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 פקודי-ויקהל
 פרשת פרה

 

 
 

ּתוָֹרה ת הַּ ר ִצָוה  ֹזאת ֻחקַּ  ֵלאֹמרה' ֲאשֶׁ
 

כאשר נראה ילד קטן בן שנתיים רוצה לשחק בחשמל, אין לנו את האפשרות לפרט ולהסביר 
להבין  ""יכולת קיבולהיא הילד אין לו  ולמה בעצם ?לו, למה באמת אסור לגעת בחשמל. 

 את ההסבר שלנו, שיגדל יבין...
 

גם אנחנו בעבודת השם יתברך לא כל דבר מסוגלים להבין לעומק, לא מסוגלים להבין את 
 הסיבה שמאחורי כל מצווה, ולמה גזרו חכמים כך או אחרת.

 

היא אחד החוקים החזקים שבאים ללמד אותנו שישנם מצבים שבהם  פרה אדומהפרשת 
שלמה המלך החכם   "כלי קיבול",, כי אתה לא מסוגל להבין אינך אתה לא שואל שאלות
י: )קהלת ז,כג(אמר על פרה אדומה   נ ִ ֶ ה ִממ  ה ְוִהיא ְרחֹוקָּ מָּ י ֶאְחכ ָּ ַמְרת ִ ה אָּ ְכמָּ יִתי ַבחָּ ל זֹה ִנס ִ  כ ָּ

 

במצוות מסוג אלו האדם נבחן בכוח האמונה שלו, האם אתה מאמין באמת בקב"ה גם 
 בלי שאלות !!! –סיבה למה ? כי ככה צווה הקב"ה כאשר לא ברורה לך ה

 

 מה יעשה יהודי מאמין כאשר ימצא את עצמו עומד במבחן האמונה ?
 

 אל תביאני לידי ניסיון.. כי בסופו של דבר  –אנחנו מתפללים כל בוקר ואומרים לפני הקב"ה 
 ח לעמוד בניסיון. אבל עלינו אנחנו בני אדם, ואנחנו מפחדים שלא נצלי                              
 הקב"ה לא מעמיד אדם בניסיון אם הוא לא יכול  )א(לדעת מספר דברים                               

 לעמוד באותו ניסיון, אפילו פרעה התבקש לשחרר "רק לשלושה ימים"                                 
 אם כבר הגענו   )ב(כי זו בקשה שהוא היה יכול לעמוד בה. את עם ישראל                               
 לידי ניסיון, אז הרי שהייסורים של אותו ניסיון ממרקים עוונותיו של                               
 ואם זכינו  )ג(אדם, ואין ייסורים באים על האדם אלא בגלל שחטא.                               

 ועמדנו באותו ניסיון הרי שקידשנו שם שמים, והוכחנו שכל יהודי באשר                               
 גם אם לא מובן לנו למה... , התורה הקדושה היא דרך החיים שלנו, הוא                              

ַטח ֶאל  )משלי ג,ה( שנאמר                              ךָּ ְוֶאל ב ִ  ה'ב ְ ֶ ל ִלב  כָּ ֵען:ב ְ ָּ ש   ְתךָּ ַאל ת ִ  ינָּ

 
 
 

 ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל         נא לשמור על קדושת הגיליון                  6:24         5:26                    
                      

 ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל                   הוא חייב בגניזה                       6:22         5:09                     
 

  יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל                   )למי שמדפיס אותו(                      6:23         5:18                     
 נעמה בת סאלם זנדני ז"ל                                                                                                                                      

 ת.נ.צ.ב.ה                                                                                                                                     

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 צדיקים במיתתם
 חב"ד –מתוך שיחת השבוע 

 

 
  שבועות כשלושה לפני נראה שגרתי-אל מחזה

  אן'בֶרז בעיירה המקומי הספר-בית באולם
 הספר-בבית התארחה יהודים קבוצת. שבאוקראינה

 . המנהל אצל בחמימות ונתקבלה, יהודי-הלא
 

 ,הוקרה לאות ירושלים של תחריט לו העניקו הם
  .הנוכחים את ובירך בהתרגשות דברים נשא והוא

 ,מופלא סיפור מסתתר שהמרג האירוע מאחורי
 , שבדרון מרדכי-שלום רבי הגאון של בקברו הקשור

ז ם"המהרש' בכינויו הנודע   לפני שנסתלק ',אן'מברֶׁ
 . א"תרע בשבט ז"בט, שנה מאה

 
 :ם"המהרש מנכדי, שבדרון הכהן חנוך הרב מספר

 

 , המועצות-ברית שערי פתיחת לאחר, ן"תש בשנת
  סבי של ורתםקב מקום דבר על להתעניין התחלתי

 . לידו שנטמנה וזוגתו הגדול
 

 .מהמצבות זכר נותר ולא, כליל נחרב אן'בבֶרז הקברות-שבית התברר
 

 קבריהם באיתור שעסק, שוחט אלימלך הרב העסקן את פגשתי ס"תש בשנת. שנים עברו
 הבטיח והוא, זקננו של קברו באיתור לנו לעזור ממנו ביקשתי. החסידות אבות של וציוניהם

 .בעניין פעולל
 

 אחרי בחיפוש, בלונדון גרין-גולדרס קהילת של רבה, הלפרין אלחנן הרב גם עסק זמן באותו
-בית את לגדר ראשון כצעד החליט במקום העזובה את בראותו. אן'בבֶרז אבותיו קברי

 .המקומיים התושבים יחללוהו לבל, העלמין
 

 למגרש נהפך המקורי העלמין-מבית שחלק התברר שוחט הרב שהשיג אוויר תצלום פי-על
 לתחום ההוא החלק את להחזיר לנסות החליט שוחט הרב. סמוך ספר-בית של משחקים

-ובית העירייה מול אל ארוכה משפטית למערכה להיערך עליו כי ידע הוא. העלמין-בית
 .בספק נתונה שהצלחתה, הספר

 
, זהותו את להסתיר והשתדל, שבידו התרשימים פי-על השטח את לבדוק, למקום בא הוא
? יהודי אתה: "ושאל מקומי נער מולו הגיח לפתע. מיותרת לב-תשומת למשוך שלא כדי

 ?".הקברות-בית של המשכו את מחפש אתה
 

 הזה השטח את העירייה סיפחה שנים כמה לפני רק כי לספר החל הנער. נדהם שוחט הרב
. הנער סיפר", רבות צרות הספר-בית את פקדו מאז. "הספר-בית של המשחקים למגרש

 קמו לא שפשוט ילדים של מקרים שני אירעו ואף, קשות במחלות חלו רבים תלמידים"
 ".הזה הספר-בית על קללה שורה כי אומרים האנשים. בבוקר

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ביתר כך על לו יספר המנהל כי לו והבטיח, הספר-בית מנהל אל שוחט הרב את ִהפנה הנער
 הדברים את אישר, בחמימות פניו את קיבל המנהל, ואכן, בריוכד עשה שוחט הרב. פירוט

 שהדבר מאמינים הספר-בית בהנהלת כי אמר הוא. המשונים המקרים בתיאור הוסיף ואף
 .קברות-בית שימשה שהחצר בעובדה קשור

 
 השני בצידו חלופי שטח לקבל בבקשה העירייה אל פעמים וכמה כמה פנה כי הוסיף המנהל

", לטובתכם להעיד אבוא, למשפט העירייה את תתבע אם. "מסרבת זו אולם, המגרש של
 .הבטיח

 

-בית באדמת שימוש על משפטית תביעה שוחט הרב הגיש הזה החשוב במידע מצויד
. התביעה לקבלת רבות סייעה ועדותו, להעיד התייצב המנהל גם, ואכן. כחוק שלא הקברות

 .חלופית קרקע יקבל הספר-בית יוכ, הקברות-לבית תוחזר הקרקע כי קבע הדין-בית
 

 אך. אספלט מכוסה שרובו במגרש ם"המהרש קבר את לאתר הייתה כעת העיקרית הבעיה
 את לנו הזכיר מלונדון הלפרין הרב עם בשיחה. ההשגחה יד את לראות נוכחנו הפעם גם

 מקומו את ציין ובה', מרדכי תכלת' ספרו בהקדמת המודפסת, ם"המהרש של צוואתו
 .פטירתו לפני כשנה, קברו של המדוייק

 
 של האבן כפי מצבה אבן: "...המפורשים הדברים את לראות ונדהמנו בספר לעיין הלכנו
[ זווית]= במקצוע מזרחית דרומית הכותל ובין קברה שבין הפנוי והמקום, ה"ע יענטע זוגתי

 ולא זר איש שום שם יקברו ולא, קבר כשיעור פנוי מערב לצד גם ויניחו. עבורי נשאר ל"הנ
 ...".כבוד תארי המצבה על יכתבו ואל. אוהל שום יעשו

 
 והצליח ממשלתיים בארכיונים נבר שבינתיים, שוחט לרב הדברים את מסרנו נרגשים
 הקברות-בית ממראה, ומדוייקים ברורים אולם, מיושן צהובים, ותצלומים מפות להשיג

 היא הבעיה אולם. לגדר סמוך ותגדול מצבות שתי בבירור נראו בתצלומים. המלחמה לפני
 .גדר מאותה זכר נותר שלא

 
 הרב סוף-סוף הצליח, הישנים והתצלומים המפות בסיס על, מדוייקות מדידות לאחר
 קרקע פינת באותה בדיוק שכן הוא. הקבר של המשוער מקומו את לאתר', ה בחסדי, שוחט

 !הספר-בית לילדי משחקים מגרש בעבר ששימשה
 

 מומחים. הישנה הגדר של יסודותיה נתגלו ובמהרה, החפירה בעבודות החלו בזהירות
 גם התברר. הקברים שאר לעומת גדולים קברים שני של תשתית איתרו השטח את שסרקו

 .בצוואתו ם"המהרש שביקש כפי בדיוק, קברים אין מערב בצד כי
 

 היום בואשב כדי, דווקא צדדית בפינה להיקבר בחר ם"שהמהרש, הבנו שפתאום דבר עוד
  להיכנס יכולים איננו כוהנים בהיותנו שכן, הקבר אל להתקרב יכולת לצאצאיו תהיה
 .עצמו העלמין-לבית

 
 הלכנו, ם"המהרש להסתלקות שנה מאה מלאות לרגל, שבועות שלושה לפני למקום כשבאנו
 העלמין-לבית הוחזר שהשטח לאחר כי לנו אמר הוא. עזרתו על הספר-בית למנהל להודות

 פרסים וכמה בכמה וזכה ושגשג עלה הספר-בית, ולהפך, המוזרות התופעות כל לוחד
 .יוקרתיים

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ִרים בָּ ה ַהד ְ ֶ ֵאל ַוי ֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאל  רָּ ֵני ִיש ְ ל ֲעַדת ב ְ ה ֶאת כ ָּ ֶ ְקֵהל מֹש  ה  ַוי ַ ר ִצו ָּ ֶ ֹת  ה'ֲאש  ַלֲעש 

ם: "  עוטר ישראל בתפארה "כך שהקב"ה בשבת שעברה דברנו בנושא חטא העגל, ועל  אֹתָּ
כלומר עטף הקב"ה ברחמיו את מעשה העגל בשתי פרשיות מכל צד העוסקות בנושא 

לילה  40-יום ו 40יז' בתמוז, עולה משה שוב  -המשכן. לאחר שמשה שבר את הלוחות ב
 לבקש מחילה מהקב"ה על חטא העגל ויורד משה ביום הכיפורים.  

  

למחרת יום הכפורים כשירד מן ההר, והוא לשון  ויקהל משה. י()רבי שלמה יצחק – ש"יר
 הפעיל, שאינו אוסף אנשים בידים, אלא הן נאספים על פי דבורו, ותרגומו ואכנש:

 

האם בניית המשכן היא תוצאה של חטא העגל, או שבכל ישנה מחלוקת בין חז"ל בשאלה, 
  ? מקרה היינו אמורים לבנות את המשכן

 

, חטא העגל פגם בעם ישראל והחזיר את זוהמת הנחש / יצר הרע לעולם, אבל לכולי עלמא
יום שבו העולם היה מתוקן, בני ישראל  40ובעקבות כך חזר המוות לעולם. ננסה לדמיין 

ברמה רוחנית של מלאכים, אין מוות בעולם, אין בעיות פרנסה האוכל צונח מלמעלה, רק 
 יושבים ולומדים תורה...  

 

ומכוון  )דעת רש"י ואחרים(,הדעה שבניין המשכן אכן בא לכפר על חטא העגל  אם נלך על פי
 שאין מוקדם ומאוחר בתורה, הרי שסדר הפרשיות היה צריך להיות מבחינת ציר הזמן..

 הביצוע . – ויקהל פקודי ההנחיות לביצוע המשכן.. – תרומה תצווהמעשה העגל.  – כי תשא
 

בני ישראל מודעים לחטא החמור, עומדים בני ישראל ניתן לשער שלאחר חטא העגל, כאשר 
מה יעשה הקב"ה ? מחל לנו ? מה יגיד  –ומחכים בקוצר רוח למשה רבנו, מחכים לתשובה 

משה רבנו יורד, מקהיל את בני ישראל ומצווה אותם על עניין המשכן, מלמד אותם  משה ?
הקים לו משכן הנה למרות החטא החמור הקב"ה לא נוטש את עמו, הקב"ה מבקש ל

 הכיצד ?שתשרה שם השכינה, שלמעשה עשיית המשכן נועדה לכפר על חטא העגל, 
 

ְקֵהל ֵאל ַוי ַ רָּ ֵני ִיש ְ ל ֲעַדת ב ְ ה ֶאת כ ָּ ֶ ֵהל   בא לתקן את.. -   מֹש  ק ָּ ם ַעל ַאֲהרֹן ַוי ִ עָּ   הָּ
 

הַוי ֹאֶמר ֲאֵלֶהם  ֶ ִרים ֵאל  בָּ ה  ַהד ְ ר ִצו ָּ ֶ ם:ה' ֲאש  ֹת אֹתָּ      בא לתקן את..   ַלֲעש 

הַוי ֹאְמרו                                          ֶ ִים: ֵאל  ר ֶהֱעלו ךָּ ֵמֶאֶרץ ִמְצרָּ ֶ ֵאל ֲאש  רָּ  ֱאלֶֹהיךָּ ִיש ְ
 

ה ֶ ֵאל ֵלאמֹר  ַוי ֹאֶמר מֹש  רָּ ֵני ִיש ְ ל ֲעַדת ב ְ    בא לתקן את..  ֶאל כ ָּ

יוַוי ֹאְמ                                            נו  ֱאלִֹהים רו  ֵאלָּ ה לָּ ֵנינו   קו ם ֲעש ֵ ר ֵיְלכו  ְלפָּ ֶ  ֲאש 
 

רֶזה  ֶ ר ֲאש  בָּ ה  ַהד ָּ    בא לתקן את..  ֵלאמֹר: ה'ִצו ָּ

י                           ה לֹו: ֶזה כ ִ יָּ ַדְענו  ֶמה הָּ נו  ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא יָּ ר ֶהֱעלָּ ֶ ִאיש  ֲאש  ה הָּ ֶ  מֹש 
  

ו   ש  ם:ִלי ִמְקד ָּ  ְועָּ תֹוכָּ י ב ְ ַכְנת ִ ָּ הקו ם      בא לתקן את..  ש  ְוש  נו  ֱאלִֹהים ֲעש ֵ  לָּ
 

ֶכם  הְקחו  ֵמִאת ְ רו מָּ רו ַמת  ה'לַ  ת ְ ֹו ְיִביֶאהָּ ֵאת ת ְ ֹל ְנִדיב ִלב  ב ה' כ  הָּ ת:זָּ ֶ ְנחֹש  ֶכֶסף ו     וָּ
      בא לתקן את..                                              

ְרקו                               ָּ ְתפ  ם ֶאת ַוי ִ עָּ ל הָּ בכ ָּ הָּ ִביאו  ֶאל ַאֲהרֹן: ִנְזֵמי ַהז ָּ ְזֵניֶהם ַוי ָּ אָּ ר ב ְ ֶ  ֲאש 
 

בֹאו   יםַוי ָּ ִ ש  ים ַעל ַהנ ָּ ִ ש  ֲאנָּ ב הָּ הָּ ִלי זָּ ל כ ְ ז כ ָּ ַעת ְוכו מָּ ַ ֶנֶזם ְוַטב  ח וָּ ֹל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאו  חָּ  ....כ 

הגברים הם אלו שהביאו זהב לעגל, לכן גם העובדה שבחט העגל  בא לתקן את
 כאן הביאו הגברים יותר זהב מהנשים כדי לתקן את הזהב שהם הביאו לעגל.

 
 



 
 
 
 

 שמירת השבת
 

 הפסוקים הראשונים של הפרשה...      
 

ה  }א{  ר ִצו ָּ ֶ ִרים ֲאש  בָּ ה ַהד ְ ֶ ֵאל ַוי ֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאל  רָּ ֵני ִיש ְ ל ֲעַדת ב ְ ה ֶאת כ ָּ ֶ ְקֵהל מֹש  ה'  ַוי ַ

ם: ֹת אֹתָּ ה }ב{ ַלֲעש  ש ֶ עָּ ֵ ִמים ת  ת יָּ ֶ ש  ֵ תֹון  ש  ב ָּ ַ ת ש  ַ ב  ַ ֶכם קֶֹדש  ש  ִביִעי ִיְהֶיה לָּ ְ ַבי ֹום ַהש   ה ו  אכָּ ְמלָּ

ת:  ה'לַ  ה יו מָּ אכָּ ה בֹו ְמלָּ עֹש ֶ ל הָּ בֵֹתיֶכם  }ג{כ ָּ ְ כֹל מֹש  ת:לֹא ְתַבֲערו  ֵאש  ב ְ ב ָּ ַ יֹום ַהש    ב ְ
 

 אחד הדברים הבולטים בדיון/בוויכוח שבין יהודי שומר מצוות לבין יהודי מחלל שבת, 
 מה המשמעות של שמירת שבת ? מי קובע ? –הוא העניין 

 

 נתאר שיחה שהרבה פעמים שמענו...
 

בסך הכל "לחיצה על כפתור" היום   איזה חילול שבת יש בלהדליק אור ? -תגיד לי 
 ..ברכב יםסעונלא מתאמצים כאשר אור, אש, טלויזיה, להדליק מתאמצים בשביל לא 

אתם הדתיים תקועים בעבר, לא התקדמתם, מפחדים לשנות, החיים היום זה לא 
"עונג שבת" זה לטייל בשבילי הארץ ולהכיר אותה, להירגע מול גלי כמו פעם. איזה 

 ...ת" לשכב ניחוח מול הטלויזיה, אחלה של "עונג שב הים,
מי אומר שמה שאתם חושבים זה מה שהתכוונה התורה ? למה הפרשנות שלכם היא 
 הצודקת ? למה אתם מפחדים לפרש את התורה לפי הנתונים החדשים של ימינו ?

 

  הרה"ג זמיר כהן. על פי דבריבראשית פרק ב על הטענות הנ"ל נחזור לפרשת כדי לענות 
ם: }א{ אָּ ל ְצבָּ ֶרץ ְוכָּ אָּ ַמִים ְוהָּ ָּ ו  ַהש   בִ  }ב{ ַוְיֻכל  ְ י ֹום ַהש   ַ ֹו יִעי ַוְיַכל ֱאלִֹהים ב  ר ְמַלאְכת  ֶ ֲאש 

ל  ִביִעי ִמכ ָּ ְ י ֹום ַהש   ַ ֹת ב  ב  ְ ש  ה ַוי ִ ש ָּ ֹו עָּ ה:ְמַלאְכת  ש ָּ ר עָּ ֶ ִביִעי  }ג{ ֲאש  ְ ֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהש   ַוְיבָּ

ש   ל  ַוְיַקד ֵ ַבת ִמכ ָּ ָּ י בֹו ש  וֹ אֹתֹו כ ִ ר  ְמַלאְכת  ֶ אֲאש  רָּ ֹותֱאלִֹהים  ב ָּ  :ַלֲעש 
 

 עבודה. –למילה  מלאכה, –בתחילה יש להבין את ההבדל בין המילה 
 ע.ב.ד.ושורש המילה עבודה = מ.ל.ך,    מעניין הדבר ששורש המילה מלאכה = 

 

ה מַּ   - פרק ה, משנה אבמשנה בפרקי אבות,  רָׂ ֲעשָׂ רבַּ ְלמּוד לֹומַּ ה תַּ ם. ּומַּ עֹולָׂ א הָׂ רֹות ִנְברָׂ  ?  ֲאמָׂ
א  ְראֹות, ֶאלָׂ ד יָׂכֹול ְלִהבָׂ ר ֶאחָׂ ֲאמָׂ ֲהֹלא ְבמַּ א  -וַּ ם ֶשִנְברָׂ עֹולָׂ ְבִדין ֶאת הָׂ ִעים ֶשְמאַּ ְרשָׂ ע ִמן הָׂ רַּ ְלִהפָׂ

ְיִמין ֶאת הָׂ  ִדיִקים ֶשְמקַּ צַּ ר טֹוב לַּ כָׂ ן שָׂ רֹות, ְוִלתֵּ ֲאמָׂ ה מַּ רָׂ ֲעשָׂ רֹות:בַּ ֲאמָׂ ה מַּ רָׂ ֲעשָׂ א בַּ ם ֶשִנְברָׂ  עֹולָׂ
 

אלא הוא   "הוא לא הזיע"כלומר, כאשר הקב"ה ברא את העולם, הוא לא עבד באופן פיזי, 
 דיבר ובכוח הדיבור נברא העולם, דהיינו לא היה עניין של קושי בבריאת העולם. 

 מלאכה.גם מלך בשר ודם רק נותן הוראות והוא אישית אינו מתאמץ בעשיית ה
 

יכול  מלך. ליצור משהו חדש, ולאו דווקא על ידי קושי, מלאכה –זוהי משמעות המילה 
 לשבת על כסאו ורק לדבר, לצוות והמלאכה נעשית על ידי אחרים ודבר חדש נוצר.

 

הוא בעצמו עושה את  עבד, היא התאמצות, ולכן העבודה -לעומת זאת משמעות המילה  
 העבודה ומתאמץ בעשייתה. 

 

ומר הקב"ה לעם ישראל, לאחר שסיימתי את בריאת העולם בשישה ימים, ביום השביעי א
, דהיינו לא יצרתי שום דבר ביום השבת. ואם אתם מכירים במלכותי מלאכההפסקתי מכל 

, כלומר לא תיצרו שום דבר חדש.  וזו הדרך שלנו מלאכהומאמינים בי, גם אתם תנוחו מ
ור שום דבר חדש בשבת, גם אם זה "בסך הכל לחיצה להכיר במלכותו של הקב"ה, לא ליצ

על כפתור"... יתרה מכך, לכאורה, על פי ההיגיון,  מי שעובד בשבת אמור להרוויח יותר ממי 
שלא עובד, ומסתבר שלא כך הדבר, שאין הברכה שרויה בחילול השבת, וזה מה שאנו 

  ה דודי""לכ  - רבי שלמה אלקבץ זצ"לקוראים בכל ערב שבת, בפזמון של 
 

 "לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה"
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 מעין עולם הבא –שבת 
 

, כתובים ישעיה פרק נחלימדונו חכמים שעונג שבת הוא מעין עונג עולם הבא. בספר 
 הפסוקים אותם אנו קוראים בקידוש של יום השבת בבוקר.   

ת עֶֹנג ִלְקדֹוש   }יג{ ב ָּ ַ אתָּ ַלש   רָּ י ְוקָּ ִ ְדש  יֹום קָּ ֶציךָּ ב ְ ֹות ֲחפָּ ת ַרְגֶלךָּ ֲעש  ב ָּ ַ יב ִמש   ִ ש  ָּ ה' ִאם ת 

צֹוא ֶחְפְצךָּ ְוַד  ֶכיךָּ ִממ ְ רָּ ֹות ד ְ ֹו ֵמֲעש  ְדת  ַ ד ְוִכב  ר:ְמֻכב ָּ בָּ ר ד ָּ ֵ ג ַעל  }יד{ ב  ְתַענ ַ ז ת ִ ה' אָּ

י  ִ י פ  ִביךָּ כ ִ יךָּ ַנֲחַלת ַיֲעקֹב אָּ ֶרץ ְוַהֲאַכְלת ִ ֳמֵתי אָּ ָּ יךָּ ַעל  ב  ְבת ִ ר:ה' ְוִהְרכ ַ ֵ ב   ד ִ
 

"האדם לא נברא אלא להתענג  - מסילת ישריםבספרו  )רבי חיים משה לוצאטו( הרמח"לכתב 
על ה', ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים 

 להמצא, ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא".
 

יותר ממי שעובד לכאורה, על פי "השכל הישר" אם אדם יעבוד גם בשבת הרי שהוא ירוויח 
שישה ימים בשבוע, שלא לדבר שיצר הרע בשבת, הוא ממש נציג ההסתדרות המשק  רק

ואולי יותר על שכר עבודה  200%, 150%והעובדים,  "ודואג לעובד המסור" לתוספת של 
 בשבת...

 

ת ַרְגֶלךָּ הנביא לעומת זאת אומר  ב ָּ ַ יב ִמש   ִ ש  ָּ ז אָּ , דווקא אם תפסיק לעבוד בשבת,  ִאם ת 

ה  י ְיהוָּ ִ י פ  ִביךָּ כ ִ יךָּ ַנֲחַלת ַיֲעקֹב אָּ ֶרץ ְוַהֲאַכְלת ִ ֳמֵתי אָּ ָּ יךָּ ַעל  ב  ְבת ִ ה ְוִהְרכ ַ ג ַעל ְיהוָּ ְתַענ ַ ת ִ

ר: ֵ ב   כלומר היפך "השכל הישר".  כמה פעמים שמענו חברים שעבדו בשבת ואמרו  ד ִ
 "אין ברכה בכסף" ?!

 

לאחר פטירתו קיבל רשות משמים, והיה  מסופר בגמרא שרבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש,
 מגיע כל ערב שבת לביתו, לבוש בבגדי שבת כשם שהיה לבוש בחייו, ומקדש לבני ביתו.

יום שישי אחד בערב שבת, תקתקה אחת השכנות בדלת ורצתה לבקש דבר מה, אמרה לה 
בר כיוון שנודע הד , "שקט, אל תפריעי ,הרבי מקדש עכשיו"באותו הרגע שפחתו של רבי

 בחוץ, הפסיק רבי יהודה להגיע עוד לביתו.
 

, בעולם הזה –גדולתה ועוצמתה של השבת  מכאן ניתן ללמוד יסוד חשוב, ראה כמה היא
 שרבי היה מוכן לעזוב את העולם הבא, לרדת לעולם הזה רק בשביל לזכות ולקדש בשבת.

א לקבל זאת כמובן כמה עלינו לשמוח בכל שבת על הזכות שניתנה לנו לקדש ול ונחנו מה ?
 לשמוח בשכר הגדול והאינסופי שיהודי מקבל על שמירת השבת. מאליו,

 

יחד עם זאת, ממעשיו של רבי אחרי מותו ניתן גם ללמוד, שרבי הפסיק להגיע לביתו 
מהסיבה שלאחר שנודע הדבר, לא רצה רבי שאנשים יאמרו, למה תנאים אחרים לא זכו 

 למה רק רבי הקדוש ?  לחזור ולקדש בביתם אחרי מותם ? 
 

מכאן גם נבין כמה צריכים אנו להות זהירים בכבוד הזולת, שכדי לא לפגוע בשמם של 
 אחרים ויתר רבי הקדוש על החזרה בכל יום שישי לקדש בביתו. 

 

מצווה הבאה לידך אל תחמצנה. רק כאשר אדם עדיין חי בעולם הזה הוא  –לימדונו חכמים 
והשבת היא ראשית האמונה בקב"ה. לימוד בתורה בשבת הינו יכול לצבור לעצמו מצוות, 

"לא ניתנו שבתות וחגים לבני ישראל אלא כדי שיעסקו מעלה גדולה ביותר. אמרו חז"ל 
גם בתקופה מטורפת זו כאשר אנחנו עובדים סביב השעון, ואין לנו זמן להשקיע  בתורה"

 בלימוד התורה במשך השבוע, 
דקה אחת של לימוד תורה בשבת, שווה אלף דקות של  וסף חיים(רבינו י) הבן איש חיאומר  

 כמה גדול ערכו...  -לימוד תורה ביום חול !!!  צא וחשב שיעור של שעה בשבת 
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ר ב ֶ  מָּ ַיד ִאיתָּ ם ב ְ ה ֲעבַֹדת ַהְלִוי ִ ֶ י מֹש  ִ ד ַעל פ  ק ַ ֻ ר פ  ֶ ֵעֻדת ֲאש  ן הָּ כ ַ ְ ן ִמש  כ ָּ ְ ש  ה ְפקו ֵדי ַהמ ִ ֶ ן ֵאל 

ֵֹהן:  ַאֲהרֹן ַהכ 
 

 ומדוע ?כאשר הסתיימה עבודת המשכן, באה התורה ומפרטת את עלויות ההקמה. 
 

ר  )פרשה נא, אות ו( מדרש שמות רבהאומר  ֲאִני עֹוֶשה ִלְפנֵּיֶכם ֶחְשבֹון. ָאמַּ ֶהם בֹואּו וַּ ר לָׂ ָאמַּ
ל א עַּ ְך יָׂצָׂ ְך ְוכָׂ ן, כָׂ ִמְשכָׂ י הַּ ֶלה ְפקּודֵּ ֶהם מֶשה: אֵּ ן לָׂ ִמְשכָׂ ב.הַּ שֵּ ב ּוְמחַּ ד ֶשהּוא יֹושֵּ ח ְבֶאֶלף  ,, עַּ כַּ שָׂ

ה ְוִשְבִעים ֶשֶקל ֲחִמשָׂ אֹות וַּ ע מֵּ מּוִדים ,ּוְשבַּ עַּ ִוים לָׂ ה וָׂ שָׂ ה ֶשעָׂ ר .מַּ , ָאמַּ ְתִמיהַּ ב ּומַּ  ..ִהְתִחיל יֹושֵּ
יֶהם לֵּאֹמר ל מֹוְצִאין ְידֵּ אֵּ ו ִיְשרָׂ ְכשָׂ ן. ֶמה עָׂ  - עַּ לָׂ ה מֶשה ְנטָׂ יו ? שָׂ ינָׂ רּוְך הּוא עֵּ דֹוש בָׂ קָׂ ִאיר הַּ הֵּ

ן ִמְשכָׂ ל ְמֶלאֶכת הַּ ל עַּ אֵּ ל ִיְשרָׂ ְיסּו כָׂ ה ִנְתפַּ עָׂ ה שָׂ מּוִדים, אֹותָׂ עַּ ִוים לָׂ ם ֲעשּוִים וָׂ ָאה אֹותָׂ  .ְורָׂ
 

 ? על כך ממשיך המדרש ואומר, וכי בני ישראל חשדו חס וחלילה במשה רבנו - ויש לשאול
 

ם  רַּ ןִמי גָׂ ב ּוִפְיסָׂ י ֶשיָׂשַּ ל ְידֵּ י:  ? לֹו עַּ ןֱהוֵּ כ ָּ ְ ש  ה ְפקו ֵדי ַהמ ִ ֶ ֶהם ֶחְשבֹוןֵאל  ה ִעמָׂ שָׂ ה עָׂ מָׂ  ? . ְולָׂ

ר  ֲאִמינֹו, ֶשֶנֱאמַּ ְך ְשמֹו מַּ רַּ רּוְך הּוא ִיְתבָׂ דֹוש בָׂ קָׂ יִתי  :)במדבר יב, ז(הַּ ֵ ל ב  כָּ ה ב ְ ֶ י מש  לֹא ֵכן ַעְבד ִ

ן הו א ב ִלְפנֵּיֶכםֶנֱאמָּ שֵּ ן ּוְנחַּ ִמְשכָׂ ֲעֹסק בַּ ֶהם מֶשה בֹואּו ְונַּ ר לָׂ ה ָאמַּ מָׂ ע מֶשה  ? , ְולָׂ מַּ א ֶששָׂ ֶאלָׂ
ל ְמדַּ  אֵּ נֵּי ִיְשרָׂ יצָׂ ר לֵּ יו, ֶשֶנֱאמַּ ַאֲחרָׂ ן  :)שמות לג, ט(ְבִרים מֵּ נָׂ מּוד ֶהעָׂ ד עַּ ה יֵּרֵּ ֹאֱהלָׂ יָׂה ְכֹבא מֶשה הָׂ ְוהָׂ

ֹאֶהל וְ  ח הָׂ ד ֶפתַּ מַּ ה, :)שמות לג, ח(ִדֶבר ִעם מֶשה, ְועָׂ ֶ יטו  ַאֲחֵרי מש  יּו אֹוְמִרים ְוִהב ִ ה הָׂ ִבי  ? ּומַּ רַּ
ר ן ָאמַּ נָׂ ְדת - יֹוחָׂ י יֹולַּ ְשרֵּ ה ִהיא רֹוָאה בוֹ אַּ ר ִעמֹו,  ? ֹו ֶשל ֶזה, ּומַּ בֵּ רּוְך הּוא ְמדַּ דֹוש בָׂ קָׂ יו הַּ ל יָׂמָׂ כָׂ

רּוְך הּוא, ֶזהּו:  דֹוש בָׂ קָׂ ם ְלהַּ יו הּוא ֻמְשלָׂ ל יָׂמָׂ ה.כָׂ ֶ יטו  ַאֲחֵרי מש  ר  ְוִהב ִ א ָאמַּ מָׂ ִבי חָׂ יּו  -רַּ הָׂ
ם ְמרָׂ יה ְדעַּ ל ִדְברֵּ י ְקדַּ מֵּ רֹו ..( מדברים מאחרי גבו גדל משה.. עשיר הוא )היו, אֹוְמִרים חָׂ ֲחבֵּ וַּ

ר לוֹ  ִשיר - אֹומֵּ א עָׂ ש ֶשְיהֵּ קֵּ ה ְמבַּ תָׂ ין אַּ ן אֵּ ִמְשכָׂ ל ְמֶלאֶכת הַּ ט עַּ לַּ ם ֶששָׂ ע  ?!  ָאדָׂ מַּ ְך ְכֶששָׂ מֶשה כָׂ
ר ֶכם ֶחְשבֹון. ָאמַּ ן לָׂ ן ֶאתֵּ ִמְשכָׂ ר הַּ יֵּיֶכם, ִנְגמַּ ֶהם מֶשה, חַּ ר לָׂ ֲעֶשה ֶחשְ  ָאמַּ ֶהם בֹואּו ְונַּ י: לָׂ בֹון, ֱהוֵּ

ן. ִמְשכָׂ י הַּ ֶלה ְפקּודֵּ  ְואֵּ
 

 מכאן ילמדו לקח גדול כל אלו העוסקים בכספי ציבור, אם משה רבנו שהקב"ה העיד עליו
ן הו א יִתי ֶנֱאמָּ ֵ ל ב  כָּ  היה צריך להגיש פירוט לציבור מה נעשה עם הכסף,  ונחנו מה ? ,ב ְ

 

שאין הברכה מצויה לא בדבר ... מובא כלל,  במסכת תענית ח/ב, בגמרא יש חימרן הבן אשואל 
 . אלא בדבר הסמוי מן העין ,ולא בדבר המנוי ,ולא בדבר המדוד ,השקול

 אם כן כיצד ספרו ופקדו את חשבונות המשכן ? האם לא חששו לגרום בכך נזק ?
 

 המונה את ישראל עובר בלאו כל ,אמר רבי אלעזר -  במסכת יומא כב/בוהתשובה לכך מובאת 
ד ְולֹאא{-}הושע בשנאמר  )לא תעשה( ַ ר לֹא ִימ  ֶ ם ֲאש  חֹול ַהי ָּ ֵאל כ ְ רָּ ֵני ִיש ְ ר ב ְ ַ ה ִמְספ  יָּ ֵפר ְוהָּ ָּ   ִיס 

ד ְולֹא שנאמר  )שתי עבירות לא תעשה(עובר בשני לאוין  ,רב נחמן בר יצחק אמר ַ לֹא ִימ 

ֵפר ָּ  מצד אחד(נשאלת שאלה, איך יכול להיות ש)אמר רבי שמואל בר נחמני ר' יונתן רמי .  ִיס 

ם  ,כתיב חֹול ַהי ָּ ֵאל כ ְ רָּ ֵני ִיש ְ ר ב ְ ַ ה ִמְספ  יָּ רכתיב )מצד שני( ו ְוהָּ ֶ ֵפר ֲאש  ָּ ד ְולֹא ִיס  ַ  ? לֹא ִימ 
בזמן שישראל עושין  (=מותר)בחלק הראשוןכאן  )אין כאן סתירה( לא קשיא )עונה הגמרא(

)הגמרא מביאה . בזמן שאין עושין רצונו של מקום )בחלק השני=אסור( כאן ,רצונו של מקום

  כאן סתירה()אין  לא קשיא ,רבי אמר משום אבא יוסי בן דוסתאי דעה נוספת, פירוש נוסף(
 )בחלק השני=אסור( כאן בידי שמים )בחלק השני=אסור( בידי אדםכאן 

 

 כאן בידי שמים לא קשיאוהלא משה רבנו מפי השכינה דיבר, ולכן  – מרן הבן איש חיאומר 
ֵעֻדתלכן גם נאמר פעמיים  ן הָּ כ ַ ְ ן ִמש  כ ָּ ְ ש  ה ְפקו ֵדי ַהמ ִ ֶ  כנגד משכן של מעלה ולכן מותר. ֵאל 
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 לבושין של מטה כנגד לבושין של מעלה
 

ָּ אֹתֹו וְ  }יג{ ת  ְ ש  ָּ אֹתֹו ְוִקד ַ ְחת  ַ ש  ֶֹדש  ו מָּ ְגֵדי ַהק  ָּ ֶאת ַאֲהרֹן ֵאת ב ִ ת  ְ ש  ַ  ִכֵהן ִלי:ְוִהְלב 

נֹת: }יד{ ֳ ת  ֻ ם כ  ָּ אֹתָּ ת  ְ ש  ַ ְקִריב ְוִהְלב  ַ יו ת  נָּ ָּ  ְוֶאת ב 
 

ר ִרִבי ִשְמעֹון, הָׂ  - )דף רלא/א( ויקהלבפרשת  הזוהר הקדוש א, ָאמַּ ֲהנָׂ אִני ִדְלבּוִשין ְדכַּ נֵּי מָׂ
ֵהן) ל ַהּכֹּ ֶׁ לּו ש  ים ַהּלָּ ִׁ בּוש  ָאה ִאיהּו,  (ַהּלְּ א ִעלָׂ זָׂ ן)ֻכְלהּו ְברָׂ יוֹּ לְּ ד עֶׁ סוֹּ ם ֵהם ּבְּ ּלָּ י ְלבּוִשין  (ּכֻּ ְלֶמהוֵּ

א. ילָׂ ְוונָׂא ִדְלעֵּ א, ְכגַּ תָׂ לָּ ) ִדְלתַּ ַמעְּ ּלְּ ֶׁ מוֹּ ש  ה ּכְּ ַמּטָּ ּלְּ ֶׁ ים ש  ִׁ בּוש  ת לְּ יוֹּ הְּ י,  (הלִׁ א ֲחזֵּ ֵאה)תָׂ א ּורְּ  (ּבֹּ
ן ְדִמי יוָׂ א ִאיהּו,   כֵּ בָׂ ֲהנָׂא רַּ ל כַּ אֵּ ל)כָׂ דוֹּ ֵהן ּגָּ ֵאל הּוא ּכֹּ יכָּ ּמִׁ ֶׁ יוָּן ש  א,  (ּכֵ א ִדיִמינָׂ י ִמִסְטרָׂ  ְוָאתֵּ

ין) ד ַהיָּּמִׁ ּצַ א מִׁ ל, (ּובָּ ְבִריאֵּ אי ְכִתיב ְבגַּ יֵאל) ֲאמַּ רִׁ ַגבְּ תּוב ּבְּ ה ּכָּ ּמָּ ִאיש   )דניאל יב( (לָּ ְלבו ש   הָּ

ים, ד ִ ַ א ִאיהּו,  ַהב  בָׂ א רַּ ֲהנָׂ א ְלבּוִשין ְלכַּ ל)ְדהָׂ דוֹּ ֵהן ַהּגָּ ים ֵהם ַלּכֹּ ִׁ בּוש  ֲהֵרי ַהּלְּ ֶׁ ל ִאיהּו  (ש  אֵּ ּוִמיכָׂ
א,  ֲהנָׂ ֵהן)כַּ ֵאל הּוא ַהּכֹּ יכָּ א.  !!!( ּומִׁ א ִדיִמינָׂ י ִמִסְטרָׂ ין)ְוָאתֵּ ד ַהיָּּמִׁ ּצַ א מִׁ א,  (ּובָּ כָׂ הָׂ א מֵּ  ֶאלָׂ

ּכָּ ) א מִׁ ּלָּ ִדיר למדים ש..( אןאֶׁ א ִאְתְכִליל ִביִמינָׂא תָׂ אלָׂ יד) ִדְשמָׂ מִׁ ין ּתָּ יָּּמִׁ ל ּבַ לָּ כְּ אל נִׁ מֹּ ְּ ש ּ ֶׁ  (ש 
ל ְבִריאֵּ ש גַּ בָׂ ין. ְוִאְתלָׂ לוּ ) ,ִבְלבּוִשין ִאלֵּ ים ַהּלָּ ִׁ בּוש  ּלְּ יֵאל ּבַ רִׁ בְּ ש  ּגַ ַלּבֵ תְּ  (וְּהִׁ

ד) ּו,ת א ְשלִ  (עוֹּ נָׂ ל ִאיהּו ִאְתמַּ ְבִריאֵּ א גַּ א, ְדהָׂ ְלמָׂ אי עָׂ א ְבהַּ יַח )יחָׂ לִׁ ָּ ה ש  ַמּנָּ תְּ יֵאל הִׁ רִׁ בְּ ֲהֵרי ּגַ ֶׁ ש 

ם ַהּזֶׁה לָּ עוֹּ א, (ּבָּ ְלמָׂ אי עָׂ נָׂא ְבהַּ א ְדִאְתמַּ ל ְשִליחָׂ ם ַהּזֶׁה) ְוכָׂ לָּ עוֹּ ה ּבָּ ַמּנָּ תְּ הִׁ ֶׁ יַח ש  לִׁ ָּ ל ש  ְצְטִריְך אִ ( וְּכָּ
א,  ְלמָׂ אי עָׂ א ִבְלבּוִשין ְדהַּ ְבשָׂ ַלבֵּ )ְלִאְתלַּ תְּ הִׁ יךְּ לְּ רִׁ ם ַהּזֶׁהצָּ לָּ עוֹּ י הָּ ֵ בּוש  לְּ זָׂא  (ש  ּבִׁ א ְברָׂ א אֹוִקיְמנָׂ ְוהָׂ

א, ה) ְדִנְשְמתָׂ מָּ ָּ ש  ד ַהּנְּ סוֹּ נּו ּבְּ ַארְּ א  (וֲַהֵרי ּבֵ ילָׂ ת ְלעֵּ ְלקַּ ד סַּ ה)כַּ לָּ ַמעְּ ה לְּ לָּ יא עוֹּ הִׁ ֶׁ ש  ת  (ּכְּ ְבשַּ ִאְתלַּ
א,  ילָׂ ְוונָׂא ִדְלעֵּ א ְכגַּ בּוש  ּכְּ )ִבְלבּושָׂ לְּ ת ּבִׁ ֶׁ ש  ַלּבֶׁ תְּ יא מִׁ ההִׁ לָּ ַמעְּ ּלְּ ֶׁ ן.  (מוֹּ ש  מָׂ י תַּ ת )ְבִגין ְלֶמֱהוֵּ יוֹּ הְּ ֵדי לִׁ ּכְּ

ם ָּ א,  (ש  ילָׂ א ִמְלעֵּ תָׂ ת ְלתַּ ְחתַּ ד נַּ ן כַּ ה)ְוכֵּ לָּ ַמעְּ לְּ ה מִׁ ַמּטָּ ת לְּ דֶׁ רֶׁ יּוֹּ ֶׁ ש  הּוא ( וְֵּכן ּכְּ א ְדהַּ ְוונָׂ א ִאיהּו ְכגַּ ֹכלָׂ
ן.  מָׂ ת תַּ ר ְדַאְזלַּ קוֹּ )ֲאתָׂ תוֹּ מָּ אוֹּ ֶׁ מוֹּ ש  ל הּוא ּכְּ םַהּכֹּ ָּ ש  ת לְּ כֶׁ לֶׁ הוֹּ ֶׁ ן ( ם ש  ל ִאינּון ְשִליחָׂ א כָׂ א דָׂ ְוונָׂ ְכגַּ

א, ְלמָׂ אי עָׂ א ְבהַּ ן ִבְשִליחּותָׂ ם ַהּזֶׁה) ְדִאְתְמנָׂ לָּ עוֹּ יחּות ּבָּ לִׁ ְּ ש  ַמּנּו ּבִׁ תְּ הִׁ ֶׁ ים ש  לּוחִׁ ְּ ם ש  תָּ ל אוֹּ מוֹּ ֵכן ּכָּ    (ּכְּ
א א אֹוִקיְמנָׂ נוּ ) ְוהָׂ ַארְּ   . (וֲַהֵרי ּבֵ

ד ְוֶאת  )שמות לא,י(  על הפסוק (י בחיי בן אשר אבן חלואה)רב רבינו בחייוכן כתב  רָּ ְ ְגֵדי ַהש   ְוֵאת ב ִ

יו ְלַכֵהן. נָּ ְגֵדי בָּ ֵֹהן ְוֶאת ב ִ ֶֹדש  ְלַאֲהרֹן ַהכ  ְגֵדי ַהק  אלמלא הם לא נשתייר משונאיהם של  ב ִ
  ובמה דברים אמורים ?.  ישראל שריד ופליט

 

בעשרים וחמשה בטבת יום הר גרזים  ,תניאוה –במסכת יומא )דף סט/א( מספרת הגמרא 
יום שבקשו כותיים את בית אלהינו מאלכסנדרוס  )יום שאין מתענים בו( הוא דלא למספד
 .ונתנו להם  - מוקדון להחריבו

ומיקירי  ,לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה? מה עשה  ,באו והודיעו את שמעון הצדיק
והללו הולכים מצד  ,וכל הלילה הללו הולכים מצד זה ,ישראל עמו ואבוקות של אור בידיהן

 .עד שעלה עמוד השחר ,זה
אמרו לו יהודים  ? מי הללו )אלכסנדר מוקדון לכותיים( אמר להם ,כיון שעלה עמוד השחר

כיון )נפגשו שתי הקבוצות(  זרחה חמה ופגעו זה בזה ,כיון שהגיע לאנטיפטרס .שמרדו בך
מלך  )הכותיים לאלכסנדר(אמרו לו  .תו והשתחוה לפניוירד ממרכב ,שראה לשמעון הצדיק

אמר להם דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית ?! גדול כמותך ישתחוה ליהודי זה 
 .מלחמתי

ועל  ,אפשר בית שמתפללים בו עליך ,אמרו ? למה באתם)אלכסנדר ליהודים(  אמר להם
 )אלכסנדר ליהודים(  הםאמר ל?! יתעוך עובדי כוכבים להחריבו  ,מלכותך שלא תחרב

 !!! הרי הם מסורין בידיכם, אמר להם  .כותיים הללו שעומדים לפניך -אמרו לו ? מי הללו 
והיו מגררין אותן על הקוצים ועל הברקנים  ,ותלאום בזנבי סוסיהם ,מיד נקבום בעקביהם

 .עד שהגיעו להר גרזים
 לו. דרשו חז"ל שראה אלכסנדר את דמות המלאך שהיה הכהן מתדמה

 
 חנן פרנג'י שליט"א –על התורה להרה"ג  פרי חנןלוקט 
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 שיחת טלפון מהקב''ה
 

 ישתבח שמו לעד, ידבר אתו? מי לא רוצה שהקב''ה, אדון העולם, מלך מלכי המלכים, 
 

לא בדרגת הנביאים שהיו קדושים, זכים וטהורים, אבל המעשים והמאורעות אנו אמנם 
העוברים על יהודי בכל יום, הרי הם כעין ''שיחת טלפון'' מהקב''ה, לעוררו ברמזים שיבין 

 מה הקב''ה שואל ממנו. 
 

כל דבר  עליו, יפשפש במעשיו. אם רואה אדם שיסורין באים (:/א)בברכות הואמרו חז''ל 
שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו, בין שנדמה בעינינו כדבר גדול ובין שנדמה לנו כדבר קטן, 

הרי הוא מכוון בהשגחה מלמעלה. והמבין מפשפש במעשיו, ודורש וחוקר היטב לדעת מה 
 הקב''ה מרמזו. 

 

עצב בזה את דמותו מאושר המאמין המבין שפה קדושה זו, לפי שהקב''ה המוכיחו, מ
לבורא  ל זההרוחנית, ישתבח שמו לעד. והאינו מבין, יש לו בעיה, והוא צריך להתפלל ע

 עולם, שיזכהו להבין את הנהגתו עמו. 
 

ההבדל בין ''הולכי דרכים''  מהו (,/א)ברכות ג''בן יהוידע''  ובספרשואל  הבן איש חי מרן
 ? ו''עוברי דרכים''

 

ים ותמימים שאינם מקפידים על עיכובים ועל מעכבים הצצים אלו צדיק - הולכי דרכים
בדרכם וגורמים להם להשתהות יותר בדרך. אלה מאמינים כי ''מהשם מצעדי גבר כוננו'', 

 והכל נעשה בהשגחה פרטית מאת ה'.
 אלו המוני העם, הממהרים בהילוכם כדי להגיע למחוז חפצם.  -עוברי דרכים 

 
  רבי שליט"א( להרה"ג חיים עבד השם)מתוך 

 

אם יחלה ח"ו, קודם כל ילך לרופא "עוברי דרכים" אדם שמאמין בקב"ה אבל הוא בגדר 
ויחפש פתרון למחלתו, במידת הצורך אף יתייעץ עם רופאים מומחים ואם חס וחלילה נזקק 

אז יפנה בבכי ובתחנונים לפני  –לניתוח, יחפש את המקום ביותר, ואם כל זה לא עזר לו 
 פאני ה' וארפא, תציל אותי, קשה לי.. ר –הקב"ה 

 

 אם יחלה ח"ו, "הולכי דרכים"לעומתו אדם אחר שגם הוא מאמין בקב"ה אבל הוא בגדר 
"ריבונו של עולם עשה עימי חסד שאותו רופא יהיה  –לפני שילך לרופא יאמר 

ואם ח"ו יצטרך לניתוח, יחפש את המקום הטוב ביותר  שליח נאמן שלך לרפאני"
ריבונו של עולם, הצליח דרכי שאמצא לי מקום טוב שיהיו שליחי מצווה  "ויאמר 

"ריבונו של עולם, כל מה שתגזור  ולכל אורך הדרך תמיד יאמר,אתי.." ושלך לרפ
זהו מבחן  עלי אקבל בשמחה, שהרי כל מאן דעבין מן שמיא לטב עבדין"

 גם מבקשרפואתו ומתפלל האדם לבכל יום האמונה האמיתי והקשה, ולכן מראש כל חייו 
 ואל תביאני לידי ניסיון !!!    
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