
 
 



שקלים- פקודיפרשת 

)ח"י- 'מ(המשכןאתמשהויקם

מבעלזהשר שלוםק"הרהעלמסופר

הכנסתביתהוקםשכאשר,א"זיע

ידיובמוהוא עסקבעלזבעיירה

הפועליםעםיחד,הבנייהבמלאכת

באחד. ובלבניםבחומרעובדהיה

ליבוש' רהגדולאחיולבעלזבאהימים

בביתשהתגוררהאמואתלבקררוקח

אחיואתעיניורואותוהנה, שלוםרבי

כאחדהבנייןבהקמתטורחהצדיק

עיניולמראהליבוש' רנדהם, הפועלים

אמרול"זחכמינוהן: אחיואתוהוכיח

עלפרנסאדםשנתמנהשמכיוןלנו

בפנימלאכהלעשותלואסורהציבור

כרבמכהןהנךהלאואתה,שלשה

השיב . דבריהםעלעובראתהומדוע

בהיותי, סיפורלךאספר: רבי שלום

שניעםתורהלמדתיסקוהלבעיר

ליגילוימיםבאותם, מובהקיםחברים

תנומהיתןלאאדםאםכיהשמיםמן

ויעסוק,לילותאלףבמשךלעפעפיו

יוכלהוא, בתורהורקאךזמןבאותו

. "אליהוגילוי"הנשגבלמעמדלהגיע

עללשקודשלשתינואיפואהחלטנו

למען, רצופיםלילותאלףמשךהתורה

בהתמדהלמדנו.אליהולגילוינזכה

הלילותשעברוככלאך, וברצף

ואכן,הקשייםרבו,השינהונתמעטה

שלרצופיםלילותמאותכמהלאחר

בכךלהמשיךאחדחבריכללא,לימוד

שניאיפואנותרנו,מהלימודנשרוהוא

הולכתהמשימהלילהובכל,חברים

ולאחר, ויותריותרקשהונעשית

גםממנינפרדלילותמאותשמונה

,סבלוכחכשלכי,השניהחבר

לשאתהמשכתי.לבדיאנינשארתי

יהב חכמה לחכימין

רבי יוסי בן חלפתא היה גר בעיר 

.היה תלמיד של רבי עקיבאו.ציפורי

גבירה רומית אחת שאלה את : מסופר

למה כתוב בספר :רבי יוסי בן חלפתא

-" יהב חכמה לחכימין"דניאל 

למה -. ה נותן חכמה לחכמים"שהקב

אמר לה רבי . ?יתן לטיפשיםשלא 

ויבואו , אם יש לך תכשיט יקר: "יוסי

אחד עשיר ואחד עני ,שני אנשים

למי תלווי . וירצו ללוות את התכשיט

: אמרה לו"?לעני או לעשיר?אותו

"?למה: "שאל רבי יוסי. "לעשיר"

אם יאבד העשיר את : "אמרה

התכשיט הוא יוכל להחזיר לי כסף 

"!?והעני מאיפה הוא ישלם-תמורתו 

ישמעו אוזנייך מה : "אמר לה רבי יוסי

ה היה נותן את "אם הקב!שפיך מדבר

החוכמה לטיפשים היו יושבים והוגים 

ות אבבתי כסאות ובבתי מרחצבה

ה נתן "הקב.שניהם מקומות מטונפים

במקומות חכמה לחכמים שהוגים בה 

בבתי כנסיות ובתי כמו , קדושים

.מדרשות

)'ז- ' מדרש זוטא קהלת פרק אי "עפ(

מאירהאליהוגילוילכשהתקוהבעול

האלףהלילההגיע. הלילותחשכתאת

רוח,היהסערהלילההואוהלילה

השורקניתהרוח,בעוזנשבהזלעפות

וכיבתההמדרשביתאלפנימהחדרה

,המדרשבביתנותרתילבדי,הנרותאת

חפצתיאשרעדהפחדהיהגדולכה

הרוחרק,הביתהולברוחממקומילקום

ממנימנעהבחוץשהשתוללההאיומה

הזהשהלילהידעתי,המקוםאתלעזוב

סוףסוף, ללימודיהאלףהלילההינו

ללילדשמיאבסייעתאהגעתי

לאהכלולמרות,האחרוןהשימורים

משאתאתולהשיגהלילהללמודאוכל

דמעותהחלוויגוןצערמרוב,נפשי

ששתייוגממקומיקמתי,מעיניזולגות

,הקודשארוןאלהדרךאחרבחושך

לביצקוןושפכתי אתאותוחתיפת

יהיוואלעליורחםחוס:הבוראלפני

עדוהתחננתיזעקתיכה,לריקמאמצי

.שככהוהסערהעלי' החסאשר

זקןאישצעדישמעתיהרגעבזה

קרבהזקן,המדרשביתאלהנכנס

עמילמדהלילהאותווכללעברי

היתהמההיקראחיאתההיודע, תורה

שאל? הזקןשלימדניהאחרונהההלכה

הלכהזוהיתה,אחיואתשלוםרבי

כשבוניםועתה,הכנסתביתמהלכות

כלום, חדשכנסתביתבבעלזאצלנו

הקדושההמלאכהאתלהפקידאוכל

ליהאמן? אחריםאנשיםבידיהזאת

הייתיבכוחיהדברהיהלו, היקראחי

הזההקדושהבניןכלאתבעצמיבונה

שכוחיכיוםאך,הטפחותועדמהמסד

במולעשותמשתדלאני,ליעומדלא

.שביכולתיכלאתידי

:זמני כניסת השבת
5:15: א"ת5:00: ירושלים

:זמני יציאת השבת
6:51: ת"ר6:15: א"ת6:14: ירושלים



השליחות

כיידיעהקיבליוחאיברשמעוןרבישלבנואלעזררבי

אלעזררביקרא.דוויערשעלומוטלחולהיוסירביחותנו

לבקריחדאיתו שילכואחדיםחבריםועודאבארבילחברו

, מהרחישנתעייפווההולכיםשרבביוםזההיה. החולהאת

ריחהפיצושעציוקטןליערהגיעו,בדרךהולכיםםבעוד

נבעמקוםובקרבת,ירקרקדשאמכוסההיתההאדמה,טוב

השמשבאורהתנוצצוהזכיםשמימיו, מים חייםמעיין

אלעזררבינענה. העציםלצמרותמבעדלחדורשהצליח

שללםיבצקטמעטכאןנשבהבה,חברים: "למלוויווקרא

". תורהבדברינפשנואתונשיבנפוש, אלהאילנות

ישבו הם, תורהבדברילשוחחוהתחילוכולם שבויהתי

. החורשהשלהצחוירהומאונהנונינוחים

הםעוד, לידםועוברמתפתלענקנחשראופתאום

נחשנחש: "ואמראלעזררבינענה, עיניהםלמראהתוהים

שאתה מחפשהאדםכי,שליחותךאתלמלאיכולאתהאי

והחבריםאבארבי". לאחוריךחזור,בינתייםבתשובהחזר

הם,אלעזררבישלהמבהילים דבריולמשמענזדעזעו

הנחש.המתרחשעלוהסתכלוניעבלאבמקומותיהםישבו

, אחדבמקוםלרגענעמד, אליושכוונוהדבריםאתבשמעו

להתפתלהחלכ"אח, כאילו עומד וחושב כיצד לנהוג

לואמרזאתבראותו.בעצבנות רבהלצדמצדולהתרוצץ

זאתבכלפטור בלא כלום אי אפשר ושכנראה: "אלעזררבי

מכאןהרחקלאכילךדע, טוב, אדםבן להרוגאתהמוכרח

הוא, ורוצחגזלןהנוהזההגוי, גויישןובה,מערהנמצאת

שהכהלאחרזאת, כסףבמלאארנק,מיהודימזמןלאגזל

לשםרוץ.דםזובעדמכות נמרצות באכזריות גדולה אותו

תהיןאלהתשובהבעליהודי באולם, שליחותךועשה

שמחהמרובממקומו קפץ, זאתבשמעוהנחש. "לנגוע

. מעיניהם של רבי שמעון וחבריובמהירותונעלם

אין מקרה : ואמרלחבריואלעזררביהסבירמכןלאחר

עכשיוהיינולאאנחנואם", בעולם והכל בהשגחה פרטית

בעליהודיוהורגליחותושממלאהנחשהיה,פהיושבים

הלהחזר, דינו- רגזשנחתםלאחרכידעונליאולם, עבירה

נולדו,שלוהאמיתיים התשובהומהרהורי, שלימהבתשובה

. הדיןגזרבביצועהנחשאתלעכבשרצוסנגורים מלאכים

,עליוגזרתיכשאניורק, להםלשמוערצהלאהואאולם

וקרבןאחרתשליחותתבעהואאך,בקוליושמענכנע

.אחר

חבריו". הרוצחנמצאבהלמערהאותושלחתיכןעל

" ?זהכללמדתאיפה"מאדעדהתפלאואלעזררבישל

סודותלימסריוחאיברשמעוןרביהקדושאבי", שאלוהו

ונראהנלךבואו"אמרכ"אח.אלעזררבילהםהשיב" רבים

. החדשהשליחותואתהנחשמילאכיצד

מצאו, קטןהרשלבתחתיתועצמהחורשהבאותה

כרוךשנחשמתאדםוראונכנסוהם, המערהאתהחברים

אלעזררבי, כסףארנקישנימונחיםהיוהמתליד,עליו

עתה, במלואהשליחותךעשיתנחשנחש: "לנחשעתהקרא

אלוהלאהשמהיוםעליךגוזרני.באתמשםלמקומךחזור

,אלעזררביבפניראשואת הרכיןהנחש. "יהודיםתכיש

שניאתלקחאלעזררבי. המערהמןחרשחמקכ"ואח

בצלוישבוהקודםלמקומםחזרווהחברים, הארנקים

. האילנות

,קורע לבבכיקולזניהםולאהגיעאחדיםרגעיםכעבור

, לפניךוידועגלויעולםשלבונויר: "ואומרמתחנןוהקול

המהלומותוגם, הכסףאבדןאיכפתהיהלאכשלעצמישלי

מכותקיבלתיובצדק,ועוויתיחטאתיהסתםמן, שספגתי

הנמצאיםהזקניםהוריעםעתהאעשהמהאולם, אלה

אשתיאתכיצד אצליח לכלכל ואותםאכלכלבמה, אצלי

בידייםהביתהאליהםלבואאוכלאיך, י הקטניםוילדי

פרוטותיואתבידישהפקידענילאותואגידומה?ריקות

עלובענייסבולמדוע, בתואתלהשיאשיוכלכדי,שחסך

".לינאעזורעולםשלבונויר. "?בגלליזה

ואמרןסכמההאישאלאלעזררביניגש, זאתבשמעם

ליהב, למענךנסועשהתפילתךאתשמעה"הקב":לו

שמחההיהודישמח. ממךשגזלוהכסףארנקעלסימנים

עודנמצאשלובארנקכי: ואמרהסימניםאתנתן, גדולה

התאימוהסימנים, בידוהפקידשהעניזהוביםובוארנק

,שלואת הארנקליהודינתןאלעזרורבי



נטששלאשם יתברךהוהודיה לשבחנתן היהודי

לדרכולפנותרצהכברהוא, גדולכהנסוחוללאותו

עלנעזרתואתההיות":לוואמראלעזררביכשעיכבו

ועלאחרליהודיתעזוראתהשגםרוצההייתי, ידינו

מלבדמצאנואנחנוהנה, מצווהלשליחאעשךכן

גנבהזההארנקאת, זהבמלאארנקעודשלךהארנק

אתו, שמעוןבשםעשירמסוחרהרוצחשלהגויבנו

פלוניתלעיירהלסוראבקשךעתה, הספינבנסע

נשדדממנוהסוחרו שללאביזהארנקולמסור

ביתו אלכשתיכנס: סימןגםלךנותןאניוהנה, הארנק

אשתואחרי" שבעה"יושבתמצא אותוהסוחרשל 

לומסור, כנהוגאותונחם, אחדיםימיםלפנישנפטרה

הביתהיגיעבנוכילוואמור,זהבבמלא ההארנקאת 

בשמחה הבטיחהמאושרהיהודי". הקרוביםבימים

לשלוםנפרדהוא, בדייקנותזושליחותואתלמלא

.לדרכווהלךמהחבריא

ממעשיולהשתומםהפסיקולאוהחבריםאבארבי

כיצדלדעתמאדרצוהם, אלעזררבישלהמופלאים

. שמעולאראהשלאדבריםלדעתאדםיכול

רביאביעםשניםעשרהשלושנחבאיםכשהיינו"

גילההוא", בהסברואלעזררביפתח" במערהשמעון

כךכלהזדככנובמערהשם, אלוקייםסודותהרבהלי

על, הגשמיותלהתפשטותשהגענועד,גופניתמבחינה

,לימפריעותאינןשובהרגילותהגשמיותההגבלותכן

במקומותהמתרחשיםדבריםלראותיכולואני

. יתברךהשםנפלאותהםגדולים, רחוקים

לבקרוהלכו, והחבריםאלעזררביקמומכןלאחר

מחליםמצאוהואצלוכשנכנסו, החולהיוסירביאת

להםאמר" שלמהרפואהלישלחה"הקב. "מחוליו

יוסירביאצליחדנשארווחבריואלעזררבי, יוסירבי

.מדבשהמתוקיםתורהבדבריושוחחוארוכהשעה

)על פי הזוהר הקדוש(

אתישראלבניעשוכןמשהאת' הצוהאשרככל

)ב"מ- ט"ל(העבודהכל

המקדשביתבבנייןאומניםהםישראלכל

ענייםהיואנשיהשכללעירשבאלמלךמשל

היה,לפניולהביאהמנחהבידםלא היהו,ודלים

יתירהחיבהלושנודעה,לבחכםאחדעשירשם

כערכומתנהלמלךלהעניקבידווהיה,המלךמעם

בניכלאתבמתנהלזכותביקשהעשיראולם, הרם

,מאודיקרכלילעשותציוה?עשהמה,עירו

ושלכסףשל,זהבשלהרבהמחלקיםמורכב

אחר מןואמנצחהיהחלקכלועל,נחושת

כלידיעלהמלאכהשנגמרהכיון,בעשייתו

אלוהלך,היקרהכליאתהעשירלקח,האומנים

לפניחןהכלינשא.עמוהמלאכהבעליוכלהמלך

עושי פרטילולהגידהעשירמאתוביקש,המלך

האומניםהםומיומי,הזאתהיקרההמלאכה

כלאלהעשיררמזמיד,עשייתהעלששקדו

לפנילהתייצבזהאחרבזהאליוובאוהאומנים

זוכיםהעירבניכלכמעטנמצאווכך,המלך

.המלךפנילראות

כיוון,כךנהגרבינו משהאף: הואהנמשל

לבםבנדיבותשנעשתההמשכןמלאכתשנגמרה

כלאתהמשכןבקבלתהביא,ישראלבניכלשל

כל:לוואמר,'הלפניאותםוהעמיד,ישראלבני

כלמקדשךביתשלהאומניםהםבניךישראלבני

.במשכנךחלקלהםישישראל

)א"זיעמדובנאהמגיד(



נדבת
ו"הידוד שיינברגרר "הר

י"החלקא של בנו נלרגל 
ח"יזכו לרוב תענוג ונחת מכל יוצ

מברכין החודש אדר שני
חלקים3:108ק שעה "המולד יום ש

ח ביום ראשון וביום שני"ר

העיקר הכוונה

" חייםחפץ"ק ה"הגהעלמסופר

שלפתחועלפעםשחלף,א"זיע

,העירלאנשיתרופותהמוכררוקח

תורהמשמירתרחוקקצתשהיה

לואמרחייםוהחפץ,ומצוות

בזכויותמקנאשהואבהתפעלות

עללשמועהתפלאהרוקח.שלו

החפץלוענה,בולקנאותישמה

רבותבמצוותזוכהשהוא:חיים

לאנשיתרופותלמכורחסדשל

יוםמדינפשותולהציל,העיר

שהואהרוקחלואמר,ביומו
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