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משה (לח,כא)
ֶּ
שר ּ ֻפ ַ ּקד ַעל ּ ִּפי
ֵא ּ ֶּלה ְפקו ֵּדי ַה ִּּמ ְש ָּּכן ִּמ ְש ַּכן ָּה ֵע ֻדת אֲ ֶּ
כאשר שאל הנביא (ירמיהו ט,יא)ַ " :על ָמה ָא ְב ָדה ָה ָארץ"? השיב לו השי"תַ " :על ָעזְ בָ ם את ּת ֹו ָר ִתי"  -כלומר,
חורבן בית המקדש נגרם בעיקר בשל עזיבת התורה ,לפיכך אמר הנביא מלאכי (ג,כב-כג)" :זִ ְכר ּו ּת ֹו ַרת מֹשה
ַע ְב ִדּ י"ִ ...ה ּנֵּה ָאנ ִֹכי ש ֹלֵּ חַ לָ כם ֵּאת ֵּאלִ ּיָה ַה ּנ ִָביא" -אם תשובו לזכור את תורת משה תזכו מיד לגאולה .וזהו,
אומר בעל ה"תולדות יעקב יוסף" מה שאמרה כאן התורהֵ " :א ּ ֶּלה ְפקו ֵּדי ַה ִּּמ ְש ָּּכן"  -בזאת יוכל בית המקדש
משה" -אם ישובו בני ישראל לזכור את תורת משה .בגלל
ֶּ
להיפקד (מלשון פקוד יפקוד) ולהיגאל " ַעל ּ ִּפי
עזיבת התורה נחרב המקדש ועל ידי זכירת התורה ישוב וייבנה בית המקדש.
ית ָּמר ֶּּבן ַאהֲ רֹן ַהכּ ֹהֵ ן (לח,כא)
משה עֲ ב ַֹדת ַהלְ וִּ ִּּים ְ ּביַד ִּא ָּ
ֶּ
שר ּ ֻפ ַ ּקד ַעל ּ ִּפ י
ֵא ּ ֶּלה ְפקו ֵּדי ַה ִּּמ ְש ָּּכן ִּמ ְש ַּכן ָּה ֵע ֻדת אֲ ֶּ
כתב בספר "מעיינות הנצח" בדרך דרש ובדרך מוסר פסוק זה כךֵ " :א ּ ֶּלה ְפקו ֵּדי" אם אדם מקיים את פקודי ה'
ומצוותיו ,אם כן "הַ ִּּמ ְש ָּּכן" -הוא נעשה משכן לקב"ה ששכינה שורה עליוִּ " .מ ְש ַּכן ָּה ֵע ֻדת" -אם תראה אדם
שהוא משכן ,הרי זה עדות שקיים כל פקודי התורה לא רק תורה שבכתב אלא גם תורה שבעל -פה .וזהו
משה" שקיים גם מה שקיבל משה ומסר לישראל דהיינו תורה שבעל-פה.
ֶּ
שר ּ ֻפ ַ ּקד ַעל ּ ִּפי
"אֲ ֶּ
אמנם אדם כזה שיגיע לשלמות צריך ב' תנאים:
א .ביד איתמר -שלימוד זה שלומד ישאר ויתקיים בידו בפועל .איתמר -מלשון אתמר בארמית ,כמו שאמרו
אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
ב .ועוד תנאי אהרון הכהן ,שיעבוד את ה' מאהבה ,ושלא על מנת לקבל פרס ,כאהרון הכהן.
ֵא ּ ֶּלה ְפקו ֵּדי ַה ִּּמ ְש ָּּכן ִּמ ְש ַּכן ָּה ֵע ֻדת (לח,כא)
כתוב בפסוק ב' פעמים ִּמ ְש ַּכן רמז למקדש שמשתכן בשני חורבנין על עוונותיהם של ישראל (שמות רבה
נא,ג .הובא ברש"י ז"ל) .רמז 'בעל הטורים' :בית ראשון  014שנים כמנין ִּמ ְש ַּכן .רבנו בחיי רמז ובית שני עמד
 024שנה כמנין ַה ִּּמ ְש ָּּכן עם צירוף חמש האותיות ,ושנות קיומן של המשכן עד לבנין בית המקדש הראשון היה
 074כמנין ָּה ֵע ֻדת .הסביר ה'חתם סופר' והסיבה שבגימטריה של בית שני חסרים חמישה ,עד שיש צורך לצרף
חמישה אותיות של הַ ִּמ ְש ּ ָכן היא משום שבא לרמוז לנו על חמישה דברים שנאמרו בתלמוד (יומא כא,ב):
שחסרו בבית שני והם" :ארון וכפורת (נחשבים כאחד לפי הסבר רש"י) ,אש ,שכינה ,רוח הקודש ,אורים
ותומים).
הגאון רבי יעקב הכהן מג'רבא זצ"ל כתב :המילה " ֵא ּ ֶּלה" באה לרמוז על חטא העגל שנאמר בוֵ " :א ּ ֶּלה
אֱ ל ֹה ָ
יך יִ ְש ָר ֵּאל" (שמות לב,ד) .ללמדנו שזהו שגרם ל" ְפקו ֵּדי ַה ִּּמ ְש ָּּכן" לשני חורבנות בתי המקדש ,ועוד דרשו
חז"ל (סנהדרין קב,א) :שאין לך כל פקידה ופקידה ,כלומר אין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון
עון העגל"( .מתוך 'לבוש יוסף' דף רא).
ש ֶּקל (לח,כד)
לשים ֶּ
אות ו ְּש ִּ
שע וְ ֶּעשְׂ ִּרים ִּ ּכ ָּּכר ו ְּשבַ ע ֵמ ֹ
ָּּכל ַה ָּזּ ָּהב הֶּ ָּעשׂ וּי לַ ְּמלָּ אכָּ הֵ ּ ..ת ַ
שואל ה"ספורנו" ,מדוע מפרטת התורה הקדושה את כמות הזהב ,הכסף והנחושת שהיו במעשה המשכן?
אלא ,משיב ה"ספורנו" ,זאת כדי להראות לנו שכמות הזהב ,הכסף והנחושת שהייתה במשכן היא כמות
מועטה ביחס לעושר שהיה בבית המקדש הראשון ,כפי שמבואר בספר מלכים (א' ,פרק ו' ,כ"ב)" :ואת כל
הבית ציפה זהב עד תום כל הבית ,וכל המזבח אשר לדביר ציפה זהב" ,ועוד יותר עשיר היה בית המקדש
שבנה הורדוס .ואף על פי כן התמידה השכינה במשכן יותר מאשר התמידה במקדש שלמה ,שהיה כאמור
עשיר בזהב ,בכסף ובנחושת יותר מהמשכן .ולא עוד ,אלא שבבניין הורדוס ,שהיה העשיר מכולם ,לא נראתה
השכינה כלל! וזאת ,כדי ללמדנו ,שלא העושר וגודל הבניין הם סיבה להשראת השכינה ,אלא רק אנו
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ומעשינו קובעים את השראת השכינה ,ולא הכסף והזהב הם המורידים את השכינה לעולמנו הגשמי .שכן,
רוצה ה' את יראיו ואת מעשיהם ,כדי לשכון בתוכם ,כמו שכתוב" :ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" ,והכוונה
היא שהאדם יכשיר את עצמו ,באופן שהשכינה הקדושה תוכל לשרות בקרבו ,כמו שנאמר בתהילים" :אוהל
שיכן באדם" ,ופרש – אוהל שיכן באדם ,ולא בעצים ובאבנים ,בכסף ובזהב.
שה ח ֵֹשב (לט,ח)
ֹשן ַמעֲ ֵ ׂ
"וַ יּ ַַעשׂ ֶּאת ַהח ֶּ
אהרון הכהן זוכה לענוד על לבו את אבני החושן ,אותם אבנים מיוחדות שדרכם היו עם ישראל יודעים מהו
רצון הבורא .בזכות מה זוכה אהרון לזכות גדולה זו? אומר מדרש רבה (שיר השירים ,פרשה א')" :וראך ושמח
בלבו ,אמר ר' שמעון בן יוחאי הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים" .הזכות של אהרון שבגללה
זוכה הוא באבני החושן היא השמחה ששמח בלבו כששמע בגדולת אחיו הקטן ממנו הלא הוא משה רבנו.
יש להקשות ,הרי המידה שעליה מסר נפש כל חייו אהרון הכהן היא ":אוהב שלום ורודף שלום" ,שהיה אהרון
רץ וטורח להשכין שלום בין איש לאשתו ובין איש לרעהו ,וכי לא היה יותר ראוי שבזכות זה ,יזכה אהרון
לאבני החושן? מה היה כל כך מיוחד במעשה של "וראך ושמח בלבו"? יותר מאשר השכנת השלום שעליה
מסר אהרון הכהן נפשו במשך כל ימי חייו? והתשובה לכך היא פשוטה ,אינו דומה השכנת שלום עם
הרחוקים ,כשמחת ההצלחה של הקרובים .אדם יכול לעשות חסד עם כל העולם וזה עדיין לא מעיד כלום על
אמיתות פנימיותו .המבחן האמיתי של אהרון הכהן הוא דווקא "בתוך המשפחה" בנקודה שקרובה ביותר אליו.
אחיו הקטן ממנו זוכה לגדולה שאין דוגמתה ,והוא לא רק שלא מקנא ח"ו ,אלא אף שמח הוא בכך שמחה
אמיתית שמחת לב ,שמחה כזו שהתורה מעידה עליו "ושמח בליבו" ,שמחה פנימית אמיתית וכנה בהצלחת
הזולת ,בזה מתבטאת דרגתו הגבוה של אהרון הכהן ,ועל כך זוכה הוא ל"רוח הקודש" ולענוד את אבני
החושן( .לוקט מהספר המהר"ל על התורה דף קנד -קנו).
ומכאן יש לנו לקחת מוסר ,כי לא חוכמה היא להיות נחמד ונעים רק לאנשים שאנו רואים אותם פעם ב..
אלא הניסיון האמיתי זה להכיר טובה וחסד ולתת יחס חם ,לאנשים שסובבים אותנו ביום יום ,ולאלה שהכי
קרובים אלינו ,להורים שלנו ,לאשה ,לבעל ,לילדים ...לחברים הקרובים ..זה המבחן האמיתי של האדם
בשטח ,להיות "תוכו כבורו".
ּ ַפעֲ מֹן וְ ִּר ּמֹן (לט,כו)
צ ִדּ יק ַר ִ ּבי נ ְַפ ּ ָתלִ י חַ ִ ּיים ַא ְדלֵּ ר זַצַ "ל
לותַ ,רב ַה ּ ְפ ָעלִ ים וְ ַה ּ ַמ ַעשַ ,ה ָ ּג ֹ
רות ָשנִ ים ָהיָה ַהדָּ בָ רִ .איש ָהא ְשכּ ֹו ֹ
לִ ְפנֵּי ע ְש ֹ
און ַה ַ ּ
"א ְמ ֵּרי חַ ִ ּיים"
דוש ַּב ַעל ָה ִ
ֲתן ָה ַרב ַה ָּק ֹ
נַעֲ נָה לְ בַ ָּק ַשת ַהח ֲֵּר ִדים ִ ּבנְ ַתנְ יָה וּבָ א לְ ִה ְש ּ ַת ֵּק ַע ְ ּב ִע ָירםָ .היָה ַר ִ ּבי נ ְַפ ּ ָתלִ י ח ַ
פוא לָ קוּם וְ לִ נְ עֹץ ָקנה ְ ּביַם ַהחֻ ִּלין של ִעיר
ימי ַה ְ ּק ָר ֹיות ַהח ֲִס ִיד ּי ֹות ִ ּב ְבנֵּי ְ ּב ָרק ו ְּבחֵּ יפָ ה .נעֱ ַתר ֵּא ֹ
ִמ ִּויזְ 'נִ יץ זַצַ "ל ,ו ִּמ ְּמ ִק ֵּ
ַה ּ ַת ּיָרוּת וְ הַ ַּקיִ ט ,וּלְ ָה ִקים ָּב ּה מ ְר ּ ָכז ּת ֹו ָרנִ י וַ ח ֲֵּר ִדי .ל ֹא ַקל ָהיָה ַהדָּ בָ רְ ,רצוּף ְק ָשיִ ים ו ִּמ ְכש ֹולִ יםְ ,רווּי ַמאֲ בָ ִקים וּגְ דוּש
ימהּ ְ ,בה ָא ַרת ּ ָפנִ ים ו ְּבחָ ְכ ָמה עֲ צו ָּמה ,נִ ְבנָה ַה ּמ ְר ּ ָכז נִ ְד ָּב ְך ַאחַ ר נִ ְד ָּב ְך.
ָבות .אֲ בָ ל ִ ּבנְ ִחישוּת ו ִּב ְדבֵּ קוּת ַּב ְּמ ִש ָ
ַאכְ ז ֹ
עוד אחָ ד ,ו ְּבמ ְר ּ ַכז ָה ִעיר ְּכבָ ר ִה ְת ַּב ְּצ ָרה לָ ּה ְשכ ּונָה לְ ִת ְפארתָּ .ב ּ ֵּתי ְּכנ ִֵּסיּ ֹות
עוד ִמ ְש ּ ָפחָ הֵּּ ,בית ְּכנסת וְ ֹ
ִמ ְש ּ ָפחָ ה וְ ֹ
או של ַר ִ ּבי נ ְַפ ּ ָתלִ יִ ,ק ְ ּבל ּו
בות ַמ ְק ִ ּבילִ יםִ .עם בּ ֹו ֹ
חו ֹ
יבות הו ְּקמ ּו ְ ּב ִמ ְס ּ ַפר ְר ֹ
יש ֹ
דות ּת ֹו ָרה וָ חסדַ ּ ,תלְ מו ֵּּדי ּת ֹו ָרה וִ ִ
ּמו ְס ֹ
ו ֹ
דול ָּב ִעירִ .מי ל ֹא ָנכַ ח ו ִּמי ל ֹא ִדּ ֵּּברַ .ר ָּבנִ יםַ ,ע ְס ָקנִ יםַ ּ ,פ ְרנְ סֵּ י ָה ִעיר .וְ ָאז
מונִ ים את ּ ָפנָיו ְ ּבהֵּ יכַ ל ֵּּבית ַה ְּכנסת ַה ָ ּג ֹ
הֲ ֹ
או ָתם י ִָמים ָהיְ ָתה הַ ִ ּק ְריָה
צאנְ ז זַצַ "לְ ,מי ּ ֵַּסד ִק ְריַת צָ אנְ ז ש ְ ּבפַ אֲ ֵּתי נְ ַתנְ יָהּ ְ .ב ֹ
הֻ ְשלַ ְך ָהס .לַ ִ ּב ָ
ימה ָעלָ ה כ"ק ָה ַר ִ ּבי ִמ ָ ּ
ית ּהַ ,אף ש ַה ְש ּ ָפ ָע ָת ּה ְּכבָ ר נִ ְּכ ָרהַ .ע ּ ָתה
אש ָ
עוד ְקטַ ּנָה ָהיְ ָתהּ ְ ,ב ֵּר ִ
הו ָד ּהֹ .
יה ֵּמ ֹ
בודדת ֵּמ ָה ִעירַ ,אף ִּכי ִה ְק ִרינָה ָעל ָ
ְמ ֹ
ְ
שת ּ ְפקו ֵּדי ,וְ הוּא ּ ָפ ַתח את ְדּ בָ ָריו ְ ּבפָ סוּק ִמן ַה ּ ָפ ָר ָשה:
של ּ ָּפ ָּר ַ
שבו ַּע ֶּ
ָּבא ָה ַר ִ ּבי לְ בָ ֵּרך את ָה ַרב החָ ָדשָּ .היָּה ֶּזה ַּב ּ ָּ
תוךְ
הור וַ ִיּ ְּתנ ּו את ַה ּ ַפעֲ מֹנִ ים ְ ּב ֹ
ָהב ָט ֹ
דול " -פַ עֲ מֹנֵּי ז ָ
"וַ ּיַעֲ ש ּו ַעל שוּלֵּ י ַה ְּמ ִעיל" ְ -מ ִעיל ַה ְּתכֵּ לת של ַהכּ ֹהֵּ ן ַה ָ ּג ֹ
מונִ ים וְ ָה ִר ּמ ֹונִ יםָ .ר ִש"י
ָה ִר ּמֹנִ יםַ ּ ...פעֲ מֹן וְ ִר ּמֹן ּ ַפעֲ מֹן וְ ִר ּמֹן ַעל שוּלֵּ י ַה ְּמ ִעיל ָס ִביב ."...וְ נ ְחלְ ק ּו ַרבּ ֹו ֵּתינ ּו ְ ּב ִענְ יַן ַה ּ ַפעֲ ֹ
לו .וְ ִאלּ ּו
קו ֹ
יע ֹ
ַש ִמ ַ
ָהב ש ּי ְ
מון ז ָ
עונִ ִ ּיים וַ חֲלוּלִ ים ,וּבֵּ ין ּ ָכל ְשנֵּי ִר ּמ ֹונִ ים ִש ְ ּבצ ּו ּ ַפעֲ ֹ
ְמפָ ֵּרש ש ָה ִר ּמ ֹונִ ים ָהי ּו ּ ַכדּ ו ֵּּרי ַּבד ִצ ְב ֹ
ָה ַר ְמ ַּב"ן ִה ְק ָשה ָעלָ יוִ :אם ּ ֵּכן ,ל ֹא ָהי ּו ָה ִר ּמ ֹונִ ים ְמ ַש ְּמ ִשים ְּכלוּם ,וְ ִאם לְ ֹנוי  -לָ ּ ָמה ָהי ּו עֲ שוּיִ ים ְּכ ִר ּמ ֹונִ ים חֲלוּלִ ים?
קולָ ם ִמ ּת ֹו ְך ָה ִר ּמ ֹונִ ים .וְ ָּא ַמר ָּה ַר ִּ ּבי
מונִ ים נִ ְט ְמנ ּו ָּבהם וְ ִה ְש ִמיע ּו ֹ
תוָ ,הי ּו ָה ִר ּמ ֹונִ ים חֲלוּלִ ים ִמ ּשוּם ש ַה ּ ַפעֲ ֹ
יט ֹ
לְ ִש ָ
"ביָדו ַּע ,ש ְּכלֵּ י ַה ִּמ ְש ּ ָכן ו ִּבגְ ֵּדי ַה ְּכה ּונָה ָר ְמז ּו לְ ִענְ יָנִ ים נִ ְש ָ ּג ִבים וְ נִ ּ ָש ִאים ,וְ נִ ְצ ּ ְפנ ּו ָּבהם
ִּמ ָּּצאנְ ז זַ צַ "ל ְ ּב ֶּמ ֶּתק שְׂ פָּ ָּתיוּ ְ :
ָּחות מגָ ;):ה ִר ּמ ֹונִ ים
(מנ ֹ
בוד אֲ שר ַּב ּ ָש ַמיִ ם ִמ ּ ַמ ַעל ְ
רו ֵמז לְ ִּכ ּ ֵסא ַה ָּּכ ֹ
עו ְּתכֵ לֶּ ת ֹ
ש ִּּצ ְב ֹ
ַמ ְש ָמעֻ ּי ֹות עֲ מֻ ּק ֹותַ .ה ְּמ ִּעיל ֶּ
בוד (ז ַֹהר ח"ג כט-ב) ,וְ הֵּ ם חֲלו ִּקים
ּבות ִמ ּ ַתחַ ת לְ ִכ ּ ֵּסא הַ ּ ָכ ֹ
מות יִ ְש ָר ֵּאל ַהחֲצו ֹ
רו ְמזִ ים לְ נִ ְש ֹ
מונִ ים ְ ּבשוּלָ יו ֹ
וְ ַה ּ ַפעֲ ֹ
כות
(ב ָּר ֹ
חזַ"ל ְ ּ
"ר ּמ ֹונִ ים" ,וְ ל ֹא ִ ּבכְ ִדי ָהי ּו ָה ִר ּמ ֹונִ ים חֲלוּלִ יםִּ ...כי ָא ְמר ּו ֲ
מונִ ים" וְ יֵּש בּ ֹו ִ
"פעֲ ֹ
לִ ְשנַיִ ם :יֵּש ְ ּב ַעם יִ ְש ָר ֵּאל ּ ַ
או ָרה ,אֲ בָ ל ַּגם הוּא ְמחֻ ָּבר
יקנִ ים ש ְ ּביִ ְש ָר ֵּאל ְמ ֵּל ִאים ִמ ְצ ֹוות ְּכ ִר ּמ ֹון  -הֲ ֵּרי לְ ָך ִר ּמ ֹון חָ לוּלֵּ .ריק לִ כְ ֹ
נז ,).שאֲ ִפיל ּו ָה ֵּר ָ
(ת ּק ּונֵי ז ַֹהר קד-א) ,נְ ָש ָמה יְ הו ִּדית ַה ְמבַ ּקשת את ִּת ּק ּונ ָּהִ ...ה ּנֵּה ִּכי כֵּ ן ,יֵּש
אל הַ ּקֹדש ,חָ צוּב ִמ ִּכ ּ ֵּסא הַ ּ ָכ ֹ
בוד ִּּ
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הדף טעון גניזה ,נא לא לקרוא בשעת התפילה שאין זה עושה נחת רוח לבורא יתברך
שיהם ֻמ ְשלָ ִמים וְ הֵּ ם
הור :יְ הו ִּדים ַה ְּז ִה ִירים ְ ּב ַק ּ ָלה ְּכבַ חֲמו ָּרהַ ,מעֲ ֵּ
מונֵּי ז ָָהב ָט ֹ
"ר ּמ ֹונִ ים" ִ ּב ְשלַ ל ְצבָ ִעים  -וְ יֵּש ּ ַפעֲ ֹ
ִ
ְ
ְ
ְ
ַשלִ ים את
לום ָעלַ יִ ך נ ְַפ ִשי' ,נִ ְת ַמ ֵּּקד ְ ּב ַע ְצ ֵּמנ ּו וְ נ ְ
'ש ֹ
לו ַמר ָ
ָהבַ .אך ָאסוּר לָ הם לְ ִה ְס ּ ַת ּ ֵּפק ְ ּבכָ ך וְ ֹ
יְ ָק ִרים וְ ֹזוהֲ ִרים ְּכז ָ
עות ַאחֵּ ינוֵּּ ,א ְ
ּעות לט ,).וְ ֵּא ְ
יך נִ ְהיה ְשוֵּ י
יך נִ ְראה ִ ּב ְת ֹ
(שבו ֹ
נ ְַפש ֹו ֵּתינ ּו ו ְּבכָ ְך דַּ יֵּנוּ .ל ֹא וָ ל ֹא .יִ ְש ָר ֵּאל עֲ ֵּר ִבים זה לָ זה ָּ
שאת ַעיִ ן וְ לֵּ ב וּלְ ִהדָּ בֵּ ק
קולֵּנוּ ,לִ ְקרֹא לָ הם לָ ֵּ
יע ֹ
ָהב" ,לְ ַה ְש ִמ ַ
נפש ְ ּב ִה ּנ ְַּת ָקם ִמ ּמ ֹו ַר ְש ּ ָתם .חַ ּי ִָבים ָאנ ּו לִ ְה ֹיות "פַ עֲ מֹנֵּי ז ָ
ָהב צָ לוּל"" .וְ כָ אן ָ -א ַמר
לו ַמר לָ הםִ :ח ְדל ּו ִמ ְה ֹיות ָא ִריג צָ בו ַּע וְ חָ לוּל ,הֱ י ּו ַּגם ַא ּתם ז ָ
מו ַר ְש ּ ָתםֹ .
בו ְר ָאם ,לָ שוּב לְ ֹ
ְ ּב ֹ
מונִ ים ,וְ ֵּאלּ ּו וְ ֵּאלּ ּו ִדּ ְב ֵּרי אֱ ל ִֹקים חַ ִ ּיים! לִ ְפנֵּי ָשנִ ים ִמ ְס ּ ָפר יִ ּ ַס ְד ִּתי את ִק ְריַת
ָה ַר ִ ּבי  -נ ְחלְ ק ּו ַרבּ ֹו ֵּתינ ּו ְ ּב ִמ ּקו ָּמם של ַה ּ ַפעֲ ֹ
שנִ י ,בּ ֹו א ְפ ָשר לְ ָה ִקים מ ְר ּ ָכז ּת ֹו ָרנִ י
יע ַה ּ ָשלָ ב הַ ּ ֵּ
מון לְ יַד ָה ִר ּמ ֹון .זה הַ ּ ָשלָ ב ָה ִראש ֹון .וְ ָאז ַמ ִ ּג ַ
צָ אנְ ז ש ְּליַד נְ ַתנְ יָהַ ,ה ּ ַפעֲ ֹ
ְ
ּ
תו ,וְ נִּ ְפלָּ א
יקנוּת החָ לָ ל" ...נִּ ְפלָּ א ָּהיָּה ָּה ַר ְע ֹיון ִּ ּב ְש ָּע ֹ
מון ש ְי ַמ ּ ֵּלא את ֵּר ָ
תוך ָה ִר ּמ ֹוןַ ּ ,פעֲ ֹ
מון ְ ּב ֹ
ִ ּבנְ ַתנְ יָה ַע ְצ ָמ ּהַ ּ ,פעֲ ֹ
עוזִ ים ח ֲֵּר ִדיםֵּ :מ ָאה ְש ָע ִרים וּגְ ֻא ּ ָלה,
צר ְ ּב ָמ ֹ
ִּש ְב ָּע ַתיִּ ם ִּ ּבזְ ַמ ּנֵנ ּוְ ,ש ֹנות דּ ֹור לְ ַאחַ ר ִמ ּ ֵּכןּ ִ .ב ְש ָע ֹ
תו ָהיָה צַ ו ַה ּ ָש ָעה לְ ִה ְת ַּב ֵּ ּ
ֲזון יְ חזְ ֵּקאל .וְ ָאכֵּ ןִ ,מ ּ ָשם י ְָצא ּו לִ ְפעֹל וּלְ הַ ְק ִרין
קו ְמ ִמ ּיוּת וַ ח ֹ
רון ֵּמ ִאירּ ְ ,בנֵּי ְ ּב ַרקְ ,רכָ ִסים וְ ִת ְפ ַרחֹ ,
ִק ְריַת וִ יזְ 'נִ יץ וְ זִ ְכ ֹ
און לִ ְדבַ ר ה' העֱ ִמיק,
יהה ָר ְב ָתהַ ,ה ִּצ ּ ָמ ֹ
קולָ ם  -וְ ַה ּק ֹול נִ ְקלַ טַ .ה ְּכ ִמ ָ
מונֵּי הַ ז ָָּהב ִה ְש ִמיע ּו את ֹ
או ָרה של ּת ֹו ָרהַ ּ ,פעֲ ֹ
ֹ
עוד ָּב ּ ֵּתי ְּכנסת נַעֲ ִשים
עוד ִשעו ֵּּרי ּת ֹו ָרה ִמ ְת ַק ְ ּי ִמים ְ ּבכָ ל ַה ִ ּי ּשו ִּביםֹ ,
תו ְך ָה ִר ּמ ֹונִ יםֹ :
מונִ ים ש ְ ּב ֹ
יע ְשלַ ב ַה ּ ַפעֲ ֹ
וְ ִה ִ ּג ַ
שבו ַּע)
(מ ְעיַן ַה ּ ָּ
סות וְ חַ ּיֵּי ּת ֹו ָרה ְמ ֵּל ִאים ַמ ְפ ִעילִ ים ְ ּבכָ ל ִעיר וְ יִ ּשוּב! ַ
עוד ְק ִהלּ ֹות ּת ֹו ְס ֹ
ּ ְפ ִעילִ יםֹ ,
משה (לט,מג)
ֶּ
שר ִּצ ָּּוה ה' ּ ֵכן ָּעשׂ ּו וַ יְ בָּ ֶּר ְך א ָֹּתם
משה ֶּאת ָּּכל ַה ְּמלָּ אכָּ ה וְ ִּה ּנֵה ָּעשׂ ּו א ָֹּת ּה ַּכאֲ ֶּ
ֶּ
וַ ּי ְַרא
משה :אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם" .כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אמר:
ֶּ
רש"י" :וַ יְ בָּ ֶּר ְך א ָֹּתם
לבאר כפל הלשון בפסוק שכתוב "וְ ִּה ּנֵה ָּעשׂ ּו"ֵ ּ " ,כן ָּעשׂ וּ" ,נראה דיש ב' מדרגות בבני אדם ,יש שעושים הכל רק
כי כ ך ציוה הש"ית ,וזוהי המדרגה הגבוהה ,ויש בני אדם אשר גם מקיימים רצון השי"ת אבל כדי לזכות
שר ִּצ ָּּוה ה' וזאת הדרגה
בברכות וההשפעות הגשמיות ,ולזה רומז הכתוב וַ ּי ְַרא משה וגו' וְ ִּה ּנֵה ָּעשׂ ּו א ָֹת ּה ַּכאֲ ֶּ
משה .ועל כן משה רבנו
ֶּ
הגבוהה שעשו רק כי נצטוו ,אולם יש בני אדם אשר ּ ֵכן ָּעשׂ ּו משום וַ יְ בָּ ֶּר ְך א ָֹּתם
בחכמתו הרבה ,ברכם" :יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם"  -היינו שתעשו הכל רק למען כבוד שמים.
משה (לט,מג)
ֶּ
שר ִּצ ָּּוה ה' ּ ֵכן ָּעשׂ ּו וַ יְ בָּ ֶּר ְך א ָֹּתם
משה ֶּאת ָּּכל ַה ְּמלָּ אכָּ ה וְ ִּה ּנֵה ָּעשׂ ּו א ָֹּת ּה ַּכאֲ ֶּ
ֶּ
וַ ּי ְַרא
ְ
משה" :אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם" .ויש להקשות ,הלא כבר
ֶּ
רש"י" :וַ יְ בָּ ֶּרך א ָֹּתם
תוכָ ם" .אם כן מדוע הוסיף משה וברכם ברכה שניה
הבטיחם הקב"ה (שמות כה,ח)" :וְ ָעש ּו לִ י ִמ ְקדָּ ש וְ ָשכַ נְ ִּתי ְ ּב ֹ
"שתשרה שכינה במעשה ידיכם"? בספר 'עטרת המקרא' (דף  )171מתרץ בשם רבי שמואל דוד מלקין :אמרו
חז"ל שבת (לב,ב)" :איזה הן מעשה ידיו של אדם הוי אומר בניו ובנותיו של אדם" .לפי זה ניתן לבאר
תוכָ ם של אנשי הדור ההוא ,לכן בא משה והוסיף בברכתו שתשרה
תוכָ ם׳ לא היתה רק ְ ּב ֹ
שההבטחה ׳וְ ָשכַ נְ ִּתי ְ ּב ֹ
שכינה גם בבניהם אחריהם ולא תמוש מזרעם .זהו שאמר ׳יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם׳ ואיזה הם
מעשה ידיו של אדם ,הוי אומר בניו ובנותיו.
ִּ ּכי עֲ נַן ה' ַעל ַה ִּּמ ְש ָּּכן ֹיו ָּמם וְ ֵאש ִּּת ְהיֶּה לַ יְ לָּ ה בּ ֹו לְ ֵעינֵי כָּ ל ֵּבית יִּ שְׂ ָּר ֵאל (מ,לח)
הגאון רבי יהודא צדקה זצ"ל ,ראש ישיבת "פורת יוסף" ,מפרש בספרו "קול יהודה" :שהתלמיד חכם הרומז
ל' ִּּמ ְש ָּּכן' עליו לאמץ לעצמו את שתי התכונות שהיו במשכן :עֲ נַן וְ ֵאש.
העֲ נַן  -רומז למידת הצניעות ,שהתלמיד חכם צריך להיות תמיד צנוע ועניו ומכוסה כמו הענן.
ה ֵאש  -רומז לכך שלפעמים התלמיד חכם צריך להיות בבחינת אש ,לעמוד בפרץ על משמר חומת הדת.
ירת ּ ָּכסֶּ ף (שיר השירים ח,ט)
לֶּיה ִּט ַ
חו ָּמה ִּהיא נִּ ְבנֶּה ָּע ָּ
ִּאם ֹ
חיי האדם מלאים ניסיונות בכל התחומים והמישורים .מהמורות ומכשולים עומדים בפניו ,ופעם אחר פעם הוא
נדרש להתמודד מולם ועליו להיזהר שלא ליפול ולמעוד .רק מי שחי לפי התורה יכול לעמוד בניסיונות החיים
ולהישאר איתן כחומה בצורה .אך מי שמשליט את השכל האנושי ואת התכונות האנושיות על תהלוכות חייו,
מה הפלא שהוא מועד ונופל על כל צעד ושעל .ניסיון קטן ,צרה קטנה -וכבר אינו יכול להחזיק מעמד.
אומר ה'חזון איש' :מי שאינו יציב ואיתן בהנהגתו והוא כעלה נידף ברוח ,וכל ניסיון שבא עליו מיד הוא
נופל ומועד -על כרחך משהו לקוי ופגום אצלו .לא תמיד רואים זאת ,לעיתים הוא נחשב בעיני הבריות
כצדיק ובר-מעלה ,אבל בעצם העובדה שניסיון קטן ערער את יציבותו והפילו -זו גופא הראיה לכך
שצדקותו היתה רק למראית עין.
למה הדבר דומה? לכוס מלאה מים שבתחתיתה הצטברה שכבת חול .החול שקע מטה ונעשה בוץ ,אך כל
עוד הוא רובץ בתחתית הכוס ,אין הוא משפיע על מראה המים שבכוס .אדם הנוטל כוס כזו לידו ,כל עוד לא
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הדף טעון גניזה ,נא לא לקרוא בשעת התפילה שאין זה עושה נחת רוח לבורא יתברך
יטלטל את הכוס יחשבו המים נקיים וצלולים והוא לא ימנע מלשתות מהם לרויה .אך אם יטלטל מעט את
הכוס ,מיד יצוף הבוץ מעלה ויעכיר את כל המים שבכוס ,ואז האדם ימנע מלשתות אותם .האם כוס המים
היתה נקייה? לא ולא .רק למראית עין נראו המים נקיים ,והראיה -ברגע שניטלטלה הכוס במעט ,מיד נעכרו
המים.
כך האדם ,כלפי חוץ הוא נראה זך ונקי ,כי העכירות שבו נסתרת מעין רואה .אבל ברגע שבא האדם
לניסיון ואוחזת בו טלטלה ,מיד הוא מעכיר כולו ומתגלה פרצופו האמיתי .אותה עכירות שהיתה חבויה
ונסתרת ממלאה את כולו .אבל מי שהוא זך ונקי באמת ,כל ניסיון שיתנסה בו וכל טלטלה שתבוא עליו,
לא ישפיעו על צחותו וטהרתו .מי שחי על פי התורה ועושה כל מעשה ומעשה לפי רצון התורה -אין סכנה
שייפול וימעד כל רוחות שבעולם לא יעקרוהו ממקומו( .הרב יגן זצ"ל -חיים של תורה דף שנב).
שה אֹבֵ ד ַּב ֵ ּקש ַע ְב ֶּ ּד ָּך ִּ ּכי ִּמ ְצוֹ ֶּת ָּ
שכָּ ְח ִּּתי" .דוד המלך ע"ה אומר
יך לֹא ָּ
יתי ְ ּכ ֶּ ׂ
כתוב בתהילים (קיט,קעו)ָּ ּ ":ת ִּע ִּ
שה אֹבֵ ד? -ומספר ראיתי פעם עדר של
יתי ְ ּכ ֶּ ׂ
שה אֹבֵ ד ,מסביר הרב יגן זצ"ל ,מה זה ּ ָּת ִּע ִּ
יתי ְ ּכ ֶּ ׂ
לקב"הָּ ּ ,ת ִּע ִּ
כבשים ,שכבש ועז אובדים את הדרך ,הם יודעים לחזור לאדון? לא יודעים ,הם הולכים עוד יותר רחוק ,ומה
שה אֹבֵ ד" ,אני
יתי ְ ּכ ֶּ ׂ
עושים? מחכים שהאדון שלהם יבוא אליהם לקחת אותם ,ולכן אומר דוד המלך ע"ה " ּ ָּת ִּע ִּ
אבוד ,לחזור אני לא יודעַּ " ,ב ֵ ּקש ַע ְב ֶּ ּד ָּך" ,חפש אותי!! ,ואם תגיד אתה אבוד ,יש אבדה עם סימנים -צריך
שה אֹבֵ ד" ,אני האבדה,
להחזיר ,אבידה בלי סימנים -הבעלים שלה מתייאש ,ולכן אומר דוד המלך אני " ְ ּכ ֶּ ׂ
תחזיר אותי אליך ,ומה הסימנים שלי? ..המצוות שליִּ " ,מ ְצוֹ ֶּת ָּ
שכָּ ְח ִּּתי".
יך לֹא ָּ

סיפור לשבת

מסופר על רבי נחום מהורודנה ,שבזמנו היה בהורודנה עשיר שהיה קמצן מופלג ,ולמרות השמועות שיצאו
עליו שהוא קמצן ,החליט רבי נחום בעת שיצא לאסוף כספים לצדקה ,להיכנס גם לביתו של אותו עשיר,
ואמנם נכנס רבי נחום לבית העשיר ,התמהמה שם זמן מה ,ויצא החוצה – כפי שסיפרו הבריות – בידיים ריקות,
ומאז אותו יום לא הוסיף לבוא אליו בעת שעסק במגביות צדקה .לימים נפטר העשיר לבית עולמו ,ואנשי
ה"חברא קדישא" החליטו להיפרע ממנו וכן מבנו שהיה קמצן כאביו ,ולכן סירבו לקוברו במרכז בית
הקברות אלא במקום עלוב ומבוזה ליד הגדר .כשנודע הדבר לרבי נחום ,בא לראש ה"חברא קדישא" ,וביקש
אותם שיקברו אותו במרכז בית הקברות .התפלאו אנשי ה"חברא קדישא" :והלא קמצן מופלג היה ,וסירב לתת
פרוטה לצדקה? השיב להם רבי נחום :מיתתו היא כפרתו ,ואין אנו רשאים לזלזל בכבוד לאחר מותו ,ואכן
הסכימו לקוברו במקום שביקש הרב .בעיר הורודנה המשיך להתגורר בנו של המנוח .אף הוא היה קמצן
כאביו ,ואנשי הורדנה נתנו ליבם לכך ,שרבי נחום מוקיר את רגליו תמיד מביתו של האיש .סברו יהודי העיר,
כי אביו של העשיר הקמצן פגע בכבודו של רבי נחום ,ועל כן הוא מסרב להיכנס אף לבית בנו .לא ארכו הימים
ואותו עשיר קמצן ,בנו של העשיר הקמצן ,הלך גם הוא לעולמו .מיד כשנודע בעיר על פטירתו נחפז רבי נחום
אל ה"חברא קדיש" ,וביקש מהם שלא יעיזו לזלזל בנפטר ,ויקברוהו במקום מכובד .חלפו שנים ורבי נחום
מהורודנה נתבקש לישיבה של מעלה .כשפתחו את צוואתו מצאו כתובות המילים הללו" :אם יש מקום בבית
הקברות ,בסמוך קבריהם של האב והבן העשירים הקמצנים ,אבקש שיקברוני בסמוך אליהם" .ובהמשך הסביר
רבי נחום את המניע לבקשתו :כשנכנס בפעם הראשונה לביתו של האב העשיר וביקש ממנו כסף לצדקה,
השיב לו האיש ,כי הוא נותן רק "מתן בסתר" ,ואם יבטיח לו רבי נחום ,כי לא יספר לאיש -מתחייב הוא לתת
לו מידי שבוע בשבוע סכום כסף גדול בעבור עניי העיר .ואכן ,מאז אותו יום – משך שנים – היה העשיר
הזה ,ולאחר מותו – בנו ,פוגש את רבי נחום במקום סתר בשעת לילה ,ושם היה מגיש לו צרור גדוש בכסף,
תרומתו בעבור עניי העיר .ועל כן חפץ היה רבי נחום להיקבר בסמוך לשני צדיקים אלה..
בע"ה זיווג הגון ,בריאות פרנסה והצלחה :לשגיא בן מרים ,עוז בן מרים ,לירון ,אמיר וענבל
בני פנינה ,הדר בת נילי ,הילה בת אסתר ,מורן בת רותי ,אלכסי בן אירנה ,הדר בת ויויאן,
רוית בת אורלי ,גיא בן חוה ,חמוטל בת ויקטוריה .רפואה שלמה :לציפורה בת מורוור,
לציפורה בת מרים ,אורלי בת מלכה ,אייל בן שרה ,שי בן רחל ,יחזקאל בן אידה ,רבקה בת
מסעודה ,אלכס בן רימה ,יצחק יעקב בן יפה ,אילן בן מסעודה ,יוסי בן ציפורה ,יוסף בן
ציפורה .לעילוי נשמת :הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצוק"ל ,הרב יוסף שלום בן אברהם
אלישיב זצוק"ל ,הרב ניסים טולדנו זצוק"ל ,ארז בן חיה ז"ל ,יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל,
חנה בת שמחה ז"ל ,דוד אמנו בן מזולה ז"ל ,משה בן שושנה ז"ל.
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