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פרשת פקודי
סעודה שלישית פר' ויקה"פ (פרה) תשע"ה

וירא משה את כל המלאכה והנה עשו
אתה כאשר צוה ד' כן עשו ויברך
אתם משה (ל"ט מ"ג) ,ופירש"י ,אמר
להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה
ידיכם ויהי נועם וגו' ,ולכאורה צריך
להבין אומרו 'אותם' שנראה כמיותר
שהיה צריך לומר ויברכם משה ,ועוד
צריך להבין היכן מרומז בהכתוב הזה
ברכה זאת ,ולהבין עוד למה הוצרכו
כלל לברכה זו והלא מקרא מלא כתוב
(שמות כ"ה ח') ועשו לי מקדש ושכנתי
בתוכם.

אולי

נוכל

לומר

עפ"י

דברי

האברבנאל (בפר' תרומה)
שכתב כי ענין עשיית המשכן והשראת
השכינה בו הוא להראות ולהורות את
בני ישראל מדותיו ית"ש ,כי במקום
שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא
ענוותנותו ,שאע"פ שהכתוב אומר
(דה"י ב' ב' ה') השמים ושמי השמים
לא יכלכלהו עכ"ז צמצם הוא ית"ש
שכינתו במשכן ,ולהוסיף על דבריו

נוכל לומר כי הדבר הזה הוא מורה
לנו כי כדי לזכות להשראתו ית"ש עלינו
צריכים אנו מקודם למדת הענווה וכמו
שהכתוב אומר (ישעי' נ"ז ט"ו) אשכון
את דכא ,ובכל גאווה אמרו (סוטה ה')
אין אני והוא יכולין וכו' ,וכדי להורות
זה הדבר צמצם הוא ית"ש שכינתו
במשכן להורות אותנו שא"א לזכות
להשראת השכינה כי אם ע"י הכנעה
ושפלות.
ובאמת גם במצות פרה אדומה מצינו
ענין זה ,כי הציווי במצוה הזאת הוא
לקחת אזוב ,ואיתא במדר"ת (מצורע
ג') בענין הזיית המצורע ,האזוב הזה
אין באילנות שפל ממנו ולפי שהשפיל
עצמו לפיכך מתרפא על ידי אזוב ,וגם
בפרה עצמה יש בה מן המכוון הזה
וכמו שאיתא בבעש"ט (חוקת א')
כי פרה הוא לשון גבהות ,שמפרה
ומגדיל דעת האדם ,וגם אדומה מצד
הקליפה ,ועל כן צריך להשליך אל תוך
שרפת הפרה עץ ארז ואזוב ושני תולעת
וכדאיתא (שם) מי שהתגאה כארז וכו'
ישפיל כאזוב ,עיי"ש.
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והנה כ"ק דו"ז אדמו"ר זצללה"ה
זי"ע ביאר בישמח ישראל
(פרה או"א) ענין ד' פרשיות ותוכן
דבריו הוא ,כי הנה נודע מחכמי האמת
כי הד' פרשיות המה נגד ד' יסודות,
אש מים רוח עפר ,שקלים הוא לתקן
יסוד האש וכו' ,זכור הוא נגד יסוד
המים שכל התאוות נצמחים ובאים
מיסוד המים וכו' ,פרה הוא כנגד יסוד
העפר וכמוש"ה ואנכי עפר ואפר,
וכמאמר חז"ל (סוטה ט"ז) מצינו
אפר שקרוי עפר ,וכמאמר חז"ל (ב"ר
פי"ט) היא עפר והיא אפר ,חודש הוא
כנגד יסוד הרוח וכמו"ש ורוח נכון
חדש בקרבי ,וכמוש"ה (יחזקאל ל"ו
כ"ו) ורוח חדשה אתן בקרבכם.
ובהנ"ל ביאר אמרם ז"ל (בירושלמי
הובא ברש"י במגילה כ"ט) א"ר
חמא בדין הוא שיקדים פ' החודש
לפ' פרה שהרי באחד בניסן הוקם
המשכן ושני לו נשרפה הפרה אלא לכך
הקדימה מפני שהיא טהרתן של ישראל,
והיינו כי מכיון שחודש הוא מרמז לרוח
חדשה ואי אפשר לזכות לזה כי אם ע"י
שיהיה פושט צורה ישנה ורק אח"כ
יוכל להיות לובש צורה חדשה ,לכן
קדמה פרה שהיא עפר ואפר וכנ"ל
וע"י שמכניע א"ע ומשליך מעליו כל
השטותיים ופושט צורה הישנה יוכל
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ג

לזכות לחודש שהוא רוח חדשה ,וכסדר
הכתוב לב טהור ברא לי אלקים ואח"כ
ורוח נכון חדש בקרבי ,שלא תתכן הרוח
החדשה כ"א ע"י שקדמה לה הטהרה,
עכתדה"ק.
ולהוסיף על דבריו הקדושים נוכל
לומר עפ"י הנ"ל ,כי אמת
הוא הדבר שפרה הוא מרמז על ענווה,
אמנם משום זה הדבר דייקא נשרפה
בשני כי היו צריכים מקודם למשכן
שמשם לומדים גודל מדת הענווה וכנ"ל
ורק אח"כ היו יכולים לשרוף הפרה,
אמנם בזמן הזה שאין לנו ביהמ"ק ואין
לנו ממה ללמוד מדת הענווה והלא
כדי לזכות להשראת שכינתו ית"ש
צריכים אנו למדת הענווה מקודם,
לכן מקדימין אנו קריאת פרשת פרה
שמרמז לענווה לפרשת החודש שהיא
מענין ורוח חדשה אתן בקרבכם שהיא
השראתו ית"ש עלינו.
ולפי כל אלה הדברים נוכל להבין למה
הוצרכו כלל לברכה והלא מקרא
כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם,
רק הענין הוא כי הלא כדי לזכות
להשראת השכינה צריכים לענווה וע"ז
ברכם ,ומרומז זה הדבר בהפסוק שאמר
ויברך אתם ולא אמר ויברכם ,כי 'אתם'
הוא מרמז לזה הענין ,א' הוא 'אפר'

ד
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כמו שאמר אברהם אבינו (בראשית
י"ח ,כ"ז) ואנכי עפר ואפר ,ות' הוא
'תולעת' כמו שאמרו דוד (תהלים כ"ב,
ז) ואנכי תולעת ולא איש ,מ' הוא 'מה'
כמו שאמרו משה רבינו (שמות ט"ז ,ז)
ונחנו מה ,והוא ענין הענווה המרומז
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בפה ,ועי"ז יזכו שתשרה שכינה במעשה
ידיהם.
יה"ר שנזכה לבוא באמת למדת הענווה
ועי"ז נזכה להשראתו ית"ש עלינו
בביאת גוא"צ בבי"א.
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