרה בימינו אמ�.
  

הוא מלשו� חשבו�,  ''פקודי''שמלת והיינו , וי''ל בדר� זה אבל באופ� אחר
הכס� והזהב והנחשת שכלל ישראל התנדבו  נכתב חשבו� דבפרשת פקודי

כשיהיו כל בני  ,ויקהל משה ,בשביל בני� המשכ�, ורמזה לנו התורה הקדושה
דרק אז יהיה שיי� לעשות  ,אז אלה פקודי ,ישראל בקהלה ואגודה אחת

 ,שכ�, דרק כשיש אחדות ביניה
חשבו� על כל הכס� שקבלו בשביל בני� המ
אבל כשיש ח''ו פירוד  ,יכולי
 לעשות חשבו� ,ואי� אחד חושד את חבירו


עדיי� כל אחד יחשוד שמא החשבו� , שלא יוכלו לעשות שו
 חשבו� ,ביניה
  אינו אמת.  

  
 ''פקודי''מלת , שפי' עפ''י דברי דו''ז הקדושת יו''ט זצ''לוי''ל באופ� אחר, 
דרק מי שמוצא את עצמו  ,לא נפקד ממנו איש , כמו שנאמרהוא לשו� חסרו�

והוא בתכלית  ,שחושב שא''א שהקב''ה ישרה שכינתו בתוכו ,מלא חסרו�
עה''פ מרו
 וקדוש  ,כמו שאיתא בפ''ק דסוטה ,א עיקר המשכ�הוזה  ,הענוה

חד אמר אתי דכא, וחד אמר אני את  !  ר''ה ור''ח ,אשכו� את דכא ושפל רוח
מרכי�  ! ואני מגבי' עד ששוכ� אצלי. אני את דכא !  'י אתי דכאופרש' ,דכא

 ,אחז''ל אי� אני והוא יכולי� לדור וכו' ,שכינתי אצלו. ולהיפ� מצינו בגבהות
אשר  וראי' לזה שנאמר מעולה להשראת השכינה יותר מענוה, אי� דברש

 ,שהי' משה של
 בתכלית השלימות מובחר היצורי
 ,פקד עפ''י משה דייקא
 ולפ''ז י''לוג
 נאמר והאיש משה עניו מאד.  ''ונחנו מה''ואעפ''כ אמר 

דלהיות ישראל במדריגה גדולה  ,ויקהל משה ,דרמזה לנו התורה הקדושה
היינו ע''י ענוה, דכשיש  ,שיי� רק ע''י אלה פקודי ,של קהלה ואגודה אחת

י� לא שי ,וכל אחד חושב שהוא מעולה מחבירו ,ח''ו בעלי גאוה ביניה

 .
  אחדות ביניה
  

וכדאי להזכיר מה שכתב זקני הישמח משה זצ''ל (מובא בקדושת יו''ט) 
שחקרו האי� הב'  ) תבאמו ותטעמו בהר נחלת�,, ט''ו, י''זפסוק (שמותעל ה

הקב''ה בחכמתו ראה שאי� ש והסביר וכי היו לריק ח''ו. ,מקדשות נחרבו
אשר כוננו היוצר  ,לקבל ולסבול את קדושת ביהמ''ק הג' ,בכח האר" הגשמי

לולא הב' מקדשות הראשונות אשר עמדו במקו
  ,ליסדו על מכו� הר ציו�
קדושת ביהמ''ק  וע''י קנתה האר" קדושה עדי תוכל לקבל ולסבול אור ,הזה

היינו  ,תבאמו ותטעמו בהר נחלת� ,וזהו כוונת הפסוק הג' המקווה לעתיד,
עז''נ מכו�  ,וא
 תאמר א''כ מה תועלת ממנו ,ל ש
 חורבנ
דקראו הר ע

הפסוק ואלה  ,פי' זקני הייטב לב זצ''ל לפ''זו לשבת� פעלת ה' דייקא.
 א)יתפרש בג' אופני
.  ''פקודי''דהנה מלת  ,פקודי המשכ� משכ� העדות

שעתיד לפקוד ולחרוב  ,זכירה. וז''ש אלה פקודי המשכ�ג) חסרו�.  ב)מני�. 
כ''א זה  ,ובודאי אינו פועל לריק ,המשכ� בעד העוונות של כלל ישראל

כלומר שזה עדות על מקדש השלישי  ,נזכר עפ''י משה –העדות אשר פקד 
  שאמר משה מכו� לשבת� פעלת ה'. ,העתיד

  
ויפל על צוארי בנימי� אחיו ) מ''ה, י''דבראשית, ולפ''ז נ''ל לפרש הפסוק (

פרש''י על שני מקדשות שעתידי� להיות בחלקו של בנימי� וסופ�  ! ויב�
הט''ז (דברי דוד) למה בכה עכשיו על חורב� בתי מקדש.  צ''עליחרב עכ''ד. 

 ,כי מעשה אבות סימ� לבני
, ורמז שיהיו ישראל כאבודי
 בגלות תי'

  .ויחזרו למקדש שלה
 ע''י בכי, כמ''ש בירמי' בבכי יבאו ובתחנוני
 אוביל

  
מהו ש ,שג
 ליוס� ובנימי� הי' קשה קושיא זובאופ� אחר, י''ל  דברינוול

אבל עכשיו כשיוס� התגלה  של הבתי מקדשות א
 עתידי� ליחרב, התועלת
וכמו''כ יהי' בבתי  ,הטוב בה דג
 בהסתר פני
 נכלל ,הבינו דבר חדש ,לאחיו

שהוא  ,אבל נכלל בזה טובה ,שאע''פ שסופ� ליחרב ,המקדשות העתידות
נמצא דע''י התגלות של  הנ''ל, הכנה לבית המקדש השלישי וכדברי זקני

אע''פ שסופ� ליחרב, ולכ�  ,הבינו התועלת של הבתי מקדשות ,יוס�
נכלל בזה , שאע''פ שהיו בוכי
 עלי' ,כשנתגלה לה
 העני� של חורב� הבית

  וע''ז היו בוכי
. ,אבל עכ''פ הי' חורב� ,דבר טוב
  

 אשר פקד על פי משה (ל''ח, כ''א) פקודי המשכ� משכ� העדת) אלה ב
�''על פי משה'' ולא אמר אשר פקד משה  על זה שנאמר הקשה האור החיי

לרמז למקדש  ,שני פעמי
שנאמר ''משכ�''  ! פרש''יעפ''י  וי''לעכ''ד. 
 ילואש ! ואיתא במדרש .ני חורבני� על עונותיה� של ישראלשנתמשכ� בש

 ,כוונת הפסוק ולפ''ז י''לבהמ''ק.  לא נחרב ,נכנס משה רבינו לאר" ישראל
משכ� העדות אשר פקד ר''ל (מלשו� חסרו� כמו שכתוב ויפקד מקו
 דוד) על 

 ,והיינו שע''י שחטא משה בפיו במי מריבה ,פי משה ר''ל ע''י פיו של משה

ממנו  נחסרא נפקד וגר
 שלא יכנס לאר", וממיל ,שאמר שמעו נא המורי
  חת
 סופר)מצאתי כ� בהבית המקדש. (שמחתי ש

  
, על עונותיה
 של ישראל לטובת
המשכ� הי' משכו� דזה  – ביתר ביאור
נא המורי
'' דא
 לא  דיבור של משה רבינו בזה שאמר ''שמעוהנתחדש ע''י 
ויחר אפילו כשחטאו, ואז  בית המקדש לאר", לא נחרבנכנס הי' אמר כ�, ו

  ל, ויהיה כליונ
 במקו
 חורב� הבית רח''ל. ישרא א� ה' בשונאי
  

הנה מבואר בחז''ל ש )(אר� חמדה מלבי''�הבאופ� אחר, עפ''י דברי וי''ל 
שהקב''ה מחל לישראל על חטא אע''פ  ,מחני נא מספר� ! כשאמר משה

שבמעשה המשכ� בפרשת תצוה הי' ראוי  ,מכל מקו
 נתקיימה קללתו ,העגל
.
מדוע נמחק דוקא במעשה צ''ע  להזכיר את שמו בכל דבר ונמחה מש

בונה המקדש באר"  הי' משהשא
  ,עפ''י מ''ש בעירובי� ותי' המשכ�.
נצר� המשכ� שלכ� י''ל לפ''ז ו. הלא הי' כל אומה ולשו� שולטת ב ,ישראל

ולכ� לא הזכיר שמו בפרשת בת
, להיות משכו� על עונותיה
 של ישראל לטו
לא יוכל להחרב ולהיות  ,דא
 הי' מעשה המשכ� מתייחס למשה תצוה,

וא
  ,ועתה א
 תשא חטאת
 ,הפסוקוזהו כוונת למשכו� בעד כלל ישראל. 
 ,שרמז בדבריו בי� א
 ישא לחטאת
 בי� לא ישא ,אי� מחני נא מספר�

די שיוכל לשפו� חמתו , כעכ''פ ימחנו מספרו במעשה המשכ� לטובת ישראל
משכ� העדות אשר פקד ר''ל כוונת הפסוק כא�, וזהו  אבני
.עצי
 ועל 

של  דיבורה(מלשו� חסרו� כמו שכתוב ויפקד מקו
 דוד) על פי משה ר''ל ע''י 
של  ר�, הי' המשכ� נתמשכ� על עונותיה
אמר מחני נא מספש , בזהמשה

  . עליה
 ולא אבני
ו, והקב''ה שפ� חמתו על עצי
 לטובת
 ישראל
  

חידוש זה,  רבינו אמר ''מחני נא מספר�'' חידש זה שמשה – ביתר ביאור
 מעלה עוד בה ישהשארת השכינה וכדומה, של המשכ�,  שחו" מכל המעלות

, וזהו כוונת הפסוק על עונותיה
 של ישראל לטובת
שהוא משכו�  ,גדולה
דש יחשמשה פקודי המשכ� וגו' אשר פקד על פי משה ר''ל  אלה ,הנ''ל

על עונותיה
 של ''בפיו'' בזה שאמר ''מחני נא מספר�'' שהמשכ� הוא משכו� 

  . ישראל לטובת

  
איתא במדרש דכשבאו האויבי
 , שהנה וי''ל עוד עפ''י דברי הריטב''א

 ! תא בב''ב הנה איד צ''עו את הכרובי
 שהיו מעורי
 זה בזה. מצא ,להיכל
וכתיב אל הכפורת יהיו פני הכרובי
.  ,רמי כתיב ופניה
 איש אל אחיו

ומשני כא� בזמ� שעושי� רצונו של מקו
 איש אל אחיו, וכא� בזמ� שאי� 
 ,
עושי� רצונו. ולכאורה בשעת החורב� היו ודאי אי� עושי� רצונו של מקו

ושפ� הקב''ה  ,דכשחרב הבית המקדש ותי'וא''כ אי� היו מעורי
 זה בזה. 
ת
 עונ� בת ציו�,  , כמ''שנתכפרו עונותיה
 של ישראל ,חמתו על הבית

 היו עושי� רצונו של מקו
.שבעת החורב�  נחשב וא''כ
 

מזמור  – מזמור לאס  אלקי� באו גוי� בנחלת�) ע''טהנה בתהלי� נאמר (
 וי''לוכי מזמור הוא הלא קינה הוא. צ''ע  ר על חורב� בית המקדש.זה נאמ
) כלה ה' את חמתו, שפירש עפ''י המדרש איכה (ד', י''א ,רש''י ש
פעפ''י 

ובמה כלה ויצת אש בציו�, מזמור ושיר הוא ששפ� חמתו על עצי
 ועל 
משל למה הדבר דומה  – וכ� איתא בילקוטאבני
, ולא עשה כלי' בבניו. 

 ,ולא הי' שומע לו, מה עשה המל� נתמלא עליו חמה ,למל� שהי' לו ב� קשה
והי' קורע את הכל ומשלי� לאשפה, והי' מחת�  ,ונכנס לתו� חופתו של בנו

והשלי� הב� מתוכו, אמר המל� טוב שקרעתי חופתו  ,ומקרע עד שקרעו כולו
ולא הרגתיו בחמתי, שאילו הרגתיו בחמתי ב� אחי הי' יורש אותי,  ,של בני

בעצי
 ומוטב שיירשני בני, כ� אמר אס� לא מוטב שהפיג הקב''ה חמתו 
ואנחנו עמ�  ,ובאבני
 ולא בבניו. ואפשר מטע
 זה הוא גומר את המזמור

לרמז שאע''פ שחרב  ,נודה ל� לעול
 לדור ודור נספר תהלת� ,וצא� מרעית�
  כלל ישראל חי לנצח, ואי� ל� מזמור גדול מזה.  ,בית המקדש

  
האי� שיי�  שלכאורה צ''עשזהו הקשר בי� תחלת המזמור לסופו,  וי''ל עוד

וי''ל לומר ''נודה ל� לעול
'' דמשמע שיש לשבחו אפילו בעת החורב�. 

, דאפילו בשעת החורב� צרי� להודות לה' בזה ששפ� חמתו על עצי
 ואבני

  

 

פרשת 
  פקודי

 ע''ותש
  לפ''ק



לרמז שג
  , שבאנמצא כיו� שהתחיל הפרק במזמור ולא עשה כלי' בבניו,
'' דהיינו יש ''נודה ל� לעול
 , גומר אותההחורב� הי' טובה בשביל ישראל
 להודות לה' אפילו בעת החורב�. 

  
אב''ד ור''מ ק''ק פלאצק)  ,המלא העומר (רשכבה''ג ר' ארי' ליב צינ� זצ''ל

כמבואר בפסוק  ,יש להחיצוני
 שליטה עליו ,דבר שנעשה ע''י חשבו�פי' 

א� י''ל שהי' כוונתו ית' שעתיד המשכ� , ולא יהי' בה
 נג� בפקוד אות

בעונותיה
 של ישראל ולכפר עליה
, כמ''ש חז''ל ששפ� חמתו להתמשכ� 
עפ''י חשבו�, ולכ� אמר  המשכ� על העצי
 ועל האבני
, לכ� בכוונה נעשה

שעני� פקודי המשכ� שנעשה במני� זה לפי שפקדתי  ,בחטא העגל וביו
 פקדי
.
   עליה
 חטאת
, וצרי� המשכ� לכפר בעד

  
אמרו חז''ל שאי� הברכה שורה  שהנה, הקדושת לויעפ''י דברי עוד וי''ל 

בדבר המדוד, והנה כא� במלאכת המשכ� שנעשה הכל עפ''י חשבו� ובמדה 
ואעפ''כ הברכה הי' שורה עליו, והטע
 הוא אשר פקד על פי משה  ,הקצובה

שהי' בקדושה ובדביקות עליו�, ומני�  ,ר''ל מחמת שיצא המני� מפי משה
 ולפ''ז פי' הפסוק (בשיר השירי�, פ''ז)שנעשה באופ� זה נתוס� בו ברכה. 

בכל מקו
 שנת� בו , שהנה שורש עי� רעה הוא בלע
ש ,עיני� ברכות בחשבו�
עיניו הי' מקלל באותו דבר, מחמת דכשהרשע הסתכל באותו דבר הפריד 
אותו משורש העליו� של מקור החיי
 שהי' להוט אחר אותו הדבר, והי' 

בכח הש
 ית' שיש בתוכו, אבל גבי זרע  הדבר נחשב בעיניו, אבל לא הסתכל
ובא לידע מני�  ,דא� בדבר שיש בו חשבו� ,ישראל כתיב עיני� ברכות בחשבו�

אעפ''כ הסתכלות הזה אינו מזיק, מחמת שאיש הישראלי בכל דבר  ,ומספר
אז רואה בכח הבורא שנמצא בו, וכיו� שמקשר  ,שהוא רואה ומסתכל עליו

ממשי� ברכה ושפע ממקור עליו� על הדבר  י'יאז בהרא ,הדבר ההוא לשרשו
ההוא, וזהו כוונת הפסוק שעיני� נעשו כמו ברכות ומעינות של השפעות א� 

דכיו� דהחשבו� של המשכו� נעשה ע''י משה,  ולפ''ז י''ל בדבר חשבו�.
בה עוד מעלה,  בה, יש , שחו" מכל המעלות שישברכה אדרבה נתוס� בה

  . אל לטובת
על עונותיה
 של ישרמשכו�  הי'ש
  
שעברו ששה חדשי
 מ� היו
 שהתחילו לעשות המשכ�  !  ) איתא במדרשג

 ,ועד שגמרוהו, שביו
 הכיפורי
 נתפייס הקב''ה ע
 ישראל על עו� העגל
כדי שיכופר לה
 עו� העגל, ומיד לאחר יו
  ,וצוה למשה על מלאכת המשכ�

כל הנדבה, כיפור צוה לה
 על נדבת המשכ�, ובשני ימי
 הביאו הע
 את 
ובשלשה חדשי
 סיימו את כל מלאכת המשכ�,  והתחילו האומני
 לעבוד,

 
ושלשה חדשי
 שמרו על המשכ� ועל הכלי
 עד ר''ח ניס�, שבו ביו
 הוק
המשכ�, וכל דבר הועמד במקומו, וכשראו ליצני הדור שנשל
 המשכ� בג' 

קב''ה חדשי
 ולא הוק
 במקומו, אמרו, משה אמר לנו לנדב למשכ� כדי שה
נח בקר� זוית, נמצא שמה ישרה בו שכינתו, ועכשיו המשכ� עשוי והוא מו

והטעה אותנו בדבריו, וה
 לא ידעו שהקב''ה עשה  ,שקר אמר שאמר משה
כ� לטובה, כדי שיוק
 המשכ� בר''ח ניס� שבו נולד יצחק, שתתערב שמחת 

  שהיתה שמחה גדולה מאד. ,המשכ� בשמחת יצחק
  

באמת לא ש וי''למה עני� שמחת לידת יצחק לשמחת הקמת המשכ�. צ''ע 
דש ורצה הקב''ה שיהיו בח ,מכיו� שהיו השמחות שוותשייכי אהדדי, רק 

מדרש אגדה, הרבה פרש''י (בראשית כ''א ו') בש
 אחד, דבלידת יצחק 
 ,עקרות נפקדו עמה, הרבה חולי
 נתרפאו בו ביו
, הרבה תפלות נענו עמה

, דהיינו ביו
 ביו
 הקמת המשכ�הי' וכ�  ורב שחוק היה בעול
 עכ''ד.
ידוע דברי חז''ל שמעשה , שויש להוסי�. בעול
הקמת המשכ� הי' רב שחוק 


מני
 לה
, שלא בלבד שמעשיה
 ה
 סי ,אהו ווכוונת ,אבות סימ� לבני
ידת שמכח השמחה בל י''ללפ''ז ומעשה הבני
.  אלא ה
 הכח שממנו נצמח

  זכו כלל ישראל להשמחה בעת הקמת המשכ�.  ,יצחק
  

על מלאכת המשכ� אות
 צ''ע למה צוה הקב''ה  שלכאורהוי''ל באופ� אחר, 

אחר שגמרו כל  ,ביו
 כיפור, וע''י כ� היו צריכי
 לחכות שלשה חדשי

 ,יכול לצוות אות
 בחודש טבתהי' א לכדי להקי
 את המשכ�, ה ,המלאכה
חודש ניס�, והיו מקימי
 את המשכ� ל וממילא כל המלאכה תגמור סמו�

וכמו שאמר  ''אמונה'' אדהיסוד של כלל ישראל הווי''ל תיכ� לעשייתו. 
הסיבה שהוצרכו להמתי� זהו ו ,חבקוק הנביא ''וצדיק באמונתו יחיה''

אמונה שלה
, וטעמו המדריגת כדי לנסות
 עד היכ� מגעת  ,להקמת המשכ�
אמונה יזכו להשראת השכינה, וכמו שמצינו שלא זכו לקריעת ה''י היה שע


וכמו שפרש''י ש
 על הפסוק  ,י
 סו� ולגלוי שכינה רק בשביל אמונת

והאמונה שהאמינו  ,''דבר אל בני ישראל ויסעו'' כדאי זכות אבותיה
 וה

 ,ויצאו לקרוע לה
 הי
 עכ''ד. וכמו כ� השמחה שהיתה בעת לידת יצחק ,בי

כח האמונה שבטח אברה
 אבינו בה' ובהבטחתו, וא� שנתאחרה באה מ

ב� ק' שנה, נמצא שב' השמחות נעשו ע''י  קיומה עד שנעשה אברה

תערבו רצה הקב''ה שי כ�ואמונת כלל ישראל, ל ,אמונת אברה
 ,אמונהה
  ע''י שיהיו בזמ� אחד.

  
על , הטע
 שבנ''י זכו שהמשכ� יהי' משכו� ולפ''ז י''ל בדר� חידוש


הוא  שהמשכ�דכמו , בעלמאאו סברא דאי� זה די� , עונותיה
 לטובת
משכו� על עונותיה
 של ישראל, רק כיו�  ג
 ת השכינה, הואארמקו
 להש

וצדיק באמונתו  !זכו לנבואת חבקוק שבני� המשכ� מראה על אמונת
 בה', 
על  יחיה, דהיינו אע''פ שחטאו, ע''י אמונת
 זכו לחיות, והקב''ה שפ� חמתו

 .
  עצי
 ואבני
 ולא עליה
  

למה הוצרכו להמתי� ג' חדשי
 משנגמרה כל מלאכת  ,וי''ל טע� אחר
המשכ� עד שהוק
, והוא שרצה הקב''ה שיתעסקו במלאכת המשכ� מיד 

חטא העגל,   עלכפרה  בחז''ל שבני� המשכ� הי', שמבואר אחר יו
 כיפור
מיד, שיוכלו להתחיל תשובת� בשביל  בה להתחיללה
 והיה טובה גדולה 

  חטא העגל מיד, אע''פ שהמשכ� לא הוק
 עד ר''ח ניס�.
  

 (תורת אמת) עפ''י דברי הרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל, וי''ל באופ� אחר
 שהקשה למה כתיב סדר הקמת החצר אחר סדר הקמת המשכ� וכל כליו

ת להיפו�, צרי� להיוכפי סדר המקו
 הי' כמבואר בסו� הפרשה, הלא 
שבא לרמז שאחר הקמת המשכ� וכל כליו, ותי' לפני המשכ�.  הי' החצרש

ת השכינה, אז הי' ארלהש מקו
דהיינו לאחר שנטהר הלב לגמרי, ונעשה 
ברור נגד עיניו שהוא עוד רחוק מפנימיות הקדושה, כי כל מה שמתקרב 

חו" בשפלות עצמו, והוא בעיניו כעומד ב יותר הוא מכיריותר להקדושה, 
 ולפ''ז י''לועודנו רק בחצר, ומצפה לרחמי שמי
 שיזכה לכנוס במקדש ה'. 

הוצרכו להמתי� ג' חדשי
 משנגמרה כל מלאכת המשכ� עד שמטע
 זה 

 היו עוד, כדי לעורר לה
 שאפילו אחר עשיית כל הכלי
 של המשכ�, שהוק


קי
 את המשכ� כדי שילרחמי שמי
  רחוק מפנימיות הקדושה, וצריכי
 יפקוד' התיבות אל' ואפשר מטע
 זה הגמטרי' של סופי תוכה,ולכנוס ל
, לרמז שרק ע''י תפלה יכול להתקרב תפל''ההוא ת העדו' �משכ' �המשכ'

  תוכה.המשכ� ולכנוס לל
  

הטע
 שמשה רבינו לא נכנס למשכ� עד שהקב''ה אמר לו ליכנס,  ולפ''ז י''ל
ריו, זה הביאני המל� חד – אמר בשיר השירי
כדאיתא במדרש (פרשת ויקרא) נ
מכא� אמרו כל תלמיד חכ
 שאי� בו דעה נבלה  !משה, שנאמר ויקרא אל משה 

 ,
טובה ממנו, תדע ל� שכ� הוא, צא ולמד ממשה אבי החכמה, אבי הנביאי
שהוציא את ישראל ממצרי
, ונעשו נסי
 על ידו, נפלאות באר" ח
, ונוראות על 
י
 סו�, ועלה לשמי מרו
, והוריד התורה, ונתעסק במלאכת המשכ�, ואעפ''כ 

 
כל שולדברינו י''ל עד שקרא לו, שנאמר ויקרא אל משה עכ''ד. לא נכנס לפני
כנס לא רצה משה ליבשפלות עצמו, לכ�  יותר מכיר קדושה,יותר למה שמתקרב 


  לא ראוי ליכנס.  הואשחשב ש, עד שקרא אותו לפני
  

הגאו� ר' זלמ� מווילנא זצ''ל  הגדול לח� של הצדיקפע� אחת אחד אכל על הש
בימי חג הפסח, וכאשר ראה הצדיק בליל (אחיו של הגר''ח מוואלזי� זצ''ל) 

ראשו� של פסח, שהאיש הזה אינו זריז לעשות הסיבה, שאל אותו לאמר, אוהב 
מדוע אינ� זריז לעשות הסיבה, ויע� האיש ויאמר, הנה אדוני הוא רב  ,טהור לב

ואני איני ראוי להיות ממלקטי עצמות יבשות תחת הדומה למלא� ה' צבקות, 
שלח� החכמה והמדע של�, ואי� אעשה בנפשי שקר לעשות הסיבה בלתי נטילת 

ולשי
  ,למה הרגזתני להעלות אותי משפל מצבי ,אחי ,רשות, אמר לו הצדיק
אותי בי� הכוכבי
 כאחד מצבא מרו
, ואני אד
 להבל דמה, וחזר על כמה 

'ל המרחיקי
 את האד
 מ� הגאוה, ואח''כ לעג ושחק מקראות ומאמרי חז'
ודיבר על לבו ואמר, רב הוא קורא לי, פטומי מילי נינהו, אינני לא רב  ,בעצמו

לא מצאתי בה מדה יקרה זולת ו ,ולא מורה, וכי מששתי בכל בתי הנפש שלי
אהבת האמת, להכיר מיעוט ערכי וקוצר השגתי, וא
 אערו� מה שאני יודע, נגד 

כשהי' הגאו� ר' זלמ� ב� כ''ד  ,וכדאי להזכיר איני יודע, איני יודע כלו
.מה ש
שנה, הי' כבר שגור על לשונו בע''פ, כל ספרי תנ''�, ע
 תרגו
 אונקלוס, ויונת� 
ב� עוזיאל, ותרגו
 על כתובי
, ותרגו
 על דברי הימי
, ותרגו
 ירושלמי, ש''ס 

רמב''
, טור, ילקוט שמעוני, סדר  בבלי, ירושלמי, ספרא, ספרי, מכילתא, רי''�,
  עול
, והזוה''ק. 

  
  
  
  

     
 �מעשה באיש אחד שבא פע� אל המגיד ממעזריטש, והתאונ� לפניו שאיננו יכול לטהר  ! ) שהאבנט מכפר על הרהור הלב ט''ז(ערכי� מובא ב ! ועשית לה� אבנטי

מזיגה אשר החזיק בית  ,ציוהו המגיד לנסוע להצדיק רבי זאב מזיטאמיר אותו,נכנסי� אליו בע''כ ומבלבלי� את מוחו ממחשבות לא טובות והרהורי� רעי�, ש
המתי� זמ� ודפק שוב  , ואיש לא פתח לו,דפק האיש על הדלת לילה, ומצא את הבית סגור מבפני�, הל� האיש לאותו כפר, וכשבא לבית ר' זאב כבר היה בכפר אחד,
ל להתחנ� שיפתחו לו ולא הועיל מאומה, התחיל לדבר בכעס וברוגז אי� זה אינכ� מרחמי� על יהודי להכניסו ואי� פותחי� לו, היה אז זמ� הקור והתחי ,על הדלת

כאור הבוקר פתחו את הדלת, והוא נכנס והתאכס� ש� כמה ימי�, ור' זאב אינו שואל אותו על שו� דבר, תמה  ית אי� קול ואי� קשב ואי� פותחי�,לבית, ומהב
הנה רבינו המגיד שלחני לכבודו ואיני יודע על מה, השיב ר'  ,ני המגיד לכא�, והחליט לחזור לביתו, קוד� הליכתו פנה לר' זאב בשאלההאיש בלבו על מה זה שלח

  (סיפורי חסידי�) .ולמי שאיננו רוצה אי� הוא מניחו להכנס ,והוא שתלמוד ממני כי האד� הוא בעל הבית ,זאב אני אגיד ל� למה שלח� רבינו אלי
  
והרי  ,אי� אמר עליו שנשמתו היא כ''כ מעולה ,יטאל זצ''ל לרבו האריז''לאחת שאל הרה''ג המקובל ר' חיי� ופע�  ! לעשות את כל מלאכת עבדת הקדש דעת ל

כפי הזמ� והדור  , רקדע כי אי� גדלותה של הנשמה תלויה כפי גודל מעשי האד� !  אמר לי, שאי� אני מגיע לעקבו, והקט� שבדורות הראשוני� הוא צדיק וחסיד
 , מה שאי� כ� בדורות הראשוני�,שקול ככמה מצוות גדולות שבדורות אחרות, כי בדורותינו הקליפה גוברת עד מאד לאי� ק� ,כי מעשה קט� מאד בדורותינו שחי בו,

�  .היו מעשי� וחכמת� נפלאי� מ� כמה צדיקי� הראשוני� ,ואילו היית באות� הדורות ראשוני
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