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  בס"ד

 הרב ברוך רוזנבלום שנת תשע"א. –פרשת פקודי 

מסיימים  פרשת השבוע שנקרא בע"ה בשבת זו, פרשת פקודי.
בס"ד את חומש שמות. נקרא גם בע"ה, את הפרשה הראשונה 

  פרשת שקלים.  –מתוך ד', הנקראות בחודש אדר 

 ֲאֶׁשר תָהֵעדֻ  ִמְׁשַּכן ַהִּמְׁשָּכן ְפקּוֵדי ֵאֶּלה{לח, כא} פותחת הפרשה 
  . ַהֹּכֵהן ַאֲהֹרן ֶּבן ִאיָתָמר ְּבַיד ַהְלִוִּים ֲעֹבַדת ֹמֶׁשה ִּפי ַעל ֻּפַּקד

בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת  אלה פקודי. - אומר רש"י
  .המשכן, לכסף ולזהב ולנחשת, ונמנו כל כליו לכל עבודתו

בפרשת הזו, מוסר משה רבינו דין וחשבון על כל הכסף שנתרם 
 ַלְּמָלאָכה ֶהָעׂשּוי ַהָּזָהב ָּכל {שם, כד} המשכן, שנאמר  למלאכת

 ּוְׁשַבע ִּכָּכר ְוֶעְׂשִרים ֵּתַׁשע ַהְּתנּוָפה ְזַהב ַוְיִהי ַהֹּקֶדׁש ְמֶלאֶכת ְּבֹכל
 ָהֵעָדה ְּפקּוֵדי ְוֶכֶסף} כה{: ַהֹּקֶדׁש ְּבֶׁשֶקל ֶׁשֶקל ּוְׁשִׁשים ֵמאוֹת
 ְּבֶׁשֶקל ֶׁשֶקל ְוִׁשְבִעים ַוֲחִמָּׁשה ֵמאוֹת עּוְׁשבַ  ְוֶאֶלף ִּכָּכר ְמַאת

  ... ַהֹּקֶדׁש

למה מסר משה רבינו דין וחשבון, על כל פרט  – נשאלת השאלה
  ופרט במלאכת המשכן ?

   :את התשובה לכך, מבארים חז"ל במדרש תנחומא 

. ֶחְׁשּבוֹן ָעָׂשה ְוָלָּמה - {תנחומא, פקודי, אות ז}אומרים חז"ל 
 הּוא ֶנֱאָמן ֵּביִתי ְּבָכל: ֶׁשֶּנֱאַמר, ַמֲאִמינוֹ  הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש

 ֵליָצֵני ֶׁשָּׁשַמע ִמְּפֵני ֶאָּלא? ֶחְׁשּבוֹן ָנַתן ּוֹמֶׁשה), ז, יב במדבר(
' ְוגוֹ  ֹמֶׁשה ְּכֵצאת ְוָהָיה: ֶׁשֶּנֱאַמר, ַאֲחָריו ְמִׂשיִחין ֶׁשָהיּו ַהּדוֹר

 ִיְצָחק ַרִּבי. אוְֹמִרים ָהיּו ּוֶמה). ח, לג שמות( ֹמֶׁשה ַאֲחֵרי ְוִהִּביטּו
, ֵריָקה, ְמִׁשיבוֹ  ַוֲחֵברוֹ ). כז תשא כי', וכו( *ְלֶׁשַבח דוֵֹרׁש ָהָיה
 ָזָהב ִּכְּכֵרי ְוַעל ֶכֶסף ִּכְּכֵרי ַעל ַהִּמְׁשָּכן ְמֶלאֶכת ַעל ֶׁשִּנְתַמָּנה ָאָדם

הרי לא הוציאו קבלות על  ָיןִמנְ  ְוא ִמְׁשָקל ְוא ֵחֶקר ָלֶהם ֶׁשֵאין

 ָעִׁשיר ִיְהֶיה ֶׁשא, רוֶֹצה ַאָּתה ָמה, התרומות. כל אחד נתן והלך
אני לא רוצה ח"ו לדבר על הצדיק, אבל אתה יודע איך זה , מי 

 ָאַמר, ֵּכן ְּכֶׁשָּׁשַמע ? שמתעסק עם כסף, תמיד נדבק לו משהו
 ֵּכיָון. ֶחְׁשּבוֹן ָלֶהם נוֵֹתן ֲאִני ְׁשָּכןַהִּמ  ְמֶלאֶכת ִמֶּׁשִּנְגְמָרה, ַחֵּייֶכם

  .ַהִּמְׁשָּכן ְפקּוֵדי ֵאֶּלה: ָלֶהם ָאַמר, ֶׁשִּנְגְמָרה

 ַרִּבי -{כי תשא, או כז}  אומר התנחומאבמה היה דורש אותו לשבח ? *
מאושרת האמא  ַיְנִקין ְּכֵדין ְּדָהא ְלַיּנּוְקָיא טּוָבא, ְלֶׁשַבח ָּדַרׁש ָאִמי

 ֵמֲאחוָֹריו ִמְסַּתְּכִלין ָהיּו: ִלְגַנאי ָּדַרׁש ִיְצָחק ַרִּבילהניק בן כזה. שזכתה 
תסתכל על  ִמִּדיָדן ָׁשֵתי, ִמִּדיָדן ָאִכיל, ָׁשֵקּה ֲחֵמי, ַצָּואֵרּה ֲחֵמי, ְוָאְמִרין

העורף שלו, תסתכל על שוקיו ... בן פורת יוסף, "נראה טוב" . מאיפה יש לו 
  ה משלנו !?! אוכל משלנו, שות

. אמר הגאון למה הזכיר מה עשו כל הזהב - שואל האבן עזרא
  ? ף ולא הזכיר מה עשו בזהב התנופהבכס

  : , תירוץ מאוד מענייןשנים מקראאומר הספר 

כל גבאי צריך שיהיו לו כמה לירות בשחור, כדי שיקוים בו 

  ☺ ְוָנאָוה ֲאִני ְׁשחוָֹרה{ש"ה א, ה} הפסוק 

המזגן שהתקלקל , הוא צריך כסף  אם הוא רוצה לתקן את
  בצד כדי לתפעל את העניינים. 

כמה הם נותני הזהב. נותנים את התרומה והולכים. למה ?! כי 
  הם מאמינים בגבאי. 

אותם אנשים שתרמו את הזהב, לא ביקשו דין וחשבון. הם לא 
  רצו לדעת לאן הכסף שלהם הולך.

ם שתרמו את מי היו האנשים שהתלוננו על משה ?! אותם אנשי
₪  18הכסף והנחושת. אותם אנשים שתורמים פעם בשנה 

  ☺ 35% - ורוצים קבלה, כדי להזדכות ְב 

לכן מסר משה רבינו רק את משקל הזהב, מבלי לפרט מה עשו 
  איתו. 

  . שנים מקראעד כאן דברי הספר 

בוא ותראה, במעשה העגל  – המהר"ם שפירא מלובלין לשוא
י הזהב שלהם וזרקו לאש. למה איש את נזמ 600,000הביאו 

שמכל הזהב  "איך יכל להיות אף אחד לא בא לאהרן בטענות
" למה אף אחד לא מבקש דין שזרקו יצא רק עגל קטן ?!

  וחשבון ?!

בטומאה, אף אחד לא יבקש שום דבר. אבל  – ואומר
  כשמגיעים לעניין של קדושה, שם מבקשים דין וחשבון.

מפרש את הדברים , , לאדמו"ר מרדומסקתפארת שלמהה
  אחרת. 

איתא במד"ר שבנ"י היו חושדים את  – תפארת שלמהכותב ה
ע"כ  .משה שחסר מנדבת המשכן ולקח לעצמו להרוויח מזה

כל הכסף וזהב שהיה במשכן על מה נצרכו. ב את הוצרך לחש
מה מאוד פליאה דבר זה, איך יעלה על הדעת שיהיה להם 

ב שבעולם לא היה שום חשד על משרע"ה, אשר כל כסף וזה
חשוב בעיניו לכלום, כי בעת שיצאו ממצרים כולם לקחו בזת 
מצרים ובזת הים, ומשה רבינו היה נקי כפים, כמ"ש 'ויקח 

משה את עצמות יוסף עמו. ועליו נאמר 'חכם לב יקח מצות'. 
איך היה צריך לעשות עמם חשבון להצדיק נפשו נגדם, אשר 

ה' הסיעם בע"כ. אולם ידעו מגודל צדקתו, כמ"ש 'ויסע מש
הנ"ל בביאור הענין עפ"י מ"ש בפרשת תרומה, דעיקר המשכן 

היה מנדבת הרצונות של בנ"י מתוכן לבבם לעבודת הבורא 
ב"ה, כי לולא זאת לא היה אפשרי לבנות המשכן מכספם 
וזהבם עד אשר יתקנו מקודם על רמ"ח איבריהם להיות 

  ... קדושים בבחינת המשכן וכליו

  עוד נקודה אחת, לפני שניגש לרעיון המרכזי :נוסיף רק 

 – דרש משהכותב הגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל, בספרו 
לעשות דין  שחובה על כל אדם ואדם, צריכים אנו ללמודמכאן 

. משה רבינו ע"ה מסר דין על מלאכת המשכן, כך כל וןבוחש
  אדם צריך לעשות עם עצמו. 

  לגבי חודש אדר.  על הדברים הללו, דנים רבותינו דוקא

  : ישנה מחלוקת בחז"ל, מתי נברא העולם

 רבי תניא -  {מסכת ראש השנה י, ב. יא, א}אומרת הגמרא 
 אבות נולדו בתשרי העולם נברא בתשרי אומר אליעזר
 שרה נפקדה השנה בראש יצחק נולד בפסח אבות מתו בתשרי

 בטלה ה''בר האסורין מבית יוסף יצא השנה בראש וחנה רחל
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 ליגאל עתידין בתשרי נגאלו בניסן במצרים מאבותינו העבוד
 בניסן אבות נולדו בניסן העולם נברא בניסן אומר יהושע' ר

 וחנה רחל שרה נפקדה ה''בר יצחק נולד בפסח אבות מתו
 מאבותינו עבודה בטלה ה''בר האסורין מבית יוסף יצא ה''בר

  . ליגאל עתידין בניסן נגאלו בניסן במצרים

כמו שישנם ל' ימי הכנה לקראת חודש  – אמתשפת אומר ה
  תשרי, כך ניתנו לנו ל' ימי הכנה לקראת חג הפסח. 

מפרשת מקץ, שם מנסים בפסוק  הקבלה מצאו לכך רמזחכמי 
להם להוריד את אפשר יעקב אבינו שיהאחים לשכנע את 

  למצרים :בנימין 

 ַעָּתה יּכִ  ִהְתַמְהָמְהנּו לּוֵלא ִּכי {בראשית מג, י}  אומרת התורה
  .ַפֲעָמִים ֶזה ַׁשְבנּו

אדם שח"ו  ִהְתַמְהָמְהנּואותיות אלול  לּוֵלא – אומרים המפרשים

 חודש אדר זו ַׁשְבנּו ַעָּתה ִּכי התעכב בענין התשובה בחודש אלול

= חודש אדר 12=  ֶזה הראיה ?. ההזדמנות מבחינתו לעשות תשובה

, זה הזמן לתשובה. כאשר יש לך את החודש הזה פעמיים ַפֲעָמִים

  . 'ֶּפַׁשע ּוְלַכָּפַרתשכן אנו אומרים בתפילת ראש חודש '

לכן מזלו של חודש אדר הוא דגים. כי הוא המזל היחיד 
  שמופיע בזוג*. 

*למרות שיהיו כאלה שיגידו: "לא נכון, יש גם מזל תאומים 
ומאזנים" ?! זה לא נכון, כי מאזנים חייבים לשים שנים, וכן גם 

או מאזנים,  מה  אפשר לקחת אחד ולומר שזה תאומים . איתאומים
  שאין כן בדגים שהדבר אפשרי .

  למה מזלו של חודש אדר, הוא דוקא דגים ? – נשאלת השאלה

  כי הוא כנגד יוסף הצדיק.  – בני יששכראומר ה

 כפי שמספרתכידוע לכולם, שביוסף לא שלטה עין הרע, 
 אזיל קא דהוה רגיל הוה יוחנן' ר - {מסכת ברכות כ, א} הגמרא 

 ואתיין ישראל בנות סלקן כי אמר דטבילה אשערי ויתיב
 ליה אמרי כוותי דשפירי זרעא להו ונהוי בי מסתכלן מטבילה

 מזרעא אנא להו אמר בישא מעינא מר מסתפי קא לא רבנן
 בראשית{ דכתיב בישא עינא ביה שלטא דלא אתינא קא דיוסף

 אל אבהו רבי ואמר עין ליע פורת בן יוסף פורת בן} כב-מט
 מהכא אמר חנינא ברבי יוסי רבי עין עולי אלא עין עלי תקרי

 מים שבים דגים מה הארץ בקרב לרוב וידגו} טז-מח בראשית{
 אין יוסף של זרעו אף בהם שולטת הרע עין ואין עליהם מכסין

  .בהם שולטת הרע עין

 היות ויוסף הוציא עצמו ממנין השבטים, והכניס את מנשה
ואפרים, כנגדם ניתנו שני אדרים. לכן עיקרו של החודש הזה, 

  הוא תשובה. 

  אביונים. למתנות ורעהו ליש אר"ת  אלול – עוד כתוב בהלכה

  למה מצאו דוקא את הרמז הזה ? – נשאלת השאלה

כי זה חלק מהעבודה שיש לנו בחודש  – התשובה פשוטה מאוד
  אלול. 

לפתוח בנושא חדש  לאחר ההקדמה הזו, היינו רוצים בס"ד
  : ולהרחיב בו

 מוֵֹעד ֹאֶהל ִמְׁשַּכן ֲעֹבַדת ָּכל ַוֵּתֶכל{לט, לב} אומרת התורה 
} לג{ :ָעׂשּו ֵּכן ֹמֶׁשה ֶאת ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ְּכֹכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַוַּיֲעׂשּו

 יוְקָרסָ  ֵּכָליו ָּכל ְוֶאת ָהֹאֶהל ֶאת ֹמֶׁשה ֶאל ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ַוָּיִביאּו
 ָהֵאיִלם עוֹֹרת ִמְכֵסה ְוֶאת} לד{ :ַוֲאָדָניו ְוַעֻּמָדיו ְּבִריָחיו ְקָרָׁשיו

} לה{: ַהָּמָס ָּפֹרֶכת ְוֵאת ַהְּתָחִׁשים ֹעֹרת ִמְכֵסה ְוֶאת ַהְמָאָּדִמים

 ָּכל ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ֶאת} לו: {ַהַּכֹּפֶרת ְוֵאת ַּבָּדיו ְוֶאת ָהֵעֻדת ֲארוֹן ֶאת
 ֵנֹרֶתיהָ  ֶאת ַהְּטֹהָרה ַהְּמֹנָרה ֶאת} לז: {ַהָּפִנים ֶלֶחם תְואֵ  ֵּכָליו
 ִמְזַּבח ְוֵאת} לח{: ַהָּמאוֹר ֶׁשֶמן ְוֵאת ֵּכֶליהָ  ָּכל ְוֶאת ַהַּמֲעָרָכה ֵנֹרת

 ֶּפַתח ָמַס ְוֵאת ַהַּסִּמים ְקֹטֶרת ְוֵאת ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֶמן ְוֵאת ַהָּזָהב
 ֶאת לוֹ  ֲאֶׁשר ַהְּנֹחֶׁשת ִמְכַּבר ְוֶאת ֹחֶׁשתַהּנְ  ִמְזַּבח ֵאת} לט{: ָהֹאֶהל

 ֶאת ֶהָחֵצר ַקְלֵעי ֵאת} מ{: ַּכּנוֹ  ְוֶאת ַהִּכֹּיר ֶאת ֵּכָליו ָּכל ְוֶאת ַּבָּדיו
 ֵמיָתָריו ֶאת ֶהָחֵצר ְלַׁשַער ַהָּמָס ְוֶאת ֲאָדֶניהָ  ְוֶאת ַעֻּמֶדיהָ 

 ֶאת} מא{: מוֵֹעד ְלֹאֶהל ָּכןַהִּמְׁש  ֲעֹבַדת ְּכֵלי ָּכל ְוֵאת ִויֵתֹדֶתיהָ 
 ְוֶאת ַהֹּכֵהן ְלַאֲהֹרן ַהֹּקֶדׁש ִּבְגֵדי ֶאת ַּבֹּקֶדׁש ְלָׁשֵרת ַהְּׂשָרד ִּבְגֵדי
 ְּבֵני ָעׂשּו ֵּכן ֹמֶׁשה ֶאת ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ְּכֹכל} מב{: ְלַכֵהן ָבָניו ִּבְגֵדי

  ... ָהֲעֹבָדה ָּכל ֵאת ִיְׂשָרֵאל

  .המשכן מפורק יוצא, שהביאו למשה את

למה הביאו לו את המשכן בחלקים ?! לא  – נשאלת השאלה
  יכלו להקים אותו ולהביא את משה רבינו לביקורת ?!

שלא היו יכולין להקימו, ויביאו את המשכן וגו'.  - אומר רש"י
ולפי שלא עשה משה שום מלאכה במשכן, הניח לו הקב"ה 

כובד הקמתו, שלא היה יכול להקימו שום אדם, מחמת 
הקרשים שאין כח באדם לזקפן, ומשה העמידו, אמר משה 
לפני הקב"ה, איך אפשר הקמתו על ידי אדם, אמר לו עסוק 

אתה בידך, נראה כמקימו והוא נזקף וקם מאליו, וזהו שנאמר 
  .הוקם המשכן, הוקם מאליו. מדרש רבי תנחומא (פקודי י"א)

  בהרחבה : רש"י הביא את הדברים בקיצור, התנחומא מביא אותם

 ְמֶלאֶכת ֶׁשָּגְמרּו ֵּכיָון -  פקודי, אות יא}{תנחומא, אומר המדרש 
, בוֹ  ְוִתְׁשֶרה ְׁשִכיָנה ָּתֹבא ֵאיָמַתי ּוְמַצִּפין יוְֹׁשִבין ָהיו, ַהִמְׁשָּכן

. ָעׂשּו ֶמה. ָעָליו ְׁשִכיָנה ָׁשְרָתה ֶׁשא ִמְּפֵני ַהֹּכל ִמְצַטֲעִרין ְוָהיּו
, יוְֹׁשִבין ַאֶתם ּוָמה, ָלֶהן ָאְמרּו, ֵלב ַחְכֵמי ֵאֶצל ָלֶהם ָהְלכּו

 ָהיּו. ֵּבינוֵֹתינּו ְׁשִכיָנה ְוִתְׁשֶרה ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ַאֶּתם ַהֲעִמידּו
. ְלַהֲעִמידוֹ  ְיכוִֹלין ְוא יוְֹדִעין ָהיּו ְוא, ְלַהֲעִמידוֹ  ְמַבְקִׁשים

 ֵאֶצל ָלֶהם ָהְלכּו ִמָּיד. וֵֹפלנ הּוא, ְלַהֲעִמידוֹ  חוְֹׁשִבין ּוְכֶׁשֵהן
 ַהִמְׁשָּכן ְוַהֲעִמידּו ַאֶּתם ּבוֹאּו, ָלֶהם ָאְמרּו, ְוָאֳהִליָאב ְּבַצְלֵאל
 ִהְתִחילּו ִמָּיד. ַלֲעֹמד ָראּוי ֶיְדֶכם ַעל ֶׁשָּמא, אוֹתוֹ  ֲעִׂשיֶתם ֶׁשַאֶּתם

 ֶמה ְראּו: ְואוְֹמִרים יןּוְמַרְּננִ  ְמִסיִחין ִהְתִחילּו. ָיֹכלּו ְוא ְלַהֲעִמידוֹ 
 ְוִהְכִניס ַהֶזה ַּבִּמְׁשָּכן ָממוֵֹננּו ֶאת ֶׁשהוִֹציא ַעְמָרם ֶבן ָלנּו ָעָׂשה

 ִמן יוֵֹרד הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש ִּכי ָלנּו ְוָאַמר ַהֶּזה ַהֹּטַרח ְלָכל אוָֹתנּו
 ְּבתוָֹכם ְוָׁשַכְנִּתי: רֶׁשֶּנֱאמַ , ִעִּזים ְיִריעוֹת ְּבתוֹ ְוׁשוֶֹרה ָהֶעְליוִֹנים

 ֶׁשָהָיה ֶאָּלא. ְלַהֲעִמידוֹ  ְיכוִֹלין ָהיּו א ְוָלָּמה). ח, כה שמות(
, ֵּכיַצד. ַהִמְׁשָּכן ִּבְמֶלאֶכת ִעָּמֶהן הּוא ִנְׁשַּתֵּתף ֶׁשא ַעל ֵמֵצר ֹמֶׁשה

 ְּבַצְלֵאל ְיֵדי ַעל ַנֲעֵׂשית ְוַהְּמָלאָכה, ִיְׂשָרֵאל ְיֵדי ַעל ִנְּתָנה ַהְּנָדָבה
   ... ֵלב ְוַחְכֵמי ְוָאֳהִליָאב

   משה רבינו לא עשה שום דבר במשכן :ש, צריך לדעת
  

ְלִפי ֶׁשָהְיָתה ַנְפׁשוֹ  -  {ויקרא רבה, פרשה א, אות ו}אומר המדרש 
ֶׁשל מֶׁשה ֲעגּוָמה ָעָליו, ְוָאַמר ַהֹּכל ֵהִביאּו ִנְדָבָתן ַלִּמְׁשָּכן ַוֲאִני א 

י, ָאַמר לוֹ ַהָּקדוֹׁש ָּברּו הּוא ַחֶּיי ֶׁשִּדּבּוְר ָחִביב ָעַלי ֵהֵבאִת 
יוֵֹתר ִמן ַהֹּכל, ֶׁשִּמֻּכָּלן א ָקָרא ַהִּדּבּור ֶאָּלא ְלמֶׁשה, ַוִּיְקָרא ֶאל 

  מֶׁשה.
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מנסים המפרשים להבין, מדוע לא נתן משה רבינו שום נדבה 
  למשכן. 

אם בניית המשכן  – קודי}{סוף פרשת פמאור שבתורה אומר ה
באה לכפרת חטא העגל, היחיד שלא היה לו קשר לחטא העגל 

  היה משה רבינו. ולכן הוא לא הביא תרומות למשכן !

לא רק שמשה רבינו לא נתן שום נדבה למשכן, הוא גם לא עשה 
  שום דבר למלאכת המשכן :

 מוֵֹצא ַאָּתה - {שמות רבה, פרשה מ, אות ב}אומר המדרש 
 ְּכֵלי ָּכל הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש לוֹ  ֶהְרָאה ַלָּמרוֹם מֶׁשה ָעָלהְּכֶׁש 

, ְמֹנַרת ְוָעִׂשיתָ ): לא, כה שמות( ֲעֵׂשה ְוָכ ָּכ לוֹ ְוָאַמר ַהִּמְׁשָּכן
 ָּכ, ִמְזֵּבחַ  ְוָעִׂשיתָ ): א, ל שמות, (ֻׁשְלָחן ְוָעִׂשיתָ ): כג, כה שמות(

, אוֹתוֹ עוֶֹׂשה ֶׁשהּוא ָסבּור ֵליֵרד מֶׁשה ָּבא .ַהִּמְׁשָּכן ַמֲעֵׂשה ָּכל
 ֶּדֶר ֵאין ֲעִׂשיִתי ֶמֶל מֶׁשה לוֹ  ָאַמר הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש לוֹ  ָקָרא

ֵאין ַאָּתה ַאף, עוִֹׂשים ַוֲאֵחִרים ּגוֵֹזר ֶאָּלא, ָּדָבר ַלֲעׂשוֹת ַהֶּמֶל ְל 
  ... עוִֹׂשין ְוֵהם ָלֶהם ֱאֹמר ֶאָּלא ָּדָבר ַלֲעׂשוֹת ְרׁשּות

 ֹמֶׁשה ֶׁשָהָיה ּוְלִפי  -  {פקודי, אות יא}נחזור לדברי התנחומא 
. ְלַהֲעִמידוֹ  ְיכוִֹלין ָהיּו ְוא ֵמֶהם הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש ֶהְעִלים, ֵמֵצר
, ְלַהֲעִמידוֹ  ְיכוִֹלין ָהיּו ְוא ָמקוֹם ִמָּכל ְּפֵניֶהם ֶׁשֵהִטיחּו ֵּכיָון
 ֶּׁשָאַמְרָּת  ַמה ָּכל, ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה, ָאְמרּו, ֹמֶׁשה ֵאֶצל ִיְׂשָרֵאל ָּכל סּוִנְכנְ 
 ָּכל ַוֲהֵרי, ַהֹּכל ָנַתּנּו ּוְלהוִֹציא ִלֵּתן ֶּׁשִּצִּויָתנּו ַמה ְוָכל, ָעִׂשינּו ָלנּו

 ַמה ָּכל ַעל ִוַּתְרנּו אוֹ  ָּדָבר ׁשּום ִחַּסְרנּו ֶׁשָּמא, ְלָפֶני ַהְּמָלאָכה
, ְוָדָבר ָּדָבר ָּכל לוֹ  ַמְרִאין ְוָהיּו. ְלָפֶני ַהֹּכל ְרֵאה, ָּלנּו ֶּׁשָאַמְרָּת 
 ֹמֶׁשה ַוַּיְרא: ּוְכִתיב'. ְוגוֹ  ֹמֶׁשה ֶאל ַהִמְׁשָּכן ֶאת ַוָּיִביאּו: ֶׁשֶּנֱאַמר

. ׂשוֹתַלעֲ  ָלנּו ָאַמְרָּת  ְוָכ ָכ א: לוֹ  ָאְמרּו'. ְוגוֹ ַהְּמָלאָכה ָּכל ֶאת
 ֵאינוֹ  ָלָּמה ֵּכן ְוִאם: לוֹ  ָאְמרּו. ְוָדָבר ָּדָבר ָּכל ַעל ְוֵכן. ֵהן: ָלֶהם ָאַמר
 ֵלב ַחְכֵמי ְוָכל ְוָאֳהִליָאב ְּבַצְלֵאל ִנְצַטֲערּו ְּכָבר ֶׁשֲהֵרי, עוֵֹמד

 ַעד, ֶזה ָּדָבר ַעל ֵמֵצר ֹמֶׁשה ְוָהָיה. ְיכוִֹלין ָהיּו ְוא ְלַהֲעִמידוֹ 
 ָהָיה ֶׁשא ֵמֵצר ֶׁשָהִייתָ  ְלִפי, ְלֹמֶׁשה הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש לוֹ  רֶׁשָאמַ 

א ֲעִׂשָּיה ְלַהִמְׁשָּכן ִּבְמֶלאֶכת ֵחֶלק ְו ,א ְלִפיָכ אוָֹתן ָיְכלּו 
 ַעל ֶׁשִאם, ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֶׁשֵּיְדעּו ְּכֵדי, ִּבְׁשִביְל, ְלַהֲעִמידוֹ  ֲחָכִמים

ֲהָקָמה לוֹ  כוֵֹתב ְוֵאיִני, ְלעוָֹלם עוֵֹמד ֵאינוֹ  ׁשּוב, עוֵֹמד ֵאינוֹ  ָיְד 
, אוֵֹמר הּוא ְוֵכן. ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ֹמֶׁשה ַוָּיֶקם: ֶׁשֶּנֱאַמר, ָיֶדי ַעל ֶאָּלא

 ָּתִקים ַלֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ָהִראׁשוֹן ַהֹחֶדׁש ְּביוֹם, ֹמֶׁשה ֶאל' ה ַוְיַדֵּבר
 יוֵֹדעַ  ֵאיִני, עוָֹלם ֶׁשל ִרּבוֹנוֹ , ֹמֶׁשה ָאַמר. ֵעדמוֹ  ֹאֶהל ִמְׁשַּכן ֶאת

 ְוהּוא ְלַהֲעִמידוֹ  ַמְרֶאה ְוַאָּתה ְּבָיֶדי ֲעֹסק: לוֹ  ָאַמר. ְלַהֲעִמידוֹ 
 ַוְיִהי: ֶׁשֶּנֱאַמר, ֲהֵקֹמתוֹ ֶׁשַאָּתה ָעֶלי כוֵֹתב ַוֲאִני, ֵמֵאָליו עוֵֹמד

 ּוִמי. ַהִמְׁשָּכן הּוַקם ַלֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ִניתַהֵּׁש  ַּבָּׁשָנה ָהִראׁשוֹן ַּבֹחֶדׁש
  .ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ֹמֶׁשה ַוָּיֶקם: ֶׁשֶּנֱאַמר, ֹמֶׁשה. ֶהֱעִמידוֹ 

יוצא, שמשה רבינו לא עשה כלום למלאכת המשכן. הוא שם 
  רק את ידו, והמשכן עמד מאליו. 

למה היה צריך משה רבינו לשים את ידו  – נשאלת השאלה
  וד המשכן ? מה מונח כאן ?בשביל שיעמ

ביום החדש הראשון באחד לחודש  - {מ, ב}אומר הכלי יקר 
כתיב בפרשה שלשה פעמים לשון  תקים את משכן אהל מועד

הקמה, א' תקים את המשכן, ב' הוקם המשכן, ג' ויקם משה, 
שהיו ישראל וכל חכמי לב מקימים את (ויק"ר נב.ד) וארז"ל 

הקב"ה עסוק אתה בהקמתו המשכן ולא יכלו להקימו אמר 
והוא עומד מאליו שנאמר הוקם מאליו משמע, ויש בזה רמז 

לכל המעשים אשר האדם עושה כי קצרה יד האדם להשלימם 
החל וגמור אלא האדם הוא המתחיל וה' יגמור על ידו, וכן 

כנגד היצר הרע אלמלא הקדוש ברוך הוא (קידושין ל:) ארז"ל 

שתהיה הקמת המשכן על ידי משה  עוזרו אינו יכול לו כו'. וצוה
מסכים לדברי המדרש האומר שהעולם נברא בזכות משה 
שנאמר בראשית ברא אלהים בזכות משה שנקרא ראשית 

וירא ראשית לו. ואם כן דומה כאילו (דברים לג.כא) שנאמר 
משה הקים את העולם, כך המשכן שהיה בנוי בתבנית העולם 

א העולם כך ביום הוקם על ידי משה, וכמו שבראשית בר
היה (תו"כ שמיני א.) החדש הראשון הוקם המשכן ולדעת רז"ל 

יום זה שמיני למלואים ואותו יום נטל עשרה עטרות ראשון 
   (תקכ.). למעשה בראשית כו' עיין בילקוט פר' שמיני 

תתחיל, והקב"ה  –יוצא, שעל האדם מוטלת חובת ההשתדלות 
  יעזור !

, ומהם היינו רוצים  לי יקרכעד כאן דבריו הנפלאים של ה
  : לפתוח נושא חדש

מסיימים בס"ד את חומש שמות. חומש שמות פותח בהולדתו 
של משה רבינו. משה רבינו נולד, וכעבור ג' חודשים אמו שמה 

  אותו בתיבה ביאור, ובתיה בת פרעה הגיעה לרחוץ ביאור. 

 ַהְיֹאר לעַ  ִלְרֹחץ ַּפְרֹעה ַּבת ַוֵּתֶרד{שמות ב, ה} אומרת התורה 
 ַהּסּוף ְּבתוֹ ַהֵּתָבה ֶאת ַוֵּתֶרא ַהְיֹאר ַיד ַעל ֹהְלֹכת ְוַנֲעֹרֶתיהָ 

 ְוִהֵּנה ַהֶּיֶלד ֶאת ַוִּתְרֵאהּו ַוִּתְפַּתח} ו{ ַוִּתָּקֶחהָ  ֲאָמָתּה ֶאת ַוִּתְׁשַלח
 רַוֹּתאמֶ } ז{: ֶזה ָהִעְבִרים ִמַּיְלֵדי ַוֹּתאֶמר ָעָליו ַוַּתְחֹמל ֹּבֶכה ַנַער

 ָהִעְבִרֹּית ִמן ֵמיֶנֶקת ִאָּׁשה ָל ְוָקָראִתי ַהֵאֵל ַּפְרֹעה ַּבת ֶאל ֲאֹחתוֹ 
 ַוֵּתֶל ֵלִכי ַּפְרֹעה ַּבת ָלּה ַוֹּתאֶמר} ח{: ַהָּיֶלד ֶאת ָל ְוֵתיִנק

 ַּפְרֹעה ַּבת ָלּה ַוֹּתאֶמר} ט{: ַהָּיֶלד ֵאם ֶאת ַוִּתְקָרא ָהַעְלָמה
 ַוִּתַּקח ְׂשָכֵר ֶאת ֶאֵּתן ַוֲאִני ִלי ְוֵהיִנִקהּו ַהֶּזה ֶלדַהּיֶ  ֶאת ֵהיִליִכי
 ַוְיִהי ַּפְרֹעה ְלַבת ַוְּתִבֵאהּו ַהֶּיֶלד ַוִּיְגַּדל} י: {ַוְּתִניֵקהּו ַהֶּיֶלד ָהִאָּׁשה

  . ְמִׁשיִתהּו ַהַּמִים ִמן ִּכי ַוֹּתאֶמר ֹמֶׁשה ְׁשמוֹ  ַוִּתְקָרא ְלֵבן ָלּה

 בת ותרד} ה-ב שמות{ - ת מגילה יג, א}{מסכאומרת הגמרא 
 מגילולי לרחוץ שירדה יוחנן רבי ואמר היאור על לרחוץ פרעה

  אביה בית

 את ותרא} ה-ב שמות{ -  {מסכת סוטה  יב, ב}אומרת הגמרא 
 לה אמרו למשה לאצולי בעו דקא דחזו כיון הסוף בתוך התיבה

 כל אם גזירה גוזר ודם בשר מלך עולם של מנהגו גבירתנו
 אותה מקיימין ביתו ובני בניו אותה מקיימין אין כולו העולם

 ותשלח .בקרקע וחבטן גבריאל בא אביך גזירת על עוברת ואת
 אמר וחד ידה אמר חד נחמיה' ור יהודה' ר ותקחה אמתה את

  .שפחתה

מה היה המרחק בין ידה של בתיה בת פרעה,  – נשאלת השאלה
    ובין התיבה ?

  . אמה 60 – אומרים חז"ל

אם המרחק כזה גדול, מה הטעם בכלל  – נשאלת השאלה
  לנסות ולהגיע ?!

יהודי אחד ניסה לומר לי יסוד, שהרעיון שלו מאוד מצא חן 
  בעיני :

ניגש לספר יהודי אחד קיבל לעשות הגבהה, בבית כנסת אחד. 
 היה קצת יותר כבד תורה והרים.  צד שמאל של הספר תורה,

א נטה לצד שמאל ועמד ליפול. כתוצאה מכך, הוו מצד ימין,
ברגע האחרון הוא התעשת, והתייצב. באותו זמן שהספר נטה 

  ליפול, כל האנשים שהיו בבית הכנסת הרימו ידיים. 
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  "למה הרמתם ידיים, זה היה עוזר במשהו ?!"

  "לא. אבל אין לך שליטה על זה" 

אמר לי היהודי: "אותו הדבר עם בתיה בת פרעה. מתוך 
  א שלחה את היד ..."אינסטינקט הי

  רעיון נחמד ...  אבל רבותינו עומדים על הדבר :

 ותשלח את אמתה. - מבעלי התוספותדעת זקנים כותב ה
בסוטה פליגי ר' יהודה ור' נחמיה חד אמר שפחתה וחד אמר 

אמתה ופריך למ"ד שפחתה הא קאמר שבא גבריאל וחבטן 
מיקם בקרקע ומשני דשייר לה חדא דלאו אורחא דבת מלכא ל

לחודה ולמד"ר אמתה היה לו לכתוב ידה הא קמ"ל שנשתרבב 
אמתה עד ששים אמות וכן אתה מוצא בשני רשעים שברת אל 
תיקרי שברת אלא שרבבת ורמז לדבר כי מן המים משיתהו [נ' 

דמן המים וי'] דמשיתהו יתרים הם הרי ששים. וכן בשני 
עים רשעים יכול לכתוב שן רשע שברת [י' דשני וי"ם] דרש

  .יתרים הם שעולים בין כלם ששים

בתיה בת פרעה שולחת את ידה לתיבה, מביאה אותה אליה, 
  והיד מתקפלת חזרה. 

  . 'משה' –בתיה בת פרעה נותנת לילד שם 

  למה דוקא בשם 'משה' ? – נשאלת השאלה

 ֵׁשמוֹת ֲעָׂשָרה  -  {ויקרא רבה, פרשה א, אות ג}אומר המדרש 
: סוֹכוֹ  ֲאִבי: ְגדוֹר ֲאִבי: ְיקּוִתיֵאל: ֶחֶבר: ֶיֶרד: ְלמֶׁשה לוֹ  ִנְקְראּו

 ֲהָדא, ְׁשמוֹ  טוִֹבָּיה ַאף ָאַמר ִאְלָעאי ְּבַרִּבי ְיהּוָדה ַרִּבי. ָזנוֹחַ  ֲאִבי
 טוִֹבָּיה ִּכי, הּוא טוֹב ִּכי ֹאתוֹ  ַוֵּתֶרא): ב, ב שמות( ִדְכִתיב הּוא
 ַרִּבי ָאָתא. ְׁשמוֹ  ְׁשַמְעָיה ףַא ָאַמר ַאֵּמי ַּבר ִיְׁשָמֵעאל ַרִּבי. הּוא

): ו, כד א הימים דברי( ְקָרָיא ָהֵדין ּוֵפַרׁש ְנֶחְמָיה ַּבר ְיהוֹֻׁשעַ 
 ָיּה ֶׁשָּׁשַמע, ְׁשַמְעָיה', וגו ַהּסוֵֹפר ְנַתְנֵאל ֶבן ְׁשַמְעָיה ַוִּיְכְּתֵבם
, ַהּסוֵֹפר. ְלַיד דִמּיַ  ּתוָֹרה לוֹ  ֶׁשִּנְּתָנה ֵּבן' וגו ְנַתְנֵאל ֶּבן. ְּתִפָּלתוֹ 
 ִלְפֵני. ֵלִוי ֶׁשל ִמִּׁשְבטוֹ  ֶׁשָהָיה, ַהֵּלִוי. ִיְׂשָרֵאל ֶׁשל סוְֹפָרן ֶׁשָהָיה
ִלְפֵני, ְוַהָּׂשִרים ַהֶּמֶל ַהָּקדוֹׁש ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶל הּוא ָּברּו 
 ֶׁשל ָאִחיו ָהָיהֶׁש , ַוֲאִחיֶמֶל. ַהֹּכֵהן ַאֲהֹרן ֶזה, ְוָצדוֹק. ִּדינוֹ  ּוֵבית
ַהָּקדוֹׁש ֶׁשִּוֵּתר, ֶאְבָיָתר ֶּבן. ֶמֶל ָהֵעֶגל ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַעל הּוא ָּברּו .
 ְׁשמוֹ  ָהָיה ֵלִוי ַאף ָאַמר ָקְרָחה ֶּבן ְיהוֹֻׁשעַ  ַרִּבי ְּבֵׁשם ַּתְנחּוָמא ַרִּבי
. ַהֵּלִוי ָאִחי ַאֲהֹרן ֲהא): יד, ד שמות( ִמְׁשַּפְחּתוֹ  ִעַּקר ַעל

 ִמָּכל ַחֶּיי ְלמֶׁשה הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש לוֹ  ָאַמר, ֲעָׂשָרה ֲהֵרי, ּומֶׁשה
 ִּבְתָיה ֶׁשְּקָרַאְת ַּבֵּׁשם ֶאָּלא אוְֹת קוֵֹרא ֵאיִני ְל ֶׁשִּנְקְראּו ֵׁשמוֹת

  .מֶׁשה ֶאל ַוִּיְקָרא, מֶׁשה ְׁשמוֹ  ַוִּתְקָרא): י, ב שמות( ַּפְרֹעה ַבת

. בלעדי הנס גרם ליד של בתיה בת פרעה להתארך הקב"ההרי 
שעשה לה הקב"ה היא לעולם לא היתה מצליחה להוציא אותו 

  מן היאור.

 ֹמֶׁשה ְׁשמוֹ  ַוִּתְקָרא{שמות ב, י} למה נאמר  - נשאלת השאלה 
  ?! הקב"ה הוציא אותו, לא  את ! ְמִׁשיִתהּו ַהַּמִים ִמן ִּכי ַוֹּתאֶמר

אם רצה הקב"ה שבתיה בת פרעה תוציא אותו  – שאלה נוספת
לא  מן המים, למה היה צריך להאריך את ידה בששים אמה ?!

מערבית שתדחוף את - היה פשוט יותר לשלוח רוח צפונית
  התיבה עד אליה ?!

ואצל בתיה בת פרעה כתיב   – {פרשת שמות}חפץ חיים אומר ה
ֶחָה, וברש"י מהגמרא ַוִּתָּק  ֲאָמָתּה ֶאת ַוִּתְׁשַלח{ב, ה} בפסוק 

אמתה, ידה, ונשתרבבה ידה אמות הרבה. ע"כ. {סוטה יב, ב} 
והנה אעפ"י שידעה בת פרעה מדת ידה, שמן הנמנע לפשטה 

יותר מכפי מדתה, ושבשום אופן לא תשיג בידה את התבה 
ששטה בתוך האגם, מ"מ לא נמנעה משלוח את ידה להצילו, 

ראות עיני האדם לא וסוף דבר היה להצלה, ואפילו אם לפי 
יעלה בידו בדרך הטבע להצילו, מ"מ בל יניח ידו ובל יעמוד 

מנגד, אלא יתעסק בהצלה עד מקום שידו מגעת, ומשם ואילך 
תעשה מלאכת ההצלה מאליה בדרך נס. או היד תשתרבב, או 

התבה תתקרב ביותר אל החוף, וכן הוא טבע הנס, שמופיע 
  ... שקדמה לה תמיד בתור מלואים להשתדלות הטבעית

  {פרשת שמות}.חפץ חיים עד כאן דברי ה

, לגאון ר' דוד הקשר, ומביא שיחה שהיתה אמרי דודבא הספר 
  :  }חפץ חיים{הרב כהנמן, תלמידו של הלו עם הרבי מפוניבז' 

 ֲאֶׁשר ַהֹּזאת ַהִּמְצָוה ִּכי {פרשת ניצבים ל, יא}אומרת התורה 
 א} יב{: ִהוא ְרֹחָקה ְוא ִמְּמ ִהוא ֵלאתִנפְ  א ַהּיוֹם ְמַצְּו ָאֹנִכי

 ְוַיְׁשִמֵענּו ָּלנּו ְוִיָּקֶחהָ  ַהָּׁשַמְיָמה ָּלנּו ַיֲעֶלה ִמי ֵלאֹמר ִהוא ַבָּׁשַמִים
 ֶאל ָלנּו ַיֲעָבר ִמי ֵלאֹמר ִהוא ַלָּים ֵמֵעֶבר ְוא} יג: {ְוַנֲעֶׂשָּנה ֹאָתּה
  . ְוַנֲעֶׂשָּנה ֹאָתּה ְׁשִמֵענּוְויַ  ָּלנּו ְוִיָּקֶחהָ  ַהָּים ֵעֶבר

 חמא בר אבדימי דאמר - {מסכת עירובין נה, א}אומרת הגמרא 
 מעבר ולא היא בשמים לא} יב-ל דברים{ דכתיב מאי דוסא בר

 לעלות צריך אתה היא בשמים שאם היא בשמים לא היא לים
  .אחריה לעבור צריך אתה היא לים מעבר ואם אחריה

  לשמים עם סולם ?!  ראיתם פעם מישהו שעלה

אני דוקא ראיתי הרבה אנשים שעלו על סולם, נפלו, ועלו 

  ☺לשמים 

  בפועל, אין עלייה לשמים עם סולם.

', איך ַהָּׁשַמְיָמה ָּלנּו ַיֲעֶלה ִמיאז מה פירוש ' – נשאלת השאלה
  אפשר לעלות לשמים ?!

$  100,000מספר הרב פינקוס זצ"ל, שהיה עשיר אחד שהציע  

  .   empire buildingבבניין  100לה לקומה למי שיע

, מקבל את 100אמר העשיר: "מי שיעלה תוך חצי שעה לקומה 
  הפרס !" 

עברו שם שני בני אדם . אמר אחד מהם: "עזוב ... מי יצליח 
  לעשות את זה ?! סתם הוא לא מציע סכום כזה!"

 70אמר לו השני: "מה אכפת לי לנסות ?! מקסימום עליתי 
  ."קומות ..

  מאפסים את השעון ... "צא לדרך!!!" 

  ... אין יותר מדרגות ! 80...  20...  10התחיל לרוץ ... קומה 

  �קומות עליתי ועכשיו אין מדרגות ?!"  80"

  פתאום הוא רואה מעלית !

שניות ... הצליח  20' ועולה תוך 100ץ 'קומה נכנס מהר, לוח
  להגיע בזמן !
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ם לא ינסו בכלל. אבל היה בן רוב בני האד – אומר הרב פינקוס
, משם אומר לו הקב"ה: "מכאן  80אדם שניסה, הגיע לקומה 

  אני לוקח אותך עם מעלית". 

לא ביקשתי ממך  –" ַהָּׁשַמְיָמה ָּלנּו ַיֲעֶלה ִמי" אומרת התורה:
  לעלות לשמים. תעשה סולם !

  מה האורך של הסולם שאתה יכל לעשות ?!

  מטר"  4"

  מטר" 4"תעשה 

  ך אגיע לשמים ?!""ואי

"לא תגיע עם הסולם. אבל אני רוצה לראות מה אתה עושה 
  בשביל לנסות להגיע"

  התורה נמדדת, לפי מידת ההשקעה של האדם ברוחניות !

  אלו דברי מדרש מפורשים :

 רב אמר יהודה רב אמר -  {מסכת תענית כד, ב}אומרת הגמרא 
 ניזון וכול העולם כל ואומרת יוצאת קול בת ויום יום בכל

  . ש''לע ש''מע חרובים בקב דיו בני וחנינא בני חנינא בשביל

 אמר יהודה רב אמר – כה, א} -שם, כד, ב{עוד מספרת הגמרא 
 ניזון כולו העולם כל ואומרת יוצאת קול בת ויום יום בכל רב

 ,ש''לע ש''מע חרובים בקב דיו בני וחנינא בני חנינא בשביל
 הוה שום דבר מלבד חרובים משפחת בן דוסא לא היו אוכלים

 ושדייא דשבתא מעלי כל תנורא למיחמא דביתהו רגילא
בכל ערב שבת, הרבנית בן דוסא היתה רגילה לחמם את  אקטרתא

מרוב הבושה  לה הוה כיסופא משוםהתנור, כדי שיוציא עשן 

אותה שכנה  אמרה בישתא שיבבתא הךשהיתה לה מפני השכנות 

 האי כולי מאי מידי ולא להו דלית ידענא מכדי אמרה "טובה"
הרי אני יודעת שאין לרבנית כסף לקנות אפילו קמח. מאיפה כל 

 אזלא אני חייבת לבדוק את הענין! הניחוחות שיוצאים מביתה ?!
הלכה אותה שכנה ונכנסה למטבח של הרבנית בן  אבבא וטרפא

ראתה אותה הרבנית בן דוסא,  לאינדרונא ועיילא איכספא דוסא
הבושה שלא תראה שאין כלום בתנור, קפצה לתוך החדר שלא  ומרוב

 מלא לתנורא דחזיא נעשה לה נס ניסא לה איתעביד תראה אותה
 מלא ואגנא פתחה השכנה את התנור, וראתה שכולו לחמים ! לחמא
השכנה צעקה לה  לה אמרה והקערה של הבצק מלאה עיסה ! לישא

ביאי משהו ת לחמיך חריך דקא מסא אייתי פלניתא פלניתא

הרבנית בן  לה אמרהלהישרף !!!  הם עומדות החלותלהוציא את 

 אף תנאבדיוק באתי להוציא אותם...  עיילי להכי אנא אףדוסא 
  .בנסים שמלומדת מפני נכנסה מרדה להביא היא

 – תענית כה, א} {מסכתממשיכה הגמרא ומספרת מעשה נוסף 
 ב שבת אחדער שמשי בי חד ו של ר' חנינא בן דוסאמעשה בבת

תו ראה ר' חנינא בן דוסא את ב עציבא דהוות לברתיה חזייה

 חומץ של כלי ליה אמרה עציבת למאי בתי לה אמרעצובה 
בטעות  לשבת אור ממנו והדלקתי שמן של בכלי לי נתחלף

 מאי בתי לה אמר הדלקתי נרות שבת עם חומץ ולא עם שמן
 יאמר ואה וידלוק לשמן שאמר מי מה את דואגת ?! לך איכפת
 שהביאו עד כולו היום כל והולך דולק היה תנא וידלוק לחומץ

  . להבדלה אור ממנו

 ְּבַרִּבי ַמֲעֶׂשה -  {קהלת רבה, פרשה א, אות א}מספר המדרש 
 ּוְנָדבוֹת ְנָדִרים ַמֲעִלין ִעירוֹ  ְּבֵני ֶׁשָרָאה ּדוָֹסא ֶּבן ֲחִניָנא

 ֵאיִני ַוֲאִני ּוְנָדבוֹת ְנָדִרים ָׁשַלִיםִלירּו ַמֲעִלין ַהֹּכל ָאַמר, ִלירּוָׁשַלִים
 ֶאֶבן ָׁשם ְוָרָאה ִעירוֹ  ֶׁשל ְלִמְדָּבָרּה ָיָצא, ָעָׂשה ֶמה, ָּדָבר ַמֲעֶלה
 ְלַהֲעלוָֹתּה ָעַלי ֲהֵרי ְוָאַמר, ּוֵמְרָקּה ְוִסְּתָתּה ְוִׁשְּבָבּה, ַאַחת

, ָאָדם ְּבֵני ֲחִמָּׁשה לוֹ  ַּדְּמנּוִנזְ , ּפוֲֹעִלים לוֹ  ִלְׂשֹּכר ִּבֵּקׁש, ִלירּוָׁשַלִים
 ָלנּו ֵּתן לוֹ  ָאְמרּו, ִלירּוָׁשַלִים זוֹ  ֶאֶבן ַאֶּתם ִלי ַמֲעִלין ָלֶהן ָאַמר

 ָלֶהם ִלֵּתן ִּבֵּקׁש, ִלירּוָׁשַלִים אוָֹתּה ַמֲעִלים ְוָאנּו ְסָלִעים ֲחִמָּׁשה
 לוֹ  ִזֵּמן, ָלֶהם ָהְלכּווְ  ִהִּניחּוהּו, ְלָׁשָעה ָּדָבר ְּבָידוֹ  ִנְמָצא ְוא

 ָלֶהם ָאַמר, ָאָדם ְּבֵני ִּבְדמּות ַמְלָאִכים ֲחִמָּׁשה הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש
 ְוָאנּו ְסָלִעים ֲחִמָּׁשה ָלנּו ֵּתן לוֹ  ָאְמרּו, זוֹ  ֶאֶבן ִלי ַמֲעִלין ַאֶּתם

 ְוֶאְצָּבֲע ָיְד ֶׁשִּתֵּתן בתנאי ּוִבְלַבד, ִלירּוָׁשַלִים ַאְבְנ ְל ַמֲעִלין
 ָידוֹ  ָנַתן שתשים איתנו יד ונעלה אותה ביחד לירושלים ! ִעָּמנּו

 ָלֶהם ִלֵּתן ִּבֵּקׁש, ִּבירּוָׁשַלִים עוְֹמִדים ְוִנְמְצאּו ִעָּמֶהם ְוֶאְצָּבעוֹ 
 לוֹ  ָאְמרּו, ִּבְׁשִביָלם ְוָׁשַאל ַהָּגִזית ְלִלְׁשַּכת ִנְכַנס, ְמָצָאן ְוא ְׂשָכָרן
 ָעָליו ְוָקְראּו, ִלירּוָׁשַלִים ַאְבְנ ֶהֱעלּו ַהָּׁשֵרת ֶׁשַּמְלֲאֵכי ּדוֶֹמה

, ִיְתַיָּצב ְמָלִכים ִלְפֵני ִּבְמַלאְכּתוֹ  ָמִהיר ִאיׁש ָחִזיתָ : ַהֶּזה ַהִּמְקָרא
  .ִיְתַיָּצב ַמְלָאִכים ִלְפֵני ֵּביּה ְקֵרי

שלו, בשביל מה הם צריכים את העזרה   -  חפץ חייםשואל ה
  הרי מדובר במלאכים ?!

לשים את היד אתה יכל ?!  -אתה רוצה לעשות משהו ברוחניות 
  לתת חמשה סלעים אתה יכל ?!

  "כן"

  את השאר תשאיר לקב"ה !

רבותי, ר' חנינא בן דוסא יכל להשתמש במעשי ניסים, אבל 
  הוא לא רצה : 

 הנך ליה הוו דוסא בן חנינא' ר - {שם כה, א}מספרת הגמרא 
באו אליו השכנים  ליה אמרו לר' חנינא בן דוסא היו עיזים יעיז

להם  אמר העיזים שלך אוכלות בשדות זרים מפסדן קאואמרו לו 

העיזים שלי לא  דובי ניכלינהו מפסדן קא איר' חנינא בן דוסא 
 ויטרפואכלו, יבואו דובים  הם באמתאם אוכל שלא שלהם. נוגעות ב

 דובא לאורתא תיתי וחדא חדא כל ואם לא לא ואי אותם
. וכך היה דוב בקרניו בערבכל אחד מהעיזים שלי יביא  בקרנייהו

כל עז  בקרנייהו דובא וחדא חדא כל הביאהבערב  אייתי לאורתא
  .ועז דוב בקרניה

אה, אז למה הביאו העיזים דב בקרניהם ?! כדי שלא יהיה 
  חילול ה', ר' חנינא בן דוסא עשה פעולה. 

  יתה אז בדורם !איזו אמונת חכמים ה

 שיבבתא ההיא ליה הוה -  {שם}מעשה נוסף שמביאה הגמרא 
שכנתו של ר' חנינא בן דוסא  כשורי מטו ולא ביתא בניא דקא

. התברר לה שהמידות שנתנה לנגר ביתה רצתה להחליף את קורות

 ליה אמרה לר' חנינא בן דוסא רצה לקמיה אתיא לא היו טובות
נתתי לנגר מידות לא  כשוראי טוקמ ולא ביתי בניתי וסיפרה לו

  ... ונכונות, כל הרעפים נפלו ונשבר

 כדי לקנות הלכתם לנגריה -  רבותי, אני רוצה לשאול שאלה
. נתתם מידות לנגר והוא חתך לכם לפי לסוכותקורות עץ 

המידות... חזרתם הביתה ואתם מבינים שנתתם מידות לא 
  אזנר ?!לבית של הרב וו נכונות. מה תעשו ?! אתם תלכו
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  "לא".

  ?! בחזרה לנגריה, לא תחזרו? תלכו ??לאיפה 
  

! לר' חנינא בן ? למי היא הולכתחוזרת לנגר. אותה אישה לא 
  "קצר! ו ליכבוד הרב, חתכדוסא... "

  
   ?! קצר מה הרב אשם שחתכו

  לרב ! !? חתכת קצר, למי הולכים ו שאלות.לא הי בדורות ההם

 מהר' חנינא בן דוסא שאל אותה  לה אמר - ממשיכה הגמרא
 נימטו איכו אמר .איכו ליה אמרהאיך קוראים לך ?  שמך

 לכאן אמה שיצאו עד הגיעו תנא התארכו קורותיך ! כשוריך
 אני אומר פלימו תניא. עשאום סניפין אומרין ויש לכאן ואמה

 לכאן ואמה לכאן אמה יוצאות קורותיו והיו הבית אותו ראיתי
  .דוסא בן חנינא 'ר שקירה זה בית לי ואמרו

  מה רצו חז"ל ללמד אותנו ? – נשאלת השאלה

ברוחניות, תעשה מה שאתה יכל, והקב"ה  – אומרים חז"ל
  ישלים את המלאכה !

  : אם אלה הם פני הדברים, נוכל להבין רעיון נפלא

בליל הסדר בע"ה, נסב כולנו על שולחן הפסח, ונשיר בסיום: 
  "ַהָּמֶות ְלַמְלַא ְוָׁשַחט הּוא ָּברּו ְוָאָתא ַהָּקדוֹׁש"

 מביאו לבא לעתיד - {מסכת סוכה נב, א}אומרת הגמרא 
 הרשעים ובפני הצדיקים בפני ושוחטו הרע ליצר ה''הקב

 כחוט להם נדמה ורשעים גבוה כהר להם נדמה צדיקים
 היאך ואומרים בוכין צדיקים בוכין והללו בוכין הללו השערה

 לא היאך ואומרים בוכין עיםורש כזה גבוה הר לכבוש יכולנו
 עמהם תמה ה''הקב ואף הזה השערה חוט את לכבוש יכולנו

 שארית בעיני יפלא כי צבאות' ה אמר כה} ו-ח זכריה{ שנאמר
 ר''יצה אסי ר''א יפלא בעיני גם ההם בימים הזה העם

 העגלה כעבותות דומה ולבסוף בוכיא של לחוט דומה בתחילה
 וכעבות השוא בחבלי העון כימוש הוי} יח-ה ישעיה{ שנאמר
  .חטאה העגלה

על מה הצדיקים בוכים ?! הם צריכים   -  שואל המהרש"א
  לשמוח שהם התגברו עליו !

  הם בכו משמחה.  – יש מפרשים

ירדנו לעולם הזה כדי לקיים  – }מראית העין{אומר החיד"א 
  . 'ְדִכּסּוָפא ַנֲהָמא'מצוות, וכדי שלא נעלה לעולם הבא ונקבל 

יעים הצדיקים לעולם הבא, הם מגלים שכל ההתגברות כשמג
הקב"ה עזר שלהם על יצר הרע, היתה ברובה לא שלהם, אלא 

  "לו יכול אינו, עוזרו ה''הקב אלמלאלהם, שנאמר "

זה  10%יוצא שבכל פעולה שניצחנו,  –אומרים הצדיקים 
  ' !ְדִכּסּוָפא ַנֲהָמאזה הקב"ה. זה שוב ' 90% –אנחנו ְו 

  ורצים בבכי : "בשביל מה ירדנו לעולם הזה ?!" מיד הם פ

'. אתם ְדִכּסּוָפא ַנֲהָמאאומר להם הקב"ה: "לא קיבלתם שום '
עשיתם את ההשתדלות המירבית, מעלה אני עליכם כאילו 

  עשיתם את הכל בעצמכם !"

אם אלה הם פני הדברים, נוכל לעמוד על יסוד נפלא שמופיע 
  : מאור שבתורהבספר ה

 ַאֵּמי ַרִּבי ָאַמר -  {ויקרא רבה, פרשה יט, אות ב} אומר המדרש
   .ָחְכמוֹת ֶלֱאִויל ָראמוֹת): ז, כד משלי(

 ִמי, ַּבִית ֶׁשל ַּבֲאִוירוֹ  ָּתלּוי ְלִכָּכר יוָֹחָנן ַרִּבי ָאַמר{משל א'} 
 ַאֵחר ְוא אוֵֹמר ֶׁשִּפֵּקחַ  ִמי, ֶזה ֶאת ְלהוִֹריד ָיכוֹל ִמי אוֵֹמר ֶׁשִּטֵּפׁש

 ִמי ָּכ. ּומוִֹרידוֹ  ָלֶזה ֶזה ּוְמַסְּפָקן ָקִנים ְׁשֵני ֵמִביא ֶאָּלא, ָלאוֹ ְּת 
 ֶׁשִּפֵּקחַ  ִמי, ָחָכם ֶׁשל ֶׁשְּבִלּבוֹ  ּתוָֹרה ִלְלֹמד ָיכוֹל ִמי אוֵֹמר ֶׁשִּטֵּפׁש

 ֲהָלכוֹת ְׁשֵּתי לוֵֹמד ֲהֵריִני ֶאָּלא, ְלָמָדּה ֵמַאֵחר א ְוהּוא אוֵֹמר
  . ֻּכָּלּה ַהּתוָֹרה ָּכל ֶאת לוֵֹמד ֶׁשֲאִני ַעד ְלָמָחר ַּתִיםּוְׁש  ַהּיוֹם

 ְּבָעָליו ֶׁשָּׂשַכר ָנקּוב ִלְטַרְסָקל ָמָׁשל ֵלִוי ַרִּבי ָאַמר {משל ב'}
 ַמְכִניס, מוִֹעיל ֲאִני ָמה, אוֵֹמר ַמהּו ֶׁשִּטֵּפׁש ִמי, ְלַמאתוֹ  ּפוֲֹעִלים

 ְוָחִבית ָחִבית ָּכל ְׂשַכר ְוא, אוֵֹמר ַמהּו ֵּקחַ ֶׁשּפִ  ִמי, ָּבזוֹ  ּומוִֹציא ָּבזוֹ 
 ִלְלֹמד מוִֹעיל ֲאִני ָמה אוֵֹמר ַמהּו ִטֵּפׁש ֶׁשהּוא ִמי ָּכ. נוֵֹטל ֲאִני

 ְיִגיָעה ְׂשַכר ְוא אוֵֹמר ַמהּו ִּפֵּקחַ  ֶׁשהּוא ִמי, ּוְמַׁשְּכָחּה ּתוָֹרה
  .נוֵֹתן הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש

אותו משל, רק בשתי צורות סיפורים. נספר את  המשל הוא
  המשל בשפה שלנו :

  מטר, ורואה לחם על התקרה.  50אדם נכנס לאולם בגובה 

  אומר החכם לטיפש: "בוא ונוריד את הלחם!"

  מטר גובה, איך תגיע לזה ?!" 50"מה להוריד ?! 

אמר לו החכם: "הרי מישהו תקע את זה שמה, זה לא בא 
  להוריד את זה"מעצמו. בוא ננסה 

  מטר ?! אין סיכוי !" 50"אתה יודע מה זה להביא סולם 

  הטיפש הלך הביתה ... ומה עשה החכם ?! 

  הביא סולם וטיפס לאט לאט עד שהגיע !

  : המשל השני

הולכים שנים על גדת הנהר. פוגש אותם בן אדם: "אתם 
  מחפשים עבודה ?"

  "כן"

ת אותם ממי "יש כאן שתי חביות ריקות. אני רוצה למלאו
הנהר. אבל יש עוד דבר אחד, אתם ממלאים את החבית 

  מהספלים שאתן לכם בלבד !"

  "כמה אתה משלם ?!

  ליום".₪  300"

  "מתי מתחילים ?!"

  ! "  "עכשיו

התחילו לעבוד ... תוך כדי עבודה, התברר להם שהחבית 
  מחוררת !

אמר הטיפש לחכם: "תגיד לי אתה נורמלי, כל היום נעבוד 
  ?!" לחינם
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₪  300אמר לו החכם: "מה אכפת לך, בסוף היום אתה מקבל 
  ?! הוא אמר לך להכניס לחבית הזאת !"

  מה בא המשל הזה לומר לנו ?  – נשאלת השאלה

בא המשל להסביר לנו, את  – מאור שבתורהאומר הספר ה
  תחילת דרכם של שני סוגי אנשים בלימוד התורה :

והחליטו שהם רוצים לגדול , חזרו בתשובה 60שני בני אדם בני 
  ולהתמיד בלימוד התורה. 

  הלכו השנים לגאון הגדול ר' חיים קנייבסקי שליט"א.

אמר החכם לטיפש: "תיכנס אליו ותשאל אותו מה שאתה 
  רוצה, תראה איך הוא עונה לך על הכל !"

  נכנס אליו הטיפש ושאל: "כמה פעמים כתוב אביי בש"ס ? "

"362"  

  ?" "כמה פעמים כתוב רבה

"268"  

אמר הטיפש לחכם: "תגיד, אתה חושב שאני יכל להיות כמוהו 
שנה, אין סיכוי! חבל על  2000?! בחיים לא ! גם אם אלמד 

  המאמץ"

אמר לו החכם: "אתה חושב שהוא נולד ככה ?! הוא לקח 
עוד שתי הלכות בכל יום ... עוד שתי משניות ביום ...  –'סולם' 

  רק ... צריך רק להתחיל !" עוד דף גמרא ביום ... עוד פ

המשל השני, מדבר על שני טיפשים. הראש שלהם לא תופס 
  כלום. 

"בקשה אדוני, (התורה נמשלה למים) הם מגיעים ליד הנהר 
  רוצים לעבוד ?!"

  "כן"

  "בבקשה להעביר את המים האלה לתוך החבית" 

  הם מנסים, אבל הכל מחורר. למה הכוונה ?

וחצי . בסוף השיעור אתה שואל  שעה-אדם יושב בשיעור. שעה
  אותו : "מה הבנת ?!"

  (כלום) �

  "שעה וחצי ישבת בשיעור, מה הבנת ?!"

  "תאמין לי, לא הבנתי ..."

  "איך לא הבנת ?!?!"

  נכנס בחור אחד, יוצא בחור שני ! –"כי אני מסננת" 

- אומר אותו אדם: "אם ככה, אין לי מה לבוא לשיעורים. בין
  דבר ..." כה אני לא קולט שום

אומר לו החכם שבטיפשים: "מה אכפת לך מה אתה קולט ומה 
לא ?! בסוף השיעור תקבל את השכר שלך?! מה אכפת לך אם 

  הכל נשפך ?! תעשה מה שאתה יכל !"

את שני המדרשים האלה, ולאור מאור שבתורה כך מבאר ה
  הדברים הוא מסביר דבר נוסף :

  : הבאאתם בטח מכירים את הסיפור 

חוץ  ,תעודה שכולה 'בלתי מספיק'אחד בא הביתה עם לד יפעם 
'טוב מאוד'. הוא פחד מאבא שלו פחד מות, זה לא כמו מזמרה 

  ☺היום, שההורים מפחדים מהילדים 

  הוא מגיע לאבא שלו: "אבא, קיבלתי את התעודה"

  "נו, תתחיל לקרוא ..."

בלתי מספיק" ... מרים את הידיים על הראש, מחשש  –"תורה 
 בה ...לבומ

מרים את הידיים על הראש, מחשש  בלתי מספיק" ... –"משנה 
  לבומבה ...

וככה אחרי כל מקצוע ומקצוע ... הוא מכיר את אבא שלו, יש 
צול, אין לו בעיה להוריד לו אותה על הגוף שצריך  7לו חגורה 

☺  

"טוב מאוד" ... הוא מחייך, מוריד את   – מגיע הילד לִזְמָרה

    ☺. ברוך ה' הוא במקהלה של הרב רובין הידיים מהראש ..

  פתאום הוא מקבל בומבה לשני הכיוונים !

לאחר בכי של שתי דקות, הוא ניגש לאבא שלו: "אבא, כל 
התעודה 'בלתי מספיק', לא עשית לי כלום. אחד 'טוב מאוד' 

  הכנסת לי מכות ?!"

  ☺אמר לו האבא: "עם כזאת תעודה, עוד היה לך כח לשיר ?!" 

 ִזְכרוֹנוֹ ֵאִלָּיהּו ָאַמר -  {תנחומא, פרשת וילך, אות ב}מדרש ה מספר
 ְוָהָיה, ֶאָחד ָאָדם ּוָמָצאִתי ַּבֶּדֶר ְמַהֵּל ָהִייִתי ַאַחת ַּפַעם, ִלְבָרָכה
 ַהִּדין ְליוֹם ֵמִׁשיב ַאָּתה ָמה, לוֹ  ָאַמְרִּתי. ִּבי ּוִמְתלוֵֹצץ ִלי ַמְלִעיג

 ָוֵלב ָוַדַעת ִּביָנה, ְלָהִׁשיב ִלי ֵיׁש, ָאַמר. וָֹרהּת ָלַמְדָּת  ֶׁשא ַאַחר
, ִלי ָאַמר. ְּמַלאְכֶּת ַמה, לוֹ  ָאַמְרִּתי. ַהָּׁשַמִים ִמן ִלי ִנְּתנּו ֶׁשא
 ִליַּקח ָוֵלב ַּדַעת ְל ָנַתן ִמי, לוֹ  ָאַמְרִּתי. ֲאִני ְוָדִגים עוֹפוֹת ַצַּיד

 ָּדִגים ָּבֶהן ְוָלַקַחת ַהְּמצּודוֹת ְוַלֲעׂשוֹת וֹ ְוֶלֶאְרג ְוִלְטווֹתוֹ  ִּפְׁשָּתן
. ַהָּׁשַמִים ִמן ִלי ֶׁשִּנְּתנּו ָוַדַעת ִּביָנה, ִלי ָאַמר. ּוְלָמְכָרם ְועוֹפוֹת
 ַהָּדִגים ְוָלַקַחת ְוִלְטווֹת ֶלֱאֹרג ַהִּפְׁשָּתן ֶאת ִליַּקח, לוֹ  ָאַמְרִּתי

 ָנְתנּו א ַהּתוָֹרה ֶאת ִלְקנוֹת ֲאָבל. תָוַדעַ  ִּביָנה ְל ָנְתנּו, ְוָהעוֹפוֹת
ָקרוֹב ִּכי: ּוְכִתיב. ִּביָנה ְל ְמֹאד ַהָּדָבר ֵאֶלי ְּבִפי ּוִבְלָבְב 

. ִּבְבִכי קוֹלוֹ  ְוֵהִרים ְּבִלּבוֹ  ִהְרֵהר ִמָּיד). יד, ל דברים( ַלֲעׂשוֹתוֹ 
 ֶׁשָּבִאין ֵּכיָון ָהעוָֹלם יָּבאֵ  ֶׁשָּכל, ְל ֵיַרע ַאל, ְּבִני, לוֹ  ָאַמְרִּתי

 עוְֹבֵדי ּוֹבׁשּו: ֶׁשֶּנֱאַמר, ֲעֵליֶהם מוִֹכיִחין, ַהּתוָֹרה ִמן ְוִנְמָׁשִכין
 ַּכּיוֵֹצא ְוַעל ְוָעָליו), ט, יט ישעיה( חוַֹרי ְוֹאְרִגים ְׁשִריקוֹת ִפְׁשִּתים

'. ה ִיְרַאת, ָּדָבר ִריתְוַאחֲ . ְּכַמֲעָׂשיו ָהעוִֹׂשין ְוַעל לוֹ ַהּדוִֹמין ְוַעל ּבוֹ 
  .ַהָּבא ָהעוָֹלם ְלַחֵּיי ְוָראּוי ְמַלאְכּתוֹ  מוֶֹנה ּבוֹ , ֶּבֱאמּוָנה ְועוִֹׂשין

  לכאורה, מה אומר כאן המדרש ?
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בא אותו אדם ואומר לאליהו הנביא : "אין לי שכל ללמוד 
  תורה, איך אתה משווה לימוד תורה עם לדוג דגים ?!"

  סוד נורא :אומר לו אליהו הנביא י

על גדת הנהר יושבים חמשה דייגים. לכל אחד יש בדלי, מספר 
  אחר של דגים שהצליח לדוג. 

דגים ומשה  5דגים, שלמה  10"תגיד לי, למה דוד הצליח לדוג 
  רק דג אחד ?! כולם ישבו ליד אותו נהר"

זורק את הָחָכה.  –אמר לו אליהו: "אתה עושה רק פעולה אחת 
ג ?! אין לך שליטה על זה. רק הקב"ה כמה דגים תצליח לדו

  שולט בזה !" 

מדרש. כנס האומר הקב"ה: "את אותו הדבר תעשה בבית 
תצליח לדוג, זה לא עסק שלך. זו לא ותלמד. כמה 'דגים' 

תשובה שאין לך שכל ! אם הקב"ה ברא אותך בלי שכל, תלך 
  לשמוע שיעור בלי שכל !"

  : יסוד נפלא אם אלה הם פני הדברים, נוכל בע"ה להבין

  לכל אורך הדרך, הולך משה רבינו באותו קו. 

אומר לו הקב"ה: "אתה תעשה מה שאתה יכל, ואני אמשיך 
  את השאר"

  בואו נביט על מכת שחין :

 ְקחּו ַאֲהֹרן ְוֶאל ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר{שמות ט, ח} אומרת התורה 
 ְלֵעיֵני ַהָּׁשַמְיָמה ֶׁשהמֹ  ּוְזָרקוֹ  ִּכְבָׁשן ִּפיחַ  ָחְפֵניֶכם ְמא ָלֶכם

  . ַפְרֹעה

כל דבר הנזרק בכח אינו נזרק אלא  וזרקו משה. - אומר רש"י
ביד אחת. הרי נסים הרבה, אחד שהחזיק קמצו של משה מלא 

  . חפנים שלו ושל אהרן. ואחד שהלך האבק על כל ארץ מצרים

נס, למה משה צריך לזרוק אם זה היה בדרך  – נשאלת השאלה
ח וביד אחת ?! הרי גם אם יזרוק בכח וביד אחת, זה את זה בכ

  !לא יוכל להתפזר בכל ארץ מצרים 

 למרחוק שהלך היה נס וזה הואיל" – אומר השפתי חכמים
 גדול הנס היה יותר' א ובידו בכח לזרקו למשה ל"למ כ"א

 ל"וי בכח ושלא ידיו בשתי זורקו היה אם למרחוק בהלכו
 שזרקו י"ע נסבב ושזה וקלמרח שהלך היה דהנס ל"ר דאינו

 אבק מעט שהוא אחד שקומץ מה היה שהנס ל"ר אלא בכח
 י"ע בכח והזריקה מצרים ארץ כל על להתפשט בו די היה

 זה לנס ענין אינו אהרן ושל שלו חפנים מלא קמצו שהחזיק
 ממלת דייק י"דרש לעיל ש"ולפמ ע"בפ נס הוא אלא

 שהכתוב יוןדכ זו קושיא כ"ג יתורץ בכח משה שזרק השמימה
 אחד ביד זרקו בודאי כ"א בכח שזרק השמימה במלת מלמדנו

  "הנס על סמך שלא

 מלך עוג שבקש אבן -  {מסכת ברכות נד, ב} אומרת הגמרא
 ישראל מחנה אמר לה גמירי גמרא ישראל על לזרוק הבשן
 פרסי תלתא בר טורא ואיעקר איזיל פרסי תלתא הוי כמה

 פרסי תלתא בר טורא קרע אזל ואיקטלינהו עלייהו ואישדי
 ונקבוה קמצי עליה הוא בריך קודשא ואייתי רישיה על ואייתי
 גיסא להאי שיניה משכי למשלפה בעי הוה בצואריה ונחית

} ח-ג תהילים{ דכתיב והיינו למשלפה מצי ולא גיסא ולהאי

 בן שמעון ר''דא לקיש בן שמעון' וכדר שברת רשעים שני
 אלא שברת תקרי אל תשבר רשעים שני דכתיב מאי לקיש

 נרגא שקיל אמות עשר מה היה גובהו ? הוה כמה משה שרבבת
וקפץ  אמין עשר שוור בגובה עשר אמות אמין עשר ברלקח מקל 

הגיע לקרסולו של עוג,  וקטליה בקרסוליה ומחייה עשר אמות

  .והרגו

  שמעתם פעם, על מישהו שקיבל מכה בקרסול ומת ?! 

  לא. 

  ה צריך לקפוץ ?!בשביל מ -  נשאלת השאלה

  מר הקב"ה:א

  מצב נתון.  –אמות  10אתה בגובה 

  מצב נתון.  – אמות 10הקרש הכי גדול שיש לך באורך 

  אתה גם יכל. אמות  10לקפוץ 

  "אבל אני יכל להגיע לו רק עד הקרסול, איך אהרוג אותו ?!"

  "תגיע לקרסול, לא ביקשתי יותר מזה. את השאר אני עושה !"

  :  {תחילת פרשת במדבר}ע גם בדברי רש"י מופי אותו יסוד

 ִסיַני ְּבִמְדַּבר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוְיַדֵּבר{במדבר ג, יד} אומרת התורה 
 ָזָכר ָּכל ְלִמְׁשְּפֹחָתם ֲאֹבָתם ְלֵבית ֵלִוי ְּבֵני ֶאת ְּפֹקד} טו{: ֵלאֹמר

 ה' ִּפי ַעל ֹמֶׁשה ֹאָתם ַוִּיְפֹקד} טז{: ִּתְפְקֵדם ָוַמְעָלה ֹחֶדׁש ִמֶּבן
  ֻצָּוה. ַּכֲאֶׁשר

אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא היאך  על פי ה'. - אומר רש"י
אני נכנס לבתי כלם ולתוך אהליהם לדעת מנין יונקיהם. אמר 
לו הקדוש ברוך הוא עשה אתה את שלך ואני אעשה את שלי. 
הלך משה ועמד על פתח האהל והשכינה מקדמת לפניו, ובת 

ומרת כך וכך תינוקות יש באהל זה, קול יוצאת מן האהל וא
  .לכך נאמר על פי ה'

אם בת קול אומרת, בשביל מה הוא צריך  – נשאלת השאלה
  ?! לפתח האוהל ללכת

מה תעשה " .ללכת אתה יכל, להיכנס לאוהל אתה לא יכל 
  " שאתה יכל ואת השאר אני עושה !

  : בבועזאותו יסוד מופיע 

 ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ַוְיִהיח}  {רות ג,מגיעה אליו רות המואביה ...
 ִמי ַוֹּיאֶמר} ט{: ַמְרְּגָתיו ֹׁשֶכֶבת ִאָּׁשה ְוִהֵּנה ַוִּיָּלֵפת ָהִאיׁש ַוֶּיֱחַרד

 ֹגֵאל ִּכי ֲאָמְת ַעל ְכָנֶפ ּוָפַרְׂשָּת  ֲאָמֶת רּות ָאֹנִכי ַוֹּתאֶמר ָאּת
  . ָאָּתה

 ַהַּׁשַער ָעָלה ַעזּובֹ  - {רות רבה, פרשה ז, אות ז}אומר המדרש 
 ָמה), א, ד רות( ֹּבַעז ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ֹעֵבר ַהֹּגֵאל ְוִהֵּנה ָׁשם ַוֵּיֶׁשב

 ָאַמר מה, הוא היה מאחורי הדלת ?!  ָקֵאים ֲהָוה ַּתְרָעא ַלֲאחוֵֹרי
 ַהָּקדוֹׁש ֱהִטיסוֹ  ָהעוָֹלם ְּבסוֹף ָהָיה ֲאִפּלּו, ַנְחָמן ַּבר ְׁשמּוֵאל ַרִּבי

א ְּכֵדי, ְלָׁשם ֶוֱהִביאוֹ  הּוא ָּברּויוֵֹׁשב ַצִּדיק אוֹתוֹ  ְיֵהא ֶׁש 
  . ִיּׁשּובוֹ  ִמּתוֹ ּוִמְצַטֵער

 ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי, עוָֹלם ְגדוֵֹלי ְׁשֵני ָּדְרׁשּו ָּכ, ֶּבֶרְכָיה ַרִּבי ָאַמר
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 ֶאת ָעְׂשָתה ְורּות ,ֶׁשּלוֹ  ֶאת ָעָׂשה ֹּבַעז אוֵֹמר ֱאִליֶעֶזר ַרִּבי, ְיהוֹֻׁשעַ 
 ֲאִני ַאף, הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש ָאַמר, ֶׁשָּלּה ֶאת ָעְׂשָתה ְוָנֳעִמי, ֶׁשָּלּה

  .ֶׁשִּלי ֶאת ֶאֱעֶׂשה

אם כל אחד עושה את מה שהוא יכל, הקב"ה משלים את 
  השאר !

  : רעיון נוסף מופיע בדברי הגמרא

 נסים נעשו ניקנור - {מסכת יומא לח, א}אומרת הגמרא 
 כשהלך אמרו לדלתותיו נעשו נסים מה ר''ת: לדלתותיו

 עמד בחזירתו מצרים של מאלכסנדריא דלתות להביא ניקנור
 ועדיין לים והטילוה מהן אחת נטלו לטבעו שבים נחשול עליו

 וכרכה הוא עמד חברתה את להטיל בקשו מזעפו הים נח לא
 על מצטער והיה מזעפו הים נח מיד עמה הטילוני להם אמר

 ויוצאה מבצבצת היתה עכו של לנמלה שהגיע כיון חברתה
 בלעתה שבים בריה אומרים ויש הספינה דופני מתחת

} יז-א השירים שיר{ שלמה אמר ועליה ליבשה והקיאתה

 אלא ברותים תיקרי אל ברותים רהיטנו ארזים בתינו קורות
 של להיות נשתנו במקדש שהיו השערים כל לפיכך ים ברית

 אומרים ויש נסים בו שנעשו מפני ניקנור ערימש חוץ זהב
 נחשת אומר יעקב בן אליעזר' ר היתה מוצהבת שנחושתן מפני

  .זהב כשל מאירה והיתה היתה קלוניתא

  מה אפשר לעשות כדי להשתיק את הים ?! שום דבר !

תשכב  –הדבר היחיד שאפשר לעשות, זה להוכיח מסירות נפש 
  על הדלת, תראה כמה זה חשוב לך !

אם עשית מה שאתה יכל, אומר הקב"ה: "אני אמשיך את 
  השאר!"

  : אם אלה הם פני הדברים, נוכל בע"ה להבין יסוד נפלא

  קראנו בשבוע שעבר את פרשת שקלים. 

 ַעל. ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית -  {תנחומא, כי תשא, אות י}אומר המדרש 
 ֶׁשהּוא ַהֶּׁשֶקל ִציתַמחֲ  ִיְּתנּו, ַהּיוֹם ַּבֲחִצי ָׁשעוֹת ְּבֵׁשׁש ֶׁשָחְטאּו

, ַהִּדְּברוֹת ֲעֶׂשֶרת ַעל ֶׁשָעְברּו ַעל: ָאַמר יוָֹחָנן ַרִּבי. ְּגַרִּמיִסין ִׁשָּׁשה
ַרִּבי. ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ֶׁשהּוא ֵּגָרה ֲעָׂשָרה ְוֶאָחד ֶאָחד ָּכל ִיֵּתן ְלִפיָכ 
 ְּבֶעְׂשִרים ָרֵחל ֶׁשל הְּבכוָֹר  ֶׁשָּמְכרּו ְלִפי: ָאַמר ָלִקיׁש ֶּבן ִׁשְמעוֹן

 ְוֶאָחד ֶאָחד ָּכל ִיֵּתן ְלִפיָכ, ַמְטֵּבעַ  ְוֶאָחד ֶאָחד ָּכל ְוָנַטל ֶּכֶסף
  .ַמְטֵּבעַ 

  נחזור לפרשה שעוסקת במכירתו של יוסף הצדיק :

 ַוֹּיאְמרּו{בראשית לז, יט}  - שמעון ולוי רואים את יוסף מגיע 
  .ָּבא ַהָּלֶזה מוֹתַהחֲ  ַּבַעל ִהֵּנה ָאִחיו ֶאל ִאיׁש

 ְוַעָּתה} שם, כ{ מה הם רוצים לעשות לו ? להרוג אותו, שנאמר 
 ֲאָכָלְתהּו ָרָעה ַחָּיה ְוָאַמְרנּו ַהֹּברוֹת ְּבַאַחד ְוַנְׁשִלֵכהּו ְוַנַהְרֵגהּו ְלכּו

  .ֲחֹמָתיו ִּיְהיּו ַמה ְוִנְרֶאה

 ַנֶּכּנּו א ַוֹּיאֶמר ִמָּיָדם ּוַוַּיִּצֵלה ְראּוֵבן ַוִּיְׁשַמע} כא{אומרת התורה 
 ֶאל ֹאתוֹ  ַהְׁשִליכּו ָדם ִּתְׁשְּפכּו ַאל ְראּוֵבן ֲאֵלֶהם ַוֹּיאֶמר} כב{: ָנֶפׁש

 ֹאתוֹ  ַהִּציל ְלַמַען בוֹ  ִּתְׁשְלחּו ַאל ְוָיד ַּבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ַהֶּזה ַהּבוֹר
  .ָאִביו ֶאל ַלֲהִׁשיבוֹ  ִמָּיָדם

. אלמלא היתה צה להציל את יוסףמעידה התורה, שראובן ר
התורה מעידה על כך, היה מעשה האחים ומעשה ראובן אותו 

  דבר. 

 דברים שבעה ר''ת -  }נד, ב {מסכת פסחיםאומרת הגמרא 
 ועומק הנחמה ויום המיתה יום הן אלו אדם מבני מכוסים

 במה יודע אדם ואין חבירו של בלבו מה יודע אדם ואין הדין
 מתי חייבת ומלכות תחזור מתי דוד בית ומלכות משתכר

  .תכלה

  העיד הקב"ה: "אני מעיד, שהוא רצה להשיב אותו הביתה!"

. פי' לפי שהאדם ויצילהו מידם - אומר האור החיים הקדוש
בעל בחירה ורצון ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה משא''כ 

חיות רעות לא יפגעו באדם אם לא יתחייב מיתה לשמים, והוא 
פי' מיד הבחירי ובזה סתר אומרו ונראה  צילהו מידםויאומרו 

מה יהיו חלומותיו וגו' כי הבחירה תבטל הדבר ואין ראיה אם 
. פירוש להדיא אלא נהיה לא נכנו נפש יהרגוהו כי שקר דבר: 

 אל תשפכו דם השליכוגורמים לו מיתה, והוא אומרו אחר כך 
וא להצילו וגו', זו היתה טענתו להם, והוא טעמו כמוס עמו שה

להשיבו אל אביו כי ידע נאמנה כי חית השדה השלמה לו ולא 
ירעו ולא ישחיתו הנחשים והעקרבים בזרע יעקב, גם לא 

יעכבנו שם למות ברעב וכמו שכן תמצא שתכף וישב ראובן אל 
  .הבור שחזר אליו להוציאו מהבור

  איזה חשבון עשה ראובן ? – שואלים המפרשים

שכרגע אני יכל לעשות ?! אם  אמר ראובן: "מה הפעולה
האחים ילכו להרוג אותו, הוא ימות בתוך דקה. אבל אם 

  אזרוק אותו לתוך הבור, ארוויח לפחות את דחיית הריגתו" 

 ַהּדּוָדִאיםז, יד}  השירים-שיר{ – מדרש פליאהב אומרים חז"ל 
זה ראובן  ֵריחַ  ָנְתנּו ַהּדּוָדִאים ְמָגִדים . ָּכל ְּפָתֵחינּו ְוַעל ֵריחַ  ָנְתנּו

  .ְמָגִדים זה נר חנוכה ָּכל ְּפָתֵחינּו מבור. ְוַעל יוסףשהציל את 

  מה הקשר בין ראובן לחנוכה ? – נשאלת השאלה

אותה שאלה שהיתה לראובן, היתה גם  – אומרים רבותינו
  לחשמונאים :

החשמונאים נכנסו למקדש ומצאו פח שמן חתום בחותמו של 
האם מדליקים ביום  - מה לעשות  כהן גדול. היה להם ויכוח

הזה פח שמן ליום אחד, ולאחר מכן ממתינים שבעה ימים עד 
שיגיע שמן חדש. או כדאי לחכות שבעה ימים, ואז להדליק 

  ברצף ?

בואו ונעשה כראובן. אם אפשר להדליק  –אמרו החשמונאים 
  עכשיו, נדליק עכשיו והקב"ה יעזור !

  זה היסוד שלמדנו מפרשת השבוע. 

חנו בבתיה בת פרעה שהתארכה ידה. היא עשתה מה פת
  שיכלה, והקב"ה סייע לה. 

 ְּבָיֶדי ֲעֹסק" :"האמר לו הקב. הפרשה מסתיימת במשה רבינו
תעשה  – {תנחומא}" ֵמֵאָליו עוֵֹמד ְוהּוא ְלַהֲעִמידוֹ  ַמְרֶאה ְוַאָּתה

  מה שאתה יכל, ואני ממשיך !
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{שער חשבון  בותחובת הלבהדברים כתובים במפורש, בספר 

  : הנפש}

והאחד  - {שער חשבון הנפש, כלל כ"א} חובת הלבבותכותב 
נפשו על מה שיש ביכלתו ממעשה  םועשרים, חשבונו ע

העבודה ולהרגיל בה ולהתמיד עליה וירוץ ויחרץ לעשותה ער 
שתשוב לו למנהג. ואח"כ ישתדל להוסיף על מה שיש ביכלתו 

תו וישאל מהאל לעזרו ויכסוף לו בלבו ויעלה אליו במחשב
ולאמצו על יותר ממה שיש ביכלתו מן הידיעה והמעשה בלב 

ומצפון נאמן. וכשיתמיד על זה ימציא לו הבורא בקשותיו 
ויפתח לו שערי ידיעתו ויחזק שכלו ואבריו לעמוד במצותיו 

(ישעיה מח) אשר למעלה מיכלתו מדרגה אחר מדרגה כמ"ש 

בדרך תלך. והדמיון בזה  אני ה' אלהיך מלמדך להועיל מדריכך
במלאכות והלמוד כי הלומד מלאכה בהתחלתה יעשה 

 מעשה בעל וכן ... מחלקיה כפי בינתו ופחות ממה שביכלתו
 ביכלתו שיש מה לעשות ויחרץ וימהר ישתדל אם העבודה
 הוא אשר מיכלתו למעלה שהוא מה לעשות האלהים יעזרהו

 גולתוס על האלהים מאת הנכבדת והטובה העליון הפרי

 התורה את המקיים כל ל"שארז כמו, ז"בעוה אהבתו ואנשי
 לאדם כי) ב קהלת( החכם ואמר מעושר לקיימה סופו מעוני
 מעשה מעשה לידי מביאה תורה ל"חז ואמרו' וגו לפניו שטוב

 זריזות זריזות לידי מביאה זהירות זהירות לידי מביאה
 תנקיו נקיות לידי מביאה פרישות פרישות לידי מביאה
 וחסידות חסידות לידי מביאה טהרה טהרה לידי מביאה
'. וגו לחסידיך בחזון דברת אז) פט תהלים( שנאמר מכלם גדולה

 תרחק בכחו שיש במה ויקל ביכלתו שיש ממה יתעלם ואם
' ה רחוק) טו משלי( ש"כמ ממנו ואמצתו האלהים עזרת

  .וגו' מבדילים היו עונותיכם) נט ישעיה( ואמר מרשעים

סיימנו ם את חודש אדר א', נכנסים בס"ד לאדר ב'. מסיימי
ארבע וחצי פרשיות שעסקו במלאכת המשכן. מאות פסוקים, 

אלפי מילים שעוסקים במלאכת המשכן. כל זה למה ?! כדי 
  לעורר בנו את הכמיהה הגדולה לבנין בית המקדש !

חודש אדר נקרא בשמו, אומרים חז"ל, כי הקב"ה יורד אלינו 
סיימים את חומש שמות וניגשים בס"ד לחומש לדור עמנו. מ

  'תורת כהנים' . 

  

  יזכנו הקב"ה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן ואמן !!!

  

  

  

  

  

 


