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 ) א, לח( ישראל בני פקודי אלה

 כי, שבעולם מנינים כל לפסול אלה אומרו: ל"וז כתב' הק החיים אורבספר
 מה - עליו מורה ושמו. מנין מניינו אין המדומים מקניינים אדם שימנה מה כל

 המופלא המשכן מנין להיותו: והטעם. לעולם עומד זה מנין אבל? מונה אתה
 . ל"עכ עולם אלוקי שם שכןאשר

 הם הטפשים כל כי - לומר רגילים אנשים: אומר היה ל"זצוק חיים החפץ
 האדם כי, לעצמם טפשים הם החכמים כל - להיפך אומר ואני. לעצמם חכמים
, ומרצו זמנו כל נותן ז"ע, וכדומה בתים ולבנות הון לאסוף חייו ימי כל ויגע עמל
 ולדאוג" הכל יקח במותו לא כי" "חילם לאחרים ועזבו. "לעצמו לא זה אבל

 ומצוות תורה אלא וזהב כסף לא לאדם מלוין אין הרי כי - שכל לו אין לעצמו
 . ד"עכ בלבד טובים ומעשים

 ואמרו" לך פסל" למשה אמר ה"הקב - תשא' בפ כתוב: צחות בדרך אמרתי
 רצה ה"הקב אם - קשה לכאורה. משה נתעשר מהפסולת, שלך הפסולת: ל"חז

 ועוד? מהלוחות אלא אותו להעשיר אחר ממקום לו היה לא משה את להעשיר
 ? לך פסל שבלשון המיוחד מהו

 את לעזוב צריך לא עשיר להיות בשביל כי לנו ללמד רצה ה"הקב, אלא
: האדם לדעת צריך אחד דבר רק, עשיר להיות יכול התורה עם, התורה

 פסולת מהעיקר לעשות ולא. התורה היא והעיקר - פסולת רק היא שעשירות
 .עיקר ומהפסולת

 (דרכי מוסר)

  (שמות לט, כה). 'וגו הרמונים בתוך הפעמונים את ויתנו

 לא ממש הרמונים בתוך' הפעמוני' שהי לפרש ן"הרמב מסתייעי מזה
 דאמר י"לפירש מסייע שלאחריו מקרא אמנם הרמונים בין' שהי י"כפירש
 פעמון' הי כי ח"דא א"או אומר הייתי דמסתפינא ולולי, ורמן פעמן ורמן פעמן
 רמון כ"ואח רמון בלא פעמון כ"ואח בתוכו ופעמון רמון כ"ואח רמון בלא

 ערכין[ ל"דאחז י"עפ והרמז סביב סביב המעיל שולי על' הי וכן בתוכו ופעמון
 המדבר גם אלא חברו על רע המדבר דוקא דלאו ל"ונ, ר"לה על שמכפר.] ז"ט

 חברו על ר"לה כמו ממש היינו ט"מע עשיתי וכך כך ומתפאר עצמו עלטוב
] ב"ע ג"צ סנהדרין[ לטובה אלהי לי זכרה אמרו על נענש' מנחמי גדול לנו ומי
 ר"לה על' מכפרי' הפעמוני כ"ע, להתפאר רק אלא מתכוון שאינו מי ש"ומכ

 קול' ומשמיעי כרמון מצות' מלאי על' מכפרי בתוכו פעמונים עם ורמונים
 לעד עומדת צדקתו' לאביוני נתן פזר בפסוק רמז אמרתי ז"ועד. בחוצות

' שאפי עצמו המפאר האיש זה גם ישובח צדקה בנתינת כי' פי] ב"קי תהלים[
' לאביוני נתן פזר וזהו בזה עצמו לפאר ש"מכ'.] ט' תעני[ הותר ה"הקב לנסות

 צדקתו מ"מ' לאביוני בנתינתו קול שמשמיע' פי מון'ר הב'ז עמון'פ ת"ר ר"פז
 . לעד עומדת

 (חתם סופר)

 (מ, לח)כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו 

מסביר  –האש שבערה מעל המשכן היתה מעליו גם ביום ולא רק בלילה 
אלא שביום לא ראו אותה מפאת הענן שכיסה על  –המהרי"ל מוואלקאוושיק 

 המשכן ועל האש.

מכאן עלינו ללמוד, שאש ההתלהבות בעבודת ה' אינה צריכה להיראות 
 , אלא להיות כמכוסה ולבעור בתוך הלב פנימה.כלפי חוץ

על פי זה מבאר רבי סעדיה גאון את הפסוק בשיר השירים (ב' יד) "יונתי 
כאשר  –בחגווי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך " 

"יונתי בחגוי הסלע" והאדם חבוי "בסתר המדרגה", מבקש הקב"ה "הראיני 
את קולך", שכן אוהב דוקא את עבודת ה' הנעשית את מראייך השמיעיני 

 בסתר, הרחק מעין רואים.

 (ומתוק האור)

 מביא לבאר ברעיון זה את מה שאנו אומרים: "בפי'מילין חדתין' בספר 
 ובקרב תתקדש חסידים ובלשון תתברך צדיקים ובשפתי תתרומם ישרים

 -" ישרים בפי: "מדרגתם לפי הוא לשון השינוי טעם .תתהלל" קדושים
 כל לעין גלוי באופן חוץ כלפי שנראה, בפה ומשבחים מתפללים המה הישרים
 לכת בהצנע  -" צדיקים בשפתי" הצדיקים ומעליהם, אוזן כל ולשמע

 ומשבחים צנועים יותר החסידים -" חסידים ובלשון. "בשפתיים רק ומשבחים
 גבוהה במדרגה שהמה הקדושים -" קדושים ובקרב, "בלשון רק ומהללים

 .'קדוש בקרבך) 'יא הושע( שכתוב כמו. בקרב רק המה לכת בהצנע ויותר

 (מילין חדתין)

 ) לב, לט( משה את' ה צוה אשר ככל

 את הביא לוינסון הירש צבי רבי חתנו את חיים החפץ מרן כשהספיד
 בו שכן', אותו' 'ה ציוה כאשר להיכתב היה ראוי לכאורה ושאל הזה הפסוק
 קיים היה לא וממילא", אני" קיים היה לא רבינו משה אצל אלא, הכתוב דיבר
 את' ה שציוה מה כל שעשה, משה בשם יהודי איזה שמצוי אלא", הוא" גם

 ...זה משה

 (מובא בדרך שיחה)

 (לח, כא) אלה פקודי המשכן משכן העדת

מובא במדרש (שמות רבה נא, ו): "ולמה עשה עמהם חשבון? הקב"ה 
יתברך שמו מאמינו, שנאמר (במדבר יב) 'לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן 

אלא  –הוא', ולמה אמר להם משה בואו ונעסוק במשכן ונחשב לפניכם? 
ששמע משה ליצני ישראל מדברים אחריו... ומה היו אומרים? רבי חמא אמר, 

רים: 'חמי קדל דבריה דעמרם', וחברו אומר לו: 'אדם ששלט על היו אומ
מלאכת המשכן אין אתה מבקש שיהא עשיר'?! כששמע משה כך אמר להם: 

 חייכם, נגמור המשכן אתן לכם כשבון, הוי 'ואלה פקודי המשכן'".

הנה נתבונן על מי מדברים כאן. מחד גיסא עומד משה רבנו, שהקב" 
נאמן הוא", ומאידך גיסא עומדים חבורת ליצנים, המעיד עליו "בכל ביתי 

אפיקורסים, שפלים שבשפלים, שמתלוצצים על הגינותו של משה... וגם 
כלפיהם רוצה משה רבנו לקיים" והייתם נקיים", והוא מגיש להם חשבון על 

 כל ההוצאות וההכנסות של מלאכת המשכן.

הקדש ויהי הוא מתחיל ומפרט: "כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת 
זהבה תנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש". זה 
הזהב שנכנס. להיכן הלך כל הזהב הזה? משה רבנו לא מפרט! לא מוזכר 

 בפסוקים מה נעשה עם הזהב.

לכאורה קשה, הרי כל מטרתו של משה רבנו היתה להגיש חשבון. וכי זה 
 וצאות?!נקרא חשבון? לפרט הכנסות מבלי לפרט ה

השאלה מתחזקת לנוכח העובדה שלגבי ככרות הכסף משה כן מפרט את 
ההכנסות מחד גיסא, ולאן הכסף הזה הלך מאידך גיסא. מחד הוא אומר: 
"וכסף פקודי העדה מאה ככר ואלף ושבע מאות חמשה ושבעים שקל בשקל 
הקדש", ומיד הוא מוסיף ומפרט למה שמש הכסף: "ויהי מאת ככר הכסף 

ת אדני הקדש ואת אדני הפרכת. מאת אדנים למאת הככר, ככר לאדן. לצקת א
 ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים".

גם לגבי הנחושת מפרט משה: "ונחשת התנופה שבעים ככר ואלפים 
וארבע מאות שקל", ומיד אחר כך "ויעש בה את אדני פתח אהל מועד ואת 

 מזבח הנחשת וכו'".

 א לא מפרש משה מה עשו עם הזהב?מדוע אפו

 שמעתי ווארט טוב מאוד ליושב השאלה:

ליצני הדור. ליצני הדור לא תורמים זהב, וכיון שלא תרמו  –מי בקש פרוט? 
לא נצרכו כלל  –אין צורך לתת להם פרוט עליו, ואילו אלו שכן נתנו זהב  –זהב 

לפרוט כלשהו! הם נתנו את הזהב עם "לב זהב" ולא התענינו כלל מה נעשה 
 בו!

הליצנים יקבלו פרוט מדויק על מה שהם נתנו, על הכסף ועל הנחושת, 
 אבל לא על הזהב שלא נתנו...

 (יחי ראובן)

  מאוצרות המגידים 
 אלה פקודי המשכן משכן העדות. 

הנה אמרו חז"ל [תנחומא פ' משפטים] 'כל מקום שנאמר אלה פסל את 
 , וא"כ מה שייך כאן לפסול את הראשונים? הראשונים'

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ט˙˘ע" פ˜ו„יפר˘˙  
 כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©



 

ב 

וביאר המאור ושמש שתכלית עבודת המשכן היה שיהיה מקום השראת 
השכינה בזה העולם, ולזה היו צריכים להכין להביא את התרומה בנדבת הלב, 
וכל אחד היה לו התלהבות גדולה בנדבת המשכן. אלא שלאחר שהביאו את 

למלאכה', ונשאר מנדבת לבם יותר  הנדבה נאמר 'מרבים העם מדי העבודה
ממה שהוצרך להשראת השכינה במשכן, וממילא נשאר מזאת ההארה שבכל 
שנה כשלומדים אלו הפרשיות נכנס בלבו של אדם, שיירי נדבת הלב. וכן 
משמע מכמה מדרשים, שאמר משה להקב"ה הנה הותירו בתרומתם, מה 

 ות. נעשה בנותר, ואמר לו הקב"ה לך עשה בהם משכן לעד

ופי' המאור ושמש שמותר הקדושה נכנס בתוה"ק, 'עדות ה' נאמנה 
מחכימת פתי' , וכשעוסקים באלו הפרשיות נתעורר נדבת הלב שבאותה שנה. 
והוסיף המאור ושמש הרי בשנה הקודמת כבר גם קראנו באלו הפרשיות, האם 
ר זכינו להשראת השכינה בכל מעשינו דיבורינו ומחשבותינו? לזאת צריך לומ

'אלה', אלה פוסל את הראשונים, כפי הנראה לא קבלנו כראוי אלו הפרשיות 
בשנה קודמת, ובשנה זאת ניכנס ללמוד את הפרשיות עם הכנה אמיתית 
לקבל השראת השכינה במעשינו דיבורינו ומחשבותינו, ועי"ז בלבבנו משכן 

 נבנה. ובפרט בשבת חזק חזק ונתחזק. 

ראיתי לזה הוספה נפלאה מהמשגיח רבי חיים זייצ'יק, ע"פ דברי המדרש: 
'כיון שגמרו מלאכת המשכן היו יושבים ומצפים, ולא ידעו מה לעשות, הלכו 

העמידו  עושי המלאכה אצל חכמי לב, ואמרו להם מה אתם יושבים ומצפים,
את המשכן ותשרה שכינה בינותינו, היו מבקשים להעמידו, והיה נופל, מיד 
הלכו אצל בצלאל ואהליהב אמרו להם שמא על ידכם ראוי לעמוד, מיד 
התחילו להעמידם, ונפלו ולא יכולו, כיון שלא היו יכולים להעמידו, נכנסו כל 

שינו, כל מה ישראל אצל משה, אמרו לו, רבינו משה כל מה שאמרת לנו ע
שאמרת ליתן נתננו, הרי כל המלאכה לפניך, מדוע אין אנו יכולים להעמידו, 
שמא חיסרנו איזה דבר, ראה הכל לפניך. בא משה והיו מראים להם כל דבר 
ודבר, שנאמר ויביאו את המשכן אל משה, מיד וירא משה את כל המלאכה, 

ו, כך וכך אמרת לנו והנה עשו אותה כאשר ציוה ה' את משה כן עשו, אמרו ל
לעשות, למה אינו עומד? בצלאל ניסה, חכמי לב ניסו, ולא יכלו להעמידו, והיה 
משה רבינו מיצר על הדבר, מיד וידבר ה' אל משה, ביום החודש הראשון 
באחד לחודש תקים את משכן אהל מועד. ולמה לא אעמידנו מיד, אמר לו 

 ב"ה שהוא ממתין ליום שנולד בו יצחק ביום א' ניסן'. הק

מתחילה לא סיפר להם הקב"ה שיש להמתין לאיזה זמן, רק לאחר 
 שהשתדלו כמה וכמה פעמים, גילה הקב"ה למשה שיש זמן קצוב לכך. 

לא שצריך להמתין לאיזה זמן מסוים, אלא לאחר שהאדם ניסה והשתדל 
עד שגם משה רבינו בעצמו אינו יודע  והשתדל ולא ידע מה חסרון יש במעשיו,

מה הסיבה לכך, עד שאמר הקב"ה בעצמו שיש זמן חנוכת הבית ביום א' ניסן. 
וכששואל משה רבינו מה' 'ולמה לא אעמידנו מיד' , אומר לו הקב"ה 'לך אני 
אומר' כיון שביום ראש חודש ניסן הוא יום הולדת של יצחק אבינו, אני מבקש 

הקים את המשכן ביום שנולד בו יצחק. משה רבינו לערב שמחה בשמחה, ל
לא אמר את התשובה לבני ישראל, רק דחה אותם ואמר שאין מקימים את 

 המשכן לעת עתה. ולא גילה להם הסיבה. 

אלו הם הליצנים העומדים בכל דור ודור, וכן  -והיו ליצני הדור מרננים 
ר מלאכת המשכן ואומרים הנה נגמ –בדורנו הם עדיין עומדים ומתלוצצים 

ועדיין אין מקימים אותו, ולא היו יודעים מחשבתו של הקב"ה, ואמרו כמו 
 שאין בצלאל יכול, גם משה אינו יכול. 

כי באמת בדרך הטבע קשה מאד להבין איך בנין כזה יעמוד, על אדנים של 
כסף טהור, ויריעות כבדים כאלה על קרשים וכל זה יעמוד על אדני כסף טהור. 

צנים מסתמא אין הבנין הזה יכול לעמוד על עמדו. כל המקוואות אמרו הלי
והקאווע שטיבלאך והווטסאפים היו מלאים ג' חדשים בדברי ליצנות ורינון 

 על משה רבינו. 

על זה אמר דוד המלך את הפרק של משה רבינו 'מזמור שיר ליום השבת' 
, כל זה היה ר"ת למש"ה. וכך אמר, 'כי שמחתני ה' בפעליך במעשי ידיך ארנן'

בחנוכה כשנשלמה מלאכת המשכן, אך 'מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו 
מחשבותיך' שלא הרשית לנו להקימו מיד, אמרת לנו להמתין ג' חדשים. 'איש 
בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת', אינם מבינים סודות התורה מדוע הקב"ה 

חד עם משה רבינו מעכב את הקמת המשכן. אך אנו כשרי בני ישראל אומרים י
'צדיק כתמר יפרח' זהו יצחק אבינו שנולד ביום א' ניסן, בו ביום יקום המשכן. 

 כך כתוב במדרש תנחומא פרשת פקודי. 

קמת המשכן, והקשה רבי חיים זייצ'יק מה שייך יום לידתו של יצחק לה
מה רע ביארצייט של הרה"ק מגארליץ זי"ע, או יום לידתו של הערוך לנר, ומה 
לא טוב ביום הולדת של משה רבינו ז' אדר, כמה שבועות לפני א' ניסן. איך 
חיפש הקב"ה בלוח איזה יומא דפגרא מחנוכה עד ניסן ולא מצא רק יום 

 הולדת של יצחק ביום א' ניסן? 

לבבות ה', לאחר שנפלו בעבירה מאוסה כזאת, ולבם ועוד צ"ע הרי בוחן 
כוסף ומשתוקק לשוב בתשובה שלימה על חטאם, והנה בנו בכל כחותם 
ונדבת לבם הזך, את המשכן. [וכמ"ש המאור ושמש שנדבת הלב נשאר בנו 

עד היום הזה בקריאת ד' פרשיות] ובזריזות כזאת בנו את הכל, עד שבשני 
, שנאמר 'נדבה בבוקר בבוקר', איך עצר אותם בקרים היתה כל הנדבה מוכנה

השי"ת לכבוד יום הולדת של יצחק, הרי החת"ס לא אחז מלעשות חגיגה ביום 
שיהיו ליצנים שיצחקו על משה רבינו וכלל הקמת הולדת. והרי הקב"ה יודע 

 ? המשכן, וא"כ מדוע ניסה אותם הקב"ה בנסיון כזה

ותירץ רבי חיים יסוד נפלא, כי הנה כל יהודי בונה בלבו משכן ה', בלבבי 
משכן אבנה, הנשמה יורדת מעולם העליון ונכנסת לתוך גוף גשמי, 
ומשתוקקת מאד לבנות משכן לה' כאן בעוה"ז, והאדם משתדל כמה וכמה 
 השתדלויות לבנות משכן לה'. הן ברוחניות, והן מי שמהפך גשמיות לרוחניות.

 אדם לוקח על עצמו להשתדל למסור נפשו לבנין הקדושה שבנפשו. 

אלא שדרך האדם שכשאינו רואה הצלחה במעשיו, נופלים כל התשוקות 
וההתלהבויות שהיו לו קודם לכן, מכיון שאינו רואה פירות במעשיו, הרי הוא 
עוזב ויוצא. יש לך אחד שמתחיל להתייגע בתורה, או לטהר את לבו 

להתפלל בכונה, או לזכות ליראת ה' בכל מעשיו וכדו' , אך ומחשבתו, או 
לאחר תקופה קצרה שהוא משתדל ואינו רואה פירות במעשיו, שוב אינו 
משתדל יותר, כי מתייאש ואומר שזו העבודה אינו שייך לי. וסימן הוא שלא 

 אמר 'נעשה ונשמע' בשלימות. 

מע, היתה כמ"ש השלה"ק 'כי בושש משה' אע"פ שאמרו נעשה לפני נש
קבוצה אחת שנבהלו ממה שמשה בושש לרדת, 'כי זה משה האיש' היינו 
ההצלחה שאנו ממתינים ומצפים שתבא לנו, 'לא ידענו מה היה לו', ההצלחה 
התעכבה מלבא. לכן הלכו לחפש סיפוקים אחרים בעולם, בזמנם זה היה עגל 

צלחה, הרי ומחולות, היום זה סמארטשקע, כיון שאין לו סבלנות להמתין לה
הוא עוזב ומחפש דברים אחרים, ואע"פ שהוא שהוא צעק נעשה קודם 
לנשמע, הרי זה לא היה באמת מהפנימיות שלך, שהרי בשעת נסיון ברחת 

 לחפש לך בורות נשברים אשר לא יכילו המים. 

כדי לתקן את ה'נעשה ונשמע' ציוה הקב"ה ועשו לי מקדש ושכנתי 
וכיסופין, ממש שיר השירים אשר לשלמה,  בתוכם, שעי"ז יתעורר בנו תשוקה

ותיכף שהכינו כל מעשי המשכן, לא שאלו את משה רבינו רק רצו להרים את 
הקרשים, והם לא עמדו ונפלו תיכף, גם בצלאל ואהליהב ינסו להקים את 
המשכן, ושוב זה יפול, תיכף הם חוששים שלא עשו כראוי, כמו שאדם נבהל 

י כראוי וכדו', ויחפש כל מיני ריעותות, אך לחשוב על נפשו אולי לא למדת
משה רבינו אומר להם, חס ושלום לחשוב כך, אתם עשיתם הכל כאשר ציוה 
ה'. תמתינו תשעים יום, ליום הולדת של יצחק, א' ניסן. והיו ליצנים שהיו 
מהרהרים, וכתבו בוואטסאפ שלהם, שזה לא אמיתי, התשוקות לא עזרו 

תינו זמן רב, שזה היה נדמה להם לנצח נצחים, כלום. אך רוב עם ישראל המ
 עד א' ניסן. וזה בא לתקן את ה'כי בא שש' שלא המתינו. 

וכך אצלינו בפרטיות, הקב"ה השביע כל אחד מאיתנו, תהא צדיק ואל 
אדם יורד לעוה"ז לומד ועושה רצון תהיה רשע, בלבבך משכן תבנה. והנה ה

ה', ולא רואה גילויים, רק חושך, אין שום השראת השכינה, כך בגיל ארבעים 
חמישים ששים, מגשש באפלה, ברזא דטאפטע ית וואנטע, כי מנסה ה' 
אלקיכם אתכם. כמ"ש הבעש"ט ומובא בדגמ"א בפ' כי תבא ובפ' נצבים. וזה 

ללי, וכן לגבי המשכן הפרטי, כל מה מה שכתוב במדרש לגבי בנין משכן הכ
שאדם רוצה להקים בנפשו מוסד של תורה וחסד, והנה המלאכה נמשכת 
הרבה יותר זמן ממה שעלה על דעתו, והקב"ה בודק ומבחין אותו אם הוא 
יעזוב באמצע העבודה ויתייאש, או שימתין בסבלנות, כי סוף השראת 

 השכינה לבא, אשרי המחכה ויגיע.

וכתב התפארת שלמה שזהו הסיבה שאנו מצפים כ"כ הרבה זמן למשיח 
צדקנו, לבדוק אם אנו לא מאבדים את הסבלנות, כי בדרך הטבע היינו 
מתייאשים לפני אלף שנה, והקב"ה מנסה אותנו אלף תשע מאות ושלושים 

משה, החפץ חיים, וארבע שנים, להשתוקק לאותו דבר מאות שנים, הישמח 
ישבו בהשתוקקות וגעגועים, ממש כלתה נפשם, ואנו עדיין יושבים 
ומשתוקקים, הקב"ה יושב ומצפה לראות אם אנו עדיין לא מתייאשים. ואזי 
יאמר 'ביום הראשון באחד לחודש הראשון בשנת תשע"ו תקים את המקדש 

 השלישי'. 

דשים, אלא לקראת זהו המזמור 'מזמור שיר ליום השבת' לא לאותם ג' הח
אלו העניינים בכלל ובפרט, כשאנו מקבלים שבת קודש, ומשה רבינו מחזיר 
לנו בקבלת שבת את הכתרים של נעשה קודם לנשמע, כמ"ש החי' הרי"ם. 
לזאת אומרים את היסוד הזה כאן ועכשיו, הרי עבדת את השי"ת במסירות 

ת, והנה לא נפש כל השבוע, היית בטוח שתזכה להרגיש טעם מתיקות השב
דובים ולא יער, ואתה מתבטל ואומר 'מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו 
מחשבותיך', יש לו ית' מחשבות עמוקות מאד, מתי תזכה להשראת השכינה 

 ולטעום טעם שבת, ומתי לא. 

וכמ"ש בספה"ק שערי קדושה למהרח"ו בשער הראשון ושער השני הוא 
במצוות ומעשים טובים  מלמד איך יכול האדם לעבוד את ה' בזה העולם

ומדות טובות, והתכלית של שער א' וב' הוא השער השלישי שנקרא 'שער 
השגת רוח הקודש'. בין השער הראשון והשני לבין השער השלישי יכולים 



 

 ג 

לעבור שמונים שנה ועדיין לא ישיג כלום, אדם עושה את שלו, ויושב ומצפה 
ר מגיע, אזי הוא 'איש בער 'מתי תבא לידי'. אם הוא בורח כשרואה שאין האו

ולא ידע', כי הקב"ה עמקו מחשבותיו מתי יזכה זה האדם ל'יום הולדת' של 
 .נפשו, בעת שיעלה הרצון מאת הבורא יתברך

 )הגרמ"י רייזמן(
 

 "בהעלות הענן"

הפרשיות אחרונות בספר שמות עוסקות במשכן ובכליו: תרומה ותצוה, 
ויקהל ופקודי. כי זה עיקר, וזו הפסגה. וכמו שכתב הרמב"ן בהקדמתו לספר 
שמות, שספר בראשית הוא ספר היצירה, הן יצירת העולם והן יצירת האומה, 
וספר שמות הוא ספר הגלות והגאולה. והגאולה לא הסתיימה ביציאת 

ם, כי עדיין היו גולים במדבר, בארץ לא להם. גם לא בכניסתם לארץ מצרי
והתישבותם בה. הגאולה התממשה בקבלת התורה ועשיית המשכן, "כששב 
הקדוש ברוך הוא והשרה שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלת אבותם שהיה סוד 
אלוה עלי אהליהם והם הם המרכבה [לשכינה] (בראשית רבה מז, ח) ואז 

ולים. ולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן, ובהיות כבוד ה' נחשבו גא
 מלא אותו תמיד".

 נפלאים הדברים.

 אבל לאורם, נשאלת שאלה.

הואיל וספר שמות הוא ספר הגלות והגאולה, והגאולה הושלמה 
בהשראת השכינה התמידית במשכן, שסמלה הענן, היה הספר אמור 

א אל אהל מועד כי שכן עליו הענן להסתיים בפסוקים: "ולא יכל משה לבו
וכבוד ה' מלא את המשכן. כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני 

לח). ברם, מדוע נוספו עד שני -כל בית ישראל בכל מסעיהם" (שמות מ, לה
פסוקים באמצע: "ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם, 

לז). זאת יש להשמיע -עד יום העלתו" (שם, לו ואם לא יעלה הענן ולא יסעו
בפרשת המסעות (במדבר ט). כאן המקום לומר שהענן שכן על המשכן, ותו 

 לא.

 והתשובה יסודית, ומחייבת כל כך!

בגמרא (שבת לא ע"ב) אמרו, שמלאכת סותר בשבת, היא כשסותר על 
מלאכות מנת לבנות במקומו (וברמב"ם הלכות שבת פ"א הי"א). ושאלו, שהרי 

השבת נלמדות ממלאכות המשכן, ובמשכן סתרוהו בצאתם למסע כדי 
לבנותו שלא במקומו, בחניה הבאה. ותרצו: כיון דכתיב "על פי ה' [יסעו בני 
ישראל ועל פי ה'] יחנן" (מבדבר ט, יח), כסותר על מנת לבנות במקומו דמי. 

היה להם אלא ובאורו, שמקומם היה היכן שרצון ה' שיהיו. ובכל מסעיהם לא 
 מקום אחד, המקום בו ה' רוצה שיחנו, מה לי הכא מה לי התם.

ומעתה, זו התשובה לשאלה. אימתי נחשבו לגאולים, לא כשיצאו 
ממצרים, שעדיין היו במדבר בארץ לא להם, כדברי הרמב"ן. וגם לא כשנכנסו 
לארץ ישראל, שהרי גם ממנה גלו. הם נחשבו גאולים כשהשכינה שרתה 

 ומקומם הוא היכן שהשכינה, אחריה לכו ובעקבותיה יחנו!ביניהם 

 –ומה זה אומר לנו 

שאין לנו אלא רצון ה'. אין אנו מתפעלים את רצוננו, אין אנו הולכים אחר 
דעתנו. נושאים אנו עין אל הענן, שומעים לדעת תורה, וחוקרים מה אומרת 

כן גאולים, ההלכה. רק לאורם נוסעים וחונים, רק לפיהם פועלים. ואז א
 ובסיעתא דשמיא מצליחים.

 –ונספר 

בבריסק התלקחה מלחמת בחירות לועד הקהילה. מצד אחד נצבה 
רשימת היראים, שמעמדיה זכו לגבויו של הרב, מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל. 

העול שבקשו לבטל השגחת  מהצד האחר, מסטרא האחרת, רשימת פורקי
הרב על השחיטה ולבטל את הפנית תקציבי הקהילה, בין השאר, לתמיכת 
בחינוך התורני ובתחזוקת מקוה הטהרה. המערכה התנהלה בעיקרה 
באמצעות מודעות רחוב, פשקוילים, שהודבקו בעיקר על קירות בתי הכנסת, 

ההמונים, פשוטי מקום כינוסם של היהודים, וכל צד ניסה למשוך אהדתם של 
העם,ש בהצבעתם יקבע צביון הקהילה. שני הצדדים הדפיסו מודעותיהם 
בבית הדפוס היחיד בעיר. הלה היה המרויח היחיד מהתלהטות הרוחות, 
מהכרוזים וכרוזי הנגד. בגדר חובת ההשתדלות העביר המדפיס כל כרוז 

 ת.שהוזמן לצד שכנגד, שיכין  תגובה הולמת ויגביר את גובה הלהבו

הבחירות היו אמורות להתקיים במוצאי שבת. ביום חמישי ישבו הנציגים 
החרדיים בבית הרב, לסיכום המערכה. ספרו על ההשמצות וההכפשות נגדם, 
על מערכת השקרים והעלילות שנרקמה ועל ההסתה הפרועה כאילו נציגי 
החרדים מתעלמים ממצוקות ההמונים העמלים ואינם דואגים לרוחתם ואת 

התקציב מפנים הם לעניני דת, בעוד שהרב דאג כל כך לכל יהודי והיה כל 
קשוב לכל מצוקה. כמה צדקה חולקה, כמה עזרה ומתן בסתר. ולהפך, הלא 

הנציגים החלוניים ידועים בנהנתנותם, וידאגו רק לחוגם. הוחלט להדפיס 
מודעה מסכמת שתודבק בערב שבת בפתחי כל בתי הכנסת, תעלה על נס את 

ותם המסורה של העסקנים החרדיים ודאגתם לצבור הרחב ורוחתו, פעיל
ותוקיע את ארחות חייהם ונהנתנותם של המעמדים האחרים. נסחו את 
המודעה שעברה את בקרתו המדוקדקת של הרב, אבל בקש שלאחר 
שתודפס תובא בפניו לראות האין בה טעויות ושגיאות, כי זו המודעה 

 הגורלית שתכריע את המערכה.

 שעת לילה מאוחרת נמסרה המודעה לבית הדפוס.ב

 שעה לאחר מכן, נמסר העתק למפלגה היריבה.

איזו סערה עוררה! דוקא משום שכל מילה בה אמת, דוקא משום 
שהרשימה כל כך בטיעוניה. החליטו שההגנה הטובה היא ההתקפה. הגיבו 

אישית,  על סעיף אחר סעיף בלשון בוטה, בנאצות והשתלחויות. פגעו בנציגים
ולא פסחו אף על הרב. פנו אל הרבדים האפלים ביותר שבנפש האדם, 

 באשמורת הבוקר מסרו את מודעתם לבית הדפוס.

והדפוס, באותם ימים, נסדר באותיות עופרת יצוקה. אות אחר אות 
שובצה במלקחיים. בעבודת כפיים איטית ומיגעת. ככל שהתארך הנוסח, 

ליו לסדר ולהדפיס שתי מודעות מרובות התאחרה העבודה. ועכשיו, שהיה ע
מלל, ארך הדבר שעות ארוכות. הכלל, בשעות אחר הצהריים של ערב שבת 
נמסרו המודעות למזמינים, שמיהרו איתן אל הרב מבריסק. הציגו בפניו 

 מודעה לדוגמה.

 "היכן כולן", שאל.

 מדוע צריך את כולן, כדי לאשר די במודעה אחת. אבל דברו היה לחוק.

 חו על השולחן את ערמת המודעות.שט

גחן וקרא בתשומת לב, שורה אחר שורה. סיים, והביע שביעות רצונו: 
 "זעייער גוט!" טוב מאד!

 פני העסקנים זרחו.

גחן שוב, ואסף את ערמת המודעות. פנה עמה אל החדר הפנימי, ויצא 
 אליהם בידיים ריקות.

 נדהמו. מה זאת?

תות בבהירות, משכנעות בעליל. אבל הסביר: "המודעות נפלאות, מתומצ
השעה מאוחרת. וכשתשלחו נערים משולהבים להדביקן על כתלי הכנסת 
עלולים הם לגלוש מבלי משים מעבר לשקיעת החמה ולהכנס לספק חלול 

 שבת. לכן החלטתי לגנזן!"

 "אבל בלעדן, נפסיד את המערכה!" קוננו העסקנים.

ם מלחמה, ולה' התשועה (משלי השיבם הרב: "הכתוב אומר: סוס מוכן ליו
כא, לא). כלומר, התוצאה ממרום, אלא שעלינו מוטלת חובת ההשתדלות. 

 ואם כרוכה היא בספק איסור, לא זו ההשתדלות אודותיה נצטוינו!"

הציע אחד: "ניתן לגוי להדביק את המודעות. כדאי הוא בעל ה"עיטור" 
" (באורח חיים רעו ס"ק לסמוך עליו, להתיר אמירה לנכרי לצורך מצוה דרבים

 כה).

אבל הרב מבריסק היה כצור חלמיש, והפרנסים יצאו מלפניו בידיים 
ריקות, תרתי משמע. בתחושה שהמערכה אבודה. שהרי למשכילים 

 ולחילונים אין כאלו עכבות, והם יכבשו את הזירה.

ואכן, חששם התאמת. כתלי בתי הכנסת השחירו ממודעות הענק של 
יבו בשצף קצף להאשמות החרדים. אותן האשמות שלא החילוניים, שהש

פורסמו, כיון שהרב גנז את המודעות שהוכנו. המוני היהודים שעלו לקבל את 
השבת עצרו וקראו את המודעות המתלהמות, את הביטויים הפוגעים 
והגדופים הזולים ולא הבינו על מה יצא הקצף, מדוע לתקוף כך ולהשמיץ 

 –ירוד, ההשתלחות הפרועה חסרת הרסן, קוממה בפראות, הניסוח הזול וה

אילו היו המודעות מודבקות, היו קוראים אותן מערכה מול מערכה, 
ומבינים שאין זו אלא תגובה, גם אם חסרת טעם ורמה. אבל עתה, נתפסה 
ההשתלחות התקפה מרושעת וזדונית, פוגעת ומקוממת, והיתה לשיחת 

י בריסק ברוב גורף בעד רשימת היום. כמחאה נגדה, הצביעו המוני יהוד
 היראים המותקפת, שזכתה ברוב עצום.

 "רואים אתם", אמר הרב מבריסק, "אין מרויחים מעברה, ולה' התשועה!"

הרב מבריסק על פי ה' נסע ועל פי ה' חנה, על פי ה' פעל ועל פי ה' נמנע 
 וזכה! כמה מחייבים הדברים כל אדם ואדם! –מפעולה 

 (והגדת)

 

 (לח, כא). פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה...""אלה 



 

ד 

ספר מעלות זה המשכן שבשבילם היה ראוי להיות נצחי  –"משכן העדת 
ושלא יפול ביד אויבים... שהיו ראשי אומני מלאכת המשכן וכליו מיוחסים 
לצדיקים שבדור, ולכן שרתה בו שכינה במעשה ידיהם ולא נפל ביד אויבים... 

לא  –ש שלמה... [ו] בית שני שלא היה בו אחד מכל אלה תנאים אבל מקד
 שרתה בו שכינה ונפל ביד אויבים..." (ספורנו, שם).

בזמן  –"טוב אחרית דבר  –"טוב אחרית דבר מראשיתו" (קהלת ז, ח) 
 מראשיתו" (חגיגה ב ע"א). –שהוא טוב 

את העובדה המופלאה הבאה מספרים רבותינו בגמרא (בא מציעא פה 
 ע"ב):

"כשהיו מתנצחים זה עם זה רבי חנינא ורבי חייא (על איזה עניין) אמר לו 
חס ושלום אילו נשתכחה  –רבי חנינא לרבי חייא: 'וכי אתי את המתקוטט? 

תורה מישראל הייתי מחזיר אותה מפילפולי'. אמר לו רבי חייא לרבי חנינא 
רה לא תשתכח שאני עושה שהתו –(בתשובה לכך): 'וכי אתי אתה מתקוטט? 

מישראל כל עיקר! מה אני עושה? אני הולך וזורע זרעוני פשתן, וקולע 
מהפשתן שגדל רשתות ומכמורות, ואני צד בהם צבאים, ומאכיל את בשרם 
ליתומים. ואני מכין מגילות קלף מעורותיהם, וכותב תורה על מגילות אלו. ואני 

ים חמשה חומשי עולה לעיר שאין בה מלמדי תינוקות, ומלמד חמשה ילד
תורה, חומש אחד לכל אחד מן הילדים, ואני מלמד ששה ילדים (על פה) ששה 
סדרי משנה, סדר אחד לכל אחד מהם, ואז אני אומר להם, (בינתיים) עד 
שאלך לעיר ואחזור שוב לכאן, למדו זה את זה מקרא, ולמדו זה את זה סדרי 

או סדר המשנה  משנה (שכל אחד מן הילדים ילמד את חבריו את החומש
 שלימדתיו), ובכך עשיתי שמובטח לתורה שלא תשכח מישראל.

 "לזה התייחס רבי באומרו: 'כמה גדולים (הם) מעשי חייא'!"

והדברים תמוהים ביותר: וכי עד כדי כך נשתכחה תורה מישראל, עד שלא 
נמצאו לו לרבי חייא חמשה חומשים מזומנים הכתובים מכבר? ואם נניח שרבי 

יקש לכתוב אותם חומשים על מגילות קלף בקדושה, הן יכול היה לכל חייא ב
היותר לקנות עורות מוכנים ולעבד אותם 'לשמה', ולכתוב עליהם את דברי 

כזריעת הפשתן,  –הקדושה בקדושה ובטהרה. כל הטורח שקדם לעיבוד 
לשם מה נועד? כלום לא טוב  –קליעת הרשתות, צידת הצבאים וכיוצא בזה 

 נצל את זמנו היקר לתורה עצמה, ללמוד וללמד?היה לו ל

 חותם הלשמה –משכן העדות 

האמת היא כי לא רק יצירת המשכן היתה כולה חתומה בחותם ה"לשם 
שמים" הטהור, אלא אפילו גביית הכס ושאר החומרים שהוצרכו לבניין, 
צריכה היתה להיעשות מתוך כוונה טהורה זו. זוהי הסיבר שהתורה צוותה 

הלב יתעסקו לא רק בעשיית המשכן וכליו, אלא גם בניצוח על מגבית שחכמי 
החומרים למשכן. בפירוש העידה כך התורה (שמות כח, ה): "והם יקחו את 

 הזהב וכו'" (עיין בפירוש ה"ספורנו", שם. בזה).

המלבי"ם מבאר שהתואר "משכן העדות" (בתחילת הפרשה) מלמד 
נעשה באמונה, מבלי שמץ  שהמשכן עצמו העיד בעדות ברורה שכולו

שלמעל או גניבה. העובדה שלאחר שישראל זכו להשלים את הקמת המשכן, 
אכן ירדה השכינה לשכון בתוכו, והיא העידה כמאה עדים שכל מלאכת 
המשכן התבצעה בשיא ההידור והשלימות, שאלמלא כן היה בלתי אפשרי 

 שהשכינה תשרה בו בצורה נשגבה כל כך.

בפתח הצווים אודות בניין המשכן. על ההקמה עצמה  כך גם נאמר בתורה
נאמר: "ועשו לי מקדש", ופירש על כך רש"י: "ועשו לשמי בית קדושה". אולם 
לא רק הבניין חייב היה להיבנות לשמו של מקום, אלא גם הרמת התרומה 
היתה צריכה להתבצע כן, כפי שנאמר (כה, ב): "ויקחו לי תרומה", דהיינו "לי 

בפירושו של רש"י, שם). נמצא שלמן הצדע הראשוני ביותר, כל לשמי" ( –
 מלאכת המשכן חייבת היתה להתבצע לשם שמים.

יצירה שכל כולה נוסדה על טוהר כוונות של קדושי עליון, פשוט שתקבל 
 תוקף מיוחד במינו.

א (טז, א). -הגאון ר' אהרן קוטלר זצ"ל הוסיף בענין זה ראיה מספר שמואל
לכות ישראל משאול, אמר ה' לשמואל הנביא: ולך אשלחך לאחר שנדחתה מ

 אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך".

ונדרש בילקוט (רמז קכד): "שיה אמלך לשמי, שבכל מקום שנאמר לי 
קיים לעד ולעולמי עולם". והילקוט בהמשך הדברים מונה כמה דברים שנאמר 

 בכהנים, בלווים, בזקנים, במקדש. –בהם לי 

לשם ה'. ודבר  –יאור הדברים: בכל מקום שנאמר בו 'לי' היינו 'לשמי' ב
 הנעשה לשם הקב"ה קיים לעולם!

בשם הגר"א מווילנא נמסר שאמר שאילו היו בונים בית כנסת במחשבות 
טהורות בתכלית, לשם שמים, מבלי תערובת מחשבה זרה כלשהי, דהיינו, 
שאפילו חוטבי העצים למבנה וכיוצא בהם, היו פועלים אך ורק מתוך 

באותו בית כנסת  –מחשבות טהורות, ולא מתוך נגיעות אנוכיות כלשהן 

אפילו תפילה אחת לא היתה יכולה להיאמר שלא בכוונה. הטהרה שביצירה 
 את אותותיה בקדושה שתשרה במקום. חייבת לתת

מאליו מובן שדברים שהם נכונים בקשר לבניין כל מקדש מעט, נכונים פי 
כמה ביחס למשכן, שכל שלבי עשייתו התבצעו בידי גדולי קדושי ישראל, 

 ובמחשבות קודש שלא היה בהן שמץ זרות.

בהתאם לכך אמנם זכו ישראל שהמשכן יצא לא רק כלול בהדרו, אלא 
תה בו השכינה בצורה גלויה, וגם בסופו לא נפל בידיים זרות. עמדו ששר

ליצירה זו זכות וקדושת יוצריה וזכות מעשיהם, שהתבצעו במירב השלימות 
 (עפ"י "מראש צורים" ח"ב).

 מדוע דחה הגר"א הצעה להקמת ישיבה?

בספר "אבי הישיבות" מובא מעשה נפלא: שעה שביקש הגאון רבי חיים 
"ל, לייסד הישיבה בעירו, וכבר נמלך ושקל את כל צדדי הרעיון מוולוז'ין זצ

ותומים, אצל הכהן הגדול -והשלכותיו, פנה כהרגלו לשאול בעצת האורים
 שבימיו, מורו ורבו, הגאון רבי אליהו מווילנא.

הוא פרס בפניו את פרטי השאלה, מנה והזכיר את נקודות התורפה של 
ר התריעו עליהם בפומבי, וכתשובה הדור, עניינים ידועים בעיקרם, שכב

ופתרון הציע להם את הקמת הישיבה. צורך השעה מחייב את ייסוד הישיבה, 
סבר רבי חיים, שכן זו תהווה תריס בפני הרוחות החדשות, ותעמיד דורות של 
מנהיגים ממשיכי מורשת. הוא דיבר בהתלהבות ובהתפעלות על סגולת 

וראתו, האם להקים את הישיבה אם הרעיון ומעלותיו, וציפה לתשובתו, ה
 לאו.

אך הנה נכונה לו הפתעה. רבו המובהק, שכל שאלה גדולה וקטנה בסוגיות 
אתר, כמעט בטרם שסיים את שאלתו, -הכבדות והחמורות ביותר הכריע על

נכון כי לא היתה זו -נשאר הפעם שקוע בשתיקתו ולא הגיב. רבי חיים הבין אל
 יו, אל ה'שב ואל תעשה'.שתיקה כהודאה, ושב על עקבות

כך כבש את ליבו, לא -אך הרעיון הנאצל שכל עברו ימים, חלפו חודשים,
חלף ולא נגוז. אדרבה, ככל שרבי חיים הפך בו והפך בו יותר השתכנע כי הכל 
בו. מצוקות השעה לא נעלמו בכדי, ונפשו הסוערת לא שקטנה באחת. הגיע 

חיים שוב עומד אצל רבו, מבקש  היום, יש אומרים כעבור שלוש שנים, ורבי
אישור לתוכניתו החדשנית. כבפעם הראשונה כך גם בפעם הזאת, עוד הוסיף 

 להטעים, ולהביר, וכמה מעלות טובות ונכבדות מנה לזכותה רעיון שהגה.

 והגר"א הסכים...

מובן שרבי חיים לא הופתע מן התשובה, שאלמלא ציפה וקיווה לה לא 
שב וניסה את ההצעה באוזניו, ובכל זאת תשובת הגר"א לא הניחה את דעתו. 

אזר הגר"ח עוז ושאל כמתמיה.  –מעיקרא מאי קסבר והשתא מאי קסבר  –
ממה נפשך, אם גוף הרעיון פתרון טוב הוא, מדוע נפסל בראשונה, ואם פסול 

 יה מעיקרו, הכיצד הוכשר איפוא באחרונה?ה

הבהיר לו הגר"א את השקפתו,  - -"רעיון נעלה ונשגב ככל שיהיה" 
"אם יתערב בו שמץ של מחשבה זרה עלול הוא לכישלון  –תשובתו 

כן -כמו –מראשיתו. כאשר באים לייסד מקום תור,ה וסחר בכוונת ה'לשמה' 
אשונה גילית מחשבותיך יחסר וייגרע גם בהצלחת המקום. בביאתך הר

-שהיא מקננת אי-בהתפעלות ובהתלהבות יתירה. חששתי שמא נגיעה כל
שם בליבך, ופוגעת בכוונת הלשם שמים, ולא יכולתי להסכים. מה שאין כן 
עתה, שבאת והרצת דבריך בניחותא וביישוב הדעת, כעומד מן הצד, הכרתי 

יים כי גם כוונתך שמים בלבד נתכוונת. מעתה לא אך מעשיך רצו-בך שלשם
 רצויה, לפיכך נדון העניין להצלחה".

 סופה להתקיים –כנסיה לשם שמים 

סופה להתקיים;  –שמים -"רבי יוחנן הסנדלר אומר: כל כנסיה שהיא לשם
 אין סופה להתקיים" (אבות ד, יא). –שמים -ושאינה לשם

אין שמים -מה חידש לנו ר' יוחנן הסנדלר בדבריו, הרי כל דבר שאינו לשם
 לו קיום?

מבאר הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל (דרשות "שבט הלוי" שער 
 סז):

השרת כי אם לבני אדם, בעל נגיעות, אשר אף אם לא ניתנה תורה למלאכי 
 היצר הרע נלחם בהם ומפגל מעשיהם. –רוצים לעשות לשם שמים 

אולם ביכולתו של האדם להקדים רפואה למכה: בתחילת כל פעולה, 
בתחילת כל כנסיה שהיא לשם שמים יודיע ויכריז שמטרת הדבר היא לשם 
שמים, כך יסתלק בתחילת הפעולה את המחשבות הזרות. ואז גם אם באמצע 

מכל מקום סופה  –שמים' -יצליח היצר הרע להסיח את דעת העושה מה'לשם
 להתקיים.

-קיים לשםלהתסופה  –שמים" בתחילתה -ם כן, "כל כנסיה שהיא לשםוא
 שמים, אף אם באמצעה היה הפסק.



 

ה 

כן נהג גם רבי נחוניה בן הקנה, שבכניסתו לבית המדרש התפלל תפילה 
 קצרה (ברכות כח ע"ב).

 טובים מתקלקלים?-מדוע נערים בני

בשם  בעל ה"בני יששכר" (בספרו "אגרא דפרקא" אות קכו) תמה הגה"ק
הרה"ק ר' מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל, על פשר העובדה שלעיתים ניתן לפגוש 
בילדים, שבעודם רכים בשנים הם מתמידים בתלמודם בבית רבם, גם 
מתפללים בכוונה ומיישרים אורחותיהם, והנה משעה שהם גדלים ומתבגרים 
 כאילו הם משנים את עורם לבלי הכר. לצערנו, תופעה מוכרת וכואבת ללא

 ספק.

מלבד השוני הקיצוני המעורר פליאה, התמיהה רבה עוד יותר לאור מה 
שידענו כי הבל פיהם של תינוקות של בית רבן הוא הדבר הטהור ביותר שמצוי 
בעולמנו ועליו עומד העולם, ואם כן מדוע הבל טהור זה שאין בו חטא אינו 

המצוות מציל אותם מלחטוא? הרי מקולבנו שמצוה גוררת מצוה, ומדוע 
שעשו בצעירותם, אינן מזכות אותם בסייעתא דשמיא, שיוכלו להתמיד 

 בדרגתם הרוחנית?

משום  –השיב על כך הרה"ק מרימנוב, שהסיבה לתופעה זו היא 
שאבותיהם של אותם נערים עסקו במשא ובמתן שלא באמונה, ונמצא 

שנקנו שבממונם התערב גם ממון של גזל. כיון שאותם ילדים ניזונו ממאכלים 
מממון שלא היה נקי מעוון גזל, מאכלם לא היה בתכלית הטוהר, ועל כן נולדו 

 בהם תאוות ומידות רעות, שבסופו של דבר הטו אותם מדרך הישר!

 מעשיו הגדולים של ר' חייא

דעת עוסק בעבודות שאין -במחשבה תחילה". אין אדם בר –"סוף מעשה 
ת יעד התכלית המקופלת בגנזי להם תכלית, אפילו בעובדין דחול. אבל מחשב

הרהוריו בעת העשייה, אין לה יד ותפיסה בעצמו של מעשה. התוכניות, 
ההכנות וההכשר, אינם משנים כלום ואין להם תוצאות מורגשות, בעצמו של 

 חפץ.

ובנוסף להאמור לעיל יש להעמיק: שולחן שיצרו נגר, אין בו חילוק אם 
ו שהתקינו על מנת שישמש עמוד עשהו כדי לשמש מצע לאכילה ושתייה, א

לתלמוד תורה. רק הכישורים וההתמסרות שהשקיע האומן בשעת המלאכה, 
 הם אלו שמעצבים וקובעים את דפוסו הגשמי.

שונים הם הדברים מן היסוד בחפצי שמים. ושורש הדברים נעוץ בתורת 
"לשמה" האמורה בחפצים של קדושה. חוטין של ציצית שנזרו במכונה, אבל 

הריהן כשאר חוטי צמר בעלמא, ואינם כשרים למצוות  –נשזרו לשמן לא 
ציצית. יריעה שעובדה לשם קדושת ספר תורה, נעשית מוכנה ומוכשרת 
שיכתוב עליה ספר תורה, ולקבל תחולת קדושתה. ולא עוד, אלא שאף 
"הזמנה מילתא", וכבר משעה שעיבדה האדם וזימנה לכך, חלה בה מעתה 

היא אסורה לשמש לעובדין של חול. ואם לא נצטרף קדושת ספר תורה, ו
ואינה  –עור בהמה גסה  –לעיבודה מחשבת לשמה, אין לנו בה אלא מה שהיא 

 כשירה לכתיבת ספרים.

נמצאנו למדים, שבדברים שבקדושה, "המחשבה תחילה", היא תנאי 
קודם המעשה. ועוד יותר, היא עצם מעצמיו של קדושת החפץ. בניגוד 

כלי המעשה ממליכים את עצמם את כלי הדעת!  –חול, בקדשים למעשים של 
היא שקובעת את צורתו הרוחנית של -והמחשבה של שעת עשיייה, היא

 החפץ. יסוד הלשמה, הוא היכללות והידבקות המחשבה גופו של החפץ.

ומעצמך אתה למד, שאף אם נעשו ההכנה וההכשרה כדינם, עד שתהא 
פה, צורתה ומתכונתה של הקדושה, הרי תוק -ראויה הקדושה לחול ה

משתנית ומתגבשת, לובשת ופושטת צורה, כפי שיעור מעלת האדם, ותוקף 
ה'לשמה' שלו בעת העשיה; כפי איכות ההכנה, וכשיעור שהיה רצון הנפש 

כך יהיה החפץ ראוי ומוכן להשראת קבלת  –דבוק בו ית' בעת המעשה 
 הקדושה.

אמר העוסק במעשיו הגדולים מעתה שבים אנו למעשה המוצב בראש המ
של רבי חייא, ונדרשים אנו לפרוע את חובנו. שאלנו, מדוע הקפיד רבי חייא 
לזרוע בכוחות עצמו פשתן ממנו קלע רשתות, בעזרתם צד צבאים, 

עיבד קלף, שעליו כתב חמשה חומשי תורה. מדוע נמנע  םשמעורותיה
לא חס על זמנו היקר  מלקנות רשתות מוכנות, או עורות מוכנים מן השוק. וכי

בו יכול היה לפעול גדולות ונצורות, מאשר להתעסק בזריעת פשתן וצידת 
צבאים?

אך לאור היסודות הנ"ל המושתתים על אדני תורתם של בעלי המוסר 
 וגדולי ישראל יובנו הדברים היטב.

 המהרש"א מאיר את עינינו ומסביר מה היו מניעיו של רבי חייא:

שמים. כי אילו קנה בהמה -תורה הוא בתחילה לשם"...שכל מעשה הזה ל
אחר, אבל מתחילת גידול הכותנה היה -לעורה, היה בו מצד המוכר שיתוף דבר

 לשם תורה ולמצוה...".

 נפלא ממש!

עד כדי כך!... משום שאם יתערב איזשהו גורם, אפילו עקיף, אפילו רחוק 
כבר פגומות  –שברחוק, אם יחסר חסרון כל שהוא בדבקות ל"שם שמים" 

ההכנו, כך באין ערובה בטוחה להצלחה בלימוד. [וכפי שנוכחנו לראות 
מהמעשה הנ"ל עם אלישע בן אבויה שיצא בסוף ימיו לתרבות רעה, למרות 
גדולתו בעקבות הכוונה הלא זכה והלא טהורה של אביו, כשהפרישו ביום 

 מילתו לתורה...].

 מראשיתו". –הוא שאמרנו: "טוב אחרית דבר 

 (בנועם שיח)

 אשר פקד ביד משהמשכן העדות  אלה פקודי המשכן

הילולת הגה"ק רבי יוסף שאול בן רבי אריה לייביש נתנזון ) כ"ז אדר(היום 
יו דברי זצוק"ל רבה של למברג והגלילות. ונזכיר ד"ת משמו, ממה שכתב בספר

 אשר פקד ביד משהמשכן העדות  אלה פקודי המשכן עה"פ ויד שאול שאול 
הזה"ק דף רכ"ה מה ראה משה לפקוד ולמנות את תרומות בני ונודעה קושיית 
הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין, ואיך מנאם תחילה  ישראל, והלא אין

 רכם, מה שייך ברכה למנין? ואח"כ ב

ומה שתירצו בזה"ק מבואר בארוכה בקדושת לוי אוהב ישראל ועבודת 
ישראל, שיש חילוק גדול מיהו המונה, אם משה רבינו עושה מנין וספירה נכנס 

 ברכה אמיתית, משא"כ כשאיש אחר מונה. 

רבי יוסף שאול מבאר באופן אחר, בהקדים תמיהה נוספת מה שייך שמשה 
יברך 'שתשרה שכינה במעשי ידיכם', הרי כבר אמר הקב"ה ושכנתי בתוכם, רבינו 

 וא"כ מה שייך לברך על זה. כמו שהקשינו אתמול. 

וביאר ע"פ דברי הגמ' [ערכין דף כא: ובתוספות ד"ה אין] כשמבקשים שני 
שותפים לפרק את השותפות, צריך להמתין ליום השוק שאז הדבר עולה למחירו 

לקו, ואמרו שם, שבהקדש אינו כן כי 'אין להקדש אלא מקומו הכי גבוה ואז יתח
ושעתו' . וכן אי' שם במשנה סוף פרק שישי [דף כד] לגבי פרה של הקדש, שאם 
ממתינין ליום האטליז הרי משובחת היא, דהיינו בפרה בעלת מום שהקדישה 

תר לבדק הבית, וכן אם הקדיש מרגלית אם יעלה אותה לכרך, יהיה מחירה הרבה יו
גבוה, אלא שאין להקדש אלא מקומו ושעתו, ופרש"י שאם הקדיש מרגלית בכפר, 
ובכפר מחירו קטן ביותר, ובכרך הוא שווה הרבה יותר, אין שמין את המרגלית 
אלא לפי מקומה. ואם הגזבר מבקש לפדות את המרגלית בכרך, אין פודין אותה 

 כאן בכפר לפי מחיר הכפר. 

בדבר זה, הלא עלינו לסדר שיהיה מה שיותר והקשו בתוספות מה טעם יש 
לטובת ההקדש, וכן מצאנו שצריך להמתין שום ההקדש ששים יום, היינו כשאדם 
מבקש לפדות איזה חפץ מהקדש, עושים אכרזתא ששים יום לראות מי משלם 
הכי הרבה, וא"כ מדוע אין דואגים לקופת ההקדש ליסוע לכרך ולפדות ביוקר. 

 תירץ.ועי"ש בתוספות מה ש

וביאר רבי יוסף שאול שכל ענין ההקדש הרי באמת אין הקב"ה צריך את 
הממון שלנו, שנאמר 'אם ארעב לא אומר לך.. האוכל בשר אבירים', ואומר 'אין 

ב"ה רוצה מאיתנו הוא רק 'נדבת הלב' כמו שפי' חפץ לה' בעולות', אלא מה שהק
 האלשי"ך הק' ושאר ספה"ק. 

הבן כפר שהקדיש מרגלית, היתה נדבת הלב שלו רק כפי שווי המרגלית בכפר, 
לדוגמא אלף דולר, אע"פ שבכרך זה שוה שלוש אלף דולר, אין הקב"ה צריך את 

, א"כ אין שום צורך הכסף שלו, אלא את נדבת לבו, ונדבת לבו בכפר היה אלף דולר
להוליכו לכרך להרוויח יותר, הרי זה יהיה פגם כביכול כאילו הקב"ה צריך שאנחנו 
נרים את המניות שלו... כמו אחד שקונה כרטיס לוטו להקב"ה, שאם זה ירוויח 
הוא יתן הכל לצדקה, הרי עדיף שיתן דולר אחד לצדקה, שזהו נדבת לבו, אל תקנה 

כסף ולי הזהב נאום ה'. אל תחפש עצות לפני הקב"ה איך לוטו לכבוד הקב"ה, לי ה
 שיהיה לו מליונים. 

ולא עוד אלא שיש בזה ממש פגם בהתייחסות כלפי הקב"ה, בשלמא אם 
אומר שקונה את הלוטו לעצמו ואם יזכה יתן צדקה, ניחא, אך אם קונה שני 

ות כרטיסי לוטו אחד לו ואחד להקב"ה, עדיף לתת את הדולר לצדקה ולא לקנ
 לוטו עבור הקב"ה. 

מבאר רבי יוסף שאול, דכשמשה רבינו רואה את נדבת המשכן, הוא דווקא 
הולך ומונה, אלה פקודי המשכן, אע"פ שאין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן 

כנס ברכה בזהב שנתנו לו, אם הוא רוצה, הוא יכול העין, כי אין הקב"ה צריך שי
לגלות באוהל של משה מחצב של סנפרינון, הוא לא צריך שיכנס ברכה בתרומות 
שנתנו לו... זה לא הנוסח שנוהגים כלפי מעלה. אדרבה אין לנו שום אינטרס 
שיכנס שם ברכה, להורות שהקב"ה אינו צריך לכסף וזהב שלנו. לי הכסף ולי הזהב 

 ום השם. נא

וברכתו של משה אינו 'יהי רצון שיכנס ברכה במעשיכם', לא ולא, אין לנו כלל 
רצון שיתרבה זהב ההקדש, יש לנו רק ענין 'שתשרה שכינה'. ואכן באמת לא היו 
יכולים לעשות זהב כפי מנין הזהב שנתנו, כי כמו שמקום ארון אינו מן המדה, כך 

ב 'ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר' , זהבו אינו מן המדה, ולכן מנה משה וכת
הזהב לא נתרבה, אלא נשאר תמיד תשע ועשרים ככר, אלא כשהקב"ה רוצה 

 יכולים לעשות מקצת זהב כלים רבים. כי אצלו ית' העיקר הוא נדבת הלב. 



 

 ו 

ומה שהקשו בתוספות מדין אכרזתא, כי כשאדם בא לפדות הרי צריך לברר 
היתה נדבת הלב של התורם, כשאדם בהול למכור חפץ במהירות אינו מקבל כמה 

את המחיר האמיתי, כדי לברר את נדבת לבו של התורם צריך לברר בישוב הדעת 
ולהמתין ששים יום, עד שיתברר כמה היה נדבת הלב של תורם החפץ. משא"כ 

 מחיר של הכפר. כשהכפרי תורם מרגלית, הרי נדבת לבו היה רק כפי 

כשמדברים מענין אמונה ובטחון, יש לדעת שיש בזה כמה מדרגות. מה 
שדברנו כעת, להאמין שהקב"ה יכול להסתדר לבדו, והוא יכול להחזיק את כל 

נה לא ידעו איך יתקיים עולם הישיבות ביום הזה, עולם התורה, הרי לפני עשרים ש
וב"ה הכל מתנהג יפה, וגם עכשיו אין יכולים העסקנים לחשוב מה יהיה עוד 
 עשרים שנה, אם אנו מאמינים שאנו סמוכים ובטוחים בו ית', אין מה לדאוג כלל. 

הן אמת שגדר ההשתדלות הוא גם כלפי דברי קודש, אך לא לדאוג שיהיה 
מיותר, למעלה מנדבת הלב, זהו דבר שאינו, כי מה שהקב"ה מבקש  להקב"ה כסף

שניתן צדקה לעולם התורה, הוא כי חפץ לראות נדבת הלב שלנו. כשנתת מאה 
 דולר, יהיה השראת השכינה במאה דולר שנתת. 

ב"ה אנו מחנכים את ילדינו, וצריך שיהיה שם השראת השכינה, כל מה שאנו 
, השראת השכינה תהיה רק לפי נדבת הלב של צריכים הוא רק השראת השכינה

היהודי, אמנם אם הנדבת הלב היא אלף דולר והוא נותן רק מאה, כי זה מה שיש 
לו, ובא הגזבר ועושה מהמאה דולר אלף דולר, אזי מה טוב ומה נעים להרבות 
 המעות ברווחים שיהיה נעשה מזה אלף, שהרי היתה לו נדבת הלב של אלף דולר. 

שאמרו חז"ל 'אין להקדש אלא מקומו ושעתו', כולל גם שאין ויתכן שמה 
לעשות 'השקעות' בשביל מוסדות התורה. כי הקב"ה משגיח עכשיו על כל 
מוסדות התורה, מה צריך לדאוג לו לעוד שבעים שנה. אין להקדש אלא מקומו 
ושעתו. וכן הופסק ברמב"ם שאסור לגזבר להוליך את היהלום לכרך. אמנם בימינו 

שוויות גלובלית של זהב בכל מקום בעולם, א"כ גם הדר בכפר נותן מרגלית  שיש
כפי מחיר הכרך, משא"כ בזמן חז"ל, האיש הכפרי לא היה לו השגה של מחיר של 

 כרך. 

ובזה פי' רבי יוסף שאול דברי הגמ' בב"מ דף קיד/א: 'יצא הקדש שאין צריך 
שכון להקדש או שמשכנוהו מי שלא נתן מחצית ברכה' , שם מדובר כשאחד נתן מ

השקל עד כ"ה אדר, לקחו ממנו כסות יום או כסות לילה, אזי הקדש אין צריכים 
להחזירו בלילה או ביום, דכתיב 'ושכב בשלמתו וברכך', יצא הקדש שאין צריכים 
ברכה. כשאדם מברך את קופת הצדקה שתתרבה, אין צריך את הברכות שלך יותר 
מנדבת הלב. כל מה שהקב"ה מצוה אותנו לנהל קופות צדקה של כלל ישראל, 
הוא לאסוף נדבת הלב ולא ממון, כי לי הכסף ולי הזהב נאום ה'. הוא יכול להסתדר 
לבד, אתה רק תביא נדבת הלב. אל תחקור איך להפוך נדבת הלב של מאה לעשר 

אלף. 

והוסיף בספרו 'יד שאול' ע"פ מש"כ הרמב"ן בב"ב שאין להקדש קנין חצר, 
כנודע דברי הקצות בסי' ר' בארוכה, ואפי' אם נאמר שיש להקדש קנין חצר, מ"מ 

פל צבי שבור אין בזה משום מעילה. דהיינו אם הקדיש יהודי שטח להקדש, ונ
בחצר המשתמרת להקדש, לא זכו הקדש בצבי זה. וי"א שכן זכו, אך אין בזה 
מעילה. ופי' רבי יוסף שאול, כי הצבי השבור הזה, או הזהב והכסף שנפלו לחצר, 
הרי אין בהם נדבת לב של יהודי, אלא מעצמם נכנסו, א"כ יכול כל אחד לקחתו, 

 אין לה' חפץ בריבוי נכסים כלל. 

הפשוטה יותר הוא שאדם רוצה לעשות השקעות במוסדות התורה,  המדרגה
'לדאוג' שהקב"ה יהיה לו שפע בעוד שלושים שנה, זה לא כ"כ קדוש, ואפי' לדעת 
הי"א שהקדש כן זוכה בחצר אך אין בזה מעילה, היינו שאינו קדוש כ"כ, שלא היה 

 שם נדבת הלב של בני ישראל. 

לל שהחצר של הקדש תזכה, כי אין לה' והמדרגה היותר עליונה שאין צריך כ
חפץ כלל בריבוי הנכסים, רק נדבת הלב. בזה יש מעילה, ויביא המועל אשם 
מעילות, מדוע, כיון שהיה כאן נדבת לב של יהודי, כשאין נדבת לב, אין בזה 

 מעילה, אין לזה חשיבות כלל. 

ו מניות י"ג שופרות היו במקדש שהם בחנו את נדבת הלב של יהודי, אך לא עש
ורווחים ברכוש של הקדש, אין בונים בית המקדש מכסף של בורסה ומניות, שאין 
בהם נדבת הלב. כמובן שכשאדם הרוויח כך וכך ממניות ותרם כך וכך לצדקה, 
במקום לתת רק מאה, השקיע את המאה ועשה מזה אלף ונתן את האלף לצדקה, 

צדקה אין לו לנפח את  אזי בוודאי יש בנדבת לבו מעלה יתרה. משא"כ הגבאי
מעות הצדקה יותר מנדבת הלב של התורם. לא דברנו הלכה למעשה, אלא 

 שלמדנו דברי רבי יוסף שאול זצוק"ל. 

וכן אמר רבי אהרן קאטלער להגאון מפוניבז' כשהציע לו על שטח גדול 
באמריקה שיכולים לעשות ממנו רווחים כפולים ומכופלים לייסד הישיבה לעוד 

ם, ואמר לו רבי אהרן כל הדברים הנ"ל, שאין לנו עסק להגדיל את עשרות בשני
הרווחים לקופת הקב"ה. עד כדי כך שמשה רבינו הולך למנות את ההקדש כי אין 
צריכים בו ברכה, לא אמרו שיקנה החצר של הקדש מה שנכנסים בו טל חרמון 

אין ענין שיהיה רווח בקופת הקדש. לי הכסף ולי הזהב  הררי ציון, כישיורד על 
נאום ה'. ופוק חזי איך הצליח רבי אהרן קאטלער מאד בבנייני מוסדות התורה 

 באמריקה, כי אין להקדש אלא מקומו ושעתו. 

וכן אמרנו בהפטרת שבת חנוכה, הנביא זכריה ראה מנורה, ושני זיתים עליה 
ונוטפים מהם שמן לנרות המנורה, ואי' בספה"ק ע"פ דברי המדרש שלא הכניס 
נח שתיל הזית לתוך התבה, כי דרך טבע הזית שאינו מחזיק יותר מי"ב חודש, 

מאכל אשר יאכל, וחישב נח, היות שאמר ואע"פ שהקב"ה ציוה לו להכניס מכל 

לו הקב"ה שיהיה מבול שנה, א"כ איך יכניס זית, ועלה בדעתו ששוב לא יהיו זיתים 
בעולם. ואמר לבניו בתיבה, תספרו לנכדים שפעם לפני המבול היו זיתים בעולם, 

 זכרונם לברכה. 

לו לעשות אך היונה הביאה לו 'עלה זית טרף בפיה', אין הכי נמי שהקב"ה ציוה 
השתדלות, אומרת לו היונה, כבודך במקומך מונח, אין צריך להשתדלות, הבאתי 

 עלה זית מגן עדן, ועד היום יש לנו זיתים וממנה מדליקים נרות המנורה. 

שמן רומז על חכמת התורה, הקב"ה אינו צריך שבני ישראל יחזיקו את עולם 
עולם התורה, ומה יהיה עוד  התורה, איך חלמו לפני עשרים שנה איך יתקיים היום

עשר שנים, אין שיעור ואין גבול, בכל חסידות נולדים בכל שבוע ילדים רבים בלי 
עין הרע, בחסידות גור נולדים כמה מאות זכרים כל שבוע, כל שבוע צריך לפתוח 
עוד ישיבה שלימה, וכן בכל חצרות הקודש, מה יהיה כאן? רבי יהודי, אל תדאג 

 לקופת הקב"ה. 

י מי שיש לו יד וחלק בעולם התורה, אך הקב"ה לבדו מסתדר יפה, רשב"י אשר
הבטיח שלא תשכח מפי זרעו, הישיבות בוודאי יצליחו, תבא יונה עם עלה זית 
והכל יהיה בסדר. כך רואה זכריה ששני הזיתים מנטפים מאליהם לתוך המנורה, 

ווני וחכמתו לא מכניסים שמן וזה דולק ח' ימים, כי השכינה שורה בישראל. הי
מסתדרים עם זה, אך זכריה אומר לנו בסוף ההפטרה 'לא בחיל ולא בכח כי אם 
ברוחי אמר ה' צבאות'. הקב"ה לבדו עושה הכל, הוא רק מזכה אותנו להיות 

 שותפים בענייניו, כדי לגלות נדבת לבנו. יש לנו אב זקן. 

וכל זה אמור כלפי הקדש ומוסדות הקודש, אך לגבי פרנסת האדם בעצמו, 
אדרבה אמרו חז"ל שיאמר 'ברוך אתה ה"א מלך העולם השולח ברכה בכרי הזה' 
, היינו שאני הכנסתי כור אחד, והקב"ה יכניס ברכה ויוכפל הכרי, כי אנו מבקשים 

ינו צריך ברכה, הקדש לא צריך ומברכים שיהיה ברכה במעשינו, משא"כ הקדש א
של שיברכו את ממונו, הקדש צריך רק את נדבת הלב של בני ישראל. כי המוסדות 

הקב"ה שיש לו גזברים שהם השליחים שלו, הוא לא מעוניין ברווחים של 
בהם מעילה. השקעות מכספי הקדש. ואפי' אם נאמר שיחול עליהם הקדש, אין 

 וכן גידולי הקדש אין בהם מעילה. 

ומי שיבדוק את ההסטוריה ימצא שכל מי שבנה מוסדות בעולם התורה, חי 
בבחי' 'אין להקדש אלא מקומו ושעתו'. הם עומדים בתחילת החודש, לא יודעים 
איך ישלמו חצי מליון דולר בחודש זה, אחרי ראש חודש הכל הסתדר, הם לא 

רק נדבת הלב של יהודים, ונסים ונפלאות. אם יעשה אחד יודעים מה ואיך, 
השקעות וקומבינציות, אין בזה ענין. נכון שצריך השתדלות להקדש, היינו 

 השתדלות להביא עוד נדבת הלב של בני ישראל, כן ירבו. 

אשדוד וסיפר לי מעשה  –תמול עם רבי יצחק לברון מאנטווערפן דברתי א
ששמע לפני כמה שנים מהרה"ח רבי יעקב פרידריך שליט"א [מזקני חסידי חב"ד, 
ומתלמידי חכמים הגדולים דאנטווערפן] שהוא היה שליח לבנות תלמוד תורה על 
ה טהרת הקודש בעיר אמסטרדם, ובני הישוב התנגדו מאד והערימו כמה וכמ

מניעות, אך הם התגברו על כל המניעות והתחילו לבנות בנין לת"ת, בתחילה נכנסו 
לעסק הבנין בכל הכוחות, וב"ה התחילו הקבלנים להכין תשתית לצורך הבניה. 
באחד הימים הוצרכו לשלם לקבלנים סכום גדול מאד, וע"פ תנאי החוזה, אם לא 

הבניה. יום לפני כן ישבו  היו משלמים את הסכום באותו יום, מופר כל תכנית
העסקנים במשרד שהוקם בשטח הבניה, ודאגתם בלבם ובפיהם מאין יבא עזרם 

 לשלם סכום כזה ביום המחרת, כדי שלא ירד ח"ו כל יגיעתם לטמיון. 

תוך כדי דיבורם נכנס אדם בלתי מוכר למשרד, לא תואר יהודי לו, ושואל 
והשיבו לו בקרירות שבונים  אותם מה בונים כאן? העסקנים תמהו על שאלתם,

כאן בנין לתלמוד תורה לילדים יהודיים, הוא התעניין עוד, והם הראו לו את תוכנית 
 הבנין. לאחר כמה רגעים אמר להם 'תודה שהתייחסתם אלי' ויצא לדרכו. 

כמה דקות לאחר שיצא ראו העסקנים שהאורח הבלתי מוכר שכח על השלחן 
האבדה, ולא מצאוהו. כשחזרו למשרד פתחו  איזה שקית, הם רצו אחריו להשיב

את השקית ומצאו בו בדיוק את הסכום שהם צריכים לשלם מחר לקבלן לצורך 
המשך הבניה. לא פרוטה אחת פחות. יש איתנו חיים היום כמה עדים שהשתתפו 

 בעסק הבניה באמסטרדם. 

ת הקב"ה מראה לנו 'לי הכסף ולי הזהב נאום השם', לא היה מי שיתרום בנדב
הלב, מאידך היה נדבת הלב של העסקנים בקודש במסירות נפש, כיון שהיה להם 
נדבת הלב, והיה חסר מי שיתן, שלח הקב"ה את שלוחו ו'שכח' שם את הסכום 

 הזה. 

ובאמת כל מנהל מוסד יכול לספר סיפורים בכגון דא, יתכן שכדאי להיות 
לזכות לראות פני אליהו הנביא בהקיץ מדי חודש בחדשו... מנהל מוסד רק בכדי 

אך באמת כל יהודי בעל משפחה הוא גם מנהל מוסד, וכ"ש כשמתחיל להשיא 
את הילדים, יוכל כל אחד ואחד להעיד איזה חסדים גלויים הקב"ה עושה עם כל 

 שעתו. אחד ואחד. זהו יסוד גדול שצריך לשנן הרבה, אין להקדש אלא מקומו ו

הגרי"ז מבריסק היה חוזר על הדברים שכפי הנראה שמע מאביו וזקנו, יסוד 
גדול מאד על מה שאמרו חז"ל שהתורה קדמה לעולם, כי אם העולם היה הראשון 

ותרת את הבעיות והתורה לאחריו, אזי היה המצב שהעולם יש לו בעיות והתורה פ
של העולם, יש עניים וחסרונות בעולם, והתורה מבקשת לתקן את החסרונות, לכן 
נצטוו בתורה על הצדקה. אך היות שהתורה קדמה, והעולם בא אחריו, הרי 
שהקב"ה ברא את העולם עם חסרונות כדי שיוכלו לקיים תורה ומצוות. שהרי 

נות, כמו שהקשו הראשונים, איך הקב"ה הוא כל יכול, א"כ מדוע יש בעולם חסרו
יתכן שלפעמים נולדים אנשים חולים או שאין גופם שלם, וכן מדוע יש עניים 
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בעולם. ואמרו רז"ל [שמות רבה לא, ה] 'דוד המלך אמר לפני הקב"ה ישב עולם 
לפני אלקים' היינו שיהיה העולם מיושב בשלימות כמו שמתאים לפני אלקים, 

ת מן ינצרוהו', א"כ איך יוכלו להטיב אחד עם זולתו, והשיב לו הקב"ה 'חסד ואמ
והרי שכל מה שיש חסרונות בעולם הוא כדי שיהיה המוסד שמשלים את החסרון. 
כי התורה קדמה לעולם, הצדקה הוא מהתורה, והעולם שבא אחריו נברא עם 
חסרונות לצורך קיום התורה. כדי שיוכלו לסייע ליתומים ואלמנות, לכן יש בעולם 

 ומים ואלמנות וכו'. ית

אמר דוד רבון העולמים ישב עולמך ": )רבה שמות פסקה ה( וז"ל המדרש שם
חסד 'אמר לו הקב"ה אם אעשה עולמי שוה  'ישב עולם לפני אלוקים'שנאמר 

 "'ואמת מן ינצרוהו

למדנו מאברהם אבינו שהיה יושב ומצטער על שאין לו אורחים, כמו זאת 
שהאריך הבאר מים חיים, אם העיקר הוא העולם והתורה באה אחריה, א"כ מה 
יש להצטער שאין אורחים, כשיש אורחים מקיימים את המצוה, כשאין, אין צורך. 

אע"ה שאין הקב"ה מזמין לו אלא לאחר שהתורה קדמה לעולם, א"כ מצטער א
אורחים. וזה החילוק בין יהודי לגוי, שהגוי מסתכל על המוסדות שלו לאחר 
העולם, אך היהודי אינו עושה חסד כיון שהוא איש טוב, אלא כאשר ציוה ה'. 
כמ"ש ברש"י ובמדרש ובספרי. ולזאת מחזירים אבדה רק ליהודי ולא לגוי, להורות 

ם רצון יוצרנו ית"ש. נמצא שמה שהאדם איבד שאנו משיבים אבדה רק לקיי
 אבדה, הוא רק כדי שאני אקיים מצות השבת אבדה. כי התורה קדמה לעולם. 

ונמצא שהעסקן שיושב ומטכס עצה איך לחסוך את הדאגה של המוסד לעוד 
חמש שנים, טעות גדולה הוא טועה בכך, כי אדרבה אנו צריכים את הדאגה לאחר 

ריך לשרת את מצוות התורה. אם לא יהיו דאגות של חמש שנים, כי העולם צ
 מוסדות תורה, יצטרכו להמציא דאגות אחרות... כי העולם בא אחר התורה. 

וכן אמרו בגמ' ב"ב דף י' 'וזו שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע את ר''ע אם 
אלהיכם אוהב עניים הוא מפני מה אינו מפרנסם א''ל כדי שניצול אנו בהן מדינה 

'. כי הקב"ה היה יכול לברוא עולם בלא עניים כלל, הגם שאין צריך ראיות של גיהנם
ראית ארי קייץ, שועל חנווני' רק האדם צריך לכך, אך כך אמרו חז"ל 'מעולם לא 

להיות כזה חלש ומלא חסרונות, רק בכדי שיהיה אפשרות לקיים מצות חסד 
ה יושב ומצטער שאין לו אורחים, למה יש להם מזגן בבית, ובחוץ וצדקה. אאע"

בוערת השמש כחום היום, איך הסתדרו כל הבעיות, הרי העולם צריך לשמש את 
 התורה. 

חשמל, ונמתיק יותר הבנת הדבר ע"פ משל, כנהוג היום שהייצרנים של כלי 
פועלים בחכמה בעת בניין המכשירים שלאחר שנה שנתיים יצטרך האדם לקרוא 
אומן לתקנו, או להחליפו בדוגמא יותר חדשה. כך הוא גם במלכותא דרקיעא, 
הקב"ה ברא עולם, וסטר לה כמה סטירות, עניים, חולים, בעלי חסרונות, ויתומים, 

מים פעלו ויש כמה וכמה כדי שיעשו עמהם חסד ואמת. אע"פ שבוודאי הצור ת
חשבונות מדוע ילד זה הוא יתום וילד זה אינו יתום וכן באלמנות ועניים וחולים, 
אך אלו החשבונות אינם שייכים אל התורם, אתה צריך לתת להשלים החסרונות 
איך שאתה יכול, בגוף או בממון. הקב"ה מבקש שתהיה שותף שלו בהשלמת בנין 

כתוב 'לא יחדל אביון מקרב הארץ', וכל זה כדי העולם. בתורה שקדמה לעולם 
 'שתזכו להם לחיי עולם הבא'. 

ומעתה מובן ביותר דברי רבי יוסף שאול נתנזון הנ"ל, שאין הקדש צריכים 
ברכה והרווחה, כל יסוד ההקדש הוא רק לקיים רצון ה' ע"י נדבת הלב. יהיה מה 

 שיהיה. 

ד, לשמור על כל פרוטה, והן אמת שכספי הצדקה צריכים זהירות גדולה מא
כי אסור לזלזל בנדבת הלב של יהודי, הקב"ה מחבב את הדולר הזה, הוא נהפך 
להיות חפצא דמצוה, כמו לולקא של הרוזי'נער, כך יקר אצלו יתברך דולר 
שנתלבש בו נדבת לב, הדולר הזה שווה יותר מכל הממון שיש מסוף העולם ועד 

וג על הארץ, כך יש לכבד פרוטה של צדקה. סופו. כמו שאסור לזרוק תפילין ואתר
 וכמסופר בגמ' על מעות פורים שנתחלפו לו, ונתן את שניהם מרוב חשיבותם

עוד למדנו מכאן יסוד נוסף, כי האדם רגיל למדוד את חשיבות המצוה לפי 
ה שלה, לדוגמא אם יוכל בשעה זאת לדבר עם יהודי רחוק לקרב אותו התוצא

לתורה ומצוות, ובזה ירגיש שזכה לפעול גדולות ונצורות, לעומת זה יש לו 
אפשרות להכנס לבקר איזה יהודי זקן לחזק אותו. דרך האדם שהוא מודד לפי 

חצי חיוך, התוצאה והפירות שיצאו ממעשיו. ואם לא יוכל המקבל להחזיר לי אפי' 
ולא ירגיש פירות במעשיו, כ"ש שקשה לו מאד, והוא מעדיף לעשות דבר 

 שמכירים בחשיבות מעשיו. 

וכמובן שצריך תמיד דעת תורה מה לעשות בכגון דא, אך בבחינה מסויימת 
יש הרבה יותר נדבת הלב במקום שאינך מרגיש בחשיבות פעולותיך, כי אם באנו 

לם, כמובן שצריך לתקן את הבעיה היותר גדולה, לקיים תורה לתקן בעיות של העו
להשקיע במקום שיראה יותר פירות. אך כיון שהבעיות הם לצורך התורה, יתכן 
שבמקום שלא תראה פירות בעמלך, שם נדבת לבך יותר זך ונקי. 'כי לא באת 

און נישט אויפטוען] לעולם לפעול ולהצליח אלא לעשות ככתוב בתורה'. [טוען 
במקום שהתוצאות לא כ"כ מבריקות, החסד יותר גדול. אלא שפעמים שמצד 
התורה עצמה יש להשקיע במקום שיראה יותר פירות. כמ"ש במשנה בהוריות 
שיש דיני קדימה כהן קודם ללוי וכו', אע"פ שמרגיש שיפעל יותר אצל הלוי 

ם ללוי, או יש דברים שאיש קודם לאשה ויש מהכהן, אך התורה אומרת שכהן קוד
שאשה קודם לאיש, או מה שעניי עירך קודמים, אין ההלכה מתחשבת בפירות 

 של פעולותיך, אלא אנו מצווים לעשות ככל אשר נצטוינו. 

רבי ישראל סלנטר היה משנן על יסוד זה, והוכיח מפעולותיו של אברהם אבינו 
וא עשה מה שהיה צריך לעשות, ולא ביקש להעלות את בנו יצחק לעולה, ה

הצליח, הכניס אורחים בלתי רעבים כלל, רק היה נדמה שהם אוכלים. והוא רץ 
להביא שלושה בקר, הוא עושה ולא פועל למעשה, לא מעניין אותו אם הוא 
מצליח במעשיו, הוא עושה מה שהוא מצווה לעשות. וכן הוא עומד ומתפלל על 

ם שב למקומו, אין תכלית להצליח בפעולות, אלא סדום כמה וכמה פעמים, ואברה
 לעשות מה שהוא צריך. 

יש בירושלים 'מכון הטכנולוגי לפתרונות בעיות ההלכה', זהו רחוק מאד מאד 
מן האמת, שמסתכלים על התורה כדבר שעושה בעיות לאדם, ומשתדלים לתקן 

עיות, כדי את הבעיות. והוא טעות גדול ונורא, כי אדרבה הקב"ה ברא עולם עם ב
שהתורה שקדמה לעולם תוכל להתקיים, לא שתתקן את הבעיות של העולם, 
 אלא שיוכלו לקיים את התורה. כי לא בנו לתקן את העולם, אלא לקיים רצון השם. 

לבד מזאת ידוע דברי הגמ' 'קצרו לפי חסד' אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד 
שבה, ופרש"י שמודדים כמה יגיעות יגעת בצדקה זאת, ועוד שזה נחשב לפי צרכי 
העני, שאם היה העני רעב ביותר, והיה לך זכות לתת לו לאכול, זוהי זכיה מיוחדת 

, אך דבר זה אינו שייך לבחירה שלנו. זהו מוסד של קבלת שהקב"ה זיכה אותך בכך
 שכר שאינו נוגע לנו כלל. 

נמצא שאע"פ ששכר מצוה למעלה יתרבה אם בפועל זכה לשמח יותר את 
העניים, אך זה אינו משפיע על שיקול הדעת בשעת נתינת הצדקה. רק דיני 

י ה' שיזכה הצדקה משפיעים, ולא השכר שבה משפיע. בוודאי יתכן שרצוי לפנ
אדם להוציא לפועל, אך זהו השכר העליון, ולא באנו לתקן את הבעיות של הקב"ה 
כי אין להקב"ה שום בעיות, כמו שהעיד רבי יעקב פרידריך, וכמעשה דאיש חסיד 
היה וגם בבנים חמשה, ודברה לו האשה, ובא אליהו הנביא ושיוע בחצי הלילה, 

ות אלף זהובים. כי אין להקב"ה שום ובאו מלאכים, ונתעשר החסיד בשמונה מא
 בעיה שצריכים לפתור אותה.

 )הגרמ"י רייזמן(

  )לח, ח( תח אהל מועד""אשר צבאו פ

 אנחנו חושבים שהנשים באו ומסרו את תכשיטיהן, עקב רצונן ליטול חלק
 בבניית המשכן, אבל הספורנו מדגיש שבגלל אהבת השם יתברך שהיתה

  בליבן של הנשים, הן מאסו בתכשיטיהן.

 וז"ל הספורנו: 'ואתן הנשים מאסו עניני תכשיטיהן, והקדישו מראותיהן
ללמדנו בא הדבר, שהאדם המתקשר לענייני  יכות עוד להן'.להורות אינן צר

 לענייני העולם הזה.  הרוחניות, איננו זקוק יותר

מהסיפור הבא,  דרגה זו שייכת אצל כל יהודי, לפי מדרגתו, וכפי שנראה
חייו של  מהכסף... שכאשר מדובר בעניינים של רוחניות, יש יהודים השוכחים

עושה בזה  נות, ובעצם כל פסיעה שהאדםהאדם מלאים וגדושים הם בנסיו
יכוון את  העולם, היא נסיון מאת הבורא, לראות כיצד יפסע, ובאיזו צורה

  צעדיו.

 בשל קושי הנסיונות שמתנסים בהם בני תקופתנו, מזדמן להתקל, לצערנו,
 באנשים המאבדים את ישוב הדעת שלהם, וסבלנותם פוקעת מרוב היסורים,

שכן, בכוחה  מילים שאסור להוציא, וזה החמור מכל.ואז הם מוציאים מפיהם 
העצום הממתין  של מילה אחת כזו לגדוע עולמות שלמים, ולקחת את השכר
טובה שהוציאו מן  להם, אם יעמדו בנסיון. וחבל. מאוד חבל. אם המילה הלא

בהשי"ת, היתה  הפה, לא היתה יוצאת, והם היו מתאזרים בבטחונם המלא
ומשום שלא עמדו בנסיון, ודיברו, ולו רק מילה  מזומנת להם טובה עד לבלי די.

  ספורות, ניטלה מהם הטובה הזו. אחת, או כמה מילים

 והאדם היודע שכך הם פני הדברים, ומאמין בלב שלם שהשי"ת מנסה
 אותו לדעת 'הישכם אוהבים את ה' אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם'

 , עצם הידיעה הזו גורמת לו להסתכל על הקשיים)פרק י"ג פסוק ד' דברים,(
  בצורה נכונה, ומקלה עליו את היסורים.

 את הסיפור הבא סיפר אחד מראשי הישיבות בארץ ישראל, ולבד
 מהמסקנה המאלפת שיש בו על מסירותם של יהודים לאביהם שבשמים,

 ים על האדם כדיומומחשת כאן גם הידיעה הנ"ל, שנסיונות החיים מתרגש
 לבחון את דרגתו באמונה וביראת השם, ואם הוא עומד בנסיון ומתגבר על

  אחת דתו להפיק רווחים ולהשתכר מהתגברות זו. -הקשיים לכבוד קונו 

 יהודי באחת מארצות אירופה, ביקש לרכוש לעצמו פרווה למעילו. הוא
 -יריו הלאהתכונן לשלם על כך מחיר יקר, כיאה למוצר שכזה, הידוע במח

 זולים. מה גדלה הפתעתו כאשר הגיע אל המוכר הגוי, וזה הציע לו לרכוש
אם מחירה  מהמחיר הקבוע בשוק. -20%פרווה במחיר מוזל מאוד שהגיע לכ 

למוכרה ליהודי  שקלים, היה מוכן הסוחר 1,000הרגיל של פרווה היה, למשל, 
  שקלים בלבד. -200שלנו ב 

 יו, ושאל את הסוחר פעם שניה ושלישיתבתחילה לא האמין למשמע אזנ
 באיזה מחיר הוא מתכונן למכור לו את הפרווה, כשהסוחר אישר שוב ושוב
את המחיר המוזל שנקב בתחילה, החליט היהודי לרכוש ממנו מספר רב של

  פרוות, ולמוכרן במחיר הרגיל, וכך יעלה בידו להרוויח מעיסקה זו הון רב.



 

ח 

לאחר שסיים את  ו סכום כסף גדול מאוד.וכך עשה, והצליח לצבור לעצמ
בשנית. והנה גם הפעם  מכירת הפרוות, וירא כי טוב, החליט לנסות את מזלו

היהודי רכש כמות  היה מוכן הסוחר למכור לו את הפרוות במחיר המוזל.
  רב. גדולה של פרוות, ומכרן, והצליח גם הפעם להתעשר בהון

 של הסוחר, שהרים עליו את כשהגיע בפעם השלישית, השתנו לפתע פניו
כשנקב  קולו ושאל: 'תגיד לי, כמה כסף שילמת על הפרוות שמכרתי לך'?
מנופף  במחיר המוזל, החל הסוחר לצעוק, ואף לאיים עליו, ותוך שהוא

אותו  באצבעו השמיע איומים קשים נגד היהודי, הגדירו כגזלן, וטען שסחט
  הפרוות... ייאמן הזה... ותבע ממנו להחזיר לו את כל-עד שהגיע למחיר הלא

 היהודי היה המום, ולא הבין על מה רגשה הארץ ועל מה נעו אמות הסיפין.
 עצמך הצעת לי לרכוש את הפרוות במחיר זה, ומה אתה רוצה-'הרי אתה

  שאל. -עכשיו ממני'? 

 והניחו אזיקים על ידיו, ושמוהו אבל עד שפנה ימין ושמאל, הגיעו שוטרים
 לסוחר ההוא, כך התברר, היו קשרים טובים עם ראשי השלטון בארץ במעצר.

 ההיא, ובשל מעמדו המכובד מילאו רשויות החוק אחר הוראיותיו, והיהודי
 הובל לבית הכלא. 

פרוטה מאף אחד,  לא עזרו לו כל הטענות וההצטדקויות שמעולם לא גזל
לסוחר, והיהודי  ם במה שקרה, וכו'. החוקרים האמינווגם הפעם איננו אש

  הושם מאחרי סורג ובריח.

 כעבור מספר ימים, נכנס הסוחר אל כילאו של העצור היהודי, ואומר לו:
 יש לי להציע לך עיסקה מסוימת, ואם תמלא אחר התנאי שלי, תשתחרר

  מיידית מבית הכלא.

 ה אוזניו כאפרכסת, ואזהיהודי שלא ידע מה מתכונן הסוחר להציע לו, נט
יש עמדי כאן צלם של האלוהים שלנו. אם תנשק אותו, אדבר  אמר לו הסוחר:
  הכלא שישחררוך מיידית מבית האסורים. עם שלטונות

 היהודי שמע והזדעזע. הוא התעשת באופן מיידי, ואמר לסוחר, באמיצות
 ובאמונה, שהוא אינו חושב כלל למלא אחר דבריו. 

לעשות מה שאתה אומר, ואני אף מצווה על כך  ור לי'אני יהודי, ואס
מוכן ומזומן למסור עצמי להריגה. לא יעזור לך  בייהרג ובל יעבור, והנה אני

  שום דבר'!

 הסוחר ניסה לשכנעו שוב ושוב, ומשראה שהיהודי נותר בן נאמן לאלוקיו,
 חסואינו מתכונן להמירו באלוהים אחרים, שינה לפתע את טון דיבורו, והתיי

  אל היהודי הכלוא בנעימות וברוך.

 שאל.  -האם אינך מכיריני? 

 -30אצלך לפני למעלה מ  הסתכל אליי, ותגיד האם אינך זכור שעבדתי
 שנה, אמר הסוחר. 

שאתה משוחרר מן הכלא, ובוא ואספר לך את  כך או כך, ברצוני לבשר לך
 מהרגע שהגעת לשוק כדי לרכוש את הפרווה. השתלשלות הדברים החל

 זכרונות נעימים עד מאוד ליוו אותי מהתקופה שבה עבדתי אצלך. יושרך
 ומידותיך הטובות, סלחנותך לכל יציר נברא, וההשתדלות שהשתדלת
 להנעים את האוירה במחיצתך, היו בזכרוני כל העת, גם בשנים מאוחרות

שראיתיך נכנס לחנות הפרוות שלי, מיד כ יותר, כשדרכינו נפרדו זו מזו.
במחיר מוזל מאוד, כדי להחזיר לך ולו במשהו  החלטתי למכור לך את הסחורה

  בתקופת עבודתי אצלך. על כל שעשית למעני

 ואכן, מכרתי לך מרצוני את הפרוות במחיר ה'מצחיק' ההוא, שלא החזיר
 לי, כדי לי אפילו את העלות שהשקעתי אני בקניית הפרוות. הכל היה שווה

גם כשהגעת בפעם השניה, לא שיניתי את טעמי ויחסי  לגרום לך נחת רוח.
 אליך. 

מכן, נזכרתי שבתקופת עבודתי אצלך, היית מדבר רבות  ברם, לאחר
היהודית, והאמונה בבורא עולם, מחד גיסא, ובטלת  בשבחה של הדת
טתי ברגע שנזכרתי בכך, החל שדיבר על אלוהים אחרים. לחלוטין את כל מי

במכירת הפרוות במחיר המוזל, אלא  שלא שווה לי להעשירך עושר כה רב,
לנשק את הצלם שלי, ואראה האם  אם כן אעמידך בנסיון ואדרוש ממך
באמת בליבך, והינך מאמין באלוקיך עד  הדברים שדיברת אתנו אז, מפעמים

  ולחוץ. תום, או שמא הכל היה מן השפה

 , ונוכחתי בעצמי בנאמנותך לבוראועכשיו, משראיתי את אמונתך העזה
 עולם, אני משאיר בידיך את כל הפרוות שקנית ממני, עם הרווח הגדול בצידן,
 ואף אמכור לך עוד ועוד פרוות, ובמחירים יותר מוזלים, על מנת שתצליח

  להרוויח עוד כסף, ולהתעשר בצורה יותר משמעותית.

 מה למדנו מסיפור זה, שסופר כאמור על ידי אחת מראשי הישיבות?
 ההצלחה והשגשוג המתינו ליהודי ההוא מאחרי הדלת. 

בנסיון, חלילה, ומנשק את הצלם, או מוציא מילה אחת  אם לא היה עומד
רק משעמד בנסיון הגדול,  היה זוכה להגיע למה שהגיע. מפיו נגד האמונה, לא

לטובה הוא עושה,  -עושה עימו  אמין שכל מה שהואוהוכיח להשי"ת שהוא מ
נפתחו בפניו שערי ההלחה  ואיש לא יצליח ליטול ממנו את האמונה הזו,

  והסיעתא דשמיא.

  )ברכי נפשי(
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 ק'ַּצִּדי'ַה ר ֵמַהֵּיֶצ ר ִּתָּזֵה 
ו ֶנֶעְרמּו ְקָׁשִיים ּוְלָפָני, ָלֶלֶכת ִלְלמֹד׳ה ַיעְנָקלֶ ָרָצה 

יֹוֵדַע ְּבִדּיּוק ֵמֵהיָכן ׳ה ַא ַיעְנָקלֶ , ּוְמִניעֹות ׁשֹונֹות ּוְמֻׁשּנֹות
ָּכל ְּפֻעָּלה ְּכֵדי  ֲהא הּוא ַהֵּיֶצר ָהַרע ָהעֹוֶׂשה, נֹוְבִעיםם ֵה 

ּוא ִנְבָהל ּוִמְתַּגֵּבר ַעל ָּכל ָאֵכן ֵאין ה. הּוִדי ִמִּלְלֹמדִלְמנֹוַע יְ 
ב ְלַיד ֵּׁש ֵּתֶכף ּוִמַּיד ָרץ ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ּוִמְתיַ , ַהְּמִניעֹות

 .ַהְּגָמָרא
: ְלֶפַתע עֹולֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבִלּבֹו, ְתִחיל ִלְלמֹדַמ א ְּכֶׁשהּו

ּיֹום ַה , ֶאְתמֹול ָעִׂשיִתי ַמֲעֶׂשה א ָראּוי, ָראּוי ֲאִני ִלְלמֹדי ֲהכִ ׳
ְוָכ א ְּכִתיב , ִנְכַׁשְלִּתי ְּבָכִקים ַמה ׳ֲהְוָלָרָׁשע ָאַמר ֱא

ַמְצִליַח ְלִהְתַּגֵּבר ּוְבָכל זֹאת ׳ה ַיעְנָקלֶ . ׳ְל ְלַסֵּפר ֻחָּקי
 .חֹות טֹוְרדֹות ֶאת ֹמַא ַהַּמְחָׁשבֹו, ַמְתִחיל ִלְלמֹד

ַרק ָצִרי ָלִׂשים ֵלב ִמי הּוא ֶזה ְוֵאיֶזה הּוא  ׳הַיעְנָקלֶ 
ֶזהּו אֹותֹו ֵיֶצר  ,ִּכְבָיכֹול׳ ִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה׳ֲאֶׁשר ְמָלאֹו ִלּבֹו ּבְ 

הּוא ֶזה , ֶׁשָעַרם ְלָפָניו ַהִּמְכׁשֹולֹות ֶטֶרם ֶלְכּתֹו ִלְלמֹד
דֹו ְוהּוא ַהּטֹוְר , דב ִלְלֹמֵּׁש ֶׁשִּמְתיַ ּכְ ְׁשבֹוָתיו ֶׁשְּמַבְלֵּבל ֶאת ַמְח 

ִאם א ַיְצִליַח ִלְמנֹוַע אֹותֹו , ַמְּטָרתֹו ַאַחת. ְּבֵעת ִלּמּודֹו
 .ְלָפחֹות ֶׁשִּיְלַמד ִמּתֹו ַעְצבּות, ְלַגְמֵרי ִמִּלְלמֹד

ֶׁשֵּבְרָכם י ״ּכֹוֵתב ַרִׁש  ַוְיָבֶר אָֹתם מֶֹׁשהַעל ַהָּפסּוק 
ִּתְפֶאֶרת ׳ְמָבֵאר ַה , ְיֵדיֶהםְׁשִכיָנה ְּבַמֲעֵׂשה  ֶׁשִּתְׁשֶרה

, ֶׁשִּבְרַּכת מֶֹׁשה ָהְיָתה ֶׁשִּיְזּכּו ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ֵיֶצר ֶזה, ׳ְׁשמֹה
ַאָּתה ֶּבן ָאָדם  :ֲאֶׁשר ַמִּגיַע ְּבַמְסֶוה ֶׁשל ַצְדָקנּות ֵלאמֹר

ַהְּקדֹוָׁשה ַהּזֹאת ְוַאָּתה  ָלָּמה ַּתְכִניס ֶאת ַעְצְמ ַלֲעֹבָדה
ְוָכֵהָּנה  ?ִמָּיְד ׳ֲהִיְרֶצה ה ,א ֲעוֹונֹות ּוְפָׁשִעים ָחִליָלהָמלֵ 

ְלַמַען  ,ַרּבֹות ְּבַהְזִּכירֹו ֲעוֹונֹוָתיו ַרק ִּבְׁשַעת ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה
 ֱהִביאֹו ַלֲעׂשֹות ַהִּמְצָוה ְּבַעְצבּות ְּבִלי ִׂשְמָחה.

ֵּבְרָכם ְׁשִכיָנ׳ָלֵכן ֶׁשִּתְׁשֶרה ָרצֹון ְיֵדיֶכםְיִהי ְּבַמֲעֵׂשה , ׳ה
ְוָאז , ְּבִׂשְמָחה ׳הֶׁשִּתְתַּגְּברּו ַעל ֵיֶצר ֶזה ְוַתַעְבדּו ֶאת 

, ַּבּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ֶׁשָּלֶכם -ִכיָנה ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם ְּׁש ִּתְׁשֶרה ַה 
ִמְצָוהִכיָנה ׁשֹוָרה ֶאָּלא ִמּתֹו ִׂש ְּׁשִּכי ֵאין ַה  ֶׁשל . ְמָחה

 )ה(ארון הברית 
עסקנו  הקודםבמאמר  .ַוַּיַעׂש ְּבַצְלֵאל ֶאת ָהָאֹרן

 בהכנסת הארון למקדש בימי בית ראשון.

 מציאת ספר התורה
בימי יאשיהו המלך מצא חלקיהו את ספר התורה 

(דברים כח, , כשפתחוהו מצאו בו כתוב )1שכתב משה
ֶאל ּגֹוי ֲאֶׁשר ֹלא  ...ֵלְך ה׳ ֹאְתָך ְוֶאת ַמְלְּכָך וֹ י״: לו)

וגו', והבין שעתידים ישראל לגלות מארצם,  ״ָיַדְעּתָ 
 ולא רצה שישלטו ידי הגויים בארון הברית. 

 גניזת הארון
ציוה יאשיהו לכהנים לגנוז את הארון  )2כיון שכך

בעת שבנה שלמה את הבית וידע . "ש)3בבית המקדש
בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה  ,חרבשסופו לי

(לשון הרמב"ם " במטמוניות עמוקות ועקלקלות

 .הלכות בית הבחירה פ"ד ה"א)
עם הארון נגנזו גם שאר הדברים שהיו מונחים 

המן, שמן המשחה, בקודש הקדשים, והם: צנצנת 
מקלו של אהרן ושקדיה ופרחיה, וארגז ששלחו 

 .נב, ב)מא (יו )4פלשתים דורון לאלקי ישראל

 היכן גנזוהו
 חדדעות,  2 (שקלים פ"ו ה"א)מצאנו בירושלמי 

 אמר חדהיה גנוז, ו תחת קדשי הקדשים)-(אמר במקומו 
בלישכת דיר העצים היה גנוז. מעשה בכהן בעל מום 

עומד ומפציע עצים בלישכת דיר העצים וראה שהיה 
את הרצפה שהיא משונה מחברותיה ואמר לחבירו 

רצפה הזאת שהיא משונה בוא וראה את ה
לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצתה  ,מחברותיה

 .)5ששם הארון גנוזברור וידעו ב ,נשמתו
 

כששרף אביו אמון המלך ספר תורה, הטמינו את  )1
הספר שהיה מונח בצד ארון הברית, וכאשר בא חלקיהו 

בדק הבית, מצא עבורלחפש את הכסף הטמון בבית ה' 
בסביבות  )2 .ומצודות מ"ב כב, ח)רד"ק (ראה ספר תורה זה 

(יומא בגמרא  )3שנה לפני החורבן.  41-שנת ג"א רצ"ז, כ
 פיכ)4מובאת גם שיטה שנבוכדנצר לקחו לבבל.  נג, ב)

שהחזירו הפלשתים את ככתבנו במאמר קודם שש
 ןלכ )5הארון שלחו דורון של עכברים ומעיים של זהב. 

שתחוים במקדש משפחת רבי חנינא סגן הכהנים היו מ
 .(ירושלמי שם)גם נגד לשכת העצים 



 

 

 רמז לשני בתי המקדשברש"י:  ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן.
כי עם ה"א, ‘על הראשון כתב 'כן ל שנתמשכנו.

  (מחזה אברהם) היו בו ה' דברים שלא היו בבית שני.
 

צער גדול , צער לשוןאלא  ן אי .ַוְיִהי ְזַהב ַהְּתנּוָפה
להתפאר בעשרו.כדי הוא שאדם מניף את זהבו 

 איתמר) (משמרת 
 

לא די רק לחשוב מחשבות טובות, צריך  .ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב
המעשה יהיה סמוך  -גם לעשות למעשה 

 חסד לאברהם)( ומחובר למחשבה.
  

האבנים עשויים ל .ָרֵאלַאְבֵני ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂש 
רו ישֵמ ששמותם חקוקים לפני ה' יזכרו כש, ש

  (משך חכמה) מכל עבירה ועון.
 

 ית  .ֵּתֶכל ָּכל ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעדוַ 
להשראת  האדם, שיטהר ויזכך עצמו להיות ראוי

 (מבשר צדק) ל - השכינה 
 

אמר להם יהי רצון שתשרה "י: 'רשב. ַוְיָבֶר אָֹתם מֶֹׁשה
זכיתם במשכן שברכם שכמו  '.ידיכם השכינה במעש

גם השכינה על דברים גשמיים, כן את ך השרלהמשי
 (אמרי חיים) זכו להמשיך השכינה בכל מעשה ידיכם.ת

 

 התורם משלו ממשיך ברכה על נכסיו
ה ַתב ַרׁשִ  .ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֹמׁשֶ ָרצֹון ָאַמר ָלֶהם ְיִהי "י: 'ּכָ

י ְיֵדיֶכם ַמֲעׂשֵ ִכיָנה ּבְ ֶרה ׁשְ ׁשְ ּתִ ר ָהָאָדם ּתֹוֵרם אֲ כַּ  '.ׁשֶ ׁשֶ
ַמִים ם ׁשָ ּלֹו ְלׁשֵ ֶ ִכיָנה לֹא ַרק , ִמׁשּ ְ יְך ֶאת ַהׁשּ הּוא ַמְמׁשִ

הּוא ּתֹוֵרם ָידֹו ָחל , ַעל ַהֵחֶלק ׁשֶ ָאר ּבְ ׁשְ א ַאף ַהּנִ ֶאּלָ
ָרָכה ָאְמרוּ ֲחזַ , ָעֶליָה ַהּבְ מֹו ׁשֶ ה ַאַחת ּפֹוֶטֶרת ל ""ּכְ ִחּטָ

ִרי ל ַהּכְ לֹוַמר שֶׁ ", ּכָ ִריּכְ ל ַהּכְ ֵרְך ַעל  ּכָ ק ַהֵחלֶ י ְיֵד ִמְתּבָ
ְפִריׁש ּמַ ה 'ְיִהי ָרצֹון . ׁשֶ ָאַמר ָלֶהם ֹמׁשֶ ְוֶזה ַמה ׁשֶ

י ְיֵדיֶכם' ַמֲעׂשֵ ִכיָנה ּבְ ֶרה ׁשְ ׁשְ ּתִ לֹא ַעל ְמֶלאֶכת , ׁשֶ
ן ְלַבד ּכָ ׁשְ ם ַעל , ַהּמִ י ּגַ ר ל כָּ ּכִ י ְיֵדיֶכם ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֵ

ֶרה הַ  ׁשְ יֶכם ּתִ ָבּתֵ ָרָכה.ּבְ ִכיָנה ְוַהּבְ ְ  ׁשּ
 )להרה"ק רבי שלמה מראדאמסק(תפארת שלמה   

 
ר  ‡ו… ˙ ל¿ ּכו… ז¿ ƒל ל י ֲעָנָו‰ ָיכו… ≈„ ַ‡ף ‰' ַעל י¿

מו…  ¿̂ ך¿ ַע ּכ≈ ƒם ז ר∆  ט∆
ן ָהֵעדּות ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ "ל: ָּדְרׁשּו ֲחזַ  .ֵאּלֶ

, ָּלה ְוַאַחר ָּכ ִמְׁשָּכןִלים ְּתִח ַלֲעׂשֹות ּכֵ  ֹמֶׁשה ִצָּוה
, ָאַמר לֹו ְּבַצְלֵאל ֵּכִלים ֶׁשֶאֱעֶׂשה ְלֵהיָכן ַאְכִניֵסם

ֶאָּלא ָּכ ִמְנָהג ָהעֹוָלם ַלֲעׂשֹות ְּתִחָּלה ַּבִית ְוַאַחר 
ָּכ ִצָּוה , ָאַמר לֹו ֹמֶׁשה ְּבֵצל ֵאל ָהִייתָ , ָּכ ֵּכִלים
ַהִּמְׁשָּכן ְּתִחָּלה ְוַאַחר ָּכ  ָעָׂשהְוֵכן "ה, ִלי ַהָּקּבָ 
ְּדִהֵּנה ַּתְכִלית ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ֶׁשָּיִכין ַעְצמֹו . ֵּכִלים

ִלְהיֹות מּוָכן ְלַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשָּיִאיר אֹור 
ְוִלֵּמד אֹוָתנּו ָּדִוד ַהֶּמֶל ֵּכיַצד . ַהְּׁשִכיָנה ַעל ּגּופוֹ 

ֹצר ְלׁשֹוְנ ֵמָרע ּוְׂשָפֶתי ִמַּדֵּבר נְ : "ת ְלֹזאתִלְזּכוֹ 
ֶׁשְּתִחַּלת ַהֹּכל ִיְׁשֹמר " ִמְרָמה סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב

ְוַאַחר ָּכ ְיַזֵּכ ַעְצמֹו ִמָּכל ָרע ִויַקֵּדׁש , ִּפיו ּוְלׁשֹונוֹ 
". ַצִּדיִקיםֶאל ה' ֵעיֵני "ְוָאז ִּיְזֶּכה לְ , ַעְצמֹו ְּבטֹוב
'ֵּכִלים ְלֵהיָכן : ְלֵאל ְלֹמֶׁשהָאַמר ְּבצַ ְוֶזה ַמה ׁשֶ 

ְּכלֹוַמר ֵאי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ְלאֹור ַהְׁשָרַאת ' ַאְכִניֵסם
ָאַמר , ַהְּׁשִכיָנה ִּבְבִחיַנת ָהָארֹון ְוַהֻּׁשְלָחן ְוַהְּמנֹוָרה

ִחָּלה לֹו ֹמֶׁשה ֶׁשָאֵכן ָּכ הּוא ַהֵּסֶדר ְלָהִכין ּתְ 
ה ִיְזּכֶ  ָּכַאַחר ְינּו ִזּכּו ַהּגּוף וְ ַהִּמְׁשָּכן ְּדהַ 

ֲאָבל ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהְכָנָעה . ְלַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה
ַוֲעָנָוה ָיכֹול ִלְזּכֹות ְלַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ַאף ְּבֶטֶרם 

ה פְ֗ אֵ֗ : ְוֶזהּו. ִזֵּכ ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי ן מִ֗ מִּ קוֵּדי הַ֗ ּלֶ ּכָ ן ׁשְ ּכַ ׁשְ
ֶׁשַעל ְיֵדי ', ֲעָנָוה'ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבִגיַמְטִרָּיא , דּותעֵ הָ֗ 

 .ֲעָנָוה זֹוֶכה ִלְהיֹות ִמְׁשַּכן ָהֵעדּות

ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֻּפַּקד ַעל ִּפי ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן 
רמז למקדש שנתמשכן בשני  'רש"י כתב  .מֶֹׁשה

לבאר על יש  '.חורבנין על עונותיהן של ישראל
נכנס לארץ רבינו אילו היה משה שידוע פי ה

ישראל לא היו ישראל חוטאים בעבודה זרה, 
כמו וכיון שכך לא היה נחרב בית המקדש, 

וקם העם הזה תיך וכב עם אבוהנך ששנאמר "
שכיבתו עם " שוזנה אחרי אלהי נכר הארץ

, וזה ותיו גרמה שזנו אחרי אלהי נכר הארץאב
"משכן  בזה יש לפרש. וגרם לחורבן בית המקדש

כמו (לשון חסרון 'פוקד'  -העדות אשר פוקד" 



 

 

מה הסיבה שנחסר מהם בית  ,)ד מקום דוד"ַוִּיָּפקֵ "
של משה שאמר בגלל פיו המקדש, "על פי משה" 

שלכך נענש לא להיכנס  "שמעו נא המורים"להם 
 בעבודה זרהשראל, ומזה נתגלגל שחטאו לארץ י

 ונחרב בית המקדש.
  )להגה"ק שמעון סופר מערלוי (שיר מעון 

ַוִּיְכְּתבּו ָעָליו ִמְכַּתב ִּפּתּוֵחי חֹוָתם וגו' ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ִציץ 
תצוה אצל  שתיש לדקדק דלעיל בפר. קֶֹדׁש לה'

כאן ו "ופתחת עליו פיתוחי חותם"הציווי נאמר 
ונראה דהנה ". פתוחי חותם 'מכתבתב "'הוסיף וכ

בשתי לכתוב צריך  שלכתחילה ראאיתא בגמ
אך , למעלה וי"הלמטה וה 'לַ דש קֹ שורות, '
זה כשר. והנה גם בשיטה אחת ו כתבוהולמעשה 

אחת  שאותלמי דעת בית שמאי בא בירושומ
הכותב שוכיון  וכן פסק הרמב"ם, לתיבה תנחשב

קודש 'כותבים שכ ןכם , אג' תיבות צריך שירטוט
. ובזה שירטוטם שלשה תבות וצריך ' ה"הל הוי

יבואר הפסוק שכתב כאן "'מכתב' פתוחי חותם" 
נקרא איגרת, בלא שירטוט דהנה מצינו בגמרא ש

אם כן כיון שלמעשה כתבוהו בשיטה אחת 'קדש 
להוי"ה' היו רק ב' תבות ולא היה צריך שרטוט, 
לכן כאן כשכותב לאחר כיצד כתבוהו כתב 
'מכתב', שכתבוהו כאיגרת שאינו צריך שרטוט.

 ) טשובאלהגה"ק יוסף ראזין מראג ענח(צפנת פ 

 .ְוא ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ִּכי ָׁשַכן ָעָליו ֶהָעָנן
ובבוא משה אל "וכתוב אחד אומר  :רש"יכתב ו

בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם  ",אהל מועד
הענין מדוע דוקא בין . להכי שכן עליו הענן""

 נכתב ללמוד ממדה זו של שני כתובים וכו'.כאן 
המגיד ממעזריטש שי"ג מדות על פי מה שאמר 

שהתורה נדרשת בהן הן כנגד י"ג מדות של 
התורה נדרשת שהמדה הי"ג שנמצא  ,רחמים
והוא  ה את זה',שני כתובים המכחישים ז'שהוא 

בי רופרש  כנגד "ונקה לא ינקה" במדות הרחמים.
 ,גמראהא דאיתא ב ל פימזידיטשוב ע ירשהבי צ

כתוב "ונקה" וכתוב "לא ינקה" אלא מנקה 
איך למדו זאת  לשבים ואינו מנקה לשאינם שבים.

", חז"ל, מי"ג של מיכה בפסוקים "מי קל כמוך
תשובה שהוא השהמידה הי"ג הוא "מימי קדם" 

זה פרש "וכאן" בו שנברא קודם בריאת העולם.
זה הי"ג "שני כתובים המכחישים כלומר במדה 

"ולא ינקה", בא הכתוב  -" שהם "ונקה" את זה
. ולכן כאן והכריע ביניהם "מימי קדם"השלישי 

למדו ממדת שני כתובים המשכן במלאכת 
ששבו בני ישראל  ב ללמדבא הכתוהמכחישים, 

כיפר להם השי"ת על חטא העגל.בתשובה  ולכן 
)הגה"ק רבי דוד מדינוב צמח דוד( 

 אספו תרומות מהקהל לצורך בניןבקהילה אחת 
בית כנסת, ונאסף סכום מכובד למטרה קדושה זו. 

סקים ון אחר העהיו שם אנשים אשר התחילו לרנ
לומר כי נטלו לכיסם מתרומות במלאכת הקודש 

כל הקהל, ודרשו לפרסם חשבון מדויק של 
שמע הרב שחשובי התרומות והוצאות הבניה. כש

הקהל נחשדים בחוסר ישרות ונאמנות, דרש ואמר: 
במעשה העגל מצינו שהביאו העם את כל הנה 

ובאמת מכמות גדולה כזו של זהב היה נזמיהם, 
עסקני הערב רב לצאת שור גדול ושמן, אך  צריך

ידעו כיצד 'לעשר' את  הממון במעשר ראשון 
י אם כומעשר שני ומעשר מן המעשר, לכן לא יצא 

אף אחד לא דרש לדעת שם זאת בכל עגל קטן, ו
לדבר מצוה של היכן נמצא הכסף. אך כשהגיעו 

בנין המשכן כתוב במדרש שמשה שמע את ליצני 
שר מתרומת המשכן, לכן מנה הדור אומרים שנתע

בהן, והיה חסר בהם שנעשה מה את כל התרומות ו
ְוֶאת  ה את עיניו ונזכרעד שהאיר הקב" 1,775
ף ּוְׁשַבע ַהֵּמאֹות ַוֲחִמָׁשה ְוִׁשְבִעים ָעָׂשה ָהֶאלֶ 

כך הם הדברים כאן, כאשר באים  .ָוִוים ָלַעּמּוִדים
אינם עושים חשבון  תאוותיהם ומחמדיהםלקנות 
שאר שמשלמים עבור מנת בשר צלי או כמה 

 בכפל כפליים, ומשלמים ברצון ובחפץ לבהבלים 
 אך כאשר באים, בלי לדרוש דין וחשבון מדוייק

כל פרוטה  סת דורשים דין וחשבוןבנין בית כנל
 ..ופרוטה מה נעשה בה.

 מ



 

 

 }ב{ ם'ֲחֵרִדי'ַה 
 םֲחֵרִדיר ֵסֶפ ל ַּבַע י ַאְזָּכִר ר ֶאְלָעזָ  ַרֵּבנּות ְלתֹוְלדֹו

ל ַּבַע  ַרֵּבנּול ַע "א ַהִחיָד ב ּכֹוֵת  םַהְּגדֹוִלים ְּבֵׁש 
ָל‡ו… ": ם'ֲחֵרִדי'ַה  ˙ו… ּופ¿ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿ּ̃ ƒנּו מ ַמע¿ ָ ׁ̆ ‰ לו… ו¿ ָׂ̆ ֲע ּנַ ∆ ׁ̆  ˙

יָנ‡ יע"‡ ƒ„ ַטנ¿ ¿ׂ̆ ˜ּו ק ֵחֶל  - ְּבֶעְרּכֹו( "]םִקיֱא  ֶליָה ָע ן גֵ יָ -[ ּב¿

 .ת ריב)אֹום ְּגדֹוִלי
 אְּבקּוְׁשָט ת ְּפָלאֹו

 ָמָצאנּו 1אקּוְׁשָט א ִהי -א ְּבקּוְׂשַטְנִדינָ ת ַהְּפָלאֹול ַע 
 :2ןִּדְלַהּלָ ר ַהִּסּפּות ֶא 

ן ַהִּׁשְלטֹום ִמַּטַע ת ִּבְצַפ ם ִמיַהּיָ ם ְּבאֹוָת ר ָהִעיר ַׂש 
ץ ָעִריע ָרָׁש ה ָהיָ ל, ִיְׂשָרֵא ץ ְּבֶאֶר ז ָא ה ֶׁשָּׁשְלָט י ַהֻּתְרּכִ 
ת ֶא ר ְמַצֵע ה ְוַכָּמה ְוַכָּמה ָׁשִנים ֶׁשָהיָ ל, ִיְׂשָרֵא א ְוׂשונֵ 

 ת. ְצַפ ר ְּבִעיד ְמאֹ ל ִיְׂשָרֵא 
 ּוְבָידֹו ר,ָהִעיר ַׂש ד ְּביַ ם ָיִמים ְּבאָֹת ה ָהיָ ב ַר  ּכַֹח 
ה ָהיָ ת ְנָפׁשֹוי ִּדינֵ ף ְוַא  רּוחֹול ַע ה ָהעֹולֶ ל ְּככָ ת ַלֲעׂשֹו

 ן.ָלדּול ָיכֹו
ם ְסכּו לֹו ֶׁשָּיִביאּות ְצַפ י ּתֹוְׁשֵב ל ַע ה ְּגֵזָר ר ָּגזַ ם ַּפַע 

ה ַּכָּמ ל ֶׁש ל ֻמְגָּב ן ְזַמ ם ָלֶה ב ְוָקַצ ת, ָמעֹול ֶׁש ם ָעצּו
ה ָּכלָ  ֶׁשִּבֵּקׁשם ַהְּסכּות ֶא  ִיְּתנּוא ם ּוְבִא ת, ָׁשבּועֹו

ם ָּבֶה  הַוַּיֲעֶׂש ם ָּבֶה ג ַיֲהרֹם ְוגַ ר, ֵמָהִעים אֹוָת  ְיָגֵרׁש ָּגֵרׁש
 .ִּכְרצֹונֹו
ם ְוֵה ם ֲאָבִנית ְּכַמּפֹלֶ ת ְצַפ י ּתֹוְׁשֵב ל ַע ה ָנְפלָ ה ַהְּגֵזָר 

 י ּכִ ם, ְּבַנְפָׁש ה ֵעָצ ת ָלִׁשי ָיְדעּואם ִּבְסכּור ְמֻדָּב א ֲה
ם ְּבָיָד א ְיֵה א ת ַרּבֹום ָׁשִניר ְלַאַח ם ּגַ ר ֲאֶׁש ם ָעצּו

ה ַּכָּמ  ּתֹוא י ּוְבַוַּדאה, ָּכזֶ ם ְסכּום ְלַׁשּלֵ ת ֶאְפָׁשרּו
 ת. ָׁשבּועֹו

ה ַמ ה ֵעָצ א ִלְמצֹוה ַהְמדּוכָ ל ַע ר ָהִעיי ַּפְרְנֵס  ָיְׁשבּו
ם ִע י ּכִ  ָיְדעּות זֹאת, ַלֲעׂשֹו

ר ַהַּׂש 

                                                      
ר ּוְבִקּצּוה ְּבתּוְרִּכיָ ה ַהְּמלּוכָ ר ִעיל ֶׁש ק ָהַעִּתי ְׁשָמּהא ִהי זֹו 1
ְׁשָמּהם ַּכּיֹו', לינֹוּפֹוקֹוְנְסַטְנִטה 'ִנְקְרָאָּכר ַאַח א', קּוְׁשָט'
 '.ִאיְסַטְנּבּול'
י ַרִּב י ְיֵדל ַע ס ֶׁשִּנְדַּפם' ִנְפָלִאים ִסּפּוִריר 'ְּבֵסֶפס ִנְדַּפר ַהִּסּפּו2

ה ִּתְקוָ ן ְוֵאיא, הּום ָאטּוע ָרָׁש י ּכִ ר ְלַדֵּב ה ַמ ן יֵא  ְּבַעְצמֹו
 ם. ַרֲחִמיט ְמַע  ֶאְצלֹוא ִלְמצֹו
ת ִמְׁשַלַח  ִלְׁשַח  ,ֶיְׁשָנּהה ִויִחיָד ת ַאַח ה ֵעָצ 

ל ֶׁש  מֹוָׁשבֹום ְמקֹוא קּוְׁשָט ר ָהִעיל ֶא ה, ְלתּוְרִּכיָ 
ת ַהָּצרֹול ַע ו ְּבָפָנין ּוְלִהְתאֹונֵ י, ַהֻּתְרּכִ ן ַהּסּוְלַטא
ל ְלִהְתַנֵּפ ע, ָהָרָׁש ר ַהַּׂש ם ֶׁשַּמֲאִכילָ ת ְוַהְּמרֹורֹו
ה, ַהְּגֵזָר רַֹע ת ֶא ם ֵמֲעֵליֶה ר ְלַהֲעִביו ְּבָפָנין ּוְלִהְתַחּנֵ 

 ס.ָיחֹוי אּולַ 
ם ִעָּמ ם ְוִאָּת ם ֲחׁשּוִבים ֲאָנִׁשיה ֵמַהְּקִהּלָ  ָּבֲחרּו

ל ַע י ּכִ ם', ֲחֵרִדי'ַה ל ַּבַע ר ֶאְלָעזָ י ַרִּב  ַהַּׁשָּמׁשת ֶא  ָׁשְלחּו
א הּור ְוָיָׁש ם ָּת י ּכִ  ָיְדעּוט ָּפׁשּום ְּכָאָד  ָידּוַע  הֶׁשָהיָ ף ַא 

 ם.ְּבִנִּסיד ּוְמֻלָּמ 
 יּוְכלּום ִמָּׁש ם ַהּיָ ל ֶא ם ְּבַדְרּכָ ת ַהִּמְׁשַלַח ה ָיְצָא 
ר ָאַמ  ַהֶּדֶרם ֵא ל ַע ה, ְלתּוְרִּכיָ ה ַהְּסִפינָ ם ִע ג ְלַהְפִלי

ם ֻּכְּלכֶ  עּוֶׁשִּתְס א ִהיי ֲעָצִת ם': ֲחֵרִדי'ַה ל ַּבַע ם ָלֶה 
ה'  לֶא ן ּוְלִהְתַחּנֵ ל ְלִהְתַּפּלֵ ר ַהִּצּבּום ִע ת ִלְהיֹום ְלֵביְתכֶ 

 סֹוֵמא, ְלקּוְׁשָט י ְלַבִּד ע ֶאַּס י ַוֲאנִ ה ַהְּגֵזָר ל ֶׁשִּתְתַּבֵּט 
 ְוַיְצִליַח י ִעִּמ ה ֶׁשִּיְהיֶ ל ִיְׂשָרֵא י ֱאֵק ה' ַּב י ֲאנִ  ּובֹוֵטַח 

י ַאְנֵׁש  ָׁשְמעּו. תטֹובֹות ְּבׂשֹורֹום ִע ב ְוָאׁשּו יַּדְרּכִ 
  ת.ִלְצַפ  ְוָחְזרּו ָצתֹוַלֲע ת ַהִּמְׁשַלַח 
ד ַע ִהְמִּתינּום ָׁש ל, ַלָּנָמ  ְוִהִּגיַע  ְּבַדְרּכֹו ִהְמִׁשי ַרֵּבנּו
י ּכִ , ַלֶּדֶרת ָלֵצאה ַהְּסִפינָ ל ְותּוכַ  ָהרּוַח ב ֶׁשִּתְנֹׁש
, ָהרּוַח י ְיֵד ל ַע ה ָהְיָת ה ַהְּסִפינָ ע ַמַּס ר ַּק ִע ם ָיִמים ְּבאֹוָת 

ה ַהְּסִפינָ ל ַע ה ָעלָ  ַרֵּבנּו. זזּולָ ר ֶאְפָׁש י ִא  רּוַח י ּוְבלִ 
ת ַלֲהגֹול ְוִהְתִחיו ְסָפָרית ֶא א ְוהֹוִצי, הְּבִפּנָ  לֹוב ֵּׁש ְוִהְתיַ 

 ם. ָּבֶה 
ב, ִלְנֹׁש ָהרּוַח ה ִהְתִחילָ  ַרֵּבנּול ֶׁש ב ִהְתַיּׁשֵ ק ְּכֶׁשַר 

ל ֲאָב . ַהֶּדֶרל ֶא ת ָלֵצאר ֶׁשֶאְפָׁש  לַהחֹוֵב ב ַר ח ָׂשַמ 
 .י..ִמַּד ת ֻמְקֶּדֶמ ה ָהְיָת  ִׂשְמָחתֹו

 המשך יבוא אי"ה

ר (מחבר ַסאְטַמאר ְּבִעיה ּתֹוָר ץ ַמְרִּבי ,"לזַ ק ַמאִליק ִיְצָח ם ַחִּיי
ר ּפּוַהִּס ת ֶא ת ת"ש. ִּבְׁשַנס ִנְדַּפספר מכלכל חיים על יו"ד), 

 ל.ִיְׂשָרֵא ץ ֵמֶאֶר י ִמיהּוִד  אֹוָתּהע ֶׁשָּׁשַמ ד ֶאָח  ֵמִאיׁשע ַמ ָׁש 

ְדעּותזאת,ַלֲעׂשֹו םִעִּכָ
ר ַהַּׂש 

 ' (קושטא) משנת תרל"וקונסטנטינופולתמונה של העיר '

 alyayin.tsfas@gmail.com  לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת
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 וסיפורים ליקוטים 
 פקודי -נפלאים 

 
 ״אלה פקודי המשכן משכן העדת״ (לח, כא) 

שני פעמים רמז למקדש שנתמשכן בשני  -המשכן משכן 
 .חורבנין על עונותיהן של ישראל (רש״י)

מאחר שהמשכן נקרא כך על שם היותו משכון על עוונותיהם של 
אמר הגר״ז זצ״ל, אחיו של  -מתעוררת שאלה עצומה ישראל, 

הגר״ח מוולאז'ין זצ״ל: הלא דין מפרש הוא שמשכון צריך 
להחזיר, כפי שאומרת התורה ״עד בא השמש תשיבנו לו...״ (כב, 
כה), מדוע אפוא, לא מחזיר לנו הקב״ה את בית המקדש, שהוא 
ק המשכון? התשובה לכך טמונה בהמשך הכתוב: ״והיה כי יצע

אלי ושמעתי״ (שם, כו), ואנו, או שאיננו צועקים ואיננו מבקשים, 
נתנו אינה להתחנן על בית ואו שהננו צועקים ומבקשים אך כו

המקדש, אלא אנו דואגים לצרות הפרטיות שפוקדות אותנו, 
 ואם כן, לא יפלא, שאיננו זוכים להשבת המשכון ולבנין הבית.

 
 , כא)"אלה פקודי המשכן משכן העדות" (לח

שתי פעמים רמז למקדש  –רש"י: נאמר כאן "המשכן משכן" 
 שנתמשכן בשני חורבנין על עוונותיהן של ישראל

פלא גדול הוא זה! איזה טעם יש להזכיר את החורבנות הצפויים 
דוקא עתה, כאשר חונכים את המשכן? נתאר לעצמנו:  -בעתיד 

וכי יעלה על דעתו של הרב העומד מתחת לחופה ומביט 
כתובה, לפנות לחתן ולומר לו בהתפעלות: אה! כמה נאה כתב ב

ידו של הסופר שכתב כתובה זו! המלצתי לך שבכל פעם 
שתצטרך כתובה נוספת, אל תזמין אלא סופר מוצלח זה!״? וכך 
גם בעניינינו: וכי לא מצא הכתוב מקום מתאים ומוצלח יותר 

ו וביום אלא בשעה זו, ביום חתונת -להזכיר את שני החורבנות 
שמחת ליבו, ביום חנוכת המשכן, יום השראת השכינה ויום 

 שעליו אמרו חז״ל (שבת פז:) שנטל עשר עטרות!? 
אותו אמר הגאון רבי אלכסנדר  -הקושיא נפלאה, ואף התירוץ 

 -זושא אלישביץ, בעל ״אלף המגן״: משל למה הדבר דומה 
 לאדם שהיה צריך לנסוע לאפריקה, יבשת רחוקה ומסוכנת,

שבה, עלול הוא לפגוש באחד משבטי הפראים שרבים כמותם 
 שוכנים באפריקה. 

בטרם יצא למסעו, צוה על בני ביתו להקפיד היטב שלא יימצאו 
במזוודותיו דברים יקרי ערך או תכשיטי זהב ויהלומים. ואף הוא 
הקפיד מאוד להסיר מעל ידו את שעון הזהב שלו, ואת כיסיו 

ן בהם דבר בעל ערך, מלבד סכום בדק היטב כדי לוודא שאי
הכסף הנחוץ להוצאות הנסיעה. וכך יצא האיש לדרכו, מקווה 
ומתפלל לשוב בשלום ממסעו המסוכן. אך מה גדולה היתה 
אכזבתו כאשר בתחנה הראשונה שבה השתכן בפונדק דרכים 
מצא כי באחד מתיקיו נותרה טבעת זהב שבה היה משובץ יהלום 

וד על בני ביתו, אך לא היתה לו כל ענק ומרהיב. הוא כעס מא
ברירה, לשוב על עקבותיו לא 
היה יכול, ועל כן נאלץ 
להשלים עם העובדה שיהיה 
עליו לנהל את מסעו 
בזהירות, להשתדל שלא 

תאבד הטבעת היקרה 

ולהתפלל שלא יפגוש בחבורת פראים חסרי מצפון שישדדוה 
ך לעומת ממנו. ואכן, הטבעת לא אבדה וגם בפראים לא פגש, א

זאת מספר ימים לאחר בואו לאפריקה נדבק כנראה באחת 
 המחלות השכיחות ביבשת ונפל למשכב כשהוא חולה מסוכן. 

למזלו הטוב יכול היה למשכן את הטבעת, ובכסף הרב שקיבל 
תמורתה לשכור רופא מקומי מומחה שטיפל בו בנאמנות. תוך 
ו מספר שבועות החלים, התאושש וכאשר קם ממיטת חולי

הרויח את סכום הכסף הנדרש, סילק את החוב וקיבל לידיו שוב 
את הטבעת. רק אז הבין כי אירע לו נס מן השמיים, והטבעת 

 שנשכחה הצילה את חייו. 
כך גם בענין החורבנות. ידועה דרשת חז״ל (שהובאה ברש״י 
קידושין לא:) על הפסוק (תהילים עט, א) ״מזמור לאסף אלוקים 

קינה לאסף מיבעי ליה? (כלומר: מכיון  -ך״ באו גויים בנחלת
לא מזמור, אלא קינה צריך היה לומר? -שבאו גויים בנחלת ה׳ 

אלא, אסף אמר שירה על שכילה הקב״ה חמתו בעצים ובאבנים 
שבביתו, ומתוך כך הותיר פליטה בישראל, שאלמלא כך, לא 
נשתייר משונאי ישראל שריד. ואם כן, מזמורו של אסף דומה 

לשמחתו של אותו נוסע לאפריקה ששמח על הטבעת הוא 
שהצילה אותו מרדת שחת, ואף המקדש, שעליו שפך הקב״ה 

 -את חמתו, הציל את ישראל. וזה מה שהובטח לנו בפסוק זה 
שאף שעתיד המשכן להתמשכן בעוונותיהן של ישראל, מובטח 
לנו שבאחרית הימים נזכה לפדות את המשכון בשמחה וישוב 

 דשינו ותפארתנו, במהרה בימינו! לנו בית מק
  (כמוצא שלל רב)

 

 "אלה פקודי המשכן משכן העדות" (לח, כא)
אפשר לפרש הכוונה שהאיש הירא את ה' אחרי עשותו המצווה 
יושב וחושב עם עצמו שנראה בעיניו שלא עשה המצוה כתיקונה 
ולו היה באפשרותו לעשות עתה המצוה היה עושה אותה באופן 

ומחשבות אלו חשובות לפני הקב״ה כאילו עשה עתה  ,יותר טוב
 .המצוה בשלימות

וזה הכוונה כאן בפסוק 'אלה פקודי המשכן', פקודי מלשון חסרון 
דהיינו שמרגיש אחר קיום המצוה שחסר לו בעבודת המשכן 

זה המשכן העדות  ,'משכן העדות' דהיינו בתורה ובעבודת ה'
  קדש קדשים.

  (מהרי״ד מבעלזא זצ״ל)
 

 "אלה פקודי המשכן משכן העדת" (לח, כא)
ת"כ,  א"המשכן" עם חמש האותיות בגימטרי איתא ברבינו בחיי:

ת"י, כמניין שנות  אכמניין שנות הבית השני: "משכן" בגימטרי
תע"ט, כמספר שנות  אבגימטרי -ת" )ו(הבית הראשון: "העד
 המשכן עד בנין הבית.

החתם סופר מוסיף על כך 
ואומר: ולמה חסר חמשה 
במספר שנות הבית שני 
וצריכים לצרף את חמש 
האותיות? לרמז על חמשה 
דברים שחסרו בבית שני, 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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כמו שאמרו חז"ל (יומא נב:): ארון, אש, שכינה, רוח הקודש 

 ואורים ותומים.
 

 העדות" (לח, כא) "אלה פקודי המשכן משכן
בפרשתינו התורה מפרטת ומונה את כמויות וסכומי הכסף 
והזהב ושאר התרומות שהביאו בני ישראל למשכן, ומביא רבינו 
האור החיים הקדוש את דברי חכמינו שכל מקום שנאמר 'אלה' 

ור החיים הקדוש מה בא לפסול ולמעט אחרים, ושואל רבינו הא
 בא למעט כאן?

סופרים ומונים אותו, ומחמת  ,הוא חשובומבאר שכל דבר ש
החשיבות שהיה בנדבת המשכן ציוה ה' לספור את הכסף, ועל 
זה באה התורה ומרמזת למעט ולפסול את כל שאר המנינים 
שבעולם, כי בהתבוננות אמיתית אין לכסף עצמו שום ערך 
וחשיבות. ולכן נקרא כסף בביטוי 'מנה' וזה קיצור של המילים 

', שלמרות שיש לך הרבה כסף ואתה סופר מתוך 'מה אתה מונה
ערך, דע לך שזה הכל דמיונות בעלמא, ואין לכסף שום חשיבות 

 עצמית.
לפרש את תפילת רבי נחוניא האוה"ח הק' ובפרשת פנחס כותב 

בן הקנה 'אנו עמלים בדברי תורה והם עמלים בדברים בטלים, 
 אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר'. 

ולכאורה קשה מאוד הרי כל אדם שעובד מקבל על עבודתו 
 נו מקבל שכר?תשלום כסף ומדוע זה נקרא אי

 .'שיעמוד, הבל הוא כי לא יעמוד קנין המדומה, והגםועונה, '
 

 "אלה פקודי המשכן משכן העדות" (לח, כא)
מדוע מסר משה דין וחשבון על הנחושת, שגם השאלה ידועה, 

משיב על כך העולם: משום שדווקא והוא ניתן בתור נדבה? 
דורשים חשבונות יותר מן המרבים  –נחושת  –הממעיטים לתת 

וחשדות, כדי העין מבקשים תמיד טענות -לתת... הנותנים צרי
 למצוא אמתלה שלא לתת יותר... 

הזוהר הקדוש מקשה, לשם מה בכלל מנו את הכסף, והלא אין 
הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין? ומשיב על כך, מכיון 
שהכסף נמנה על ידי משה רבינו יכולה הייתה הברכה לשרות 
עליו גם כשהוא מנוי. זהו אפוא פשוטו של פסוק: "אלה פקודי 

מנו את נדבות המשכן, אף על פי שבדרך כלל אין  –משכן" ה
 –הברכה שורה בדבר מנוי, משום "אשר פוקד על פי משה" 

שהמניין נעשה בידי משה ולכן הייתה הברכה יכולה לשרות גם 
זה  –בדבר מנוי. לפיכך אומר המדרש: "איש אמונים רב ברכות 

המונה, לכן מכיון שמשה רבינו, איש האמונים, הוא היה  –משה" 
 אף כי היה זה דבר מנוי... (ספרים) –"רב ברכות" 

מה טעם "אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין"? משום 
שהברכה היא כוח פנימי של קדושה, והקדושה מחבבת רק 
צניעות וסתר. דבר גלוי ומנוי כבר שולטים בו כוחות חיצוניים 
רעים ואין הברכה יכולה להגיע אליו. ברם, כאשר המניין נעשה 

ל ביתי נאמן בכוחו של משה רבינו, שעליו מעידה התורה: "בכ
הוא", הרי מצוי כאן כוח האמת ובמקום שיש אמת שם אין 

 שליטה לשום כוחות חיצוניים ורעים. 
 (הגה"ק מסוכטשוב ז"ל)

 "ובצלאל עשה את כל אשר צוה ה'" (לח, כב)
הגאון ר' אלחנן וסרמן ערך פעם מגבית למען ישיבתו, באחד 

ור לא מלילות שבת דרש בבית הכנסת למען ישיבתו אולם הציב
התחייבו לתרום כדבעי, באותו ליל שבת לאחר הסעודה בא הרב 
של אותו ביהמ״ד עם כמה נכבדי הקהילה לר' אלחנן, כדי 
להתנצל ושלא יהי' לו תרעומת עליהם בגלל המגבית שלא 

 הצליחה אצלם. 
אמר לו ר' אלחנן הנה מחר יקראו בתורה ״ובצלאל בן אורי עשה 

ה נתאר את החזיון הזה, את כל אשר צוה ה' את משה״ הב
עומדים לבנות את המשכן, מן השמים נקרא בצלאל בן אורי 
לעשותו והנה הולך לו משה רבינו במחנה ישראל, פוגש ביהודי 
ושואל אותו ״צריך להקים את המשכן, אולי אתה בצלאל בן 

משיב האיש, אנכי ראובן בן יעקב, משה רבינו  -אורי״? לא 
אחר, ושואל שנית ״צריך להקים את  ממשיך בדרכו, פוגש ביהודי

המשכן אולי שמך בצלאל בן אורי״? לא, מתנצל גם השני, אנכי 
שמעון בן יעקב, האם יעלה על הדעת שמשה רבינו יתרעם על 
היהודי הראשון והשני, מדוע לא נקראו בשם בצלאל בן אורי, 
ומדוע לא הם אלו המקימים את המשכן? וכי מה בידם לעשות 

חרו על ידי ה' להקמת המשכן כי אם בצלאל אם לא הם נב
דווקא? סיים ר' אלחנן את דבריו אל הרב: מה, אם כן, מקום 
לתרעומת יש לי, אם ביהמ״ד שלכם פשוט לא נקרא להימנות 
על בוני התורה בזמן הזה, אם אין לכם הזכות לתמוך במשכן 

 העדות. 
 (אור אלחנן)

 

  "מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן" (לח, כז)
לכאורה צריך היה הכתוב לומר הפוך: "מאת הככר למאת 
אדנים"? וי"ל דבא הכתוב לרמוז שכל הבניין למעלה, הוא כפי 
הנדבה שיש בלבם של בני ישראל. וכיון ששיעור נדבת לבם היה 
"מאת הככר", לכן זכו ונצטוו ב"מאת אדנים", כפי שיעור נדבת 

דוע נצטוו כן זכו. ולפיכך לאחר שהתורה מבארת מ –לבם 
ב'מאה אדנים', וזאת משום שהיה בלבם רצון לתת 'מאת הככר', 

 מסיים הכתוב ואומר: "ככר לאדן", כפי הסדר הנכון. 
 (שפת אמת)

 

 ד" (לט, כא)"ולא יזח החושן מעל האפ
שמעתי אומרים בשם הרה"ק ברוך (ממעז'יבוז'), על צדיק אחד, 

כוונתו, דאפ"ד זה מקיים לא יזח החושן מעל האפד, ופירש 
גימטריא פ"ה, וחושן נגד הלב, וצריך שלא יזח החושן מעל 

  האפד, דהיינו שיהי' פיו ולבו שוין.
 )(בוצינא דנהורא

 

 "ויברך אותם משה" (לט, מג)
 (רש"י).אמר להם משה יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם, 

 .וצריך להבין אמאי לא ברכם שתשרה שכינה במשכן
ויש ליישב דכיון שישראל היו עסוקים יומם ולילה במשכן לא 

היה להם זמן לטפל בחינוך הילדים לכן בירכם משה שתשרה 
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וכמו  ,שכינה בבניכם ובנותיכם שזה נקרא בחז״ל מעשה ידיכם

שאמרו חז״ל (שבת לב) איזה הם מעשי ידיו של אדם הוי אומר 
ע התנצל לפני וכידוע שהחתם סופר זי״ ,בניו ובנותיו של אדם

הדיין מפרשבורג שהוא עסוק כל כך בעניני הקהילה ואין לו פנאי 
ענה לו הדיין שדוד המלך כתב (תהלים  ,להתפנות לחינוך ילדיו

ל״ז) 'כל היום חונן ומלוה וזרעו לברכה' שאם הרבי עסוק כל היום 
ת בעניני הקהילה אז מובטח לו שזרעו לברכה השי״ת יברך א

  ועובדי ה'.  זרעו שיהיו קדושים
 (בשם מהרי״ץ דושינסקי)

 

"וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה 
 כאשר צוה ה'" (לט, מג)

במדרש מובא שמשה רבינו ביקש מבני ישראל בתום מלאכת 
המשכן שיעשו עמו חשבון ויראו שלא נטל חלילה מאומה 

 לעצמו.
משום כך נמנים כאן כל הדברים העשויים במשכן משקלם 

 הכמות הנצרכת לעשייתם.המדויק ו
ביאור בדברי המדרש הללו, אמר המגיד מדובנא על פי משל: 
אורח אחד התארח בביתו של גביר עשיר במשך זמן רב. בטרם 
עזב רצה בעל הבית לבדוק בכליו של האורח שמא בטעות לקח 
דבר מה השייך לבית אולם לא רצה לביישו משום כך אמר: בדוק 

 נא בחפציך שמא שכחת דבר מה בביתי... 
משה רבינו חשש  –אמר המגיד מדובנא  –הנמשל  כן הוא גם

שמא בתוך כדי עבודת המשכן לקח מאן דהוא לכליו משום כך 
ביקש מבני ישראל שיערכו הם אתו חשבון ויראו שלא נטל 
לעצמו כלום אולם עומק כוונתו הייתה לבדוק שלא נטלו הם 
לעצמם כלום. וראיה לכך שמיד בתום הפירוט המדויק נאמר 

ירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה בתורה: "ו
ה' כן עשו ויברך אותם משה" וזהו שבחם שלא שינו מאומה מכל 

 אשר נצטווו ואף לא נטלו לעצמם מאומה. 
 

 "ויברך אתם משה" (לט, מג)
 כתב רש״י: ׳אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם׳

ת השכינה כאשר האדם תורם משלו לשם שמים, הוא ממשיך א
 ולא רק על החלק שהוא תורם, אלא אף הנשאר בידו חל עלי

טה אחת פוטרת כל הכרי״, כלומר יהברכה, כמו שאמרו חז״ל ״ח
 שכל הכרי מתברך על ידי זה. 

וזה מה שאמר להם משה ׳יהי רצון שתשרה שכינה במעשי 
ידיכם', לא על מלאכת המשכן לבד, כי גם על מעשי ידיכם אשר 

 השכינה והברכה.(תפארת שלמה)בביתכם תשרה 
 

"ויתן את השולחן... ויערוך עליו ערך לחם"   
 כג)-(מ, כב

ה"אמרי אמת" מגור זי"ע 
נפגש פעם עם אחד הרבנים 
ושאלו, מנין היה לבני ישראל 
במדבר קמח עבור אפיית 

לחם הפנים, הלה השיב שנראה לו כיון שאיתא במשנה במנחות 
מצינו שכל ארבעים שנה שהיו (מה:) לגבי שתי הלחם 'שכן 

ישראל במדבר קרבו כבשים בלא לחם', אם כן ייתכן שגם לחם 
הפנים לא היה במדבר. חוורו פניו של ה"אמרי אמת" ויצא את 
החדר ללא מילה נוספת. בחוץ שאלו חתנו ר' יצחק מאיר אלטר 
זצ"ל: אם שוכחים משנה מה הרעש? (הוא הבין שהרבי החרד 

ההיא). אמר לו הרבי: נישט איך האב ממה ששכח את המשנה 
פארגעסין א משנה, ער האט פארגעסין א פסוק. (לא אני 

 שכחתי משנה, הלה שכח פסוק מפורש).
 

"ויביאו את המשכן אל משה... הוקם המשכן" 
  מא, א) -(מ, לג 

שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כבד הקרשים, שאין כח 
משה לפני הקב"ה איך  באדם לזקפן ומשה העמיד אותו, אמר

אפשר הקמתו על ידי אדם, אמר לו עסוק אתה בידך, נראה 
 כמקימו, והוא נזקף וקם מאליו (רש"י).

אהרון הכהן הניף כ"ב אלף לויים ביום אחד, אם היה אהרון חושב 
הכיצד זה יתכן, היה מגיע למסקנא שזה לא יתכן, אך הוא התחיל 

 בעשיה והקב"ה סייע על ידו,
חטו קרבנות פסח בכמות של כפליים מיוצאי הכהנים שש

מצרים, היו אמורים להתייאש מראש מהמטלה הבלתי 
אפשרית, אך כל אלו קמו ויעשו והצליחו, כל מפעלי החסד 
הכבירים נוצרו מתוך דחף של עשיה, ונתקיים בהם הכתוב 'והיה 
ראשיתך מצער' ורק לכן 'ואחריתך ישגה מאוד', אם היו אלו 

על מושלם היינו אנו מפסידים את כל אותם מחכים ליצור מפ
 מפעלי תורה וחסד.

סיפר מגיד שיעור ותיק של הדף היומי: במוצאי שבת קודש של 
סליחות, יומיים לפני תחילת המחזור החדש, אמרנו סליחות 
בבית הכנסת המרכזי של שכונתנו כמנהג ישראל קדושים, עד 

ספר אנשים בלילה, לאחר סיום הסליחות, עמדנו מ 1:30השעה 
ושוחחנו על סיום הדף היומי העומד על הפרק, ובתוך כדי 
הדברים אמרתי בדרך אגב, כי בשכונתנו הגדולה אין שיעור דף 

 היומי, ואולי כדאי לייסד כזה.
אמרו לי השומעים: נו, קריינא דאיגרתא! השבתי להם כי זה לא 
מספיק, והצעתי, כי נחלק את אמירת השיעור בין מספר 

אשר ישמשו בתורנות בתפקיד מגיד השיעור, נענה אברכים 
אחד השומעים ואמר: בבית הכנסת קיים שיעור נוסף, ואף על 
פי שמגיד השיעור הוא תלמיד חכם מופלג ובוודאי ישמח עם 
הקמת שיעור דף היומי, מכל מקום, אין ראוי לייסד שיעור דף 

 היומי בלא לקבל את הסכמתו. 
משתתף אחר אמר: צריך לקבל רשות מהמרא דאתרא 
שליט"א. דא עקא, שבאותה תקופה קשה היה לפגשו, עקב 
מנוחה שנכפתה עליו לאחר 
מחלה. אחרים הוסיפו ואמרו, 
כי בית הכנסת משתייך 
לתנועת צעירי אגודת 
ישראל, ויש צורך לקבל את 

 לעי"נ 
 בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 



 

 ~4 ~ 
  

 וסיפורים ליקוטים 
 פקודי -נפלאים 

 
 רשות הנהלת התנועה, זאת ועוד, כדי להקים שיעור יש להדפיס

 קצר, –מודעות, והזמן 
אני שתקתי וה'רעיונות' המשיכו לזרום, "לא כדאי לפתוח שיעור 
יומיים בלבד לפני החגים", טען אחר בלהט, השיעור יתפרק לפני 
שהוא מתבסס, כדאי להתחיל 'אחרי החגים'... המשתתף 
האחרון שעד כה לא התערב, הוסיף ואמר, כי בנוסף על כל הנ"ל, 

 את רשותו של הגבאי.ראוי ונדרש לבקש 
דממתי, כדי למלא את רשימת המטלות שפורטה בן רגע על ידי 
הנאספים, היה עלי להתפנות למספר ימי עבודה רצופים, ברוך 
ה', הנני עמוס מטלות נוספות הממלאות את כל זמני, ומטבע 

 –הדברים שמעתי את הטענות ואת המענות בהקלה מסוימת 
 יעור, חבל, אבל...נו, באמת אי אפשר לפתוח את הש

השעה הייתה קרובה לשתיים בלילה כאשר הטלפון בביתי 
צלצל, מצידה השני של האפרכסת דיבר בהתרגשות אחד 
המשתתפים באסיפה, "בא ניצור עכשיו קשר עם מגיד השיעור 

 הקיים זה מכבר בבית הכנסת ונתייעץ עמו".
השעה שתיים בלילה, התקשרנו, הוא שמע את הדברים בשמחה 

ה, ואדרבה, עודד אותנו להגדיל תורה ולהאדירה, מטלה אחת רב
מתוך רשימה כל כך ארוכה הוסרה, עדיין נותרו דברים רבים 

 לעשותם, החלטתי לעמוד מן הצד ולראות כיצד יפול דבר.
והדברים נפלו, יהודים יקרים, במהירות וביעילות, עם בוקר 

חיים יצאתי מביתי, ומיד בצעדי הראשונים פגשתי את הרב 
ברילנט ז"ל, מנהל תנועת צא"י, הצעתי לפניו את הרעיון, והוא 
ברך על כך בפה מלא, כעבור מספר צעדים, 'נקרה' בדרכי גבאי 

 בית הכנסת,,, גם הוא התלהב.
אותו יום נזקקתי לבקר אצל הרופא, והנה בחדר ההמתנה ניגש 
אלי אברך ושח בפני כי שמע אמש את הדיון שהתקיים בבית 

"מה יצא"? הוא שאל, "לא ברור", אמרתי לו. הוא השיב, הכנסת, 
כי יבקש מרעייתו להכין מודעה יפה על פתיחת השיעור, אף על 

המודעות  –פי שספק אם השיעור ייפתח, כדי  שאם אכן ייפתח 
 לא יהוו עיכוב.

סיימתי את ענייני אצל הרופא, יצאתי אל הרחוב 'ונתקלתי' 
לא פציתי את פי והוא אמר  בחתנו של הרב שלנו שליט"א, אני

לי, "אף על פי שאין כעת גישה לחותני שליט"א, אך אם אתה 
 זקוק לדבר דחוף אתה יכול לשאול דרכי".

נזכרתי שיש לי שאלה אם כדאי לפתוח שיעור יומיים לפני ראש 
השנה, ובכלל, עלי לקבל את ברכתו ואת הסכמתו לכך, בא נלך 

 אליו עכשיו, הפטיר החתן.
פר דקות יצא עם חיוך רחב, הרב אמר שדברים טובים כעבור מס

לא דוחים, ומי אומר שהחגים יפריעו, וכמובן, הוא בירך להצלחה 
מרובה, באותו ערב הגיעו המודעות המרשימות לביתי, מה יכול 

 הייתי לעשות? הדבקנו אותם בשכונה,
למחרת בערב, יום שני, אור לכ"ז אלול, נכנסתי לבית הכנסת 

לארגן גמרות, בלי רעש, אולי בסוף אף אחד לא בשקט, בלא 
יבוא... הבטתי לפינת בית הכנסת והבחנתי בשש עשרה זוגות 

 עיניים התולים מבט מצפה, להתחיל ללמוד דף היומי.
השיעור קם והפך לעובדה, ברוך ה' אשר לא עזב חסדו, במשך 

השנים נוספו לומדים 

רבים, ובחסדי ה', מעולם לא בוטל שיעור דף היומי, כולל בראש 
השנה, בליל יום הכיפורים ובהושענא רבא, בליל פורים, בערב 

 פסח וכדומה.
"ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן 

 א את המשכן" (מ, לה)עליו הענן וכבוד ה' מל
הקימו המשכילים בית כנסת, ועל הקיר בכניסה היה גלוף  בווינה

 באותיות של זהב הפסוק "וכבוד ה' מלא את המשכן". 
פעם אחת כשעבר רבי צבי חיות (המהר"ץ חיות) לפני בית כנסת 
זה, ראה את הכתוב על הקיר, ואמר ראוי היה להם לחרוט 

 משה לבוא" וגו'.  ראשיתו של פסוק זה: "ולא יכל
 

"אז אמר שלמה ה׳ אמר לשכן בערפל בנה 
בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים״ 

 (מתוך ההפטרה) 
עם סיום בנית בית המקדש והבאת הארון אל תוך הקדש פנימה, 
ראה שלמה שהקב״ה הוריד את שכינתו, וענן כבוד ה' מלא את 

לך מכון לשבתך הבית, או אז פתח ואמר: ״בנה בניתי בית זבול 
 עולמים״.

על מנת להבין כיצד דוקא ערפל זה הביא את שלמה המלך 
להבנה כי הקב״ה בחר בבית זה כדי לשבת בו לעולמים, נוכל 

ירה ילהעזר במעשה הבא: אחד מגדולי הדור הגיע לביקור בע
מסוימת, ובדעה אחת החליט כל הקהל, שלא להתחרות בינם 

א לתת לרב לבחור בעצמו לבין עצמם על תפקיד האירוח, אל
 את הבית שבו הוא רוצה להתגורר במשך זמן שהותו במקום. 

אחד מן הגבירים שיפץ את ביתו לקראת בוא הרב והשקיע לשם 
כך סכומי כסף גדולים, ומה רבתה שמחתו, כאשר הרב בחר 

 להתארח דווקא בביתו שלו! 
דר הרב, כדי לבדוק בואו, נכנס הגביר בלווית בנו לח יום לאחר

אם הוא זקוק לדבר מה. לפתע הבחין הבן כי פני אביו מחווירות, 
והוא יוצא מן החדר  -אולם לאחר מכן, עולה בדל חיוך על שפתיו 

 מאושר עוד יותר מאשר נכנס אליו! 
בניתי בית  -הוא מהר לחקור את אביו לפשר הדבר, והאב אמר 

בבית הזה, אולם מפואר ומקושט על מנת שהרב יבחר דווקא 
כשנכנסתי לחדר גיליתי שהרב כיסה את כל הרהיטים והפרחים 
שהיו שם. ברגע הראשון היה אכפת לי מכך, אך לאחר מכן עלה 

אלמלא היה הרב מכסה את  -בדעתי, שדווקא ההפך הוא הנכון 
בית כל הקישוטים היה הדבר מוכיח שהוא הגיע אלי, משום שה

ים חשש, שביום מן הימים ימצא תמיד קיעצמו מצא חן בעיניו, ו
כאשר הסתיר את הקישוטים,  מנםויעזוב אותי. א -בית יפה יותר 

 ולא בהם, ואם כן, רבה שמחתי!  -הוא הוכיח לי שהוא בחר בי 
אולם הוא  -זהו שאמר שלמה המלך: בניתי לשם ה' בית יפה 

החליט לשכן בערפל... וזוהי גופא ההוכחה, שהוא בחר בבית 
שרצה את מעשיי ולא את קישוטי הבית, ולכן אני הזה, משום 

יודע שהוא ישכון כאן 
 (לאור הנר) לעולמים!

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל 
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. "ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן" 

. "ַוְיִהי ְמַאת ִּכַּכר ַהֶּכֶסף ָלֶצֶקת ֵאת ַאְדֵני ַהּקֶֹדׁש" 

 

ְּבִריָחו  ְקָרָׁשיו  ְקָרָסיו  ֵּכָליו  ָּכל  ְוֶאת  ָהֹאֶהל  ֶאת  ֹמֶׁשה  ֶאל  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  "ַוָּיִביאּו 
. ָדיו ַוֲאָדָניו"  ְוַעּמ&

:

 

. "ַוַּיַעל ַהֵּנרֹת ִלְפֵני ה' " 
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תֵליָצנּול ׁשֶ  ּכָֹחּה - ְּפקּוֵדיָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א חיים פנחסיהרב אליהו 

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ה'תשע"ט 'באדר  ב'

 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 

 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב
משפ' שטרית           רחל ברכה בת פדילה דליה

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי     

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית

 מאיר בן שרית ואליהו        מיטל בת מלכה  
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 

 דגנית בת שושנה            נעמה בת יפה       
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה    שירה שילת בת אורלי        
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה    

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    

בן רבקה    רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 אליהו בן רחל        זהבה בת שושנה רייזל    
     נעימה בת שרה

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים

 

732 

17:07 

17:24 

17:25 

17:26 

18:20 

רח שאמר למשה ון זה מצאנו אצל קיכע
(במדבר  "'ּוַמּדּוַע ִּתְתנְַּׂשאּו ַעל ְקַהל הואהרון: "

וְנְַחנּו משה ואהרון שאמרו על עצמם " .טז, ג)
שהתורה רבינו , ומשה (שמות טז, ז) ה"מָ 

וְָהִאיׁש מֶֹׁשה ָענָו ְמאֹד מעידה עליו: "הקדושה 
 :, להם אמרו(במדבר יב, ג) ם"ִמּכֹל ָהָאדָ 

 ? , ג)(במדבר טז "ּוַמּדּוַע ִּתְתנְַּׂשאּו"
 

כל זה מגיע גם כן מכוח אותם ליצני הדור. 
וַּיְַקֵהל ֲעֵליֶהם "הקדוש: כמו שפירש רש"י 

בדברי ליצנות, כל  - (במדבר טז, יט) ח"קֹרַ 
 הלילה הלך אצל השבטים ופיתה אותן.

 

: (ילקוט שמעוני)וכן נאמר בדברי המדרש 
א יָׁשָ " זה  -לים א, א)י(תה בּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים 

שהיה מתלוצץ על משה ואהרון, מה  ,קרח
עשה? כינס עליהם כל הקהל וכו' התחיל 

 ."לומר לפניהם דברי ליצנות
 

ח ההרס של ליצנות בכלל וכזה הוא כ
ובמיוחד להתלוצץ על צדיקים ולבטלם בפני 

ּוְבמֹוַׁשב " :הציבור. וכבר הזהיר דוד המלך
א יָׁשָ  ת ודברי ו, הי(תהלים א, א) ב"ֵלִצים 

עלולים להשפיע ולחלחל אצל  הליצנות
 השומע ולקררו בעבודת השם.

 

ועל כך הזהיר רבי ישראל מסלנט, שיש 
יזהר שלא להיות מושפעים מאלה הל

הבאים לבטל בהבל פיהם ולתת חשדות 
 באנשים צדיקים ועובדי השם. 

18:17 

18:18 

18:19 

19:00 

18:57

18:58 

18:59 

 פקודיפרשת  פניני עין חמד

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

מהם יולמה עשה ע"במדרש רבה: מובא 
 ,הקב"ה יתברך שמו מאמינוהרי חשבון, 
א ֵכן ַעְבִּדי מֶֹׁשה ְּבָכל ֵּביִתי נֱֶאָמן שנאמר "

. ולמה אמר להם משה: (במדבר יב, ז) א"הּו
 . ?'בואו ונעסוק במשכן ונחשוב לפניכם'
 

ששמע משה ליצני ישראל מדברים אלא 
ה וכו' וְָהיָה ְּכבֹא מֶֹׁשה ָהאֱֹהלָ שנאמר " ,מאחריו

 . )ט-(שמות לג, ח ה"וְִהִּביטּו ַאֲחֵרי מֹׁשֶ 
 

ר' חמא אמר היו אומרים:  ?ומה היו אומרים
[ראה כמה שמן  'חמי קדל דבריה דעמרם'
וארו וערפו של בן עמרם], וחברו אמר לו: וצ
מלאכת המשכן אין אתה אדם ששלט על '

  '.מבקש שיהיה עשיר?
 

נגמר  ,חייכם'כששמע משה כך אמר להם: 
בואו '. אמר להם: 'המשכן אתן לכם חשבון

ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן "שנאמר: , 'ונעשה חשבון
 ."(שמות לח, כא) "תִמְׁשַּכן ָהֵעדֻ 

 

 ':באר יוסף'אומר הרב ישראל מסלנט בספרו 
מדברים אלו עלינו להתבונן עד היכן מגיע "

כוחה של ליצנות לדבר על אותו צדיק, ולהפוך 
לחשוד במשה את האמת מן הקצה לקצה. 

רבינו ע"ה שדיבר עם ה' פנים אל פנים, 
כאילו נתעשר חלילה מהתרומות של מלאכת 
 ,המשכן שהוא מהעבירות החמורות ביותר

חה של , ובכל זאת כו'עין רואה'כאילו אין כאן 
ליצנות, לדבר על צדיק עתק, ולחשוד במי 

(במדבר  א"ְּבָכל ֵּביִתי נֱֶאָמן הּו" :שנאמר בו
 ".יב,ז)

 

מדברי המדרש משמע שאין כאן רק חשד 
אלא בליבו של משה רבינו שיאמרו ליצני הדור, 

 .רי גבוואחמשמדברים  ,שמע זאת מפיהםש
 

 (שמות לח, כא) ת"ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעדֻ "

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

 להצלחת אברהם גורג'י דן דליה אפרת וב"ב
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוהצלחת 

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל



 

 

 
 האם מותר לשתות מיץ היוצא מפירות עורלה וכן האם מותר להשתמש בהם בתור פחמים?  

 
 

 מבשרת ציון:רבנות מקומית  להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי,

 

ומ"ש השו"ע  הערות:מיץ היוצא מפירות עורלה או מהקליפות, וכן יין המופק מענבי עורלה, אסורים בהנאה כדין פירות עורלה. 
 (סימן רצד ס"ב): מי גפנים, דהיינו כשחותכים את הגפן, נוטף ממנו כמו מים, מותרים משום עורלה. ע"כ. ביארו המפרשים, מפני שעדיין אינו

או מפני שהמים יוצאים מהעץ עצמו. ועיין בשו"ת מנחת שלמה (סימן עא אות ד) שיש להסתפק אם נוהג עורלה בלימון חמוץ, משום שכל פרי, 
 נטיעתו הוא לסחיטת המיץ, והמיץ הוא זיעא בעלמא, והעלה להחמיר עכ"פ מדרבנן.

 

ולכן אותם דוכנים המוכרים מיצי פירות, יש לוודא שאכן הם נושאים תעודת כשרות מוסמכת שהפירות ללא חשש טבל 
רמב"ם (פט"ז הל' מאכלות  מקורות:ועורלה. פירות הגדלים בשנות עורלה אסורים בהנאה, ואפילו בהנאת צביעה והדלקה. 

 אסורות ה"כ, הכ"ב).
 

 ראה מה שהאריך בזה בשו"ת דברי דוד ח"ד (יו"ד סימן נד אות ה). מקורות:ורים בהנאה. ואף פירות עורלה של חוץ לארץ, אס
 

חנוכה (עמוד פב).  -כן העלה בספר חזון עובדיה מקורות:שמן של זיתי עורלה, כיוון שאסור בהנאה, אין להדליק בו נרות חנוכה. 
וכ"כ בשו"ת אור לציון ח"ד (פמ"ד ה"ג) ואף שהזית לא מוציא פרי לפני שלוש או ארבע שנים, מכל מקום עם התפתחות החקלאית של היום, 

 גדלים זיתים אף בתוך שלוש שנים.
 

רמב"ם (פ"ח מהל' מאכ"א הט"ז).  מקורות:ברים אחרים. אסור למכור או לתת פירות עורלה במתנה לגוי או להחליף בתמורה לד
וט וכתב, אם עבר ומכר פירות עורלה לא נאסרו המעות. וע"ע שו"ע (או"ח סימן תמג ס"ג). וכן הוא ברמ"א (יו"ד סימן רצד ס"ח) וז"ל: אסור ללק

 לגוי פירות מאילן שלו, שהוא עורלה, משום שנהנה, במה שמחזיק לו הגוי טובה על זה.
 

 שו"ע (יו"ד רצד סט"ו) מאחר ולא באו לעולם. מקורות:ולם מותר למכור לגוי פירות שעתידים לצאת בג' השנים. א
 

היות ויש לו מכך הנאה. ראה רמב"ם (שם). ובשערי תשובה  הערה:אסור להאכיל פירות עורלה לבעלי חיים הנמצאים ברשותו. 
 ו שמזונותיו עליו. משמע דווקא בכהאי גוונא. וכ"פ בשו"ת בנין ציון (סימן קב).לרבינו יונה (ש"ג אות פג) כתב, שאסור לתת לפני כלב

 

מקורות: בשו"ת מהר"ם שיק (סימן רח) הוכיח לאיסור ממ"ש הפוסקים לאסור נתינת בשר וחלב ואפילו לבהמת הפקר, יש מי שמחמיר. 
רורה (סימן תמח סק"ל) ובשער הציון שם. וכ"פ בספר אמי לפני בהמת הפקר, ושכ"כ בחתם סופר (סימן שלו), וכן משמעות דברי המשנה ב

 בינה (פסח סימן יט).
 

 
 

 

היה זה בעת מלחמת העולם השניה, כשהנאצים ימ"ש פלשו לצרפת ושליטתם הייתה מלאה, וכל איש או אישה יהודים אשר 
להישלח ברכבות המוות  -נמצאו ברחובות צרפת, שלא במסגרת עבודה מורשית על ידי הנאצים הארורים היה אחד דינו 

 לאחד ממחנות ההשמדה.
 

את אישורה של הממשלה להעסיק במסגרתה נשים יהודיות, וכך נשים רבות מצאו אחת המתפרות הגדולות בפריז קיבלה 
מקלט מפני הנוגשים הגרמנים. אחת מבין אותן הנשים הייתה הרבנית שטיינמן ע"ה בצעירותה בטרם נישאה לרבינו מרן 

 רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ"ל.
 

כי יש לעבוד במשך כל ימות השבוע, כולל יום השבת. מנהל והנה הוכרז על ידי המנהל הראשי הנחיות לגבי העבודה 
העבודה שם לב כי ישנה איזושהי תסיסה בין הנשים היהודיות, ולאחר בירור קצר התברר, כי הנשים מסרבות לעבוד בשבת. 

אישה, שאינה מעוניינת לעבוד בשבת, שתקום עתה עם מזוודתה בידה, תצא מהמפעל מיד קם והכריז בקול תקיף: "
 ".תראה את עצמה כמפוטרת מהעבודה!ו
 

הנשים היהודיות, שידעו היטב את המשמעות של עזיבת העבודה, כמעשה התאבדות. טבעי הדבר, שהעדיפו לשתוק ולשוב 
לעבודה, אך להפתעת כולן, נערה אחת לא שבה לעבודתה, אלא החזיקה בידה מזוודה וצעדה בביטחון לכיוון פתח היציאה. 

אינני רוצה לחלל את השבת, ועל כן עוזבת אני את השיבה הנערה: " –" פניך מועדות, ומדוע? לאןלשאלת המנהל: "
 !".מקום העבודה הזה

 

אתן כולכן המנהל הנוכרי, שהתרגש מאומץ ליבה של הנערה, לא יכול היה להסתיר את רגשותיו, ופנה לעבר הפועלות: "
משחרר אני אותה מכל  –ה לדתה באומץ בלתי יאומן תמשכנה לעבוד בשבת, מלבד נערה זו, שהוכיחה את דביקות

 ". (בנאות דשא עמ' קצב)עבודה בשבת!
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. נקרא בשם דוד )1804(נולד בשנת ה'תקס"ה  -האדמו"ר הרב דוד שפירא מדינוב זצ"ל
(שהעיד על עצמו כי מעולם לא היה לו כלל על שם החסיד המפורסם ר' דוד מליז'נסק זצ"ל 

ר' יצחק אייזיק אייכנשטיין מזידיטשויב שאל את ה'בני יששכר': "מהיכן לקח   חטאת נעורים).
(כשהכוונה על מחותני שתי נשמות יקרות כאלה לשני בניו, שהמה נשמות בלא גופים?" 

נשמות אלו משך מעולם ה'בני יששכר' השיב כי  רבינו ועל אחיו, ר' אלעזר מלאנצהוט).
אף שמעולם האצילות קשה מאוד להמשיך : "על כך אמר ר' יצחק אייזיק האצילות.

 ".נשמות, אבל אם ה'בני יששכר' אמר כך, ודאי כן הוא
 

ענוותן מופלא. עשרה שנים נישא, והם גרו בכפר קטן סמוך לבערשט. -בהיותו כבן שתים
. על הקודש. מלומד בניסים. רבים פנו אליו ונושעו. רבינו אף החיה מתים-בעל רוח

כי השר שלום רוקח מבעלז אמר לרבנית על רבינו: "אם מניחים בן  גדלותו שמעו החסידים
כזה יכולים לישון במנוחה בקבר". בפעם הראשונה שהיה רבינו אצל הרה"ק מריזשין 

, כשאחז את ידיו אמר לו תיכף: "אתם בנו של הצדיק מדינוב, רצוני (שהיה אז סגי נהור)
שני הצדיקים והמתיקו סוד במשך לדבר עמכם ביחידות", ואחר שפנה הקהל ללכת ישבו 
ועל שם  )1840(י"ח טבת ה'תר"א -שעה ארוכה. החל לכהן כאדמו"ר לאחר פטירת אביו ב
 70-. חי כ)1874(י"ט אדר ה'תרל"ד -העיר נקרא שמו עד היום ר' דוד'ל מדינוב. נפטר ב

 שנים. ציונו בדינוב ליד אביו.
 

(בעל האדמו"ר ר' צבי אלימלך  אביו: ).(מצד אביואיטה  סבתא: (מצד אביו).ר' פסח  סבא:
האדמו"ר ר' ישעיהו נפתלי הירץ מדינוב,  בניו:מרת חנה מירל.  אימו: ה'בני יששכר' מדינוב).

 האדמו"ר ר' מאיר יהודה מבוקווסק והאדמו"ר ר' צבי אלימלך מבלאז'וב. 
ר' אלתר משה חיים בן רבי יעקב יוסף מגלגוב, ר' טוביה ממיידאן, ר' יהודה רוקח  חתניו:

האדמו"ר ר' ישראל מרוז'ין, האדמו"ר ר' שלום  מרבותיו:מדינוב ור' מנדל מרופשיץ. 
 צמח דוד.• מספריו:מבעלז ור' שמעון מירוסלב. 

ד לתפילה. ובעל בית המזיגה עיר קטנה הסמוכה לדינוב גרו מעט יהודים ולא היה להם ביהמ"ד מיוחב
קבע מקום בבית המזיגה שלו לתפילת הציבור. והיה שם גוי שיכור אחד שרגיל היה להפריע 
לתפילתם, ותמיד חשב מזימות שונות להפריע ולא יכלו לו. פעם אחת הגיע זמן התפילה והגוי לא רצה 

מכה על ניגש אליו ונתן לו המרזח. מאחר שבעל בית המזיגה לא הצליח להוציאו, לפיכך -לצאת מבית
 לחיו בחוזקה, ונפל הגוי פגר מת.

 

נבהלו היהודים מאוד מזה, כי ידעו אלו עלילות וצרות צרורות עלולות לבוא עקב מיתת הגוי. לפיכך 
המזיגה עם שני שליחים על גבי עגלה כדי -הורידו את הגוי למרתף ונעלו אותו, ומיד יצא בעל בית

רגיש הכול ברוח קדשו, ציווה לפני כן לגבאי בייניש, שיסגור הדלתות להגיע לרבינו. הצדיק, שה
 והחלונות ואל יניח לשום אדם להיכנס אליו. 

רה"ק ר' יחזקאל שרגא הלברשטאם זצ"ל (ה'דברי יחזקאל' משינאווא ומייסד חסידות שינאווא זיע"א) נסע פעם לשבות בצל רבינו ה
כי בעת בשבת פרשת יתרו. כאשר חזר משם, סיפר לאביו האדמו"ר רבי חיים הלברשטאם מצאנז (ה'דברי חיים' זיע"א) בהתפעלות, 

. אמר לו אביו: "אם תרצה, גם אני יכול להראות לך זאת", וכאשר ים כמו בעת מתן תורה ממשקריאת עשרת הדיברות ראה קולות וברק
 קראו עשרת הדיברות בפעם הבאה, הראה לו גם אביו התגלות כזו, שראה אצל רבינו.

שהוא י ואמר, עם אחת כשהיה אצל הרה"ק המקובל צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב זי"ע עישן רבינו מקטרת, ונכנס הרה"ק ר' צבפ
 מרגיש ריח של קטורת, ורוצה לדעת, מי זה המעשן.

 

בעיר ליובאן שברוסיה.  )1902(י' שבט ה'תרס"ב -נולד ב -הגאון הרב דוד פוברסקי זצ"ל
הוריו שלחו אותו ללמוד בישיבת סלוצק הסמוכה. בפרוץ מלחמת העולם הראשונה הבריח 
את הגבול כדי להגיע לפולטבה, שם שהתה ישיבת מיר. הוא השתמש לצורך כך בדרכון של 
אדם ששמו יהושע פוברסקי, ומאז החליף את שמו ליהושע דוד פוברסקי, שם אשר הונצח 

פרו 'ישועת דוד'. במשך תקופה קצרה מאוד למד בישיבת סלבודקה אשר שהתה אף היא בס
באותה עת בפולטבה. משם המשיך לישיבת מיר. בהמשך למד בישיבת פוניבז' בליטא 

 ובישיבת קלם. לאחר מכן חזר לישיבת מיר. 
 

נת לאחר חתונתו הצטרף לכולל של הרב אלחנן וסרמן בברנוביץ' ואף אמר שיעורים. בש
עלה לארץ עם משפחתו. זמן קצר לאחר מכן התמנה לר"מ ראשי בישיבת  )1940(ה'תש"א 

'תומכי תמימים' של חסידות חב"ד בתל אביב. באלול ה'תש"ד נענה להזמנת הרב יוסף 
שלמה כהנמן לכהן כראש ישיבה בישיבת פוניבז', לצד ר' שמואל רוזובסקי. תפקיד אותו 

ותו בתורה הייתה מופלאה. הרביץ תורה מתוך מסירות מילא למעלה מחמישים שנה. שקדנ
 נפש. גאון. מעולם לא נסע לחופשה. על שמו רחוב בשכונת רמת אהרן בבני ברק. נפטר 

 ברק.-שנים. ציונו בבני 97-חי כ ).1999(ו' אדר ה'תשנ"ט -ב
 

 -קרייזר(בת ר' דוד דב מרת ציפורה  אשתו:מרת פייגא לאה קוסטנוביץ.  אימו:ר' שלום.  אביו:
הגאונים ר' איסר זלמן מלצר, ר'  מרבותיו:). 1930 -מראשי ישיבת קלצק. נישא בשנת ה'תר"ץ

ר' מרדכי  מתלמידיו:ירוחם ליבוביץ ממיר, ר' יוסף שלמה כהנמן, ר' אלחנן וסרמן הי"ד. 
 ר' ברוך דב ילדיו:ר' יעקב מרגלית, ר' יוסף צבי ריינהולד.  (ראש ישיבת פוניבז'),שלמה ברמן 

, ר' ד"ר (ר"מ בישיבת 'קול תורה')ר' שלום  (ראש ישיבת פוניבז' וחבר מועצת גדולי התורה),פוברסקי 
על התלמוד  -שיעורי ר' דוד•על ש"ע  -ישועת דוד• מספריו:ר' ברוך פינס.  חתנו:חיים. 

 מאמרי מוסר על פי פרשיות התורה. -משכיל לדוד• מוסר ודעת•ענייני מוסר  -ישמרו דעת•
דירת  מעולם לא הסכים לנסוע לנופש. גם בימי הקיץ הלוהטים, כאשר כל מי שהיה ביכולתו חיפש בינור

ונימוקו עימו: "הרי לא יתכן  קיץ כדי לנוח מעט מן החום הכבד של בני ברק, נשאר רבי דוד במקומו,
 בא בחשבון!". שהדבר לא יגרום לביטול תורה, ודבר כזה אינו

 
אל בעלה והודיעה לו שעלה כבד במיוחד, והסבל גדול, פנתה הרבניתבאחת השנים כאשר החום היה 

הועמסו,  לו כל ביטול תורה. לאור זאת התחילו  בהכנות לנסיעה. הרכב הוזמן, המזוודות שלא יגרםבידיה לסדר דירה בירושלים באופן 
 לצאת לדרך. ורק כשהכל היה מוכן לנסיעה הודיעה הרבנית לרבי דוד שאפשר

 
שולחן הלימוד ואת עלתה יחד עם בעלה לדירה, סידרה לו את  בהגיעם לירושלים ביקשה הרבנית מכל בני המשפחה להמתין ברכב. היא

במדריגות כדי להעלות את  זקוק לו, ורבי דוד התיישב והתחיל ללמוד כדרכו בקודש. רק אז החלה הרבנית לרדת כל מה שהיה
 משפחתה ואת המזוודות. אולם בשעה שירדה, נשמעה אנחה כבדה מפיו של רבי דוד. 

 
בישיבה, ואני לא אהיה שם?!" אמרה  מה יהיה סדר מוסר-מןעל עקבותיה, ולשאלתה, השיב רבי דוד: "הלא בעוד ז חזרה הרבנית

איפה ללמוד שם את  סמוכה לישיבת מיר, וגם שם מתקיים סדר מוסר בדיוק באותה שעה. תוכל גם לזה דאגתי. דירתנוהרבנית: "
 ".סדר המוסר הרגיל

 
התכוונה הרבנית לרדת במדריגות אולם  על כל פרט ופרט. רבי דוד הודה לרבנית על דאגתה ומסירותה והביע התפעלות ממחשבתה

השיב רבי דוד: "אמנם נכון, אוכל  בסדר?". אנחה מפי ראש הישיבה. מיד חזרה הרבנית על עקבותיה ושאלה: "מה לא שוב נשמעה
הרבנית החליטה  ישיבה...". סדר מוסר במקום הקבוע שלי ללימוד במקום אחר, אף על פי שגם זו ללמוד שם סדר מוסר, אבל אינו דומה

שבאו. הם הגיעו  ואכן הם ירדו לרכב וחזרו כלעומתכלשהו, היא מוותרת על כל החופש.  במקום, שאם לראש הישיבה יגרם נזק רוחני
 פוניבז... לבני ברק בדיוק בזמן שהתחיל סדר המוסר בישיבת

עבודתו נשארה ללא  ו שהוא מזדקן אךנפש. בשנותיו האחרונות ראו ב בינו זכה עד סוף ימיו להרביץ תורה בישיבה מתוך מסירותר
 בשעה שלוש לפנות בוקר קם כהרגלו מסוגל להירדם. הוא לקח כדור הרגעה ונרדם. שינוי. באחד הלילות עלה חום גופו עד שלא היה

 ללכת לישיבה. 
 

שהה  ללכת לישיבה". ולאאמר להם: "אני מוכרח . תלך"? השיבם: "אני הולך ישיבה". "אבל הינך חולה?" שאלוהו בניו: "אבא, להיכן
ללכת לישיבה אף בימים שאתה חולה?".  שאלוהו הבנים: "ילמדנו אבינו מדוע כה עז חפצו להפצרותיהם והכין עצמו ללכת לישיבה.

 מעט, ואז סיפר להם:  שתק, חיכה
 

שהרופאים  הקדוש, גם לאחרלעלות בדעתה שלא תצום ביום  אישה חולנית מאוד. בערב יו"כ לא הסכימה אף "בעיר מולדתי התגוררה
להזמין פרופסור גדול בעל שם ומפורסם אולי  לה לצום, סירבה לשמוע על כך. החליטו קרוביה שבדקו אותה פסקו שעליה לאכול ואסור

 ממנו תקבל את הדין. 
 

"אסור לה  באומרו:הנמרץ שינה דעתו והפתיע את כולם  ופסק שאסור לה לצום, אולם בראותו את סירובה הוא בדק את מצבה החמור
 אם תאכל מאשר אם תצום". "גם אני", הפטיר ר' משפחתה הסביר "כי יותר סכנת נפשות נשקפת לאכול, וחייבת לצום". לתמיהת קרובי

 ".יותר גדולה מאשר אם אלך אם לא אלך לישיבה תהיה זו עבורי סכנהדוד, "

 זצ"ל יּפֹוַבְרְסקִ ד ָדוִ ב ָהרַ ן ַהָּגאֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים



 

 

  
 

 
כאשר גילו, שהמיועדת להיות כלתם, סובלת מחרדות 

 ודיכאונות... 
 

כמובן, לא היה מנוס מלהתעלם מה'ממצאים החדשים' ותוכן 
במקום הוא מיהר להודיע לשדכנית, -ובו הדברים סופרו לחתן,

 שהוא מעוניין להוריד את השידוך. 
 

לשאלת השדכנית מדוע הוא מבקש לעשות זאת, הוא סיפר את 
מאחר שאיני רוצה להודיע הסיבה לביטול השידוך, והוסיף: "

זאת בעצמי למשודכת, שהסתירה ממני דבר כל כך גורלי, 
ות את הסיבה אבקש במחילה, שאת תעשי זאת, מבלי לגל

 ".האמיתית לביטול השידוך
 

משפחת הכלה קיבלה בהלם את הבשורה הכל כך מעציבה, והם 
הם ניסו שוב ושוב לברר בכל דרך הוכו בתדהמה עצומה... 

אפשרית, מדוע פתאום החליט הבחור לפרק את השידוך 
 המוצלח. 

 

לבסוף, לאחר שהכלה הפכה לשבורה ורצוצה, ובני משפחתה 
נית פעם אחר פעם, שתגלה להם את הסיבה הפצירו בשדכ

האמיתית, שעומדת מאחורי פירוק השידוך, השדכנית 'נכנעה' 
 להפצרותיהם, וגילתה להם את האמת... 

 

"מהיכן הגעת  -"אתם הסתרתם מידע גורלי על מצבה של הכלה"
למסקנה זו? לא היו דברים מעולם!", הטיחו בה הוריה. "בעת 

תכם, הם גילו את המרשם על שהותה של משפחת החתן בדיר
שם הכלה, והתברר להם, שהיא סובלת מדיכאונות וחרדות...".

 

לא וכאן, מודיעה הכלה לשדכנית, בנימה של כעס, דבר מפתיע: "
שווא, כי איני סובלת מכל -היה ולא נברא; הטילו בי האשמות

הנ"ל... המרשם לא היה שלי כלל וכלל, ברוך ה' אני בריאה 
 ". ...בנפשי לחלוטין

 

"אם כן מדוע המרשם רשום על שמך?!...", תמהה השדכנית. 
השם שהיה רשום על המרשם אומנם זהה והכלה הסבירה: "

עצמי, אלא ב... סבתא שלי שתחיה, -לשמי, אבל לא מדובר בי
(כמנהג בני ספרד שקוראים שמות גם על הסבא " שאני קרויה על שמה

 והסבתא הנמצאים בחיים). 
 

מבוגר מאוד, וסובלת ל"ע מחרדות ודיכאונות. הסבתא בגיל "
המרשם היה אצלנו בבית, כי אני רגילה תמיד ללכת לבית 
המרקחת ולקנות עבורה את התרופות ולהביא אותן 

 ". עבורה...
 

השדכנית התקשרה בו במקום למשפחת החתן וסיפרה את 
הסיבה לכך. החתן הזדעזע למשמע הדברים, והזדרז לבקש 

עשה זאת בבכי ובתחנונים, על שחרץ את מחילה מהכלה, ו
 גורלה מבלי לבדוק, לשאול, לחקור ולדרוש.

לא נוכל לתאר ולשער.  -עד כמה עלינו לדון כל אדם לכף זכות 
תים רבות, אף כאשר רואים אנו באופן ברור מציאות לעי

ייתכן  ,היטב אם נחקור, נבדוק לעומק ונדרוש -מסויימת 
  מאוד, שנגלה, כי ראייתנו הייתה מוטעית.

 

על כן, עלינו להיזהר עד מאוד, לבל נשפוט את הזולת ונחרוץ 
את הדין, בטרם נחקור ונדרוש את הדברים לעומקם, כפי 

ופריו המופלא שלפנינו המעובד מתוך ' שאירע גם בסיפור
 .מתוק'

 

בחור מצוין מישיבה מצוינת, המתגורר בצפון הארץ, נפגש עם 
בחורה מצוינת שלמדה בסמינר מעולה, ומתגוררת באחד 

 הישובים בדרום. 
 

השניים מצאו שהם מתאימים אחד לשני, והעניינים זרמו על 
להתארס הצד הטוב ביותר, עד שהחליטו המשודך והמשודכת 

 בשעה טובה.
 

, (אם החתן ואם הכלה)ידידות גדולה נוצרה בין שתי המחותנות 
וכאשר שוחחו באחד מימי החופשה, כל אחת סיפרה 
לחברתה, שהיא מרגישה צורך 'להחליף אווירה' ולצאת עם 

 המשפחה לחופשה. 
 

לפתע עלה מחירה לא זול כלל ועיקר.  -אולם חופשה מעין זו 
 ולות להחליף את דירותיהן למספר ימים,רעיון גדול! הן יכ

וכך יוכלו גם להחליף אווירה ולצאת לחופשה וגם ללא עלות 
 מלון. -יקרה לו היו צריכים להתארח בבית

 
וכך הגיעה משפחת החתן לישוב הדרומי של הכלה, ומשפחת 
הכלה הגיעה לנפוש בצפון. הכול היה יכול לעבור בשלום 

צאה אם החתן בביתה של ובשלווה, אלמלא הפתק הקטן, שמ
 הכלה... 

 

היה זה כאשר היא פתחה את אחד הארונות בבית המחותנים, 
ולפתע נפלו עיניה על מרשם לקניית תרופות, שהיה מונח 
שם. היא לא התאפקה, והציצה בפרטי המרשם, וגילתה, כי 
בראש הדף הופיעה שמה המלא של... הבחורה המאורסת 

 הכלה העתידה! 
 

מתחת הופיעו שמות של תרופות מסוימות. היא האישה 
העתיקה לעצמה את שמות התרופות במדויק, ומיהרה לספר 

 על כך לבעלה. 
 

בשובם לביתם, פנו הורי החתן לרופא המשפחה שלהם, 
הרופא השיב, וביקשו לשאול אודות מהותן של אותן תרופות. 

שמדובר בתרופות פסיכיאטריות, שנוטלים אותם אנשים 
 הסובלים מדיכאון, חרדה ונמצאים ל"ע במצב נפשי קשה... 

לא ניתן לתאר את הבהלה והצער, שתקפה את ההורים, 

תְזכּוף ְלכַ ם ָהָאדָ ל ּכָ ן ּדָ ה ֱהוֵ   
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  ""פקודיפקודי""פרשת פרשת  
  ].כא, לח ["ותאלה פיקודי המשכן משכן העד"

אך אין אוזן ,  שנה קודם חורבן הבית היו נביאים מרבים להוכיח את ישראל שיחזרו בהם ממעשיהם הרעים110
קרבן של שחר מכפר על , בית המקדש מלבין עוונותיהם של ישראל, כי הם סמכו על בית המקדש? ומדוע, קשבת

, כל זמן שבית המקדש היה עומד על תילו. וקרבן של בין הערביים מכפר על עבירות של היום, עבירות של הלילה
   כי זאת סגולת , כל יום ויום היו ישראל הולכים לישון בטהרה, אין לך אדם מישראל שהלך לישון עם עוון בידו

  .ת המקדש לקדש את ישראלבי
בעוד שיום הכיפורים , מדוע צריך כל יום ויום לכפר על עבירותיהם של ישראל, א"ושואל רבינו נחמן מברסלב זיע

שלפי ערך קדושת הרוחניות שבישראל אינם יכולים לישא , והשיב על דרך החסידות? נקבע כיום סליחה וכפרה
להקריב שם קרבנות שיכפרו עלינו , ן אנו צריכים את הבית המקדשלכ... עליהם המשא של העוון אפילו יום אחד

הם חשבו לעצמם שגם אם , בחטאים, ושילשו, שנו, שבעקבות בית המקדש עברו, וזה גוף הבעיה .בכל יום ויום
  !בית המקדש מכפר, אין מה לחשוש, עברו על עבירה כזו או אחרת

 לרחק את ישראל מאביהם שבשמים בדיוק להיפך מכוונת הבסיס והשורש, נמצא שבית המקדש היה סיבה לעוונות
עצם הוויית ) ח, שמות כה" (ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם: " תורת הנצח–היוצר ברוך הוא שציוה בתורתו 

להתחזק בתורה מצוות ויראת , ה ישכון בתוכנו"שהקב, "ושכנתי בתוכם"המקדש מלכתחילה היתה על מנת 
  !?ו לאבינו שבשמים בעוד שאנו דוחים אותו בידיםואיך המקדש יקרב אותנ, שמים

בו הוא ישקיע את כל , ל על צייר מומחה שביקש לצייר את יצירת חייו"משל נפלא המשיל הרב שמשון פנקוס זצ
                   . והחל ביצירה בדייקנות מרובה, העמיק מבטו על הנוף העוצר נשימה, עלה הצייר להר גבוה, כישרונותיו

  ".יצירת חייו"את , עד שהוציא מתחת ידו יצירה מיוחדת להפליא,  ביצירה זואת כל מהותו השקיע הצייר
ומקרוב לא ניתן כל כך ומאחר , ביקש לבדוק עד כמה התמונה משקפת את הנוף המרהיב, כשסיים את יצירתו

על והחל לפסוע לאחוריו תוך כדי ריכוז והתבוננות , לכן הניח את הציור על הכן, להבחין בכללותה של התמונה
  .יצירתו המופלאה

  ...תהום פעורה, ולא שם לב כי מאחוריו במרחק כמה פסיעות, פסיעה אחר פסיעה, כך פוסע הוא לאחור
             , ביופיו והדרו, אך הצייר שקוע ומרוכז בתמונה שלפניו, !!!"מאחוריך יש תהום!!! עצור: "חברו זועק לעברו

כשחברו שם לב שהצייר נמצא בסכנת  .ל לזעקות חברוולא מתייחס כל, הוא פוסע אחורנית עוד פסיעה ועוד פסיעה
  ...הוא התנפל על הציור וקרע אותו לגזרים, לא נותר לו אלא לטפל במקור הבעיה, חיים

  ..."הרסת את עבודת חיי! ?מה עשית: "קפץ על חברו בזעקות שבר, בראות הצייר כך
הסתובב נא לאחוריך וראה כי בעוד , יתיזה מה שעש, הצלתי את חייך! ?אתה שואל מה עשיתי: "השיב לו חברו

  !"פסיעה אחת לאחור היית נופל לתהום
הם היו עוברים בשאט נפש על עבירות חמורות , עם ישראל היו שקועים עמוק עמוק בחטאים ועוונות, הנמשל

ה "וכך התרחקו מהקב. ולא שמו לב לנעשה איתם, ועיניהם נשואות ומרוכזות על בית המקדש שיכפר עליהם
  .אך ללא הועיל!!!" עצרו!!! עצרו: "ה זועק"והקב, שנה אחר שנה, יעה אחר פסיעהפס

ה אלא לשפוך חמתו "ולא נותר לקב, חייב לפעול במהירות להציל את ישראל מאבדון, ה שאין ברירה"ראה הקב
  .להציל את ישראל מבאר שחת, ולהחריב את בית המקדש

 מלכים שמלכו בארץ 31והתכונן לקראת מלחמה סוערת נגד , ארץבנביא מסופר שיהושע בן נון הכניס את ישראל ל
         ,והואיל והמלחמה נערכה ביום השבת, יריחו היא העיר הראשונה שנלחמו בה והביסו אותה, באותה תקופה

בועה שומי שחלילה יעבור על ה, ואף השביע את העם שלא לבנות את העיר', גזר יהושע שכל השלל יהיה חרם לה
ועד בנו צעירו כשיציב , מבנו בכורו כשיבנה יסודותיה... שיעלה לו בחיי כל בניו, תבוא עליו קללה, רויבנה את העי

  .דלתותיה
נתקיימה בו קללת , וכאשר בנה את יסודותיה, חיאל בית האלי התעלם מקללתו של יהושע והחל לבנות את יריחו

כי הוא רואה עין בעין איך , נות את העירכעת היינו מצפים ממנו למשוך את ידו מלב. יהושע ומת בנו הבכור
אך הוא מעדיף להתעלם ולתלות את מיתתו של בנו באיזו מחלה וכיוצא בזה והמשיך , שנתקיימה בו קללת יהושע

  .לבנות את העיר
                   , הוא לא נכנע לקללתו של יהושע, וגם עכשיו הוא לא מרים את ידו... חולפים הימים וגם בנו השני מת

וכך הוא ממשיך לבנות , מאשר בקללתו של יהושע' צירוף מקרים'תלות מיתת שני בניו בסתם למרות הסיכויים ל
  .עד שמת בנו האחרון בהצבת דלתות העיר, את יריחו ובד בבד לקבור את בניו

הוא היה ... קבלן... הוא היה אדריכל... הלא מדובר כאן באדם חכם שיודע לבנות עיר שלמה, ואנו רואים ותמהים
                   ', החכם'ואיך חיאל בית האלי , וכולנו יודעים כמה שאדריכל צריך להיות חכם ומחושב... ן"דלמומחה בנ

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"טומי רפאל בן אנה הי, ו" יקוט רבקה בת רחמה הי,ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו" הישמואל בן רונית, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



אלא שהחושך אצל האדם הוא כה גדול עד שהוא רואה ! ?לא החכים מספיק לתלות מיתת בניו בקללתו של יהושע
  .)דבש וחלב( רק מה שהוא רוצה לראות ולא מה שצריך לראות

  ].כא, לח [" אשר פוקד על פי משהותאלה פיקודי המשכן משכן העדד"
, עליתי למטוס בדרכי חזרה לארץ ישראל, לפני מספר ימים :שמענו מיהודי יקר שכה סיפר, ולקח מאלף בצידו, מעשה מופלא

       , והמתנתי שראש הישיבה יברך, )כשרות למהדרין(ינו מנות הגישו לפנ. ולצידי התיישב ראש ישיבה שידוע כגאון וצדיק
                 . אפילו לא מלמל את הברכה בלחש, הוא הכניס את המאכל לפיו מבלי לברך, לתדהמתי. כדי שאענה אמן על ברכתו

  !לא ברכה ראשונה ולא אחרונה, האיש פשוט אוכל ושותה מבלי להוציא הגה מפיו, וכך אירע גם בכל משך הטיסה הארוכה
תוך כדי שהערתי , התחלתי לפסוע למקום התפילה. התארגנו קבוצת יהודים לתפילת מנחה וערבית במטוס, כעבור זמן מה

  ...". מתחילים כעת מנחה ליד המטבח: "בעדינות לראש הישיבה
              , םשומע ורואה אותנו מתפללי, הוא יושב במרחק לא רב מאיתנו. האיש לא זז ולא נד ממקומו, למרבה הפלא, אך שוב

כל משך הטיסה הייתי ...  לא קדיש ולא קדושה, לא ברכות ולא תפילה; מנותק מאיתנו לגמרי, אך ממשיך לשבת בשתיקה
  .אמנם החלטתי לנהוג בהבלגה ולא למחות בו, סערה התחוללה בתוכי לנוכח התנהגותו של ראש הישיבה, מזועזע

תקוע כמסמר נטוע , ושוב אני מתבונן על היושב לצידי, צאתגם אני עמדתי ל. וכל הנוסעים התארגנו ליציאה, המטוס נחת
  ". כולם כבר ירדו מהמטוס- תמהתי בפניו -! ?ראש הישיבה נשאר כאן. "במושבו

  ! וכמעט שהתעלפתי במקום, ראש הישיבה אמר לי משפט אחד, ואז
  !יוציאו את ארונה של אמו הנפטרת מהמטוס...שממתין עד ש, הוא ענה

               ', אונן'לא היה אלא ', פורק עול'התברר שהאיש שחשדתי בו כמזלזל במצוות ואפילו כ. עמקי נשמתיהייתי מזועזע עד 
              , התפילות והברכות, האונן פטור מקיום המצוות, כידוע... (שעסק במצוות הובלת אמו הנפטרת לקבורה בארץ ישראל

  ). א"שמ' ד סי"כמבואר ביור', ברכת המזון וכו, תפילה, קריאת שמע: כגון
  ...לברר אצלו את התעלומה, או לשוחח עמו, לחפש דרכים לדון אותו לכף זכות, קצת את המוח' לעקם'ה חבל שלא ניסיתי כמ

או שמא היה לו לעמוד ולהכריז בפני כל המתפללים שהוא אונן ואסור , האם אותו תלמיד חכם נהג כשורה: כעת הבה ונשאל
  ...?במצוותכדי שלא יבואו לחשוד בו שמזלזל , בקיום המצוות

האונן היה צריך לקום ולהכריז בפני המתפללים את סיבת הימנעותו מתפילה  :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
צריך אדם לצאת ידי ): "ב"ג מ"פ(כפי ששנינו במסכת שקלים , כי כל אדם צריך להסיר ממנו חשד ולזות שפתיים, וברכות

  ". ומישראל' הייתם נקיים מהו) ב"כ, ב"במדבר ל(שנאמר , הבריות כדרך שצריך לצאת ידי המקום
כי הדבר (שמאחר וישנם חברות תעופה המסרבות לגלות לנוסעים שיש במטוס מת , אולי ניתן לטעון, כלימוד זכות, אמנם

יתכן והיה נאלץ לספר גם שאמו , אילו היה ראש הישיבה מספר שהוא אונן, ממילא, )עלול להבהיל ולהרתיע את הנוסעים
ולכן העדיף להימנע , וגילוי זה הוא נגד רצונה של חברת התעופה, )חר שהיו שואלים אותו אודותיהלא(נמצאת במטוס 

  . מלהודיע להם אודות אנינותו
' נתן וה' ה: "ובשפתיו יאמר בלחש, ובאופן שייראה כאחד שמתפלל עמם, ראוי היה לו לעמוד לצד המתפללים, אך על כל פנים
  .)אחת שאלתי(  פסוק זה שוב ושוב בכל משך התפילהויחזור על, "מבורך' לקח יהי שם ה

  ].לב, לט[ "את משה כן עשו' ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה"
         ,  בכישרון רבןשניח, האברך. רך יקר שעוסק בקרוב רחוקים בישוב שעדיין אינו דתיהשאלה שלפנינו הגיעה מאת אב

במהלך השיעור הילדים גם שרים במקהלה גדולה פרקי תפילה . הצליח לאסוף ילדים רבים לאמירת תהילים בשבת קדש
  .ובתום השיעור מקבלים עליהם עול מלכות שמים בהתרגשות רבה, ומזמורי שבת

, לבסוף הוחלט .והאברך חיפש מקום גדול יותר כדי לערוך בו את שיעור הילדים, רפו עוד ועוד ילדיםבסיעתא דשמיא הצט
ושם קידשו שם , האברך יצא עם הילדים לפארק.  הפארק הממוקם בסמוך לבית הכנסת–שהמקום המתאים ביותר הוא 

  .שמים באמירת התהילים ובשירות ותשבחות לבורא העולם
היוצאת דופן " הצגה"הרואים ב,  שתוך כמה דקות מתאספים במקום אנשים חילוניים רבים–רך  מספר האב–הבעיה היא 

  .ל"רח, בעצומה של השבת הקדושה, מוציאים את הפלאפונים שלהם ומתחילים לצלם ולתעד את האירוע, אטרקציה מרתקת
או שמא יצא שכרי , צילומיםלמרות ה, האם להמשיך לקיים את השיעור הילדים בפארק, מה עלי לעשות: שואל האברך

שעומד רב וקורא עם הילדים תהילים , גם חילול השם, ואולי יש בכך, בכך שבעקבות השיעור אנשים מחללים שבת, בהפסדי
  ?...בשבת לעיני המצלמות

אלא לבקש מהמצלמים , העצה היעוצה היא לא להפסיק לומר את התהילים :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
, חשובה לנו מאוד גם שמירת השבת, שבצד חשיבות אמירת התהילים, בנועםויש להסביר להם . שלא לצלם את השיעור

  .ולכן אנו דורשים להימנע מלצלם, והצילומים הללו חוסמים את התפילות מלהתקבל בשמים
                     , גם אם המצלמים ימשיכו לצלם, ומותר להמשיך בשיעור הנפלא, אין לחשוש מחילול השם, כאשר מכריזים זאת

.)אחת שאלתי( !יקים ילכו בם ופושעים יכשלו בםצד', כי ישרים דרכי ה

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זתיהבאליהו בן נ "לע, ל" מרים זנ יהודה בן"לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע
  .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זאברהם דוד בן תמרנ "לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זלדן בת פרוויןנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

הופיע הכרך השני בספר המדהים לילדים ולכל המשפחה
 אחת שאלתי


  א"שליטיצחק זילברשטיין  הרבשאלות אקטואליות מרתקות ותשובות מאלפות בצידן מאוצר שולחנו של הגאון 

  בשילוב איורים משעשעים
  .ובנים ומתמידים- אבות, חברות תהילים, מחירים מיוחדים למוסדות חינוך

  
 COM.GMAIL@ACHASSHAALTI: להזמנותלבירורים ו

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: ים בהפצת העלוןלמעוניינ
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  מסיפורי המגיד

 

1

  ]סיפור היסטורי מרתק בעיבוד חדשני ["פתח שער"

  ? כשיבוא המשיח" שבת גוי"מי יהיה ה
 'פרק א" פתח שער"

  :הקדמה קצרה

כעשרי
 קילומטרי
 סמו� ) באות� ימי� הייתה חלק מגרמניה הגדולה" (פרוסיה"ממוקמת בקצה ) שתקרא ג
 בש
 טריסק" (טרוסק"העיירה 

בשל חמש , גדולה הייתה בשביל להיקרא כפר, בגי� היותה ספק כפר ספק עיירה, ית הייתה ולא נודעה בשמהעיירה קטנה ואלמונ, לגבול אוקרינה

שאפשר לאנשי המקו� להחזיק דירי צא� ולולי תרנגולי� רבי� ומספר רפתות מכובדות , מאות המשפחות הישובות בה על שטח נרחב למדי

  . שהכילו עדרי
 משובחי
 של פרי
 ופרות

א� ינסו לאתר .  משפחות לעיירה1000 � שכ� ברוב העיירות החשובות באות
 ימי
 היו מתגוררות קרוב ל, יתה כדי להיחשב כעיירהא� קטנה הי

שינוי "עת עשתה , א� לימי� באה עדנה למקו�, א� בספרי ההיסטוריה כמעט ואינה מאוזכרת, ספק א
 ימצאוה, אותה על פני המפות של אז


כיו
 כל מי שמתמצא קצת בהיסטוריה החסידית ידע , אי� די� טרוסק שווה לדי� טריסק,  היהודי
 בש
 טריסקוש� העיירה נקרא בפי" הש

בגינו יצא , א"רנוביל זיע'ק רבי מרדכי מצ"שהיה בנו החמישי של הרה" מג� אברה
"א בעל ה"ק רבי אברה
 מטריסק זיע"לספר על המגיד הרה

  .הערי
 הגדולות בישראלש
 העיירה ברבי
 עד שדומה היה שהיא כאחת 

חלק
 הגדול , קרוב למאה משפחות השתייכו לדת הנוצרית, הרוב הגדול של תושבי העיירה היו יהודי� שמנו קצת יותר מארבע מאות משפחות

וב שכנות יפה הייתה לה� ע� הר, מוכרי
 הצד השוה שבשניה� שלא היו שונאי ישראל, היו קטולי� היתר השתייכו לאמונה הפרוטסטנטית

להסיק את בתי היהודי� בחור� הקשה מנשוא ואילו שואבי " שבת גוי"שיתו� פעולה זה הביא שהיו רבי� מבי� הנוצרי� משמשי� כ, היהודי

  .המי� היהודיי� היו שואבי� מי� לכל הגויי� בימי החגאות שלה� בה� היו הולכי� לבתי התיפלה ומנועי� מלעשות את מלאכת�

בית הכנסת המרכזי בו התפלל רב העיירה רבי יואל שי� ובו מרוכזי� היו מיטב הלמדני� והיושבי� , י
 ברחבי העיירהשבעה בתי כנסיות היו פזור

בית " [דער גרויס� קלויז"בית כנסת זה התקרא ) כעיר גדולה בישראל( שבעיירה שהכילה יותר מעשרה בטלני� שקובעי� את בית� בבית המדרש

כל מי שרצה לשחות בי
 הגדול , בכל מקצועות התורה, היו בו ספרי� רבי� חלק� נדירי�, ספרי
 מכובד" בית עקד"היווה ג
 ] המדרש הגדול

שכ� גדול ונאה היה ומרוהט בשולחנות וספסלי� רחבי� ולא מעט סטנדרי� נתרמו על ידי נדיבי העיירה לרווחת , יכול היה לעשות זאת בשמחה


טובי הלומדי
 היו חשי
 , ות לרווחה ושמש חמימה ושפע אויר צח חודר היה לבית המדרשבימי הקי� החמי� פתוחי� היו החלונ. הלומדי

, בימות החור� הקשי� היה תנור גדול מלא בגזירי עצי� אות� תרמו גבירי העיירה, כאשר ישבו ולמדו תורה באי� מפריע" מעי� עול
 הבא"

כאשר צינה ,  מעט היו אלו שבאי
 לחמ
 את עצמותיה
 הקפואותעד שלא, התנור נבנה בחכמה באופ� שהחו� יתפשט ברחבי בית המדרש

  ".כמעט סיבירי"קשה שוררת במקו
 בגי� המזג ה

בית כנסת מכובד לסנדלרי� ולחייטי� ובית כנסת נפרד לנפחי� ולשואבי המי� , יתר בתי הכנסיות מחולקי� היו לאנשי המקצועות שבעיירה

ת כנסת בו מצאו שפה משותפת בשעות לא דחוקות בה� יש לאנשי� רגע ניחותא לדעת מה נמצא א� בעלי המסחר הזעיר מצאו לעצמ
 בי', וכו

למרות שבעלי המלאכה שונאי� ה� את רעיה� למלאכה מצאו עדיי� פינה חמימה משותפת בבית הכנסת לדבר על , אמות של העיירה' מחו� לד

 ג
 היו, בעי� יעקב או במנורת המאורל בית כנסת היו שיעורי� במשניות בכ, בג� בבתי כנסיות אלו היה סדר לימוד בי� מנחה למערי. דא ועל הא

כאלו שלמדו ד� גמרא ע� אחד מלמדני העיירה שניאות היה להשמיע שיעור לבעלי המלאכה איכותיי� שרצו לסיי� את סדר יומ� ע� חיבור 

  .לרוחניות

*  

זונדל דער "מכונה היה ג� בש� ) מעט כול� נקראו על ש� האבא או האמאבעיירה כ( של בערקע זונדלאחד מדמויות העיירה העסיסיות היה 

בבקר השכ� נוהג , בעל שתי מלאכות היה, הוא היה גבה קמה ורחב גר
 שכוחו רב עמו למלאכות כבידות ביותר) שואב המי
" (וואסער טרעגער

י� שנשא באסל הרחב שעל כתפיו ממלא היה את כליה� היה לשאוב מי� מ� הבאר הגדולה שממוקמת הייתה בקצה העיירה ובשני דליי� גדול

 �150 כדי להספיק להביא מי
 ל, עבודה רבה הייתה לו שנמשכת מש� מספר שעות, של תושבי העיירה היהודיי� שמנויי� על לקוחותיו הקבועי�

בעזרת גרזנו , � היו עצי� חסוני� ביותראחר הצהרי� נוהג היה לצאת ליער רחב הידיי� שבקרבת העיירה בו מצויי, לקוחות שנמנו על שירותיו

  . המלוטש היטב חוטב היה כמות עצי
 מספקת כדי לחלק
 בי� תושבי העיירה

א� זונדל יהודי ירא , משתי הפרנסות הללו מוצא הוא בקושי כדי לפרנס את אשתו ליבא קריינדל ושבעת ילדיו העליזי� שעלו והשתרגו על ראשו

נוהג היה בשעת עבודתו לפז� ולומר עשרה , שקיבל ביושר) מטבע קטנה(ת על כל קופיקה "תמיד הודה להשי, שמי
 תמי
 שלא היל� בגדולות

, כ� היה עובד עד סמו� לשעת מנחה. עד שהפכו אצלו לקניי�)  שנה20כמעט (אחרי יגיעה ועמל רב , פרקי תהילי� שהצליח לשנ� ולחרוט בזיכרונו

] בשעות הצהרי
[מלבד פת דלה ומעט מרק להרטיבה , נסת א� שכמעט ולא הצליח לטעו� בביתכחצי שעה סמו� למנחה מזדרז היה לבית הכ

  ". מנורת המאור"מגיד השיעור ב) הב� של ליפשע(כי לא היה מוכ� לוותר על השיעור המיוחד של רבי שמעלקא ליפשעס 

לא אחת ג
 שית� אות
 באיזה סיפור , עימי
 לאוז�נוהג היה לתבל את השיעור ע� משלי� נ, היה לרבי שמעלקא טע
 מיוחד בהגדת השיעור

מלאה , הייתה לו שפה ציורית מאד. מהופנטות לחלוטי�, עד שעיניה� של שומעיו לטושות היו בו, מעניי� שיודע היה אי� להורידו אליה�

  . ו�תמיד מצא את המילה הנכונה במקו� הנכ. מעול� לא סרה מעל לשונו" מילתא דבדיחותא"באמרות יהודיות ו

ג� "שמעלקא לצייר לה
 בטוב טע
 את ה' יודע היה ר, וכ� הילכו שני מנייני� ומחצה שומעי שיעורו שבי בתו� העולמות הרוחניי� שצייר לה�

עד , בשעה שדיבר על העולמות הטמירי� היו חשי� כל שומעיו כאילו ה� כבר נמצאי� ש�, שמוכ� לאוהביו ושומרי רצונו של מקו�" עד�

א� את זה ייעד לכל אות
 מרשיעי הברית שמתעמרי
 , שבגיהינו�" עצי הבעירה"מאיד� היה מרבה ב. ו לחזור לעול
 השפלשממאני� הי


  . ביהודי
 האומללי
 ופושטי
 את עורותיה
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חבלה כשרבבת מלאכי , אי� הוא עולה לישיבה של מעלה לאחר פגירתו בשעה טובה, ש שמשל ברוסיה"מיטיב היה לצייר את הצאר הצורר ימ

באותה שעה כל גאוותו הגדולה של אותו צאר שידועה הייתה בכל העול
 פגה , גוררי� אותו כנבילה סרוחה ומעמידי� אותו לפני בית די� מעלה

. א� הציידי� המאומני� אוחזי� בה ומונעי� ממנה זאת, באותה רגע נראה היה כארנבת מפוחדת שרוצה לנוס ולהסתתר בי� השיחי�, לחלוטי�

 
כ� ) שכ� אכ� יהיה(אזוי זאלל טאקע זיי� "ואנחות רווחה היו נשמעות מכל עבר , רגעי
 חשו השומעי
 כאילו ה
 עצמ
 עדי
 למעמדבאות

  ". 'יאבדו כל אויב� ה

 ,כמה טיפשות ה� הנשי� שהסכימו לרדת מטה כשה� פטורות ממצות תלמוד תורה: כשהיה זונדל חוזר לביתו היה אומר לליבא קריינדל רעייתו

אני , אני לא יכול להשיג מעבר לזה, הרי אי� עונג יותר גדול מזה? שמעלקא שלנו' הא
 לא היית� צריכות להילח
 לשמוע לכל הפחות את ר

א
 כ� , שמעלקא אמר לנו לא אחת שאת רוב חכמתו למד ממנו' ר, חש עונג גדול יותר מזה' חושב שרק רב העיירה הרב הצדיק רבי יואל שיחי

  .אבל אנחנו בשו� אופ� לא, סתדר בלעדיוהוא יכול לה

לאחר הדרשה השבועית של מגיד השיעור מדי יו
 " אקסטזה"את השיחה הזאת היה אומר כמעט מידי שבוע כאשר היה חוזר כולו נסער ואחוז 

י זאטוטיו כשעיניו לא אחת היה יוצא זונדל בביתו במחול לעינ, כשהוא מצייד את קהל שומעיו במטע� רוחני לקראת שבת מלכתא, חמישי

  . בורקות מרוב אושר

כי מה יש לה
 חו� , ת על שאנו יהודי� ולא חלילה וחס אינ� בני ברית"עליכ
 לרקוד ולזמר להשי) ילדי החביבי
(טייערע קינדערלא� מיינע "

?  בטיבה של שבת המלכההא� מביני� ה�? הא
 אי פע
 חשו בטע
 הטוב של חיי קדושה וטהרה, מקצת יי� שר� להרטיב את גרונ� הניחר

ה בכל "על כ� עלינו להודות לקב, יש לנו עול� הזה ועול� הבא ג� יחד, ואילו חיינו חיי נצח, כל יו
 שלה
 דומה לשל אתמול בלי כל משמעות

  ".עת שברא אותנו יהודי�

החדרי� וזמירות שבת מתנגני� מפה וכ� היו מרקדי� ומזמרי� כחצי שעה כשהזאטוטי� מטפסי� על גבו והוא נושא אות� בבית הקט� בכל 


  .ועד שליבא קריינדל לא הייתה נוטלת את הפיקוד ומשיבה את הסדר על כנו לא נפסקת לה השמחה על זה שה� יהודי�, כול

*  

בי
 מאחר והתוש, לא אחת מהל� היה זונדל בצוותא אחת ע� איב� פטריק שואב המי� הקתולי שדואג היה לצרכי התושבי� הגויי� של העיירה

זונדל פוקד את בתי היהודי� ומשנהו , היו חולקי� ביניה� את הבתי� המעורבבי� יחד, הגויי� מפוזרי� היו בי� היהודי� עד שנעשו דבוקה אחת

שכ� ג� היהודי� הפשוטי� נזהרי� מלקשור קשרי יתר ע� שאינ� , א� שאי� הרבה מ� המשות� בי� היהודי
 לגויי
. פוקד את בני עדתו הנוכרי�

  .עדיי� היו הללו מנהלי� שיחות קצרות ופעמי� א� ארוכות לצרכי היו� יו�, כדי שלא יבואו חלילה לידי מכשול, י בריתבנ

הוא חש קצת בבהלה אי� , כבר בתחילת היו� חש כיצד כוחותיו אינ� עומדי� לו וראשו קהה לחלוטי�, באותו סו� שבוע היה זונדל עיי� במיוחד

  ).לימודי הדת(וק באותו יו
 פתח איב� פטריק בשיחה מוזרה שגובלת בתיאולוגיה בדי. גופו מתבגר ובוגד בו

  ?הא� מותר לי לשאול אות� שאלה שלא מעניי� הנושאי� אות� אנו מנהלי� מידי פע�) זונדל(סונדל  "

מה ל� איב� קשישא מפטפט ": שאלו, כשבקושי רב כובש הוא את פיהוקו הרחב, למרות עייפותו הרבה, זונדל הסתקר� למשמע השיחה המוזרה

  ?הא� יש בכלל בעולמ� המצומצ� איזה תחו� התעניינות מעבר לסחיבת אסל המי�? בענייני� שאינ� קשורי� לעסקי הפרנסה

צמח ב� "אתה מעול� לא דיברת איתי על אליהו הנביא ועל המשיח , יש לי ידע רב מעבר להשגת�, א� ברצונ� לדעת: איב� מילא פיו בצחוק רב

מעול
 לא טרחת לעדכ� אותי על כ� שאת
 , או מעט על הנעשה בעיירה בחלק שלכ�,  כל השיחות של� סובבות א� ורק סביב הפרנסה"דוד

" סינגוגה"מצפי� לישועה ושאת� עתידי� לעלות לאר� ישראל ושיבנו לכ� בית מקדש ואת� יותר לא תחזרו לגלות ועל זה את� מתפללי� ב

  .שלכ
) בית כנסת(

עולה מחשבה ? אולי הוא אינו ערל אלא יהודי שמסתיר את זהותו, מהיכ� יודע אותו ערל על כל המושגי
 הללו,  עיניי� גדולות לרווחהזונדל פער

  .פראית במוחו

  "?הנה אתה בעצמ� בקושי יודע על הדת של� ואתה מתנשא עלי, חחח תפסתי אות� בחוסר או קוצר ידיעה. "איב� צחק למשבתו של זונדל

  ?מהיכ� יש לו ידיעה כה רחבה בנושאי� עמוקי� שכאלה, אבל מאיד� מציקה לו הסקרנות, מה לומר לאותו ערל,  ידע את נפשוזונדל לא

אמור לי את האמת מהיכ� שאבת , אוצר החכמה של� לא מתאי
 לערל אלא ליהודי מלומד, הא
 אתה יהודי או ערל, אמור לי את האמת איב�"

  "      ?את כל המידע של�

  .ראש כרוב או דלעת, לראשונה חייב הוא להודות שלא כל ערל, כל כ� שמח לראות את שותפו למקצוע חסר אוני�, איב� רווה נחת

ובכ� יש לנו כומר מלומד מאד ? א� תשאל מניי� לי ידע זה. ערל אני כהגדרת� מדורי דורות, איני יהודי כל עיקר, ובכ� ידידי היקר טעות ביד�"

שני� רבות , �"בי� היתר אנו לומדי� תנ, כאות תודה הוא מלמד אותי דברי
 רבי
,  בגלל שליחויות רבות שאני עושה לו חינ�,שמאד מקרב אותי

כ� למדתי מושגי
 , יש לי ראש טוב מאד והתפיסה שלי עדיי� מניבה פירות טובי�, אני יושב איתו ולומד את דברי הנביאי� והכתובי� שלכ�


רבי
 שקשורי
 ליהדות שלכ.  

לא אחת הוא זועק בתפילה בהתלהבות , טעיות יש לו למכביר, שבקושי הוא יודע לקרוא בסידור, מה יש לו לספר, זונדל הוריד את ראשו בבושה

ובשבת שמח הוא בשמחת השבת וקולו עולה " צללו כפורת במי
 חדירי
, אוי טאטע זיסר" "פוסח את עדי� ומשביע לכל חי� רצו�"עצומה  

ועוד טעויות רבות " שובר כל עצמותיו אחת מה� לא נשמרה"איי איי , או אז נשמע קולו ברמה בכל רחבי בית הכנסת, מחו במלכות�ברינה של יש

אלא שהשיבושי� כבר נבטו , המתפללי
 מעירי
 לו לא אחת על טעויותיו הרבות שגורמות לה� לצמרמורת רבה א
 לא לגיחו�, מהסגנו� הזה
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שני� מקרא ואחד תרגו� , וכ� נופל הוא שוב ושוב במהמורות הרבות של התפילה. עד שקשה לו לתק�, וקי
בקרבו והשרישו שורשי
 עמ

הדבר היחיד שיש לו בעולמו זהו , משניות מא� דכר שמיה, כי לימוד החומש גדול עליו בכמה מידות, מתבייש הוא להודות שאינו עושה זאת

כי אי� לו מושג בי� ימינו לשמאלו , הוא לא מסתכל בספר כפי שעושי
 אחדי
" רת המאורמנו"השיעור של רבי שמעלקא ליפשעס בספר הקדוש 


  .לפיכ� מקפיד הוא שלא להפסיד אפילו שיעור אחד, יש לו יכולת הקשבה בעל פה ובזה יפה כוחו, איפה אוחזי

ה "אמי ע, ל בטר� נולדתי"לצערי הרב נפטר אבי ז, אבל ג� אני לעומת� יחיד בי� היהודי� בבורותו, איב� אולי אתה יחיד במינ� בידיעות של�"

אבל הייתה יהודיה תמימה , ענייה מרודה הייתה ובקושי היה לה כדי לח� קיבר עבורנו, היו לה שמונה יתומי� לגדל, התקשתה לגדל אותי כיאות

, גאה אני על כ� מאד, מדופל
 אבל יהודי כהוג�� כ� גדלתי בור וע
 האר, שהיה א� הוא קשה יו
 ובקושי ידע להתפללה "עומסרה אותי לידי דודי 

את , ע� כל זאת אני יהלו�, כי באמת אנו ע� סגולה וג� א� אני יהלו� לא מלוטש,  אני ממ� לא להסתכל עלי מלמעלה ללמטהועל כ� מבקש

ה ילדיי לומדי� ויודעי� עשרות מוני� "ב, אני חוס� מפתי ומוסר את ילדיי למלמד ירא שמי� שמשקיע בה� רבות, אני מונע מילדיי, מה שאי� לי

  ".אני מקווה שכול� יהיו לא פחות תלמידי חכמי� מרבי שמעלקא ליפשעס מגיד השיעור שלי' בעזרת ה, יותר ממני

, ושלי לא ידע לענות עלי) הכומר(אבל אתה חייב למצוא לי הסבר שאני מתקשה בו וג� הגלח , סונדל היקר חלילה וחס לא באתי לגרוע מערכ�"

א� לא תמצא לי תשובה חושש אני שאת� הולכי� ע� הרבה דמיונות שלא , אז אולי תוכל להעביר את השאלה הזאת לרב� שיענה לי עליה


  ".יתממשו לה

  .נענה זונדל לאתגר שהוטל לפניו" אמור לי את השאלה ואני אראה להעבירה לרבי שמעלקא"

  "?הא� רק את� תהיו יהודי� ומה יהיה עמנו, יגיע בעתיד הגואל שלכ
א
 כפי שאת
 מתארי
 ש, ובכ� אמור לי סונדל היקר"

  .ענה זונדל תוהה על חברו שעושה מזה עסק גדול" אבל כמדומה לי שאת
 הגויי
 תישארו כ� , אי� לי מושג ברור"

עת שהמשיח יגיע כל הגויי
 יהפכו הוא בקי גדול בספרי
 שלכ
 והוא ידע לומר לי שבספרי
 שלכ
 כתוב שב, לא כ� אמר לי הכומר שלנו, ובכ�"

אבל הוא ידע לומר שהאמונה שלכ� אוחזת שכל הדתות , הוא אמנ� הבהיר לי שהאמונה שלנו סוברת לא כ�, להיות מאמיני� בבורא שלכ�

  ".תתבטלנה ותהיה רק אמונה אחת

  . רגל ועד ראשכשהוא סוקר אותו מכ�, שואל אותו זונדל" ?הא
 זה מכעיס אות� ואתה בא להציק לי על כ�"

  "?רק בא לשאול אות� איזה הגיו� מונח בזה, אני לא בא להציק ל�, לא"

מנסה זונדל לגמור ע� הויכוח " ?מה אכפת ל� במה שאנו כ� מאמיני�, א� אתה לא מאמי� במה שאנו מאמיני�, לא הצלחתי להבי� את שאלת�"

  .שמעבר לכוחותיו

  . כעס איב� על רעהו למקצוע"  דברי מדי רגעאולי תנסה לתת לי לדבר עד תו� ואל תקטע את"

  .זונדל שהיה בטבעו אד� טוב לב התנצל בפניו ידידו וביקשו להמשי� את דבריו עד תו�

מה , א� אכ� כפי שאת� אומרי� כל הגויי� יהפכו להיות ע� אחד ואמונה אחת ע� היהודי�: השאלה שאני רוצה שתציג לרבי של� היא כזאת"

א
 לא היה לכ
 שבת גוי מה היית
 עושי
 " שבת גוי"י אתה לא יכול שלא להודות שטוב לכ� מהשירות הנפלא שלנו כהר, תעשו בשבת קודש

הרי את� תקפאו למוות בלי שנבוא לחמ� לכ� את , ע� כל הדברי� הקטני� שאת� צריכי� מאתנו כמו להסיק לכ� את הבית ע� גזירי העצי�

שבת "א
 כ� חייבי
 את
 , רק אנו אלו שיכולי� לעזור לכ� בשבת, ת מערב שבת עד מוצאי השבתאת� מידי עניי� כדי להסיק את הבי, הבית

  " ?אז אי� את
 חושבי
 שלא יהיו גויי
 יותר בעול
" גוי

 ,לא להאמי� לכל סיפורי האמונה שמחדירי� בו, נראה היה שהוא רוצה בעצ� לגרו� לו, לפי המבט הלועג של איב�, השאלה ניסרה כהד מצלצל

  . לא יצטרכו יותר לשבת גוי כי ממילא כול
 לא ישמרו שבת, זונדל הבי� היטב שכוונתו הייתה לומר שא� כל היהודי� יתנצרו

אנחנו הרי עולי� לירושלי� עיר הקודש וש� אי� כפור , איזו שאלה מציקה יש ל�: "היה עונה לו בו במקו� כאיוולתו, א
 היה חכ
 וקצת ידע�

כפי [לכל מי שמדקדק במצוות ציצית  ,בכלל יש לכל יהודי אלפיי� שמונה מאות משרתי�" שבת גוי"ור ולא נצטר� כלל ללא נסבול מ� הק, כבד

הוא ג
 , אלא שלא קרא ולא שנה ולא ידע מה לומר". שבת גוי"ה� יעזרו לנו כל השבוע שלא נצטר� כלל לאיזו עזרה מ] במנחות' הנאמר בגמ

כ מה לו לדאוג לקור הסבירי "א, עצמו שעתידי� כל ישראל לעלות לאר� ישראל בה אי� כפור מנסר בעצמותשכח שרגע לפני כ� אמר לו איב� ב

  ". שבת גוי"כל זה שיי� רק לעבר בעת שהתגוררנו בגלות ויש את הגויי� שיעזרו מעט להקל על הסבל במתכו� של ? שחודר לעצמות

  .כה כדרכו של יהודילכ� ענה לו בשאלה הפו, א� פטור בלא כלו
 לא רצה להיות

כל יו� ראשו� אתה ר� טרו� נשימה לבית , אתה הרי מאמי� באמונת� לחלוטי�, לפי שיטת� הנוצרית, הבה נשאל אות� שאלה לא פחות קשה"

ש יבוא "שהישועה שתבוא תהיה בעת שהצלוב שלכ
 ימ, הוא הרי אמר לכ
 להיפ�, התיפלה שלכ
 ושומע את הדרשות התפלות של הכומר

הא
 , באותו זמ� ג� היהודי� יקבלו על עצמ� את האמונה שלכ�,  אתכ� וישפיע שפע אורה על כל העמי� לקבל את האמונה הנוצריתויגאל

  ?אני צודק או שרק נדמה לי שזה כ�


  .   חשוב שסונדל חברו ידע שיש ג� לנצרות גרסא מלאה וה� לא משתרכי� לאחור, איב� בחיוכו הגדול אישר לו את הדברי

היהודי
 ילכו יחד עמכ
 לבית התיפלה ביו
 ראשו� , כ ג
 את
 תהיו בבעיה קשה"א: "זונדל לא נותר חייב ובמענה חרי� השיב לו כגמולואבל 


  ".ואיש לא ידאג לכ

  .הוא השיב על כ� בתנועת ביטול, נראה שהתכונ� למענה הזה, איב� פר� בצחוק, א� שמחתו לא החזיקה מעמד
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את התצרוכת שלנו שאינה כל כ� גדולה אוכל , ביו� שבת אשאב כפליי� לשני ימי�, לזה יש פיתרו� פשוט, יבת מי
במה את� עוזרי� לנו בשא"

לכ� אנו , הרי ג� לשבת עצמה אינכ� מסוגלי� לדאוג מראש, אבל את
 לא תוכלו לפתור את הבעיה שלכ
, לספק בפעילות אינטנסיבית

, תמצאו בבעיה קשה וקשה לי להאמי� שתעמדו בזה" שבת גוי" כ� ברגע שלא יהיו לכ
 יותר א
, לחמ
 את הבית" גוי של שבת"מזומני� לכ� כ

  .סיי� את דרשתו בתרועת ניצחו�" ?על זה יש ל� מה לומר לי

 בצער רב, א� השאלה ניקרה בקרבו ולא נתנה לו מנוח, הוא ניסה לפשט את הדברי� לעצמו כדי לא להישאר חייב, זונדל חש עצמו מבולבל מאד

  .אבל הוא סייג את דבריו, הוכרח להודות שאי� בידו כל מענה נכו�

אבל כפי שאמרתי , לצערי הרב אני דל דעת ובינה ואי� בידי להתמודד ע� שאלות יותר פשוטות, לא עושה אות� צודק, זה שאני לא יודע לענות "

בלי נדר בעת שאגיע לשיעור , ידע מה לענות לאוויל כאיוולתוסביר להניח שהוא , להתמודד ע
 דברי
 מורכבי
 מאד ל� יש לי רב חשוב שיודע

  ".כדי שאוכל להשיב ל� תשובה הוגנת, אני מקווה שהוא יוריד את הדברי� לרמה שלי, אגש אליו לאחר השיעור ואשאל אותו על העניי�

זונדל החליט שאסור לו להניח לאיב� . ורנפרדו במגמה להיפגש למחרת ערב שבת ולשמוע מענה בר, שני הידידי� שנעשו קצת צהובי� זה לזה

  .להישאר ע� המילה האחרונה

אנחנו יהודי� מדורי דורות מיציאת מצרי� שאירעה לפני אלפי שני� בטר� חלמה , איב� עלי� לזכור שכרגע עדיי� האמונה של� לא ניצחה אותנו"

על חילול שבת אנו , ו מלעשות כל מלאכה באיסור חמור ביותרהוזהרנ" שמור את יו
 השבת לקדשו"ובתורתנו כתוב לאמור , הדת של� להיווצר

על כ� אני מזכיר ל� כי מחויבות� לנו הייתה , הלכ� לא נוכל לעשות שו� מלאכה בשבת, דבר שאצלכ
 לא קיי
 כלל, נענשי� בעונש מוות

  ".עי
 של� לחמ
 את הבית כפי הצור�על כ� נא לא לחלו� חלומות באספמיה ולהגיע בזמ� אצל כל הקבו, ונותרת ואתה השבת גוי שלנו

אותו ערל , לראשונה חש אי� עולמו שהיה מסודר עד עתה כיאות מתחיל להתערער, זונדל חזר לביתו סר וזע� ראשו כאב לו מרוב מחשבות


צליח למוסס את הוא הגיע לביתו כולו מבולבל וכעוס שאיזה ערל ב� ערלי
 ה. הצליח בשיחה אחת לזרוע בו זרעי ספק קלי
 בדברי חכמי

  .האמונה החזקה עליה נשע� כל חייו

וכי בגלל שאי� לי שכל חד ומטע� ידיעות מכובד נבחרתי ? הא� כל כ� חלוש אני באמונה שכל איזה גוי מגוש� יכול לשבור אותה ע� איזו שאלה"

אלא בשביל , ענה לשאלות השטות שלולא בשביל שאותו ערל לא יחשוב שאי� מ, א� עלי לברר את הנושא? להיות הכתובת לשאלות באמונה

  .ישמור ויחוס' זרעי הספק יעמיקו ויהרסו בי כל חלקה טובה ה, א
 לא כ�, עצמי עלי לדעת את המענה

�� הפתעות בדר� לש�עוד מלא אבל יש לנו . 'בפרק גרק זה תקראו את ? ת התשובה לכ� אצל רבי שמעלקאהא אכ� ימצא זונדל א

  .' בפרק ב� 
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ד ַעל ּקַ ר ּפֻ ן ָהֵעֻדת, ֲאׁשֶ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ ה-ֵאּלֶ י ֹמׁשֶ  (לח,כא) ּפִ

 
משה רבנו פיקד על מלאכת המשכן ואכן כל עם ישראל נטלו חלק במשכן, יש שנתנו 

עורות האילים ואת עצי השיטים וכן את הזהב והיו כאלה שנתנו את התכלת ויש את 
על זה הדרך, כל אחד מעם ישראל נתן את החלק שלו. היה רק אחד שלא נתן... היה זה 

  !...משה רבנו
 

כותב שהייתה נפשו של משה רבנו עגומה עליו ואמר 'כולם  )ויקרא רבה א', ו'(המדרש 
 ? ת תרומתו למשכןומדוע לא הביא משה רבנו א'. הביאו נדבתן למשכן ואני לא הבאתי

 
שמשה רבנו ידע שאם היה נותן  – )בספרו "דורש ציון"שליט"א (מסביר הרב בן ציון מוצפי 

לא היה נחרב לעולם! המשכן היה רק בתורת  ך,והיה לו חלק בכ -את תרומתו למשכן 
פיקדון אצל עם ישראל, וכאשר עם ישראל יחטא, העונש יהיה שיחרב המשכן. לכן 

ן ָהֵעֻדת" –נקרא המשכן  ּכַ " שנתמשכן בשני חורבנין על עוונותיהן של ישראל ומשכון ִמׁשְ
 .זה הוא כתחליף לתשלום האמתי, ולא תהיה חס ושלום כליה בעם ישראל

 
יוצא שהמקדש היווה כפרה לעם ישראל ואם היה משה רבנו בונה אותו, לעולם לא היה 

זו הייתה כוונתו של משה  חרב... וחס ושלום הייתה צריכה להיות כליה בעם ישראל.
 ! רבנו בכך שלא נתן את חלקו בבניית המשכן

 
ד ַעללכן מובא בפסוק " ּקַ ר ּפֻ ה-ֲאׁשֶ י ֹמׁשֶ " שמשה רבנו רק פיקד על מלאכת המשכן ולא ּפִ

העומד מן הצד ודאי יתמה, איך ייתכן שמשה רבנו לא רצה לתת לבניית  !נתן בפועל
לתרום... או שחס על כספו...? אך לאחר שאנו יודעים שמשה המשכן וכי אינו רוצה 

רבנו דאג לעם ישראל ואדרבה רצה שעם ישראל יגיע אל תיקונו, לכן לא נתן את 
 .חלקו

 
כאן אנו רואים שפעמים רבות גדולי ישראל עושים מעשים לא מובנים ואף תמוהים, 

תנו לא מבינים את אך האמת היא שכל דאגתם היא לכלל עם ישראל, ואנו מקוצר דע
 !...עומק דעתם הרחבה
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שפעם אחת סעד את ליבו בפת שחרית, לפניו היו שתי  - מסופר על ר' משה פיינשטין
שקיות חלב מחברות שונות ושתיהן היו ידועות בכשרותן המהודרת... והנה כאשר הרב 

רצה למזוג לעצמו חלב מאחת השקיות, החזיר חזרה את השקית ולקח במקומה את 
ה תלמידיו שראו מעשה זה הבינו שהרב לא סומך על הכשרות של החבר. השנייה

הראשונה. הדבר פורסם בכל אמריקה והשמועה עשתה לה כנפיים... כל בעלי העסקים 
חנויות, אולמות, בתי מלונות וכו' ביטלו עסקיהם עם אותה  -שסחרו עם אותה חברה 

 חברה. המצב הגיע לידי כך שהחברה עמדה בפני פשיטת רגל... 
 

 ? צד יוכלו לתקןבעלי החברה נכנסו אל הרב ושאלו מה מצא פגם בתוצרתם וכי
ר' משה פיינשטיין לא הבין מה הם רוצים... הוסיף הרב ואמר שעוד היום שתה מהחלב 

בררו מה גרם לאנשים !... שבבעלותם ואם רוצים ראיה שייגשו אל המקרר ויבדקו
התברר שהרב לא השתמש אז בחלב של אותה  ,לטעות שהרב אינו סומך על כשרותם

 ח!... .. אז שתה מהחלב שהיה כבר פתוחברה מכיוון שהחלב היה סגור.
 

כאן אנו רואים שאפילו בדברים פשוטים כל כך אין בני אדם מבינים את הרבנים 
הגדולים שכל מעשיהם לשם שמים, ואין אדם עומד על דעת רבו אלא לאחר שבעים 

ופעמים שהאדם חושב את עצמו ליותר חכם ומבין ואף מביא עצות על ימין  ...שנה
ד ואיך היה צריך להתנהג עם פלוני וכו' וכל מיני טענות שונות ומשונות ושמאל, כיצ

שהטעו את הרב, או לא הסבירו לו את התמונה במלואה... כאילו שאין הרב בקי  -כמו 
 !... ברמאות ובתחמנות של אנשי העולם הזה

 
ועיסוקם כמה אדם צריך להיזהר כאשר הוא מדבר על גדולי ישראל שכל מחשבותיהם 

אין הם עושים דברים כלאחר יד כהמון העם,  -הוא בלעזור לעוד יהודי ולכלל ישראל 
יהי רצון שנזכה להעריך את התורה . אלא הם עושים זאת לאחר עיון ומחשבה מעמיקה

את גדולי ישראל המנהיגים את העם בדרך בה הם ילכו ולא להרהר אחר  -ולומדיה 
עלון 'מתיקות ועריבות  – שליט"א הרב גדעון ראובןב כת(  !....מעשיהם שהם לשם שמים

 התורה')
 

י מֹ ד ַעל ּפִ ּקַ ר ּפֻ ן ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ הֵאּלֶ  (לח,כא) ׁשֶ
אין כמעט מי שניגש לדבר על פרשת פקודי ולא מזכיר את דברי רש"י על כפל הלשון 

שני פעמים, רמז למקדש  -המשכן משכן העדות  מיד עם תחילת הפרשה: "אלה פקודי
אכן, הדבר מבאר מדוע כפלה התורה ". בשני חורבנין על עוונותיהן של ישראלשנתמשכן 

ןאת המילה " ּכַ ". אולם עתה עולה שאלה אחרת: הקב"ה רוצה ללמדנו שהמקדש ִמׁשְ
פעמיים בעוונותיהם של ישראל, האם לא היה זמן מתאים יותר מלעשות זאת,  יתמשכן

 ? אלא בהקמת המשכן שהוא יום של שמחה
 

שיח בין -המספר על דו )הובאו ברש"י בראשית ו, ו( המדרש דברייא את וביותר מכך, נב
שרצה לקנטר אותו, וכך שאל אותו רשע: "אין אתם  רבי יהושע בן קרחה לאפיקורס אחד

שעתיד הוא  מודים שהקב"ה רואה את הנולד?" ולכן בשעה שברא את העולם כבר ידע
אם כן, בשעה שהחליט הקב"ה  להיחרב במבול, כעבור זמן, בשל מעשי הרשעים. מדוע,

שאל אותו רבי  .אל לבו. בעוד שידע שזה עתיד להיחרב נתעצב –להביא מבול לעולם 
שאל רבי  ,"נולד לך בן זכר מימיך?" השיב האפיקורס בחיוב. "ומה עשית?")האם(יהושע: 

ושימחתי את הכל", השיב הכופר שלא הבין מה העניין לשאלתו. עתה  יהושע. "שמחתי
 )של בן זה(יודע שסופו  מנו של רבי יהושע לבאר לו את השאלה: "ולא הייתהגיע ז

אין מקום  –למות?" ולפי שאלתך, כאשר יודעים מראש שהדבר לא יתקיים לעולם 
 .שאין מקום לעצב בסוף לשמחה בתחילה, כפי

 



  3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אבלא". כאשר  -חדוותא, בשעת אבלא  -האפיקורס ירה בלי לחשוב: "בשעת חדוותא 
למרות שידענו על כך מראש  –וכאשר מגיע הזמן , תמקדים מה יהיה בהמשךשמחים לא מ

 .עסוקים בעצב משום שזה מעציב. בכך השיב לעצמו תשובה על שאלתו –
 

אנו נשוב לדברי רש"י על המשכן שנתמשכן בעוונות ישראל, אם התורה מלמדת אותנו שבזמן 
  ?ועוד טרם שנחנךאפוא להזכיר את חורבן המקדש  שמחה צריך לשמוח, מה שייך

 
 ):'ברכות ח(חז"ל מלמדים אותנו  :מצאנו ביאור נפלא בספר "דברי ישראל" של הרבי ממודז'יץ

"מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה 
ולפי האמור, . דהיינו, שהעוסק בתורה כביכול מכין מקום לקב"ה בו תשרה השכינה". בלבד
שכפילות המילים "המשכן משכן" לא נועדה לצער את בני ישראל בעת בניית המשכן  נבין

ה ְפקּוֵדי להיחרב, אלא אדרבה לשמחם, וכך בישר להם משה: " ולספר להם שהוא עתיד ֵאּלֶ
ן ּכָ ׁשְ ן ָהֵעֻדתבעוונותיכם, עדיין " ", גם כאשר ייפקד ויחסר מכם המשכן שיתמשכןַהּמִ ּכַ ", ִמׁשְ

 ידי לימוד התורה, למרות שהמקדש עצמו לא יהיההקב"ה מעיד שהוא ישכון בתוככם על 
בלימוד התורה הדבר מתבטא אכן בנחמה כפולה: הלימוד  .קיים. וזוהי שמחה גדולה לישראל

בלבד, אלא ש"פקודי  הוא מקום להשראת השכינה ומילוי החיסרון בהעדר המקדש, ולא זו
ה' ישרים משמחי לב", והתורה משמחת את היהודי אף באופן פשוט הניתן להרגשה בחיי 

 לוי')מתוך העלון 'פניני בית (. יום-היום
 

 …חשבון דורשים רק מדברים שבקדושה, אף פעם לא מהעגלים
  

ן ּכָ ׁשְ ה ְפקּוֵדי ַהּמִ   (לח,כא) ֵאּלֶ
 

וצריך ביאור, מדוע לא מסר  בנין המשכן.משה מוסר דו"ח על כל משקל הכסף והנחושת של 
משום  יש מפרשים דלא ניתן היה למסור חשבון על הזהב משה דו"ח על הנעשה בזהב?

שארון העדות היה עשוי זהב, ולא ניתן היה לשוקלו היות והארון נשא את נושאיו ולא היה 
 לו משקל עצמי.

 
אהרון להיכן הלך כל זהבם, שבסך חשבון מ עושי העגל מדוע לא ביקשו :מקשה הגר"ז סורוצקין

 הכל מכל כך הרבה כסף וזהב יצא כזה עגל קטן? רק מבוני המשכן יש לבקש חשבון?
 

לא מבקשים חשבון מכל מיני 'עגלים' מן האוניברסיטה  ומענין, מציין הרב שאף בימינו כן,
 -מכבשת הרשוהתיאטרון והספורט ששם נשפך כסף כמים ללא צורך וללא קריטריונים, ורק 
  הישיבות הקדושות תמיד מבקשים חשבון ורוצים לדעת לאן כל אגורה הלכה?

 
כל יהודי רוצה  הרמב"םשאכן דבר זה נובע ממקור קדוש, שכפי שלימדנו  אלא מבאר הרב

לעשות בתוך תוכו רצון ה', ולכן כשמתפתה ותורם ל'עגל' ליבו אחר כך נוקפו והוא לא כל כך 
 לצדקה כשתורם אולם …מקפיד ומדקדק לאן כל אגורה הולכת שלא יחשב הדבר לעוון

 !נצח היא כאן אגורה שכל יודע הוא שכן, לתעודתה תגיע אגורה כל שאכן לו חשוב
 

לעומת הקדושה. כמו שהוא משקיע בקרמיקה  –בחייו שיש חולין ועגל האדם צריך לדעת
ווילונות ותאורה וכו' בביתו, כן הוא צריך להשקיע בכל דבר שבקדושה. שלא יגיע למזוזות 

 . ברוחניות כך -בגשמיות ההשקעה כפי …ויתום כספו
 

, ענתיקה ברכב או ישן בפלאפון מסתפק לא אדם. ביותר הטוב את דורשים אנו בגשמיות
, נאות תפילין אחר תהדר במצוות גם כך …העשרים משנות במטבח או לפול מט בבית
 .פקפוק ללא כשרים ומוצרים, למהדרין מינים' ד, מהודרים ספרים, נאה ציצית
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 הרב יצחק זילברשטיין שליט"א - מאכל לחתולה כדי שתצא מהחצר ליתן
 

החצר,  שבפינת הבחינומעשה בילדים שביום שבת קודש עמדו לשחק בחצר ביתם, ולפתע 
כידוע, החתולה חוששת מאוד לשלום גוריה, טנים. עומדת חתולה ומטפלת בגוריה הק

סה לאיים או נשלופות על מי שחושבת שמ נייםועלולה להסתער בחמת זעם ובציפור
 להם.  נכללהת

 
סות לנהילדים שאין זה שייך כלל לשחק בסמוך לחתולה, ובוודאי שלא  ינומשכך, הב

 ני, והכריז בפלבןלהוציאה לחוץ. אחד הילדים, משה שמו, מיהר להביא מהבית גביע של 
..", משה התכוון להעמיד חבריו: "כעת תראו כיצד אגרום לחתולה וגוריה לעזוב את החצר.

החתולה, כדי שהיא תצא החוצה וכך יוכלו לשחק  נילמול עי ,את גביע האשל מחוץ לחצר
 ללא כל חשש היזק. 

 
אלא, שכאן קפץ הילד ישראל וטען: הלוא קיימת הלכה (בשו"ע סי' שכ"ד סעיף י"א), שבעלי 

האדם צריך לדאוג ו בעלי חיים שאין נותיהם מוטלים על האדם (דהיינחיים שאין מזו
אסור להאכילם בשבת! ואם כן,  - (לספק להם מזון, כגון חתולים שמצוי להם מזון מן ההפקר

ובאו הילדים לשאול, האם אכן ?) ותנשמצויים לה מזו(  החתולה נימאכל לפ להניח נוכל כיצד
 ?המאכל לפיה נתינת אסור 'לסלק' את החתולה על ידי

 
 :תשובה

 
ותיהם מוטלים על האדם, הוא משום נלהאכיל בשבת בעלי חיים שאין מזוטעם האיסור 

ם', טירחה נולטרוח כדי להאכילם, הרי זו 'טירחה לחי, ותיהם מצויים להם מההפקרנשמזו
וכל לומר, שכאשר יש לאדם צורך ). וממילא נשם ס"ק כ"ט נ"במש( ה לצורך השבתנשאי

ם עלול להזיק, או שמרעיש ומיילל מסויים להאכיל בעל חי, כגון במקרה שבעל החיי
ת ינתנקיו והפרעותיו, הרי שנזהאדם מ ינתלהבעל חי  לפניהמאכל  ידי נתינתוכדומה, ועל 
זק, ולכן מותר נצל מצער וינטירחה לצורך הבעל חי, אלא לצורך האדם, כדי לה נההמאכל אי

ובפסק"ת שם בוטשאטש סי' שכ"ד, בערוך השולחן שם ס"ג, ' הדבר (יעויין ב'אשל אברהם
 '). 'אות ג

 
 .החתולה מאכל כדי שתצא מהחצר לפני: מותר ליתן לסיכום

 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל, עדן בת גילה.
 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי, קורל בת סיגל.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  בן מסעודה,יפה, אילן 

 עזיזה.
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 

קאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה רחמים בן מורוור ז"ל, יחז
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  דבורה בת מרים ז"ל. ,ז"ל

שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
"ל, ירושה בת רות תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז

זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אברהם בן חנה  ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל, אסתר בת מרים ז"ל, רות בת יוכבד ז"ל.

 
 



              
    

פקודי  • 227  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (לט, לג) ויביאו את המשכן אל משהה
דברים תקנו  במדרש תנחומא כותב על פסוק זה: "ילמדנו רבנו כמה

דברים אמרו מפני דרכי שלום:  מפני דרכי שלום, כך שנו רבותינו אלו
 ."וי ואחריו ישראל מפני דרכי שלוםחריו לוא כהן קורא ראשון

מפני דרכי שלום  לכתחלה, תלמיד חכם צריך היה לעלות ראשון, אך
עוד  מה הקשר בין המדרש לפסוק? קבעו שכהן יקרא ראשון וכו'.

מכל אדם, מדוע  שואל המהרי"ל דיסקין: משה רבנו, שהיה עניו
משא כבד לפניו את המשכן, שהיה  הטריח את בעלי המלאכה להביא

היה עליו  ומתרץ: אם משה רבנו היה הולך לראות את המשכן, מאד?
אחד, והאחרים היו  להתחיל לראות מעשי ידיו של בעל מלאכה

לסוף. משה רבנו הורה להביא את  נעלבים, משום שהשאיר אותם
יוצר באפן טבעי תור, כי בעל המלאכה שבא  המשכן אליו, ואז

מכאן מובן הקשר של  יפגע. יעמוד ראשון, ואף אחד לא ראשון
להביא לפניו את המשכן משום דרכי  הפסוק למדרש: משה אמר

 המדרש ואומר: "ילמדנו רבנו כמה דברים תקנו מפני שלום, ומוסיף
  (לאור הנר)  .דרכי שלום..."

צוה ה'  וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר
  (לט, מג) כן עשו ויברך אתם משה

המלאכה והנה  ז תיח כתוב: "וירא משה את כלבילקוט שמעוני רמ
מה היא הברכה  -אתם משה  עשו אתה כאשר צוה ה' כן עשו ויברך

כך ברכן: ה' אלהי אבותכם יסף עליכם  שברכן?...רבי מאיר אומר,
   פעמים". ככם אלף

מבאר  המשכן? מדוע בחר משה דוקא בברכה זו בסיום מלאכת
 מבאר, שבסיום רמז תכ)ה'פנים יפות': במדרש (ילקוט שמעוני 

בחצר המשכן, וכשראו את האש  מלאכת המשכן עמדו כל בני ישראל
 ואוכלת על המזבח את חלבי הקרבנות, השתחוו יורדת מן השמים

המשכן היה  והשתטחו על פניהם, ולמרות שכל גודלה של חצר
אחד מהם היה מקום  חמישים על חמישים אמה, נעשה נס ולכל

כדי להשתחוות בפשוט ידיים  ממוצע ארבע אמות הדרוש לאדם
רחב  - עתה נחשב: לפי הכלל הידוע ש'גברא באמתא יתיב'  ורגלים.

מבני ישראל היה  צע של אדם הוא אמה, צריך לומר שכל אחדוממ
כדי להשתחוות. אם נחלק את  צריך שטח של אמה על ארבע אמות

על חמישים אמה] לרצועות ברוחב אמה  חצר המשכן [חמישים
יוכלו  ארבעים ושמונה אמות, בכל אחת מהרצועות הללו ובאורך

לאיש] ובכולן יחד  להשתטח שנים עשר איש [אמה על ארבע אמות
ארבעים ושמונה]. כיון  שש מאות איש [שתים עשרה כפול

ושמונה אמות מאורך חצר המשכן, נותרו  ארבעים- שהשתמשנו רק ב
 החשבוןרצועות בנות אמה על חמישים אמות שלפי  לנו עוד שתי

שבדרך  דלעיל יכלו להשתטח בהן עשרים וחמשה איש, ונמצא
מאות עשרים  שש - הטבע לא היה מקום בחצר המשכן אלא ל

שש - כיון שמנין בני ישראל באותו זמן היה כ וחמשה איש בלבד.
אלף  ושלש אלף איש (לעיל, לח, כו) ובצרוף עשרים ושנים מאות

אלף איש, נמצא  וחמששש מאות עשרים  –הלויים (במדבר ג, לט) 
פי אלף משטח חצר המשכן,  שהיו בני ישראל זקוקים לשטח הגדול

  ומכיון   ורגלים. להשתחוות בפשוט ידיים  כדי שכל אחד מהם יוכל

  

להכיל, לכן, לא היתה  שכבר היו פי אלף ממה שחצר המשכן יכולה
שעה, אלא: 'ה' אלקי אבותכם יסף  ברכה מתאימה יותר לאותה

  )(שם. אלף פעמים' עודעליכם ככם 

 לכאורה יותר היה ראוי שיתן להם את ברכתו רק בגמר הקמת  שם.
 המשכן, שאז יווכח עד כמה אכן דקדקו בהכנת הדברים כתיקונם
 שיהיו מתאימים למשכן, ומדוע הזדרז איפוא לברכם כבר עם סיום

  מלאכתו של כל אחד ואחד בטרם שהוקם המשכן על מכונו?
נגר  בנוהג שבעולם, כאשר - ריאל זאב מרגליות אומר רבי גב -אלא 

שכבר גמר  מקבל עליו לעשות דלתות, חלונות וכיוצא באלה, הנה אף
כל הסכום  להכינם כיאות, עדיין יעכב בעל הבית מלשלם לו את
בבנין עצמו,  המגיע לו, עד שיעמדו הדלתות והחלונות על מכונם

בעת התקנתם. לא  שכן אפשר שיזדקקו עוד לתיקונים ושיפורים קלים
היו בסיוע צמוד מהשמים,  כן במלאכת המשכן, כיון שכל מעשיהם

לב לעשות כל מלאכת", שפירושו  וכלשון הכתוב: מלא אותם חכמת
ומתכונתה בדיוק עצום, היה ברור שלא  לעשות כל מלאכה כמדתה
בעת הקמת המשכן. לפיכך לא עיכב משה  יזדקקו עוד לשום תיקון

גיעה להם עד גמר הקמת המשכן, רק מיד כאשר המ רבינו את ברכתו
בלא  - את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ה'"  "וירא משה
  )משלחן גבוה(  לכך "ויברך אותם משה" -ויתר  שום חסר

  (מ, כ) ויקח ויתן את העדת אל הארן
ויש להבין מדוע בכל סדר הבאת כלי המשכן אל המשכן כתיב רק 

ולא כתיב מקודם ויקח אף דודאי דלפני  "ויתן" "ויפרוש" "ויבא"
  ההבאה היתה לקיחה, ואילו בלוחות הברית כתיב "ויקח" ויתן.

וי"ל, דבכל הכלים אין דינים מיוחדים באופן ובצורת לקיחתם ומשום 
הכי לא כתיב בהם ויקח דאין באופן הלקיחה כל נפק"מ לדינא. 

ם הלקיחה משא"כ בלוחות דהוו להו דין ספר תורה ובספר תורה בעצ
וכן  ,ובפניה לפנות איתה לימין דוקא ,יש דינים דצריך ליטלו בימין

ולכן עצם  ,הכל כפי שנפסק בשו"ע או"ח סי' קמ"ט ,צריכים ללוותה
  (טעמא דקרא)  הלקיחה נחשבת לעבודה ולכן כתיב בלוחות "ויקח".

  לא)-ל (מ,וישם את הכיור... ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו 
ב דוקא בכיור "ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו" ויש להבין מדוע כתו

דבר שלא כתוב בכלים אחרים, כגון בשולחן שלא כתוב בו וערכו 
ערך להם משה ואהרן ובניו, או במנורה דלא כתוב בה שהעלו עליו 

עליה נרות משה ואהרן ובניו, וכן במזבח הקטורת לא כתוב שהקטירו 
ה מדוע בכיור ראה עליו קטורת סמים משה ואהרן ובניו, וא"כ קש

הכתוב לנכון להזכיר את משה אהרן ובניו. וי"ל דהכא לא באה 
התורה לספר על מעשה הרחיצה של משה ואהרן ובניו, אלא התורה 
באה לחדש לנו את שיעור המים שיש לתת בכיור, דהשיעור הוא 
שיהיה בו כדי לקדש ארבע כהנים, כדאיתא בזבחים כ"א: א"ר יוסי 

ר שאין בו כדי לקדש ממנו ארבעה כהנים אין ב"ר חנינא כל כיו
מקדשין בו, שנאמר ורחצו ממנו ממנו משה ואהרן ובניו דמשה 
ואהרן ובניו דמשה ואהרן תרי "ובניו" מיעוט רבים שנים, וא"כ י"ל 
דהכא לא מיירי מעצם עובדת הרחיצה של משרע"ה, אלא כדי ליתן 

דאורייתא)(שם, הובא ביקרא שיעור לכיור כמה מים יהיו בו. 

  

  ?בפרשתינו היכן הוזכר החורבןצ                                                                   
 

 מאוצרות הפרשה 

  פר"ש  חידה          





 

 

 

  

ה ְפקוּדֵ   ה  מובא במדרש שבני ֵאּלֶ י ֹמׁשֶ ד ַעל ּפִ ּקַ ר ּפֻ ן ָהֵעֻדת ֲאׁשֶ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ י ַהּמִ
ישראל חשדו במשה רבינו בעניין נדבות המשכן, לכן הוצרך משה לערוך 
לפניהם את"פקודי המשכן" ולהראות להם חשבון מדוקדק שכל הכסף והזהב 

של בני ישראל הגיע בשלימות למלאכת המשכן. ותמוה איך עלה על דעתם 
חשד כזה, וכי לא ידעו שמשה רבינו בז לכסף ולזהב, האם לא ראו שבזמן 
יציאת מצרים, כשכולם היו עסוקים בביזת מצרים, לא נתעסק משה רבינו כלל 
בכסף ובזהב אלא עסק במצוות העלאת ארונו של יוסף הצדיק. ויש לומר 

משכן מוקם כולו שכוונה אחרת לגמרי יש כאן, בני ישראל ידעו והבינו שה
מתרומותיהם, אולם תרומה שלא ניתנה בלב שלם ובכוונה זכה לא תוכל 
להיכלל בבנין הקדוש.משום כך היו רבים שהרהרו לעצמם, מי יודע אם 
התרומה שנתתי נכנסה ונכללה בבנין המשכן, לכן באו כולם אל משה רבינו 

ה דעתם עד לבדוק ולברר איזה מן התרומות נותרו ללא כל שימוש, ולא נח
שערך משה רבינו לפניהם את החשבון המדויק והוכיח להם כי כל התרומות 
 נכללו לבניית המשכן ולא נותר מאום ללא שימוש. 

 (הרה"ק מראדומסק זי"ע בעל ה"תפארת שלמה)  
                                                    

ה: ״מה בירכם״ ״יהי רצון שתשרה שכינה במעשי  ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֹמׁשֶ
ויש לתמוה הלא ה' יתברך ציוה ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״ (רש״י).ידיכם״

וגילה כי רצונו להשרות שכינתו בינינו, אם כן מה היו צריכים עוד לברכתו 
י תנאי התנה הקדוש ברוך הוא ״ושכנתי בתוכם״ של משה? ויש לומר שהר

אימתי ״ככל אשר אני מראה אותך״ ״וכן תעשו״ כאשר גם אתם תהיה כונתכם 
ככונתי. והנה מי שיש לו איזה פניה, שהוא מתנדב זהב כדי שיתכבד על ידי 
כך, נמצא שלא כיון כראוי בנתינת הזהב, לכן ״ויברך אותם משה״ שתהיה 

כדי שתשרה השכינה ביניהם, ולא תעלה בשום פעם  מחשבתם רק לשם שמים
מחשבה בלבם בשביל כבוד ותפארת. וזוהי הברכה שברכם ״יהי רצון שתשרה 
ברכה במעשה ידיכם״ שלא יהיה רצונכם וחפצכם אלא רק שתשרה שכינה 

 (כתב סופר)                   במעשה ידיכם, ורק לאחר מכן הוקם המשכן .  

 
ן ָעׂשוּ ַוְיָבֶרְך ֹאָתם  ה ה' ּכֵ ר ִצוָּ ֲאׁשֶ ָלאָכה ְוִהּנֵה ָעׂשוּ ֹאָתּה ּכַ ל ַהּמְ ה ֶאת ּכָ ַויְַּרא ֹמׁשֶ

ה: לכאורה יותר היה ראוי שיתן להם את ברכתו רק בגמר הקמת המשכן,  ֹמׁשֶ
דקדקו בהכנת הדברים כתיקונם שיהיו מתאימים שאז יווכח עד כמה אכן 

למשכן, ומדוע הזדרז איפוא לברכם כבר עם סיום מלאכתו של כל אחד ואחד 
בנוהג שבעולם, כאשר נגר מקבל ויש לומר :בטרם שהוקם המשכן על מכונו?

עליו לעשות דלתות, חלונות וכיוצא באלה, הנה אף שכבר גמר להכינם כיאות 
את כל הסכום המגיע לו, עד שיעמדו  עדיין יעכב בעל הבית מלשלם לו

הדלתות והחלונות על מכונם בבנין עצמו. שכן אפשר שיזדקקו עוד לתיקונים 
ושיפורים קלים בעת התקנתם. לא כן במלאכת המשכן, כיון שכל מעשיהם 
היו בסיוע צמוד משמים, וכלשון הכתוב ״מלא אותם חכמת לב לעשות כל 

דתה ומתכונתה בדיוק עצום, היה יממלאכת", שפירושו לעשות כל מלאכה כ
ברור שלא יזדקקו עוד לשום תיקון בעת הקמת המשכן. לפיכך לא עיכב משה 
רבינו את ברכתו המגיעה להם עד גמר הקמת המשכן, רק מיד כאשר ״וירא 

בלא שום חסר ויתר  -משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ה׳״ 
 )"לצז רבי גבריאל זאב מרגליות פנינים משולחן גבוה בשם(לכך "ויברך אותם משה״. -

 
ָכל כִּ  ָרֵאל ּבְ ית ִיׂשְ ְהֶיה ַלְיָלה ּבֹו ְלֵעיֵני ָכל ּבֵ ן יֹוָמם ְוֵאׁש ּתִ ּכָ ׁשְ י ֲעַנן  ד' ַעל ַהּמִ

ַמְסֵעיֶהם: על המשכן יומם ואש תהיה לילה וגו׳(מ, לח)רמז הוא שבכל המסעות 
והטלטולים שעברו ישראל בנדודי גלותם יזכרו תמיד כי ה׳ יתברך לא יטשם 

ק בעת ״יומם״ כשעמוד הענן שליח ה׳ הולך לפניהם ומנחה ולא יעזבם, לא ר
אותם במדבר הגלות, אלא גם בעת ״לילה״ בזמנים קשים וחשוכים של ענויים 

יהיה עמוד הענן כ״אש״ אשר תאכל את כל הקמים עלינו לרעה,  -ורדיפות 
  (אבני אזל)          והקדוש ברוך הוא לא יטשנו לעולם ועד.              

מקלם שב מתפילת ערבית, היה זצ"ל בלילי שבתות כשהיה רבי שמחה זיסל 
נוהג לשהות זמן מה ליד פתח הבית ולהתבונן על כל ההכנות לשבת שערכו 

כדי לא  -לכבודו. על השולחן וכליו הנאים, ועל מיני המטעמים והמעדנים 
להיות כפוי טובה לאשתו, שטרחה כה רבות בשבילו, ולהכיר את חסדה. 

 המוסר״) (״תנועת
 

בבשורה הרעה על פטירת רעייתו,  זצ"ל מיד אחר שנתבשר רבי יצחק הוטנר
הוא נפגש עם הרופא הראשי שטיפל ברבנית. הרופא לא מצא לעצמו מקום 

(בהראותו על מקום  וחש באי נעימות. אך רבנו פתח בדברים: ״אתה רואה
רק עכשיו קרעתי קריעה, וברכתי דיין האמת... בכל זאת, תדע  -הקריעה) 

שאני מכיר טובה לכבודו, על כל המאמצים וההשתדלויות שפעל בטיפולה.״ 
  הרופא עמד נבוך, מעולם לא שמע דיבורים כאלו ברגע שכזה...

 )רבי יצחק הוטנר זצ"לעל כרון י(ספר הז
 

זצ״ל, עירנות רבי בן ציון אבא שאול, ראש ישיבת ״פורת יוסף״ ו להיתה ל
כשחזר לישיבה בפעם הראשונה לאחר ורגש מיוחד להכרת הטוב לזולת.
היה עדיין חלש מאוד, והיה רבי בן ציון שחלה, ערכו לו שם קבלת פנים. 

קשה עליו הדיבור, ובכל זאת אסף את כולם שישמעו כמה מלים. ואמר: 
להודות לכם על שהעתרתם בעדי לפני בורא עולם,  רבותי, אני רוצה

התפללתם לרפואתי, וברוך ה׳ תפלתכם נתקבלה. תדעו לכם שע״י התפלות 
שלכם הורדתם את נשמתי חזרה לגוף, ועל זה אני מודה לכם ואומר לכם 

 )(ילקוט הכרת הטובתודה רבה, תודה רבה... 
 

ת ידויין מאד במצמעודו היה רבי יואל טייטלבוים, הרה״ק מסאטמאר זי״ע, מ
ה לו פעם איזה טובה או קורת רוח, היה מרגיש הכרת הטובה, ומי שעש

ל ימיו בבעל חובה לאותו האיש ותמיד היה מבקש ענינים שיוכל כבנפשו 
ר חסד אבותם מה כלשלם טובה לאיש חסדו, וגם לדורות אחריהם היה זו

ה הכי גרועה ידשעשו לו פעם נחת רוח. ולעומת זה היה נחשב בעיניו למ
ובת חברו, ועל ענין זה היה מקפיד דות הרעות, מי שכופר בטימכל המ

ובדבר זה נתעלה ר׳ יואל זי״ע במלוא שיעור קומתו, עד שגם אלו מאוד.
שעמדו מחוץ לתחומו, ספרו בהתפעלות, כי מי שעשה פעם טובה להאדמו״ר 
מסאטמאר, אין הוא יודע את נפשו איך וכמה לשלם לו, וכל ימיו בדעתו 

 (מושיען של ישראל) עומד שעדיין לא עשה דבר לאיש טובתו.

 
, נאמן בית זוועהיל: ״בכל זצ"ל פר אחד מתלמידי הרה״ח ר׳ אליהו ראטהיס

ערב ראש חודש, בהיותנו במערת המכפלה הייתי עד למחזה מרהיב ביותר 
שריגש אותי מאד: ר׳ אליהו היה ניגש לקבר המצויין עליו שהוא של רבקה 
אמנו ע״ה, התעכב שם מעט, ובקול נרגש היה מכריז: עלינו להודות לך, 

ו ע״ה ליטול את הברכות אמנו היקרה, על העצה הטובה שנתת ליעקב אבינ
מיצחק אבינו, לו לבניו אחריו, שלא יעברו חלילה לעשו הרשע. מברכות 
אלו נהנים אנו, כלל ישראל, עד היום הזה. ר׳ אליהו סיים לומר את דבריו 
המרגשים, שהעלו דמעה בעיני שומעיהם, ועזב את המקום בהכנעה ובכובד 

ה מבקר בקברי אבותינו ראש. זה היה מנהגו מדי חודש בחודשו בעת שהי
 (איש חסיד היה)ואמותינו במערת המכפלה. 

 
בעל ״יסוד ושורש העבודה״ כותב: על כל טובה  זצ"לרבי אלכסנדר זיסקינד,

ן גדולה ובין קטנה, הייתי נותן לה׳ יתעלה, שבח והודאה שהגיעה אלי, בי
ו׳. כבשמחה עצומה. ואפרט מעט מהם כי רבים הם ואי אפשר לפורטם.. ו

כאשר נחלש כאב השינים שהיה לי, הייתי נותן שבח והודאה בשמחה 
עצומה בלשון זו: ״מודה אני לך יוצרי ובוראי, יתברך שמך בפי כל חי, 

 (בצוואתו)הגדול״.  ששלחת לי רפואה לכאבי
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בר מצוה כי  סעודתל זי"עפעם איחר כ״ק אדמו״ר מסאטמער בעל דברי יואל 

פתח פיו בחכמה להסיר מבעל השמחה טרוד באסיפת רבנים חשובה. ההי
להזדרז  על האיחור דהנה אצל המון עם המודרנים באמת צריכיםלישת דעתו ח

ו] אינו בר מצוה כבר [ח״ לבוא לשמחת הבר מצוה בעוד מועד כי אחר הסעודה
  אם מאחרים הרי ישאר בר מצוה כל ימיו. אבל כאן בבר מצוה חשוב והגון גם

 )"יפה שיחתן" (

 
 

שמצא ששמות  )ר״ח סמעטנמצא דבר נפלא בשם אחד מקדושי השואה (ה
ארבעה טורים שחיבר רבי יעקב בעל הטורים, מכוונים לגימטריא של סך הכל 

״אורח חיים״ עולה במנין מאתיים ןא החשבוהסימנים שבארבעה חלקים, וכך הו
שמונים ושלוש. ״יורה דעה״ עולה במנין שלוש מאות. ״אבן העזר״ עולה במנין 
שבע מאות ושמונים ושבע. ״חושן משפט עולה במנין שבע מאות ושמונים 
ושבע. סך הכל עולה במנין אלף שבע מאות וחמש. ואם ניקח סך הכל מספר 

כמנין זה. שהרי באורח חיים יש שש מאות  גם כן הסימנים בכל הטורים עולה
ותשעים ושבעה סימנים. וביורה דעה יש ארבעה מאות ושלושה סימנים. ובאבן 

ארבע  גם כןהעזר יש ארבע מאות עשרים ושבעה סימנים. ובחושן משפט יש 
מאות עשרים ושבעה סימנים. וביחד הם עולים למספר אלף שבע מאות וחמש, 

 רח חיים, יורה דעה, חושן משפט ואבן העזר. כמספר העולה משמות או
 (אוצר הידיעות)

 
 

יגיעה ועמל. זכורני שבעירתנו  על ידיגם כח הזיכרון שבאדם הוא מעלה הנקנית 
היה זקן אחד שסיפר בזקנותו מה שראה בילדותו, איך שקיסר רוסיא עבר דרך 
העיירה לפני שבעים שנה. והנה תיאר הזקן הזה את התמונה המרהיבה עין, 
שהעגלה היתה רתומה לשני סוסים לבנים והנהג היה לבוש מדי צבא עם כובע 

ראה הנהג עם לחייו האדומות איך שישב על מרובע חבוש לראשו, אף תיאר מ
דוכנו עם המושכות בידו ועוד סימנים מובהקים כאלה. וכה עמד לו לזקן כח 
זכרונו זמן רב של שבעים שנה. ולהיפך יש שמי שהוא שואל אותך אם פגשת 
את בנו ברחוב ואשר באמת ראית אותו הרבה פעמים, אבל לא שמת לבך לו 

י שהזקן הזה שזכר בזקנותו כל הפרטים של החגיגה ולכן אינך זוכר אותו. הר
ההיא, עת עבר הקיסר דרך העירה הוא רק מפגי שילדות היתה בו אז והשתוקק 

בלבו בילדותו עד שלא שכחו  טבשעת מעשה לראות את הקיסר והדבר נחר
אפילו בזקנותו.כן הוא ברבי אליעזר בן הורקנוס שנתן דברי תורה על לבו 

שאפילו דבר אחד מדברי תורה לא שכח, ממש בור סוד, בהשתוקקות רבה עד 
 הטנתאהבה התורה עליו עד שנעשית חרו שכל כךוזה אות על חביבות התורה, 

על לבו, וזוהי מן המתנות הטובות שעל האדם להדבק בהן ושאינן נקנות אלא 
 )מעשי למלך ־חפץ חיים עה״ת(ביגיעה.     

 
 

 איך יתכן שמפטירים שתי שבתות רצופות את אותה הפטרה? שאלה:
מפטירים באותה ת (פורים משולש) בשבחל להיות אדר בו "אם יום ט תשובה:

שבת בכרכים המוקפות חומה את הפטרת ״פקדתי את אשר עשה עמלק 
מפטירים את אותה הפטרה.  , וכמו כן בשבת שקודם לכןלישראל״ (שמואל א'

 )רתך שעשועיות( כך מבואר במשנה ברורה בסימן תרפח ס״ק טז

ית ה': לֹֹמה ּבֵ ֶלְך ׁשְ ה ַלּמֶ ר ָעׂשָ ָלאָכה ֲאׁשֶ ל ַהּמְ סיפר  ַוְיַכל ִחיָרם ַלֲעׂשֹות ֶאת ּכָ
שבימיו החלו לבנות זצ"ל שבתאי יודלביץ זצ׳׳ל:על רבי שמואל סלנט רבי 

מקווה חדש בירושלים. התחילו אך לא יכלו לממון את השלמתו. תושבי 
ירושלים, כידוע, היו עניים מרודים והפרוטות שנתרמו על ידם לא הספיקו 
להשלמת המקווה.יום אחד, לפתע, לבש רבי שמואל סלנט את מעילו, נטל 

דיע לבני ביתו כי הוא יוצא והולך לאחד הגבירים העשירים את מקלו והו
להשפיע עליו שיתרום מהונו לבניית המקווה.בעיני בני המשפחה והעסקנים 
הליכה זו הייתה תמוהה כי אותו עשיר ידוע היה כקמצן נורא! לכן, לא היה 
להם ספק שהרב מכלה את כוחותיו לריק.העסקנים ובני הבית לא אמרו מילה 

מואל מסלנט, התעטפו בשתיקה והביטו אחרי מעשיו. הרב יצא לרבי ש
לדרכו. הוא נכנס לביתו של הגביר, שקיבלו בכבוד גדול. רבה של ירושלים 
התיישב על אחת הכורסאות והציע לפני הגביר את בקשת התרומה לבניית 
מקווה הטהרה. אתם מבינים, כי מי שלוקה במחלת הקמצנות, גם אם הוא 

ת העניין של מקווה וגם אם יושב לפניו רבה של ירושלים מבין את נחיצו
ומטעים לו את קדושת המצווה, קשה לו להתגבר על עצמו...כשסיים הרב 
להרצות דבריו השתרר שקט מוחלט. אותו עשיר לא קם ולא זע ממקומו. 
ישב בשקט. לפתע פתח אותו עשיר את פיו ושאל: ״סקרן אני לדעת, כבוד 

בון כמוך בירושלים עיה״ק, ואם כן איך הרב מתנהג הרב, הרי אין חכם ונ
לבוא אלי ולבקש כסף עבור המקווה, בעוד שהרב  -לכאורה בדרך של שטות 

וכל העסקנים יודעים שאני לא תורם מאומה גם לאנשים חשובים ביותר, 
והרב מבין כי גם למקווה לא אתן פרוטה שחוקה, ואם כך לשם מה טרח 

שמואל במטהו, הביט עליו ואמר: ״אני אסביר. דע הרב עד לביתי?׳׳אחז רבי 
לך כי יום יבוא ותמות. תבוא לקבורה כמו כל שאר היהודים, תעמוד לדין 
בשמים ככל יהודי, ׳ולפני מי אתה עתיד ליתן דין־וחשבון׳אחת השאלות 
שישאלוך שם היא: ׳מדוע לא סייעת בבניית המקווה וכתוצאה מכך נחלשה 

ה בוודאי תמהר להשיב להגנתך: ׳לא תרמתי כי הטהרה בעם ישראל?!׳"את
לא ביקשו ממני. אנשים כבר פסקו לנקוש בדלתי, התייאשו ממני.׳ ״לכן, 

 -הגביה רבי שמואל מסלנט את קולו ברעדה  -לשם כך באתי לביתך עתה" 
"נכנסתי לבקש ממך כסף, ובכך לשלול ממך את האפשרות הזו. גם אפשרות 

לה לא תישאר בידך.׳׳לפתע החל אותו עשיר זו של מענה בבית דין של מע
הזדעזע בכל גופו ואמר לרבה של ירושלים: "במטותא מינייכו, בבקשה, יקח 

שאני לא  -נא הרב את מפתחות הקופה ויוציא ככל שיחפוץ, אבל אנא 
אראה בעיני!"אתם קוראים? "קח אבל שלא אראה!" כל כך גדולה הייתה 

תת, לא יכול היה לראות זאת קמצנותו הטבעית שגם כאשר החליט ל
בעיניו...הרב עשה כבקשתו. מפי השמועה למדנו, כי מאותו רגע ואילך חלו 
בקרבו שינויים. נפרץ סדק בחומת הקמצנות. נתינה זו הראשונה סייעה בידו 
להיחלץ מהקמצנות. מקרה זה היה פתחו של מחט שבסופו של תהליך התרחב 

שתנה אותו עשיר והיה לנדבן עד שנהיה לפתחו של אולם. מאותה עת ה
בה מצאו שיכון  -גדול.כאן בירושלים קיימת שכונה על שמו של אותו עשיר 

חינם עניי ירושלים, יראי ה׳ מבני היישוב הישן. זכה איש זה באחרית ימיו, 
לעשות חיל במעשיו, לגנוז זכויות לעולם הבא ולהיות דוגמא לרבים בנדיבות 

ספים לאותו מקווה, כדי שבסופו של יום לב. כדאי היה הקושי בגיוס הכ
מגבית זו תחלץ את הקמצן מקמצנותו, וגם מדינים קשים לעולם הבא. זכות 

 (אוצרות האגדה)מצוותיו תעמוד לו. 

  "" "" 

 """" 

 """" 

 "" "" 

 העדרו.( חתם סופר))אין הטוב ניכר אלא בב 
                      יונה).  נו(רבי .מי שאינו נשמר מן הרכילות לא יזהר בהסתרת סוד

 עשה תשובה עד שאתה בכוחך, עד שלא יכבה הנר תן לו שמן.( ילקוט שמעוני,קהלת))



















                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 זצ"ל, הקרוי ה'חפץ חיים' יצא בלווית רב אחד למסע לדבר מצווה.  ישראל מאיר הכהןרבי               
 בדרכם סרו לפונדק כדי לסעוד את לבם. בעלת הפונדק זיהתה מיד את שני האישים, הושיבה אותם                                              
כיצד מצא חן בעיניכם האוכל שלי?" "  :כאשר סיימו השניים את הסעודה, ניגשה אליהם ושאלה  .ראויליד שולחן מיוחד ודאגה שישרתו אותם כ

שמעה זאת  ."פנתה אל הרב השני. תשובתו לא איחרה לבוא: "די טוב, אך היה מלוח מדי "?"טוב מאד", השיב ה"חפץ חיים". "ומה אתם אומרים
 !  ". "'האשה ומיד פנתה לעבר המטבח.  ה'חפץ חיים

  ."כל ימי נמנעתי מלדבר ומלשמוע לשון הרע הייתי יודע זאת מראש , לא הייתי יוצא לדרך
אינך יודע להעריך כראוי " "!בראות הרב את תגובת ה'חפץ חיים', נבהל: אמרתי שהאוכל היה טוב, ורק הוספתי שמן הראוי היה להפחית מעט מלח

יים' בקול בוכים. "יתכן והטבחית הינה אלמנה עניה הזקוקה לעבודתה. בגלל דבריך, בעלת הבית תאשים אותה את כוחן של מילים", השיב ה'חפץ ח
שהאוכל היה מלוח. כדי להגן על עצמה, תכחיש האלמנה העניה את דבריה ותאמר שהיא לא שמה מלח, ואפילו טעמה את המאכלים לפני שהגישה 

בעלת הבית תאשים אותה בשקר ותאמר לה: "האם הינך 'חושבת שהרבנים שקרנים?! ובעלת הבית ואז", המשיך ה'חפץ חיים' ואמר, "" ."אותם
 :משסיים ה'חפץ חיים' את דבריו, אמר הרב בשקט .", והיא תשאר מחוסרת עבודהא תתרגז עד כדי כך שהיא 

 

בפתחם את דלת המטבח, הבחינו  ."הבה נלך למטבח וניווכח"  "!זאתדומני שיש כאן גוזמה גדולה! לא יתכן שהמילים שאמרתי יגרמו לכל "
והתחנן בפניה שתסלח לו. לאחר  ,מעיניה. הרב החויר, חש אל הטבחית, התנצל על הנזק והצער  אבטבחית, אשר עמדה כשהיא 

 , .ם הציע לה, ובלבד שלא תפטר את הטבחיתמכן פנה אל בעלת הבית וביקש בתחינה שתסלח לטבחית ותניח לה להמשיך בעבודתה. ואף תשלו
 ."בודאי", אמרה, "המשך עבודתה אצלי אינו מוטל בספק. רק רציתי שהיא תדע שצריכים להיות זהירים 

 

 )העורך(, יכול לגרום נזקים עצומים לזולתו. מפיו ללהיזהר בכל 

 תגן עלינו םזכות             זצ"ל  נו רבנו             "ל זצ ו רבנו           העלון לעילוי נשמת:

י סיפר ל-שלי ירפא אותך ארקעעה
בבא סאליאחד מנכדיו של רבנו 

אחד היה צריך כי פעם יהודי  ,זצ"ל
לבית  לעבור ניתוח, והיה צריך להגיע

החולים בערך בשעה אחת עשרה 
לפני לכתו לבתי  בבוקר.בבוקר,

את ברכת  , החולים,
  רבינו בבא סאלי להצלחת הניתוח.

 

הרב נתן  היה זה בשעה שמונה בבוקר,
ק" ואמר לו שזה לו לשתות כוס "אר

  ולא יצטרך לעבור ניתוח. 
 

בבדיקה שלפני הניתוח נוכחו  ואכן,
לדעת שאין צורך בביצוע הניתוח 

  ושלחוהו לביתו בריא,
 זיע"א. שלם ושמח,

זצ"ל לתורה  יוסף שלום אלישיב העזה שלו הרב האהבה
לא ידעה גבולות, החל מהשעה שתיים בלילה היה רכון על תלמודו 

וצולל בים התורה, מי שחוו את הרגעים הללו אומרים, כי לשמוע את 
  ה הגרי"ש לומד בשעות אלו זה
 

וכמו תמיד, לימודו אז היה נראה כמי שלומד בחברותא עם מישהו. 
ומי שלא ידע זאת, יכל לחשוב כי הוא אכן לומד עם מישהו באיזה 

ושואל , א טלפון עלום... שכן היה מבאר את הסוגיא
 את עצמו לא אחת, האם הבנת? נו, אז נחזור שוב...

 בן ציון אבא שאולסיפר הרב  כך
 וברוך ה' שזכיתי ללמוד תורה מפיזצ"ל 

 מורנו ראד הישיבה מרן הגאון האמיתי,
 הלן בעומקה של הלכה. מופלג בדורו,

עזרא  רבנו עמוק עמוק מי ימצאנו,
אשר ליבו רחב כאולם והיה זצ"ל, עטיה

וזיכני ה' יתברך  מבעית בעיון התלמוד,
ליצוק מים על ידיו ולחזות נועם פניו 

 בהליכותיו בקודש". 
 

  "שני דברים זכיתי לעשות בחיי,
 -העמדת תלמידים

והקמת התתי"ם !!" "היה ניכר על פניו 
בדברי תורה  

 תמיד גם בלכתו בדרך ובשעת האוכל"
 מסירות נפש לגמול 

 חסד של אמת

רבי  כשחזר
 שמואל

 מניקלשבורג
מנסיעתו  זצ"ל

המגיד  הראשונה אל
ממזריטש, שאלוהו 

 מה למד שם. 
 

השיב: עד כה הייתי 
מענה את גופי כדי 

 
 ; 

 

מעתה אלמד את 
נשמתי לשאת 

 .את גופי  ולסבול

מהם ולא  אהוא  יתברך משגיח על הנהגת כל בני האדם, הבורא
 ביותר, מהדבר הקטן ביותר ועד לדבר הגדול ולא נסתר ממנו אף דבר מהם, מתעלם מהם,

 ממנו דבר אחר. ד וטרדתו בדבר אחד 

רפאל ברוך  נער, הגיע הגאון רבי בעודו
זצוק"ל לסעודת מצוה ונמנע מלאכול.   טולידאנו

ידידיו לחצו עליו מאוד שיגלה להם מדוע אינו 
 אוכל, עד שנאלץ לספר להם, 

שאלו אותו לפשר . א שהוא
התענית, ואמר להם: "הייתי בבית הדין ושמעתי 

כיצד התווכח אדם אחד עם אבי. הוכחתי את האיש 
 וגערתי בו, אבל אבא מחה בעדי והצטער על

 את האיש.  
 עתה אני צם כדי לכפר על שגרמתי לאבא צער..."

 וההצלחה באות מלמעלה.  הברכה
 לעשות לבוש וכלי לברכה זו,  הוא ר הדבר 

 ה,אבל מי שמרבה להתחכם בענייני פרנסה, 
 .לעצמו בגד ארוך מדי, הגורם לו למעוד וליפול התופר

כך היא 
דרכם של 
 רשעים, 

 
עובדים 

הם 
לאלוהיהם 

על מנת 
ליהנות 

 מהם.

 וחסד ה' גבר עלינו 

 ם שמעולם
 ישיבות וקבוצות לומדי התורה.

הקב"ה כשהתיר
אכילת בשר, אמר 

"כירק עשב נתתי לכם 
את כול". 

גם בשר שמן צריך 
ירק עשב", לאכול "כ

 שאין לאדם כל הנאה
ממנו, ואין הוא אוכלו 

 כדי  
 .לקיים את גופו

 
 

ע״טתשה אדר ב ׳טשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת

 19:06 18:24 17:32 ם-י

 19:03 18:21 17:29ת״א

 19:04 18:22 17:30חיפה

 19:05 18:23 17:30ב״ש

 
 

 

 

  הפטרה
 " ויאמר שמואל"



 

 ברוך בער  ליבוביץ תלמיד: כאשר שהה הגאון רבי סיפרר
זצ''ל בבולטימור, הצעתי לו שאתלווה עמו לגבירים שאני מכיר כדי 

ערב אחד הגענו לאחד העשירים  למען ישיבתו והסכים. להתרימם
הגדולים והוא תרם סכום מועט של עשרים וחמש דולר. ניסיתי 

לבקש שיתן יותר אך הוא מיאן. אשתו ששמעה את הדברים הוסיפה 
 מצידה עוד סכום דומה. 

 ואולם רבי ברוך בער ביקש מימני להחזיר לה את הכסף שהרי 
יסיתי לשכנע אותו שהמנהג נ .

באמריקה שהבעל נותן לאשתו כסף לכלכלת הבית והיא רשאית 
לעשות בזה כהבנתה. אך הוא עמד בסירובו וטען שאין מוכן 

לבסוף הסכים שנשאל את דעת אחד מזקני  להסתמך על היתר כזה.
הרבנים בבולטימור, והוא הכריע עפ''י המבואר בפסוקים שמתנה 

אשה אף שלא מדעת בעלה. טען רבי ברוך מועטת מותר לקחת מ
 בערב: וכי עשרים וחמש דולר היא מתנה מועטת? 

, נחשב כזה סכום מתנה בהשיב הרב 
 מועטת. רק אז נחה דעתו של רבי ברוך בער.

לאחר שהעובד  שבועייםם
התחיל לעבוד פונה אליו  החדש

מנהל משאבי אנוש ושואל :  
  "מה ההתחכמות הזאת?

 

בשאלון הקבלה לעבודה כתבת 
שיש לך חמש שנות ניסיון, 
ובינתיים התברר לנו שאתה 
חסר ניסיון לחלוטין". נכון", 
עונה העובד, "אבל אל תשכח 

 שבמודעה ביקשתם עובד 
 

 

ר"מ בישיבת  זצ"ל צבי אייזנשטיין רבי
בפני מרן הרב תפארת ציון סיפר שפעם התנצל 

על כך שהוא מטריח אותו וגוזל  זצ"ל ש"ך
 מזמנו כדי לפתור את בעיותיו .

 :ר:מרן לקח את ידו בידו ואמר
הייתי שקוע בלימוד  בלבד עכשיו כבר עברתי 
את גיל השמונים ושלוש הגעתי לבר מצווה של 
ימי שנותינו שבעים שנה ואם הקב"ה נתן לי 

... לעת י י חיים,אני מפקיר את עצמ
זקנותו המופלגת, כשראייתו נחלשה מאד,  והיה 
קשה לו ללמוד, היה מרן שבור מאד ממצבו והיה 

מתאונן על כי אין באפשרות ללמוד כמקדם. 
 

שאל אותו, אם יש   ר אולם כאשר
"ברצוני להמשיך  לו עדיין רצון לחיות, השיב:

 עץ עמי".אנשים עדיין באים להתיי כיולחיות 

ה גלויה תההשח הייתה
 וידועה רק לפני האלוקים

לא ראו כל  
ה במעשיהם, כה תהשח

ה עד כי גם תגדולה ההשח
פנימיות הנפש לא  בעומק

הורגשה, כי הייתה זאת 
 ך להם דרך

  לכתחילה.
 

במצב כזה גם שום תוכחה 
לא הייתה מתקבלת, שכן 

נפש בני הדור איבדה 
 , מעדינותה, 

ומתועב. תשהדבר מושח

סמן נוסע במכונית ופתאום איש אחד מ דני
לו לפתוח את החלון, האיש פותח את החלון 

האיש אומר לו: יש  ושואל: מה אתה רוצה?
 ישר סעוונ שומעלי מיטה במכונית. דני 

 רוצה מיטה במכונית. אנילמוסך ואומר 
במוסך מנסים להסביר שהדבר לא אפשרי 

אבל דני לא מתייאש ממשיך לחפש עד 
 שלבסוף מוסך אחד מכין לו מיטה במכונית.

 

ני נוסע מרוצה במכונית המשופצת שלו ד
שבועים  לאחרבתקווה למצוא את האיש. 

פר לו, צופר וצופר עד ודני צ מוצא אותו. 
  שהאיש פותח את החלון ושואל מה קרה?

  יש לי גם מיטה במכונית.  ו:ל אומראז דני 
 אז האיש שואל :  

?... 

קריאת  נאמר שבעת בזוהר
דהתורה יש לעמוד

כאילו עומדים עכשיו , 
סיני ומקבלים את התורה. -בהר

 

 לפיכך אסור לדבר בעת קריאת
 תורה -התורה אפילו בדברי

 .וכל שכן דיבורים אחרים

ים ַעל ָהָארֹן  ּדִ ם ֶאת ַהּבַ ׂשֶ ן ֶאת ָהֵעֻדת ֶאל ָהָארֹן ַוּיָ ּתֵ ח ַוּיִ ּקַ  ַוּיִ
תֵּ  ּפֶֹרת ַעל ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה ַוּיִ  (שמות לז, ה).ן ֶאת ַהּכַ

 

(רמב"ם  בלאו מן התורה שלא להוציא את בדי הארון מתוך הטבעות 
 (יעוי' במכות כב ע"א). והעובר על לאו זה לוקהספר המצוות מצוות לא תעשה פ"ו), 

 

ש עוד, וכן הוא (רבינו בחיי שמות כה, ט ד"ה ויש לפר המפרשים טעם בדבר 
לפי שהארון מרמז אל התלמידי חכמים העוסקים בתורה, באלשיך הקדוש) 

והבדים מחזיקי הארון רומזים למחזיקי התורה ותומכיה. ולכן נצטוינו שהבדים 
יהיו דבוקים בארון ולא יסורו ממנו, לרמז לתומכי התורה שלא יעזבו את 

ו להיות במחיצתן לעולם התלמידי חכמים אלא יתדבקו בהם, ועל ידי זה יזכ
ֵצל (פסחים מט ע"ב) על הפסוק (קהלת ז, יב)  הבא, וכמו שדרשו רבותינו י ּבְ ּכִ

ֶסף, אמר רבי יוחנן: כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים  ֵצל ַהּכָ  -ַהָחְכָמה ּבְ
ּה.(משלי ג, יח): זוכה ויושב בישיבה של מעלה, וכתיב ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ  ֵעץ ַחּיִ

 

 לא היה צריך שישיאו אותו אלא הארון היה נושא את נושאיו 
ולכן כשדוד המלך לקח את ארון ה' בעגלה וכמעט ונפל הארון (סוטה לה ע"א), 

הּו  ּכֵ ה ַוּיַ ֻעּזָ ַחר ַאף ה' ּבְ ה והרגו, ַוּיִ ֻעּזָ ֶרץ ּבְ ַרץ ה' ּפֶ וקם עוזה וניסו להרימו, מיד ּפָ
 ַ ם האלוקים  ַעל ַהׁשּ והוא בשל מיעוט אמונתו בה' לחשוב ז), -ו, ו -(שמואל ב לׁשָ
והלא היה לו לדרוש קל וחומר, הארון (מצודת דוד שם),  שארון ה' יפול לארץ

 ? (רש"י שם).נושא את נושאיו, את עצמו לא כל שכן
 

י  ַכח ִמּפִ ָ י לֹא ִתׁשּ ארון הברית זו התורה הקדושה והיא תמשיך להתקיים לעד, ּכִ
אף אם לא יהיה מי שיתמוך ויעזור לה, אך חכם ונבון אותו (דברים לא, כא),  ַזְרעוֹ 

ִנים  יעּו ׁשָ אדם שיתמוך ויעזור לקיומה מכספו ויזכה שיהיה לו חלק בה, כיון שַיּגִ
ר ּתֹאַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ שאז (שבת קנא ע"ב),  אלו ימות המשיח(קהלת יב, א)  ֲאׁשֶ

תורה כלל ועיקר, התורה תוחזק מאליה, אבל כבר לא יצטרכו יותר תמיכה ב
עכשיו עדיין צריך להחזיק את ארון הקודש לתמוך בתורה ולזכות בזכות 

 הגדולה להיות מתומכיה ומחזיקיה.
 

(מדרש שיר השירים א, יהי רצון שיהיה תמיד חלקינו מן הנותנים ולא מן הנוטלים 
 ונראה בקרוב בקרוב בנחמת ציון ברחמים, אמן.טו), 

 

לכל בית ישראלבת שלום ומבורךש

ד 

 גרג'י ר"ב מתתיהיוסף  רבי
נולד ו' בתמוז התרכ"ט 

],נפטר ו' כסלו תרצ"ו 1869[
].יליד הראת 1936[

את רוב תורתו למד  שבאפגניסתאן.
עד שהיה בקי בנגלה  מאביו,

נודע גם כשוחט מובל,חזן  ובנסתר.
כולם תפקידים נצרכים  ודרשן,

שבמרכז  
לצורך פרנסתו עסק  אסיה.

עד שמונה רב קהילת מרב  במסחר,
בשנת התרע"א  שבמרכז אסיה.

 ] עלה והתיישב בירושלים,1911[
 ,רובה עסק בעיקר 

אך גם בלימוד תורה ובהרבצתה 
חיבר את הספר ובדרשות לציבור.

פירוש לספר  ",""
נלב"ע  תהילים,ירושלים תרפ"ו.

 בירושלים.

שמחה בונים  ביאמר ר פעם
על פלוני, המוחזק  זצ"ל מפשיסחא

כמקובל, שאין לו כל ידיעה בקבלה. 
שאלוהו תלמידיו:רבי, הכיצד? הרי 

 כולם אומרים על פלוני שהוא בקי גדול
 -והשיב רבי בונים: .

שמא הוא בקי, אבל ידיעה אין לו. אלא 
בכוח ראיה. יכול שיהיו לאדם נהירין 

שבילי העיר לפי המפה, אף על פי שלא 
 היה בעיר זו מימיו. 

אכיוון שלא היה שם בעיר ולא 
בעיניו אין הוא מכיר אותה,  

ואינו יודע את רוח החיים שלה. וזה 
ה בעיר הקבלה שאמרתי: פלוני, לא הי

 ולא ראה אותה בעיניו. 
את  ה אך בדעת הקבלה

האורות שלה. ולכן אומר הזוהר הקדוש 
 בוא וראה... –תמיד: "תא חזי" 

זצ"ל, שעלה להיכל הישיבה אחרי חצות, ומצא  שך היה במרן הרב מעשה
ים שעדין שקדו על תלמוד. השמיע באזנם קושיא חמורה שלושה בחורים מתמיד

שטרדה מנוחתו ולא הניחה לו לישון. ניסו כוחם בתשובות, זה זה אומר בכה וזה 
ן התישבו דבריהם על לבו. למחרת היום השתאו הכל, כאשר מרן , בכה,

לתפילת שחרית. אף בתחילת הסדר לא עלה לישיבה כמנהגו. בשעה עשר  
קרא לאותם בחורים. וסיפר שהגה בקושיא עד לפנות בוקר, התפלל כותיקין הגיע,ו

זצ"ל. שטח בפניו את הקושיא, והרב  הגרי"ז מבריסק ונסע לירושלים. עלה מרן
 מבריסק בחדוותא דשמעתא, והיו הדברים מאירים ושמחים. 

 

כשסיים, העז אחד מבני החבורה ואמר: "נפלאים הדברים, אבל הלא אמש העלה 
נו רעיון זה,חידש סברא זו, וראש הישיבה לא קבלה!" "אכן", אישר מרן, חבר

שלא התקבל בלא ראיה מוכחת. ,ה היה זה -"כשהוא העלה את הסברא
 אבל כשהרב מבריסק אמר זאת,ראו שזו תורת אמת לאמתה של תורה"...

הקהילה הלכה בשבי... כולם ה, סלובקיה,, שטאמפן
משה שמואל  בינלקחו למחנות המוות ו"המרא דאתרא" ר

, נותר בביתו שוכב מת על מיטתו , כי לא נמצאו זצ"ל הרצוג
נשאר כך, עד  כבר יהודים שיתעסקו בקבורתו. ארבעה ימים

שכמה מיקירי פרשבורג שמעו על מיטתו הפתאומית ועל היותו 
"מת מצוו ה", שאין לו קוברין... הם נסעו לשם ממש במסירות 

, להביאו ל"קבר ישראל", בנפש, לגמול עם הרב 
כי במצב כזה, ההתעסקות בקבורת יהודי, ממש ל"חסד של אמת" 

סלובקים, ה"גארדיסטים", כאשר הגיעו מלאכי החבלה ה תחשב.
להוציא את הרב הרצוג מביתו, לחטוף גם אותו ולשלוחו עם כל 

נבהל מפניהם,  ה בני קהילתו לארץ גזירה. הרב שהיה 
 עד שיצאה נשמתו בשעה מועטת. 

המעשה אודות פטירתו וקבורתו הוזכר בדרשת "כל נדרי" של 
רא, בליל , רבה של נייטזצ"ל אונגר שמואל דוד ביהגאון ר

 יום כיפור, בבית הכנסת, שהיה עדיין מלא מפה לפה.

כמו מסע בין אלף 
 קילומטר 

  ם כך גם
 

 מתחילה בצעד קטן אחד

 כל קוץ במדבר הוא פרח

קל לו לגוף לסבול 
סיגופים ותעניות, 

לסבול עול מלכות  מאשר

 ימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ניסים בן ר נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

יעקב יוסף בן הרב יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,  אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,ב הרדוד ומרים אלבז, 
שמעון בן רינה, ישראל בן  , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,מרגלית
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה, חכם יהודה בן חנה פתייא        שמחה
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!!!תודה מראש

  ...מש מש מש מש נכנס אדר מרבים בשמחה
  ... 'זה אדר ב... עכשיו זה כבר לכל השיטות... משבת הקרובה צריך להתחיל להרבות בשמחה... כן
  ?? ...קנות אשטיקאלע שמחהבאיזה חנות אפשר ל??? איך עושים את זה בדיוק... נו

יחות ולהתגלגל התחלתי להרביץ בד... בהתחלה הלכתי על השיטות המוכרות... ניסיתי לבדוק בכל מיני שווקים... אז ניסיתי
חלטתי שאני מתחיל ללכת על הקטע של ריקודים ושירים ה... מרגע לרגע הדכאון רק הלך והעמיק... אבל לצערי הרב... מצחוק

כזה ... ניסיתי ללכת ככה משוחרר כזהאז  ...דווקא השתלבה מצויין עם הדכאון המוזיקהאבל יש לציין ש .רותוגיט דרבוקותו
ואני שובר את כל  ...אני עכשיו בשמחה.. סאני שם עליכם פ... תזוזו ממני... חברה... ולהוציא קולות כאלו מוזרים ש... בקליל כזה
... אלא גם נשארתי בודד... אבל לא רק שלא נהייתי שמח... ניסיתי לעשות את זה... ואני לא רואה אף אחד ממטר... המוסכמות

  !!!של דכאוןפס  --ושם על כולם פס אחד גדול... מוזר... רק אני נשארתי מדוכא... דווקא כולם היו נראים די שמחים
  ...ירוןכל המדוכאים מגיעים בשלב מסוים למ... כן... הגעתי איכשהו למירון... בסופו של חיפוש

  ???שמחהמי הוא אחראי על ?? איפה מקבלים שמחה... רבה: י הקדוש ושאלתי אותו"ניגשתי לרשב
הזוהר הקדוש שלח !!! הכתובת האחרונה שחשבתי עליה!!! הזוהר הקדוש שלח אותי לכתובת הכי לא קשורה!!! ולא תאמין

 ...כל כולו גבולות... כל כולו חרדת קודש... שכל כולו רציניזה ... עמוד הגבורה... יצחק עמוד הדין... כן !!!ליצחק אבינואותי 
  !!!הוא נקרא יצחק על שם הצחוק!! נמצא הצחוק הגדול ביותר בדיוק אצלו!!! ובדיוק הוא ...ודינים ...וצמצומים

  ... מה נעשה שזה זוהר הקדוש מפורש בפרשת תולדות... כן??? היית מאמין
   :לכן ניגש ישר ולעניין... כאן המקום ביריעה להיכנס לזה אבל אין... יש לזה הסבר מאוד פשוט

---  
... העסק כבר עייף... די... ללא ספק קשה... וקשה... החודש הששי של זמן חורף מעובר... 'הגיע חודש אדר ב :בחור יקר :ובכן

הגיע הזמן להתחיל לקחת את ... תואין לי כח לקום לתפילו... סדריםהואין לי כבר כח לשמור על ... רוצים בין הזמניםאנחנו ו
  ...זה באמת קשה... אתה צודק... אני מבין אותך בחור יקר... כן... שקוראים לה סוף זמן "חופשת מחלה"ה

   !!!שלא תגיד שלא אמרתי לך !!שיהיה לך ברור כשמש בצהרים!!! אבל
וצמצומים  תציב לעצמך גבולותאם  !!!!ואך ורק !!ורק !!רקזה ... בחודש אדר הקרוב שמחאם אתה רוצה להיות 

 ..בלימוד ואיזה הספקים אני מוכרח להספיק... כמה שעות אני צריך ללמוד: גבולות ברורים !!!בחודש הזה ברורים
 וגם בין הייתר איך אני אוכף על עצמי את כל(... והכי הכי באיזה שעה אני חייב להיות אחרי המפיל... ומתי אני צריך לקום

וככל  ...ככה אתה תהיה יותר שמח בחודש אדר ככל שתציב לעצמך גבולות בחודש הזה !!!והיה ...)ההחלטות האלו
במה : כלומר( ...בחודש הזה" בשמחה"ולהיות  ככל שתרשה לעצמך לשבור מוסכמות ...שפחות תציב לעצמך גבולות

 ...שלא תגיד שלא אמרתי!!! אבל  ...ךזכות... אין בעיה... אין לי כח לכלום... ותעזוב אותי ...)שכולם רגילים לקרא שמחה
  ...בשמחה ויותר בדכאון פחותככה אתה תהיה ... גבולות פחותככל שתעשה לעצמך 

 :תבין ...למה שאני אסביר לך.. .עזוב... ואני לא הולך להסביר לך למה זה ככה !!!נתונים יבשים אומר לך כעת אני
אתה פשוט מוזמן לבדוק ... אתה לא צריך להאמין לי כאן??? אןאבל כ ...צריך שתאמין לי כשאני ?מתי צריך להסביר

שבוע ... י שבועות בחודש הקרובשנבא ניקח ... בבקשה??? אתה רוצה לעשות על עצמך מחקר ...על עצמך את זה
ד ע קפיץה את ובשבוע השני תשחרר )'וכו, כמה, מה לומד, מתי לישון, מתי אני קם(!!! אחד תציב לעצמך גבולות ברורים

חוץ (תוריד מעצמך כל מסגרת וכל עול ... לחפשי חינם... ציפור דרור.. אבל מממזה דרור... תתן לעצמך דרור... הסוף

ותחזור אלי ותגיד לי איך היה ... כל היוםככאבל ... מה'תסתובב כל היום עם פיג ...)ממה שהתורה מחייבת אותך כמובן
להגיד לך שזה (!!! יצבת לעצמך גבולות אתה תראה שאתה שמחבשבוע שה :ואני מנבא לך מראש ...בשתי השבועות

אבל בשבוע השני  )...אתה תרגיש טוב עם עצמך!!! אבל שמח!! בפירוש תהיה עייף?? להגיד לך שלא תהיה עייף!!! בפירוש קשה?? יהיה קל
יצחק הוא הכתובת !!! !אין ברירה... דכאון אחד גדול ומשוחרר... אוהו... נראה אותך... שתתן לעצמך פורקן ודרור

  !!!לענייני צחוק
בחודש  והוי כמה שהמידע הזה קריטי בפרט!! !!תציב לעצמך גבולות?? אתה רוצה לשמוח?? אתה רוצה לצחוק

 דווקא בחודש הזה וממילא... פחות גבולותהכי ... חודש אדר זה החודש שיש בו הכי הרבה שבירת מוסכמות... אדר
  ... לאההשמחה האמיתית היא מאיתנו וה

יכול להגיד כן אני  אבל ממש בקצרה... אין כאן המקום ביריעה -- אמנם להיכנס לנושא ולהסביר את זה היטב אז
אם השמחה היא כל  ...עם זרם שמחה זה משהו שצריך להגיע !!!פורצתשמחה  - בשמחה מצאנו את הביטוי :לך

 אז... אם הנייאגרה נתקעה והמים כל הזמן יורדים... כ"ל בביהכמו להבדי(.. לפרוץ יכולה היא אף פעם לא... הזמן מטפטפת ככה

... הלב כל געש ותמלא אתתבשביל ששמחה תפרוץ ות ...)צריך זרם בשביל להוריד את המים כי... אף פעם לא יורד זה... ס'תכל
מסוגל  ...נירק מי שיודע להיות רצי !!!שהיא פורצת אותם... ש גבולות ברורים בשביל זה היא מוכרחת לבא מתוך

הוא אף פעם לא יכול להגיע  ...רציני אבל מי שלא יודע להיות... להיות שמח ומבודחו לפעמים לפרוץ את הרצינות
כמובן ... אין לה זרם מספיק חזק ..פורצתלא ... מטפטפת... דלילה... מפוזרתכי השמחה אצלו היא כזו !!! לשמחה

 אם אתה!!!! מה שבטוח.. רק בשביל לשבר את האוזן זה אבל ...שזה הרבה יותר עמוק מאיך שאני מציג את זה
הכתובת לשמחה היא בקבלות הנוקשות שתקבל ... ל משנכנס אדר מרבים בשמחה"רוצה לקיים מאמר חז באמת

  ...ולא חלילה להיפך... שכן יהיה ירא אלוקים. ..על עצמך לקראת השבירת מוסכמות של חודש אדר עייף ויגע
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  ...שאלה שאין אחד מאיתנו שלא מתחבט בה!!! שאלת המיליוןן

 שצריך אחת ולתמיד לעשות בה... שאלה מאוד משמעותית בחיים... מדובר בשאלה שאף פעם לא תרד מסדר היום
ותמיד עניתי !!! כבר לא פעם ולא פעמיים שפתחתי את הסוגיה הכבדה הזו בגיליון זה: ואני אגיד לך בכנות... סדר

נקווה שזו תהיה תשובה סופית אחת ? ! ? ה "אבל הפעם אי... אבל תמיד הדגשתי שזו תשובה חלקית... איזה תשובה
  !!! ולתמיד

  ...זה נתמקד בעיקר בהעמדת השאלה בשבוע... לא בשבוע זה אלא בשבוע הבא!!!! אבל
כמובן שהתאונה הזו באה לעורר ... ניקח לדוגמא את התאונה שהייתה באוטובוס לקרית ספר :השאלה המוכרת: ובכן

כותב על זה דברים  )הלכות תעניות ריש(ם "הרמב.. אוי ואבוי... ומי שחושב שזה הגיע במקרה... אותנו שנחזור בתשובה
זה בשביל לעורר . כל מה שזה קרה: זאת אומרת. ואם תלכו עמי בקרי: ריות ועל זה נאמרחריפים שזה מידת אכז

  ...אותנו
הוא שמע יהודים ?? איזה מנגינה הוא שמע שם... לעומת זאת מי שהגיע לנחם בבתים של ההורים השכולים !!!אבל

... לים שאלות ולא מנסים להתחכםלא שוא!!! אנחנו לא מבינים חשבונות שמים. הכל לטובה... שמדברים כמו יהודים
  ... עושה אנחנו מקבלים באהבה' מה שה
כאן זה לא ... אז כאן לא צריך להגיד הכל לטובה... ה עשה את זה בשביל לעורר אותנו"אם הקב !!!!זו סתירה: סליחה

מה חרי ? ככה 'על מה עשה ה: כלל ישראל צריך כן לשאול שאלות... אדרבה... נכון לומר אנחנו לא שואלים שאלות
  ?מה צריך להתעורר? האף הגדול הזה

את ... וכמובן??    אז למה צריך להתעורר ולחזור בתשובה... ואילו אם כן הכל לטובה ואנחנו לא שואלים שאלות
   ...באינספור וירואציות בחיים פוגשים השאלה הזו אנחנו

בכל מדה ומדה שהוא מודד ... בכל מאודך... היש את האפשרות לקבל באהב... בכל התמודדות ובכל קושי שיש בחיים
למצא את ... אבל אשמים אנחנו -תעשה שיעורי בית ותסיק מסקנות אישיות!! אדרבה: ומצד שני... לך הוי מודה לו

זו שאלה שיהודי בן תורה אמיתי אמור להתחבט בה כמעט בכל ... החטא שעברנו שבגללו קרה מה שקרה
  ... צומת בחיים

 ---  
אבל איפה נמצאת הההסוגיה ... כי תתפלא לשמוע!!!! אני לא סתם מעורר את השאלה הזו דווקא עכשיו: עכשיו ככה

  !!מגילת אסתר  --..לא תאמין?? שמדבר על השאלה הזו
  ... זה כל הנושא שם... זה כל הסוגיה של המגילה... מי שמתבונן לאורך מגילת אסתר

המסר העיקרי של מגילת אסתר הוא שיש כאן : כידוע :מלמעלהאבל רק ... לא ניכנס יותר מידי לפרטים: ובכן
ובסופו של תהליך מתברר שמסובב כל הסיבות ... פזל של המון המון חלקיקים שנראים לא קשורים אחד לשני

שהכל הוביל ... אבל בסופו של תהליך... סיבב גלגל את כל צירופי המקרים האלו שבחלקם היו נראים מאוד רעים
בהתחלה אתה לא מבין למה אחשוורוש הורג את ושתי ולמה הוא לוקח את : כלומר  !! וחלטלטוב גמור ומ

אסתר  ולמה המן עולה לגדולה ולמה הוא גוזר כליה על כל היהודים ולמה הוא שולח אגרות ולמה ולמה 
כל  אחרי שנסגר כל המעגל פתאום מתגלה שכל כל... ובסוף בסוף בסוף?? והמון המון סימני שאלה... ולמה

ובשביל זה ושתי נהרגה כדי שאסתר תבא ... הסיפור הכל בשביל להוביל למחיית עמלק ולישועת ישראל
והמן רוצה להרוג  ...)כדי שיאגור ממון לטובת מרדכי שיבא אחריו(והמן עולה לגדולה בשביל מרדכי ... במקומה

בשביל ... ה עץ גבוה למרדכיכ הגזירה תתהפך עליו בעצמו ובשביל זה הוא עוש"את כל היהודים כדי שאח
שכל צירופי המקרים של המגילה הכל הוביל ??? בסוף מה מתברר: בקיצור... כ הוא עצמו יתלה עליו"שאח

  ???נכון שזה המסר של המגילה! שכמובן התגלה רק אחרי שנסגרו כל הקצוות!!!! לטוב גמור
  ???פורים של" להודיע"ה נכון שזה כל הקונץ וזה כל העוקץ וזה כל העניין וזה כל הלב של

... שאם אתה תקבע איתי חברותא בישוב הדעת ונלמד יחד את המגילה פסוק פסוק נקודתי!!! מה אעשה!!! אבל
?? מפני מה נגזר על עם ישראל כליה: י שואלים אותו"תלמידיו של רשב... פתאום אתה תשמע הסברים אחרים לגמרי

הרי מה ?? וכי זו הסיבה: ע"רבש: ואני עומד ושואל!!!! ו של אותו רשעמפני שנהנו מסעודת?? מה הוא עונה להם... נו
זה רק בגלל שמסובב כל הסיבות רצה למחות את עמלק ולכן הוא ... שאני יודע זה שכל הסיבה שהם התחייבו כליה

בה י מתעקש לומר סי"ואילו רשב...... כ הכל יתהפך על עמלק"ואח.. .גלגל גלגולים שעם ישראל יתחייבו כליה
  ... עם ישראל חטאו ולכן הגיע אליהם עונש... נקודתית

מה תהיה התשובה ?? למה נגזר על עם ישראל כליה: אם תשאל שאלה... ס'תכל???  אז מה האמת... נו
...) כפי שבאמת קרה(ויום יבא ואנחנו נבין ... ויש פה חשבונות שמים... האם בגלל שהכל לטובה?? הנכונה

... כידוע... הלאה..    נחזור בתשובה על שנהנינו מסעודתו של אותו רשע... כי חטאנו אוי לנו.. או לא... או
באמת ... נו... כ הוא התחרט על זה"ואח... ביום האחרון של המשתה קרה אסון ואחשוורוש הרג את ושתי

כי מסובב הסיבות רצה שאסתר המלכה תבא במקומה  - פשוט מאוד למה?? ...למה... נו?? למה זה קרה
שמצד ושתי הסיבה שהיא ... ל מסבירים נקודתית"חז!!! אבל לא??? נכון... ועל ידיה יעשו ניסים לישראל

ומצד אחשוורוש הוא נענש בגלל שהוא התגאה ... נהרגה זה בגלל שהיא העבידה את נשות ישראל
המסר  הרי כל הסיבות הנקודתיות האלו הורסות את כל!!! זה סתירה: ע"רבש... והשתמש בכלי המקדש

הרי כל הרעיון של המגילה הוא שיש מסובב כל הסיבות שמגלגל גלגולים ... העוצמתי של מגילת אסתר
וממילא הסיבה שושתי מתה זה בשביל להוביל מהלך שכולו טוב שיתגלה רק בעוד ... לטובתם של ישראל

אז כל ... י נענשוולהסביר על מה אחשוורוש וושת!! ל מתעקשים בסיבות נקודתיות"ואם חז... כמה שנים
למה אם  באמת ??מגילה מעכבתמילה ב אז למה כל.. זו הסיבה שזה קרה רק אם: תבין(... העוקף של המגילה מתפוגג

נוגע אלי הזוג המרושע שחוטאים ונענשים ואני  כ"כמה ?? ...צריך לחזור כבר אנישל המגילה  מהפרק הראשון החסרתי מילה אחת

ואפשר עוד הרבה להאריך אבל אין כאן ...)  ברת על החטאים שעליהם הם נענשוחייב עוד לדקדק בכל תיבה שמד
מה שנקרא הסיבוב ... מצד אחד יש חשבון כללי!!! שנכון ...לאורך כל הדרך כאן פ מה שרואים"עכ... המקום
 !!!!ואת השילוב המנצח ביניהם צריך אחת ולתמיד להבין... ומצד השני יש את החשבון הנקודתי... הגדול
לבין השאלה ... אני מקווה שאתה מבין לבד מה הקשר בין מה שכתבתי עכשיו בייחס למגילה: עכשיו

כשיש תאונה קטלנית באוטובוס ואנחנו אומרים  !!!כי זה בדיוק אותו הנושא... שעוררתי בתחילת המאמר
שיש פה ?? רים בזהמה אנחנו אומ... 'שהכל לטובה והכל חשבונות שמים ואנחנו לא מהרהרים אחרי רצונו יתב

... שבאופן נקודתי זה נראה רע אבל אליבא דאמת הכל לטובה... את מסובב כל הסיבות שהוא מגלגל כל מיני מהלכים
' בעזרת ה...ה בא לעורר אותנו"שהקב... זה אומר שיש כאן כן משהו נקודתי... אם צריכים להתעורר בגלל זה: מצד שני

   ...עלינו 'ויהי נועם ה... בהבשבוע הבא נפתח נושא יסודי זה בהרח

יצאה לראשונה במהירות הבזק חוברת זו בחלקה 
ולכן לא הודפסה (... שלושה ימים בלבד לפני חג הפסח

וכעת חוברת זו יוצאת  )אלא נשלחה במסגרת המייל בלבד
היות וחוברת זו יצאה : אגב(  ...שוב עם הוספות רבות

לכן נאלץ גם ... עמודים 150-למעלה מ... יוחדגדולה במ
   ...)ר המחיראחנא לעקוב ... למכור אותה במחיר שונה

ממחיש ומתאר  "בצאתי ממצרים"הנקרא ' חלק א
את עבודת קרבן הפסח שנעשה עדיין שם בגלות 

: ל"כפי שנקרא בלשון חז ..מצרים וכל המסתעף
   "פסח מצרים"

ממחיש  "בשובי לירושלים"הנקרא  'ואילו חלק ב
נעשה בבית כיצד הוא  קרבן פסח אותו ומתאר  את

    ..."פסח דורות"ל "נקרא בלשון חזשהוא  ,המקדש
מה בין : "לקיים את דברי המשנה בפסחים שדנה

שבמהרה נזכה ' יתן ה..." פסח מצרים לפסח דורות
   .אמן" כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"ל

---  

!! החוברת הפעם יצאה מוקדם... עקב שיקולי גניזה
ולכן פונים אנו למפיצים  !!!ובמתכונת מצומצמת

נא לעדכן מראש כמה : היקרים די בכל אתר ואתר
ואם ... כדי שנדע כמה להדפיס... חוברות לשלוח

נא להחזיר את החוברות ... שלחנו ונשאר לכם
... הבהקדם האפשרי כדי למנוע כמה שפחות גניז

  ... ועל הכל... תודה מראש על השיתוף פעולה
  : מרוכזת של חוברותהזמנת כמות ל

  )!רק השבוע(  052-7683095
--- ------------  

  ומאת יוםשמונים   
  .. ני ימי הפורים והמסתעףובו מאמרים בעני
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בקרוב ממש

  !!כל הנוגע במזבח יקדש

רבן שרק נגע ק... מספיק לגעת!! כל הנוגע
:ל"כבר קיי... במזבח

בחור ישיבה שבא לישיבה 

הוא עלה במעלות ... 'מתוך רצון טהור לעבוד את ה
: ל"הרי אפילו הוא פסול קיי! רק נגע במזבח... 'ה

גם אם יש לו מחשבות ... גם אם יש לו חסרונות
לא ... ת הבניןאסור לנו לדחות אותו באמ...  זרות

  ..זורקים אותו

  !!!!אבל לא תמיד 

לרבי שמעון יש כלל אחד ברזל שעליו הוא לא 
בשום אופן מוותר

... מתי מי שדבק בתורה??? מתי אם עלו לא ירדו
רק  ??..אפילו שהוא פסול אנחנו מקבלים אותו

מתוך  שלו הגיעו אי שהפסולים והטעויותבתנ
! החוצה אז... אבל אם זה מבחוץ ...הבית מדרש
    ...תשאר בחוץ

יתכן ומסתמא יש לך כל מיני ... אל דאגה בחור יקר
שינוי  ...מחשבת שינוי השם... 'טעויות בעבודת ה

אין ... ההכרח לא יגונה ...שינוי בעלים... המקום
 יש... נכשל בהם כ"אדם עומד על דברי תורה אא
תהיה  ...וזה נורמלי כל מיני טעויות בדרך העבודה

גם אם לא עלו לבעלים לשם .. גם אם טעית ...רגוע
ה חדי בפלפולא "קב!!! אבל הקודש מקבלו... חובה

  !!! אפילו שאינו אמת דאורייתא

כאן אין ... אבל אם הטעויות מגיעות מהרחוב
ייב אתה מחו.. אי אפשר לדלג על זה.. חכמות

אתה ... הזאת שלושה ושבעה... לנקות את הראש
תזרוק את .. מחוייב לטהר את עצמך במימי הדעת

ואז יש  ...כ תתקרב למזבח"כל השטויות ורק אח
...כל הנוגע במזבח יקדשש ביטוח משלים



”  

 

   !!  !!  !!  יי  לל  תת  פפ  ננ  והפעם נדבר על שבט  
 ...ואם אתה זוכר... שבט נפתלי... השבט האחרוןהחודש האחרון בשנה מכוון כנגד ... כן

 ום מן הימים אולי יצא על זה חיבורובי(מאמרים כבר לכל אחד מהשבטים  בגיליון זה הוקדשו
מה  ?מה זה שבט נפתלי: ובכן  )גד בהזדמנות שבט וגם(וכעת נותר לנו רק שבט נפתלי  ...)מלוקט

אולי ... אולי יתברר שאני שייך לשבט נפתלי... ומעניין'??? המשבצת היחודית שלו בעבודת ה
משבצת של אני אמצא את ה אולי ...את עצמי למקם אחת ולתמיד כעת אני אצליח

  ... באבני החושן איפה אני ממוקם... האישיות שלי
מי ששיך לשבט נפתלי לא קורא את : להגיד לך דבר אחד אני יכול: אז לפני שנתחיל

  !!!! אז נדברו זה לא הולך ביחד--נפתלי ו!!! העלון שלי
  ... צריך נס שזה יגיע אליו... כך שמי שהמאמר הזה מדבר עליו

יות המקושטות בזכוכ נוראי כבר מאז שהיינו ילדים "!!!!אילה שלוחה"נפתלי נקרא : ובכן
זה ... ץ מהרשר של דואר ישראל צבי כזה?? של שבט נפתלי מה הסמל... ש... שבבית הכנסת

 ...עוד מידע אחד נוסף רק אז כעת אני אוסיף לך... ו יודעים על נפתליהמידע היחיד שאנ
מה כל ... כשמגיעים לקרבנות של נשיא שבט נפתלי... שבמדרש רבה בפרשת הנשיאים

שלו סובבים ממילא כל הקרבנות ו !!!כיבוד אבנפתלי התייחד ב !!!!כיבוד אב??? הנושא שם
ממילא גם כשהוא ... בד את אבאכי נפתלי כל הזמן עסוק בלכ... יעקב אבינו -סביב אבא

   ... מה אבא היה אומר... מה אבא היה עושה... אבא הרי הכל מסתובב סביב... קריב קרבנותמ
  ... אז מעכשיו יש לנו כבר שני נתונים אודות נפתלי

  ..מכבד את אביונפתלי : דבר שני. ..ח טובשלינפתלי : דבר ראשון
 היחידים מה העומק והמכנה המשותף שעומד מאחורי שני הנתונים: כעת צריך להבין

   ???? של שבט נפתלי ומה באמת הההנקודה?? האלו
ש מ ר נ ו :  במילה אחת קוראים לזה... של היום ל נפתלי בשפה המוכרתש המאפיין: ובכן

מה  !!!שליח טובנפתלי הוא  !!!שליחות שלונפתלי מתייחד ב !!וחהשלנפתלי אילה   ! ! !ת 
  ? זה שליח טוב

אם מסרו  ..בכהוא זה מהשליחות שלו לא נוגע ולא משנה !!שליח שעושה שליחותוזה 
ובלי להשאיר טביעות  בלי לשלוח יד... שהיאהוא מעביר אותה כמות  .בידיים שלו מעטפה

שנים עשר שבטים  !!!וזה נפתלי --- זה שליח טוב... הו כמלא נימלשנות אפילאצבעות ובלי 
דרך ישראל  !!!את הדרךוהוא מפקיד בידיים שלהם ... עומדים סביב מטתו של ישראל סבא

אתה שמעון ... שכולם ילכו בדרך אחראיתהיה  -אתה ראובן... וכל שבט מקבל תפקיד ...סבא
 את תתווהואתה לוי ... רךמהד ואל תאפשר לאף אחד לסטות קנאיתתעמוד בעמדת זינוק 

  ו ד ב א י  לאמי ישמור ש !!אבל עדיין ...לדרך שבו ואתה יהודה תייצג את מי שחוזר... הדרך
   ?את הדרך

 ???שעליה דיברתי זו הדרךאבל מי אמר ש .שילכו בדרךושמעון ולוי דואגים ראובן  .כן
 שזו!!!!! מר בכלל שזואבל עדיין מי א ..תורהיחזיק וזבולון ... וילמד תורהיששכר ישב 

  ...אולי במשך השנים איבדו את הכיוון ???התורה
בשביל זה נפתלי הוא שליח לשמר את הדרך המסורה לנו !!! זו המשבצת של נפתלי

ואחת המשימות הכבדות ביותר ... עם ישראל עומדים למרגלות הר סיני!! מישראל סבא
ואת התורה הזו כמות ... התורה אתם כעת מקבלים את!!! ה מטיל עלינו תדעו לכם"שהקב
ללא שינוי בקוצו של  ...בדיוק כמות שהיאאתם צריכים לדאוג שהיא תעבור !!!!!!! שהיא

מישהו יכול ליטול על  !!!וזאת התורה לא תהא מוחלפת... ט"ד ותגיע עד דור התשע"יו
 התמקדדו הוא לתפקיכל מהותו ו... נפתלי !!!בשביל זה יש את נפתלי??? עצמו כזו משימה

מה שנקרא !!!! דור האחרוןעד  להעביר את התורה כמות שהיא השליחותבעצם קבלת 
   ..."מעתיק השמועה"בלשוננו 

הוא עסוק !!! שליחכי נפתלי הוא ... שינוייםמ מסתייגהוא ו נפתלי לא אוהב חידושים
לכבד את הדרך שהוא היתווה בלי להתערב ולא לשנות בכהוא זה !!! בלכבד את אבא

   ...האותנטית שאבא העביר לו מהדרך
  ?נפתליאו ל יששכרהאם ל ?לאיזה שבט היו יותר תלמידי חכמים: חידה ---

כולנו יודעים ששבט יששכר הוא השבט שמייצג את !!!! פשוט שלשבט יששכרלכאורה 
שלשבט  מבואר להדיא )ב"י' י א"דה(בדברי הימים  !!!אבל תתפלא לשמוע שלא !! התורה

אשי סנהדראות ואילו לשבט יששכר היו רק מאתיים ראשי סנהדראות נפתלי היו אלף ר
 וזה מאוד  )ל"מוציא מזה שמי שלומד תורה שלא במקומו נוטל שכר אלף ואכמ' בשיר השירים ח והמדרש(

למה אף פעם  ??איפה הם אז.. יותר תלמידי חכמים כי אם באמת לשבט נפתלי היו !!!תמוה
 ויששכר ורק יששכר הוא הכתובת יששכרנו שמה תמידו ידעל?? לא שמענו עליהם

משהו  אף פעם לא שמענו ! ? ואילו שבט נפתלי ... לעיתים יודעי בינהה לשאלות והם
  ???באמת מה הפשט בזה... נו ... שהם מתייחדים בתורה יותר מכל שבט אחר מיוחד

   :הביאור בזה הוא כך
ם אותו שאלות ויש לו תשובות שואלי... הוא בעל רוח הקודש ...מחדשיששכר הוא בעל 

כל ם ו"תה נכנס לאוצר הספרים וכל ספרי השותיא ..חידושים גדוליםיש לי  ...מפתיעות
זה " יאדירתורה ו יגדיל"כל ה... יששכר של מועצה אזורית דפוסההכל מגיע מ .חידושיםה

.. יעדכנ... של תורה עתכתב  הוא !לעיתיםבינה יששכר יודע ... של יששכר תפרטיתעשיה 
! !מחידושים בורחנפתלי אדרבה  !אצל נפתלי אין כמעט חידושים? אבל נפתלי ..מחודש

רבי אליעזר בן הורקנוס הוא (... אמר כבר נפתלי נצמד לסוגיה ואומר רק את החידושים שאבא
שהוא  אבל הוא לא יאמר דבר... שתי זרועותיו כשני גלילי תורה!! תלמיד חכם הכי גדולההוא ... דוגמא של נפתלי
 לעומת... אתה לא תצליח להוציא ממנו חידוש שהוא לא שמע איש מפי איש עד משה מסיני!!! לא שמע מפי רבו

שרק פותח את פיו נעשה כמעין המתגבר ומנהיר עיני חכמים ... הוא בחינת יששכרזאת רבי אלעזר בן ערך 

שלם של ספרי אתה תראה מדף  ...ל תתפלא שאם תגיע לאוצר הספריםממילא א...) בהלכה
ועוד מדף שלם של ספרים ממרן יביע אומר ... א"חיים קנייבסקי שליט' חידושים ממרן ר

א ועוד "שכתב מרן הרב אליישיב זיע הרבים איפה הספרים: ואז אתה תשאל... א"זיע
... ברטט של קדושה הדורות שכולנו מזכירים אותםוענקי  רשימה ארוכה של גדולי עולם

ם "אדמוריב כשמדובר ובפרט ...היהודי ירו ספרים באוצר הספריםלא השא כמעט אבל הם
כשהייתי בחור צעיר .. .כן ? ..משהו כתבו א שלא ראינו שהם"זיע ומצוקי ארץ קדושי עליון

מיד ... ה ובחסידותכל פעם שסיפרו לי על אדם שהיה גדול בתור!!! בלבל אותיזה מאוד 
אז בטח יש לו הרבה ... כ גדול"אם הוא אדם כ... כן... באוצר הספרים רצתי לחפש איפה הוא

   ??שלו בכתובים" תורה"למה אין ?? ...אז איפה הם... חידושים
י שבטים י זה שנכ ??? ולמה לא !!שאוצר הספרים הוא לא תמיד אמת מידה!!!! אז זהו

ינת לתרגם את ב... הוא יודע בינה לעיתים!! מחדש בעל יששכר הוא !!!!שונים בעם ישראל
כי העיתים .. נמצא במצב של חידוש וממילא הוא כל הזמן !לפי העת!! עיתים--- ה להתור

בשעה שיששכר כותב עוד תשובה הלכתית  ???לעומת זאת נפתלי... כל הזמן משתנים

באותה שעה נפתלי נצמד לדף גמרא ומדייק ... החדש נייני המד מים הדיגיטליבע
משבט יששכר יש לו את  א"ליטבאותה שעה שהמשפיע ש... 'י ותוס"בלשון של רש

ציבור ולרתק אותם ולהלהיב לדעת איך לתפוס את הו הבינה לדבר בשפת העת
אל  ..א"הרבה שליט אם תכנס לטיש של באותה שעה ...אותם בסגנון חדש ועדכני

הרבה  - חוזר כמעט מילה במילה על מה שאבא שלו הרבה... תצפה לחידושים
א יהיה "אל תצפה שהרבה שליט... וספותעם טיפ טיפה ה ל אמר בשבת זו"זצוק

תהיה שיחה מרתקת כמו ... שהוא אומר בטיש 'תורה'ואל תצפה שה... מהפכן ומקורי
א ברוב "כי הרבה שליט ??למה לא... א מצליח לרתק אותך"שהמשפיע שליט

התפקיד שלו בתור רבה זה להיות !!! במשבצת של נפתלי )בין הייתר(הפעמים נמצא 
הוא כעת משתדל  !!!!בתחושת שליחותוהוא יושב כאן  יוממלא מקום אבות

 וממילא כל ההנהגה שלו... את הדרך שהנחילו אבותיו הקדושים ולהעביר להמשיך
וגם נפתלי לפעמים  ...כמובן שתמיד יש יוצא מן הכלל!!! אנטי מהפכנות!!! א אנטי חידושהי

   ..)ולשנות נאלץ לחדש
זה ... וכשמבינים את זה  !!!!הדרך ביידישקייטל הזה רואים לאורך כל ואת ההבד ---

ן מגוונים ביוחילוקי דעות וסגנונות  שאלות המוןונותן תשובות ל עושה סדר בראש
  ... דוגמא המוכרת ביותרקח את ה... גדולי ישראל

  !!!ומרן הבריסקער רוב !!מרן החזון איש: היו לנו שני גדולי עולם
בכל נושא ובכל עניין יש  !!כולו היה חידוש כל... חזון איש מייצג את יששכרהמרן 
מקורות  בכל מחיר א שיציין לך"אל תצפה מהחזו... דעתו של מרן החזון אישאת 

היה לו !! עם הכתפיים הרחבות שלו !!!א"כי הוא היה חזו... ויביא לך סימוכין לדבריו
ליט ואם הוא הסתכל על אתרוג והח... והוא היה יודע בינה לעיתים... דעת תורה

מכאן ואילך יש לנו  !זהואז !!! שהאתרוג הזה הוא הפרי עץ הדר שעליו דיברה תורה
והוא ... זה שגר במאה שערים... מגיע הירושלמי השמרן אלא שאז ...א"אתרוג זן חזו

 האחרון הוא די המשפט( !!!שמרנותשל קנאות אלא ממקום של  לא ממקוםאנטי ציוני 
אמנם שניהם נפגשים ... זה שני שבטים שונים ...שמרנותויש  קנאותיש .. .תחזור עליו שוב... ומדויק עמוק

 -נפתליהקנאי וזה  -שמעוןאבל עדיין זה ... כל נושאבמאה שערים ושניהם לוקחים עשר צעדים אחורה ב
ובכן  ...)ל"ואכמ' לגמרי בעבודת ה אצל כל אחד זה מגיע ממקום שונה... נא לא לערבב ביניהם...  השמרן

!!! א"זן חזוזה !!! משהו טוב זה??? זה: ואומרים לו... מי מגיע לשוק אתרוגיםהירושל
עד משה  שיש לנו קבלה  מיוחס אני רוצה אתרוג ??א"מה זה זן חזו... הוא כועס

כאן ... שאתה מגיע לבריסקער רובכ !!!! תלך לבריסקער רוב... אם ככה... אה ...רבינו
ואבא שלו לסבא ... ד לאתרוג שאבא שלו נטלכי הבריסקער רוב נצמ !!!זן בריסקאין 

 מה דעתאתה אף פעם לא תשמע בהלכה ... שלו עד הגאון ועד משה רבינו
 מעשה אתה יכול אולי לשמוע )אבל לא בהלכה... בענייני השעה כמובן שכן(... הבריסקער רוב

כי הבריסקער ... ככה אבא שלו עשהמעיד שעדות מוסמכת מהבריסקער רוב שאו 
 ..אדרבה... אצל בריסק לא אוהבים חידושים !!איילה שלוחה!! יצג את נפתליימרוב 

אין לך פינה ... לעומת זאת אצל החזון איש... להיצמד למה שקיבלנו מרבותינו רק
  ... א לא הפך בה וחידש בה"ואבן בתורה שמרן החזו

  !!!!יששכר---הנה לך דוגמא של הבדל בין נפתלי ל
---  

  ...לטים ביותר נפתלי לשאר השבטיםעוד אחד מההבדלים הבו
לנפתלי יש : או יותר נכון !!!!!של מנהגים לנושא מאוד נפתלי יש ערך קדושאצל 

נאמן נפתלי  !!!בבית המדרש הישן מרבותינו למה שקבלנוהתייחסות מאוד גדולה 
לאו דווקא : אגב( ...יש לו המון התחככויות עם יששכר ובנקודה הזו... בקנאות למסורת

 ורעננים חדשים יששכר מגיע עם כל מיני רעיונות )רק בתור דוגמא נקטתי בו... ריששכ
מה  ...יששכר נכנס לבית המדרש בסערה ..ונפתלי מייבש אותו כל פעם מחדש

 לך הוא מוציא... משכנע... מסביר... רהוט... יששכר מנומק.. מצאנו את התכלת ??קרה
מול הטענות  אחד לא יכול לעמודואף  של הנושא מקיף מחקרב תורני שעוסק ספר

קבלנו  לא... לא: אחד הוא חותך מייבש ואז מגיע נפתלי ובמשפט .המוצקות שלו
חכה ... נפתלי... הההלו ... ולפעמים זה מפוצץ... לא עשינו עסק ...שלום !!מרבותינו

ת שככה ומוצק יש פה הוכחות ...יש פה טענות?? נו מרבותינואז מה ולא קבל... רגע
לא ! לא שמענו !!!אבל נפתלי נשאר בשלו ...תמודד מול זהת... תעמוד מול זה ...וככה
כי ... זה לא מרגש אותי ...גם אם תעמיד לי את השמש ברקיע !!!לא קבלנו!! ראינו

שניהם יוצאים קרנים אחד ולו... ולא קבלנו את זה וזהו החתם סופר לא עשה את זה
בשביל זה  ??מה התשובה    ? או יששכר נפתלי?? צודק ביניהם מי: ס'תכלו! מהשני

והוא מלמעלה מחייך ... ביחד ב שבטים"שהוא אבא של כל הי ישראל סבא את יש
והוא מצביע על  ...חדוהעוצמתיים האלו כא ועומד מאחורי כל הניגודים המדהימים

כי כולנו מודים בפה מלא שכל . אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כן: שניהם ואומר
אם יש !! שלנו נזקפת למסורת ולמה שקבלנו מאבותינו ואבות אבותינו הידישקייט

בצורה האוטנתית ." והודעתם לבניך ולבני בניך"לנו שייכות לתורה זה רק בזכות ה
כך שחייבים להכיר בשמרנות של נפתלי כי כל ... בלי שינויים ובלי הוספות

  !!!! היידישקייט שיש לנו בידיים נזקף לזכותו
שני גם נפתלי צריך לדעת שיש יהודה ויש יששכר ויש כל מיני  מצד!!!! אבל

וגם אם פעם הגנרלים היו מחזיקים חץ וקשת ... התפתחויות במשך השנים
ואסור .. ומשמנים את התריס והמגן הרי עכשיו יש לנו עסק עם טילים נגד טנקים

נהל וצריך לתת מקום ליודעי בינה לעיתים לדעת איך ל... להישאר עם ראש בקיר
ה מעמיד "לפי הנתונים החדשים שהקב' את מלחמת היצר בדורנו ואיך לעבוד את ה

שכל הזמן מזכיר לנו את !!! במקביל תמיד לשמור קשר עין עם נפתלי ---לנו ו
את שני החלקים האלו ... את הפירמה המקורית כדי שלא נאבד קשר עין!!! המקור
  !!! א יכול להגיע בלי אחד מהםוהתיקון השלם ל!! ואי אפשר בלעדיהם ...חייבים

כי ממה  ...אבל מסתמא זה משעמם לך... יש עוד הרבה מאוד להאריך בנושא הזה
אין שום סיכוי שאתה קורא  אם אתה באמת שמרן ואתה שייך לשבט נפתלי ...נפשך

  ... לכן לא אלאה אותך יותר ...שורות אלו
לנו בפרט בדור שלנו לכו קריטי כן שהוא!!!! של המאמר הזה אבל המסר הסופי

עוד ! !!שיש עודתדע לך ... יהודי יקר ...הההלו :הגאולה השלימהאת  שאמור להביא
דרכים ניגודיות אחרות גם ד להכיל ולמאתה מוכרח ל !!שבטים חוץ מהשבט שלך

!!! בזה יש לנו עוד הרבה עבודה!! מזה לא נמלט... שלךהדרך חוץ מ' בעבודת ה
... עבודה נעימה
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  א)כ, ח(ל אלה פקודי המשכן משכן העדות

וקשה למה לקח  .וברש"י רמז למקדש שנתמשכן על עונותיהם של ישראל
לא יחבל רחיים ורכב כי נפש הוא ה' את המשכן למשכן, הא כתוב בתורה 

, דהיינו שאסור לקחת משכון מחבירו דבר שהוא לצורך חייו של חובל
האדם, וא"כ הרי גם המקדש הוא דבר נחוץ ביותר לנפש הישראלי, ואיך 
אפשר לקחתו למשכון, אך התירוץ הוא שהקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו, רוצה 

נו את החזרת בית המקדש, שבני ישראל יצעקו ויתחננו אל ה' ויבקשו ממ
ולכן נטלה מהם כדי שירגישו את החסרון של סילוק השכינה, ואז יתפללו 

והיה כי יצעק עליו ויחזירו להם בב"א, וכמו"כ במשכון כתבה התורה הטעם 
 שאם בעל החוב מרגיש בחסרון וצועק על זה יש להחזירו לו. אלי ושמעתי

 

 מג)-(לט, מבכן עשו בני ישראל את כל העבודה. וירא משה את כל המלאכה 
נאמר , ולא עבודהיש להקשות, מדוע בעשיית כלי המשכן נקט הכתוב לשון 

, ואילו כשמדובר בראייתו של משה את העבודה נקט לשון ויראעליו לשון 
, ודקדק לומר שמשה ראה זאת, ומה חילוק יש כל המלאכהשונה באומרו 

הוא,  מלאכה לעבודההחילוק בין  ונראה, שיש כאן יסוד חשוב: ביניהן.
שמלאכה הוא שם הכולל למלאכת האדם אחר שנמלך והחליט מה רוצה 
הוא לעשות, ואילו העבודה היא עבודת הכפיים בפועל לבצע את המלאכה 
שעליה חשבו לעשותה, כך למשל כשחפצים לייחס בניית חומה מבוצרת, 
מייחסים את תכנון המלאכה למלך ויועציו שהם חשבו ותכננו להקימה, 

 ולעובדים עצמם שביצעו זאת הלכה למעשה.
ומעתה יוצא לנו, שהעבודה שנעשתה במשכן הרי היא גלויה לעין כל, 
שאורך ורוחב הקרשים והיריעות נגלו לעין כל וניכרת עבודתם המושלמת, 
וזהו שאמר כן עשו בני ישראל את כל העבודה כראוי, אבל ראיית המלאכה, 
ר"ל התכנון המרכזי שבו נדרשת מחשבת הלב לתכנן ולעשותה לשמה 

לא ניכר לכל רואה, וזאת רק משה יכול היה לראות שבכוחו היה כראוי, זה 
לראות אף את מחשבת הלב שהביאה לבניית המשכן, וזהו שנקט מלאכה 

 (מציון מכלל יופי הגר"א נבנצל שלייט"א)שהיא תכנון העבודה מראש. 
 

למה כתוב הפירוט המדוייק של תרומת המשכן רק מהכסף ולא מהזהב, רק 
שהכסף היה מתרומת המחצית השקל שכל ישראל היו שוים בה, ולכן 
חשש משה שמא יהיו מבני ישראל אלו שיחשדו שלא לקחו הכל למשכן, 

ם מצד עצמם תרומת ה', אבל תרומות הזהב נתנו רק נדיבי הלב שרצו לתרו
ועליהם ודאי אין לחשוש שיחשדו בדבר וידרשו לדעת אם הלך הזהב 
למשכן. והגם שגם תרומות הנחושת באו בנדבה ולא בחובה,  בכל זאת 
הוזכר להיכן הלכה כל התרומה מפני שתרומת נחושת היא תרומה מועטת 
ו ביותר, ואלו הממעיטים לתת נדבת ה' יש מקום לחשוש בהם שיבוא

 לחשוד ולבקש חשבון מדוייק, מה נעשה בתרומתם.
 

 (לח, כו) בקע לגלגלת

. גלגלתבענוה, זוכה להיות , היינו עקבמי שמחזיק עצמו ל ,עקבאותיות  בקע
 דהיינו ראש.

 
 

  

 ביאורים לפרשה –כתם פז 

 שבת הפסקה

 

 
 

פרשה פקודי היא החותם של ספר הגאולה, ספר שמות, ובפרשה זו 
דנה תורתנו הקדושה בסיום בנין המשכן, ורבותינו הקדושים כתבו 
שהתורה רמזה על שני בתי המקדש שהיו ונחרבו, בית ראשון 

 ובית המקדש השני) משכן(גימטרייא החזיק ארבע מאות ועשר שנים 
 (גימטריא המשכ"ן עם חמש האותיות). החזיק ארבע מאות ועשרים שנה 

המתבונן במלאכת המשכן ובנייתו יראה, שהכול הוקם על  ,אולם
ידי נדבותיהם של עם קדוש, בני אברהם יצחק ויעקב, שכולם 
רחמנים וגומלי חסדים. גברים, נשים וטף, כולם נרתמו לעבודת 

אות בהן היו מתקשטות. וכל הקודש, ואפילו הנשים נתנו את המר
 מה שיכלו לתת מסרו באהבה ובשמחה לבנין המשכן.

מעלת גמילות חסדים גדולה היא מאוד, ואפילו כשאדם נותן 
מלחמו. וזהו מאמר חז"ל: המלווה לעני בשעת דחקו פרוש כשהוא 

דחוק, ועם כל זה הוא מלווה לחברו, הרי הוא גומל (הנותן) עצמו 
מאשר שמנה לחמו והוא ייתן וד בפסוק: "חסדים אמיתי, ורמזו ע

", אדם לעצמו מסתפק בלחם, אך לאחרים הוא ייתן מעדני מלך
 (עין פירוש הבא"ח)מעדני מלך. 

מעשה ברבי עקיבא וחבריו, שהלכו לעיר אחת  במדרש מובא
למטרת צדקה וחסד, ועברו מבית לבית לזכות את יהודי העיר 
בצדקה. והנה כשהגיעו לבית אחד עמדו מחוץ לדלת ושמעו את 

 בעל הבית אומר לבנו, שיביא את הירק הזול ביותר שבחנות.
כששמעו זאת החכמים הלכו משם, משום שחשבו לעצמם: אם 

קמץ להוצאותיו, על אחת כמה וכמה שלא ייתן צדקה. אדם זה מ
 לאחר כמה ימים עברו וראו את אותו אדם חורש בשדהו. 

שאל אותם העשיר: מדוע דילגתם על ביתי, ולא באתם לגבות גם 
ממני כסף לצדקה? התבייש רבי עקיבא וחבריו לספר לו. אך 

ה כשראו שאין להם בררה ספרו לו שעברו ליד דלת ביתו ושמעו מ
 שצווה על בנו, ולכן אינם רוצים להטריח עליו וכו'. 

להוצאות ביתי רשאי אני לקמץ אך לא צחק העשיר ואמר להם: 
. לצדקה, ולכן לכו לביתי ואמרו לאשתי לתת לכם סל מלא דינרי זהב

התפלאו רבי עקיבא וחבריו על הסכום הגדול שהפריש לצדקה, 
את רצון בעלה הלכו לביתו בהתפעלות רבה. כששמעה האשה 

  ?האם אמר לכם מידה גדושה או מחוקהשאלה את החכמים: 
ענו לה שאינם יודעים כי לא פרש כלום. נכנסה האשה והביאה סל 

אם התכוון בעלי למידה גדושה, הרי לכם מלא דינרים, ואמרה להם: 
מידה גדושה, ואם נתכוון בעלי למידה מחוקה, הרי התוספת ממני, 

 . מכתובתי שקצב לי ביום חופתי ושיוריד לי הסכום
 התפעלו החכמים ממידת הגמילות חסדים של האיש והאשה, 

החכמים, שרצו לשבח את מעשיה וגדולתה של אשתו, לא זו אף זו, 
, והיה מעשה את סכום כתובתה מחמת צדקותה אשתוהכפיל ל

 .הצדקה שלום
כך היא מעלתה של גמילות חסדים, וכל אדם צריך להיות גומל 
חסדים בהונו ובאונו, וצריך לשמוח בכל מצות חסד שמגיעה אלינו 

 ולפתוח לבנו וכיסנו, כדי שנזכה לעשות רצונו יתברך.
 

 !העורך שבת שלום

 מאמר עורך –פז  עטרת

 נר אלוקים נשמת אדם
 ל"צז הרה"צ ר' פסח הכהן שטרן בן ר' שלמהלע"נ 

 ת'נ'צ'ב'ה'

הי"ו גניש  העלון יוצא באדיבות משפחת
 להצלחתם ולרפואת ולחיי משפחתם, אכי"ר



 

 

 הזקן הכשרלעילוי נשמת 
 ז"ל אהרן כהן בן לאה רבי

 'ת'נ'צ'ב'ה

 
 
 
 

 

 

בימי מרדכי ואסתר התאספו היהודים בשלשה עשר לחודש 
אדר לעמוד על נפשם מפני אויביהם ושונאיהם, והיו צריכים 
וזקוקים לרחמי שמים מרובים, לבל יוכלו אויביהם לפגוע 
בהם, ועמדו בתפילה ובתחנונים וישבו בתענית באותו יום, 
כשם שעשה משה רבנו ביום שנלחם עם עמלק שעמד 

ענית, וגבר ישראל. וה' יתברך אלוקי אבותינו בתפילה ובת
שמע תחינתם וקיבל תשובתם ותעניתם ברצון, וביום אשר 
שברו (חשבו) אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא, אשר 
ישלטו היהודים המה בשונאיהם, והרגו היהודים בשונאיהם 
שבעים וחמש אלף איש, מלבד שהרגו בשונאיהם בשושן 

אף אחד מישראל, כי לא בחיל ולא בכוח כי  הבירה, ולא נהרג
 אם ברוחי אמר ה' צבאות. 

ולכן נהגו בכל תפוצות ישראל להתענות ביום זה בכל שנה 
זכר לנס שנעשה להם. וצום זה נקרא  ואין פורץ גדר, ושנה,

 ". תענית אסתר"
תענית זו בשונה משאר ארבעת הצומות שהם על חורבן בית 
קודשנו ותפארתנו, כאן התענית היא זכר לנס הגדול שנעשה 
לאבותינו, האף אמנם התענית במקורה היתה בחודש ניסן, אך 
זכר לדבר אנו מתענים בערב יום פורים וקריאת המגילה 
לערים שאינם מקופין חומה, ולעיר מוקפת חומה בסוף 

ת מתפללים ערבית, אך קריאת המגילה תהיה למחרת התעני
 בליל ט"ו באדר.

מעוברות ומניקות פטורות מלהתענות בתענית אסתר, שהרי 
הן (ח, יט)  אפילו מארבעה צומות הנזכרים במפורש בספר זכריה

פטורות מלהתענות חוץ מיום תשעה באב, וכל שכן שפטורות 
כתב שהן ' א) (סי' תקמט סעמתענית אסתר, וגם הרמ"א בש"ע 

לא הוצרך לכתוב  השלחן ערוךפטורות מתענית אסתר, ומרן 
דין זה, משום שהוא נלמד יפה מקל וחומר משאר תעניות, 

הוצרך לכתוב דין זה לפי מנהג האשכנזים  הרמ"אאבל 
שמעוברות ומניקות מתענות בד' צומות אלא אם כן 

שעל כל פנים בתענית  הרמ"אמצטערות הרבה, לכן כתב 
 אין צורך להתענות. אסתר

ומעוברת שאמרו שפטורה להתענות, הכוונה לאשה שכבר 
עברו עליה שלשה חודשים להריונה, ומכל מקום אם סובלת 
ממחושים והקאות יכולה להקל גם בטרם מלאת שלשה 
חודשים להריונה, ובפרט לאחר ארבעים יום ליצירת הוולד. 
ומינקת שאמרו, אפילו אינה מינקת בפועל, כל שהיא תוך כ"ד 

ללידתה, אם מרגישה חולשה יתירה יכולה נתיים) (שחודשים 
 להקל ואינה צריכה להתענות.

 

שהיו כל  זכר למחצית השקלנוהגים לתת לפני פורים מעות 
ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים, ונוהגים לגבות 
את המעות בבית הכנסת בליל פורים קודם קריאת המגילה, 

גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה (מגילה יג:) ל וכמו שאמרו חז"
העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים 

 .שקליהם לשקליו

כתבו הפוסקים שיש להיזהר שלא לקרות למעות אלו בזמן 
משום שיש  זכר למחצית השקלאלא רק  מחצית השקלהזה 

 הקדשהרי המעות הללו  מחצית השקללחוש שאם יקרא להם 
לבית המקדש והן אסורות בהנאה ואי אפשר לתת אותם 

 לעניים.
כמה צריך לתת זכר למחצית השקל? שיעור מחצית השקל 
הוא כמחיר השווה לעשרה גרם כסף טהור, ומכל מקום מי 
שקשה עליו לתת סכום זה מחמת מצבו הכלכלי, די שייתן 

גם נשים צריכות לתת זכר  מטבע אחד זכר למחצית השקל.
חצית השקל, וטוב לתת גם בעבור ילדיו הקטנים, ויש למ

 (תורת המועדים).נוהגים לתת גם בעבור עוברים שבמעי אימם. 

ל ל

  כות פוריםהל – הליכות מלכי

 לעלוי נשמת 
 בן פירלה שתחי' ז"להרב דוד אזולאי 

 ת'נ'צ'ב'ה'

  
 
 
 
 

אם ידוע הוא בקהילות ישראל כי ישנם רבנים שלהם חיבור מיוחד לחג מסוים, 
, חג הפורים היה החג בו הייתה מודגשת עבודת מזידיטשוב הרביאזי ללא ספק 

בייחוד. חסידיו הרבים של רבי צבי ידעו לספר על ההכנות המרובות ה' שלו 
שהיו נעשות בביתו וחצרו של הצדיק לקראת חג הפורים; הכנות מרובות 
בחומריות ובגשמיות. עוגות עד אין קץ הלכו ונערמו בערמות ענק לחלוקה 
במשלוחי המנות, לצד מיני בשרים ודגים, יינות משובחים ושאר מטעמים; 

משלוחי המנות, ומהם לסעודת הפורים הענקית והמפוארת שעורך מהם ל
 הרבי לכל חסידיו הרבים, שאיש מהם אינו מעלה בדעתו להפסיד.

לצד המבשלות הרבות, ישבו נשים צדקניות ועסקו בתפירת התחפושות. לא 
היו אלו סתם תחפושות לילדים כפי שמצוי במקומות שונים. את רשימת 

הצדיק בכבודו ובעצמו, שהורה אלו תחפושות התחפושות היו מקבלים מ
בדיוק יש להכין מידי שנה, ואף נתן הוראות מפורטות בדבר אופן הכנתם עד 
לפרטי הפרטים. הייתה זו משימה קשה שכן הרבי דרש לתפור בגדים 
שיתאימו למלך, ומספיק בגדים שיתאימו בכמותם ואיכותם, לבגדי כל השרים 

ו, ידעו התופרות, חשובים מאוד בעיני הרבי, והמשרתים למיניהם. בגדים אל
שכן בצהרי היום הקדוש, נהג הרבי להעמיד לפניו אחד מגדולי החסידים כ'מלך 
המדינה' מלווה בכל שריו ויועציו, ולנהל על ידו את כל העתיד לקרות בשנה 

פורים : "נדרש בתיקוני הזהרהקרובה. ידע הרבי לנצל את גודלו של היום, כפי ש
", וכפי שביום הכיפורים ניתן להשפיע מלמעלה, כך ביום הפורים ניתן כפורים

 לעשות זאת מלמטה.
ר' דוד, גדול תלמידיו של הרבי  כ'מלך המדינה'באותה שנה נבחר לשמש 

הקדוש. ר' דוד הבין היטב את אשר מוטל עליו, ואת חשיבות משימתו. ימים 
ו בקפידה, כשלכל נבחר 'משרתים ושרים' -מספר עמל על הקמת חצר המלך 

 אחד ואחד תפקיד מתוכנן היטב.
הגיע היום הגדול. הרבי ישב על כיסאו המיוחד ליום זה, וקיבל בזה אחר זה את 

בחצות היום נשמעו תרועות החצוצרות. החסידים כולם פינו  כל עדת חסידיו.
את רחבת האולם, ונעמדו בצדדים לצפות בעבודת הקודש של רבם הנערץ, 

נכנסו ופינו  'משרתי המלך'וא את סדרי הממלכה לשנה הקרובה. וכיצד מנהל ה
מקום למלך. ר' דוד, לבוש בבגדי שרד מלכותיים נכנס. ניכר היה בפניו של ר' 
דוד כי החל כבר במצוות היום של שתיית היין המשמח. הרבי קם לכבודו, לחץ 

ד יום. מבעו 'המלך'את ידו בחום, והזמינו לשבת על כסא מפואר שהוכן לכבוד 
הרבי החל לפרוט בפני 'המלך' את מצבם הקשה של יהודי המדינה והגזרה 

המחייבת את היהודים לשלם מס כבד על  'גזרת הנרות' -הקשה שנגזרה עליהם 
שמע בכובד ראש את הדברים והורה  'המלך' כל נר שמודלק על ידם.

גזרות לבטל מיד את הגזרה. וכך, הרבי עבר מנושא לנושא, גוזר  'למשרתיו'
טובות של המלכות על תושביה היהודים של המדינה, ומבטל את הגזרות 
הקשות. לפני סיום אמר הרבי כי כעת נותרה גזרה קשה אחרונה, חמורה 

ננער ממקומו 'המלך' גיוס היהודים לצבא.  -' חייב לבטלה 'המלךבמיוחד, ש
... הרבי ואמר כי את הגזרה הזו לא יבטל בשום אופן!! רחש עבר בין החסידים

שתה את  'המלך'סימן למשמשו להשקות את ר' דוד בעוד כוס יין משובח. 
הכוס בלגימה, ליקק בלשונו את שאריות היין משפמו, ועדיין עמד בסירובו. אז 
החל הרבי לפרט ולבאר עד כמה קשה גזרה זו, מהם הניסיונות העומדים בפני 

מוכן בשום אופן לשמוע  חייל יהודי בצבא ועוד. אולם 'המלך' התעקש ולא היה
על ביטול גזרה זו. זיעה כיסתה את פניו של הרבי, הוא סימן למזוג לר' דוד עוד 

 ,גם זאת ,אולם'המלך',  ועוד יין, אך ללא הועיל. הרבי ניסה לצעוק ולאיים על
ללא כל הצלחה. החסידים עמדו מסביב נדהמים מעזותו של ר' דוד, שמעז 

טה כל כך. לאחר שעה ארוכה של שיג ושיח להמרות את פי הרבי בצורה בו
מכסאו ונרדם. הרבי, בפנים חיוורות, סימן  'המלך' ונסיונות חוזרים ונשנים, נפל

 שהגיע העת לברך ברכת המזון, שלאחריה קם ממקומו, ופרש לחדרו.
למחרת כשקם ר' דוד והתאושש משכרותו, נחרד לשמוע על התנהגותו 

הצער שהסב לרבי, גמלה בליבו החלטה המבישה אמש. ככל ששמע יותר על 
לעזוב את העיירה, ולצאת לגלות עד שיכופר לו עוונו זה. אולם הרבי, ששמע כי 

אל לך לדאוג, שכן אתה ר' דוד התעורר, יצא מחדרו והושיט לו את ידו בחיוך: 
היית השליח לגזור את הגזרות או לבטלם. אנו מצידנו עשינו את כל המוטל עלינו 

כולתנו לבטל את הגזרה, אך כנראה שבשמים החליטו כי גזרה זו אכן וכל אשר בי
. ואכן באותה צריכה להתקיים, וכעת עלינו להכין את עצמנו להתמודדות עימה

שנה בטלה גזרת הנרות עם כל שאר הגזרות שהרבי ביטל בפורים, אך גזרת 
 הגיוס לצבא נשארה בעינה.

 סיפור לשבת קודש – קומי אורי
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