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ן  ּכָּ ְ ש  ה ְפקּוֵדי ַהּמִּ ד ַעל ּפִּ ֵאּלֶּ ּקַ ר ּפֻ ֶּ ֵעֻדת ֲאש  ן הָּ ּכַ ְ ש  ה מִּ ֶּ  )לח,כא(י מש 
ת ּתֹוָרִתי"השי"ת:  השיב לו ?"ץַעל ָמה ָאְבָדה ָהָאר  ": (,יאירמיהו ט) כאשר שאל הנביא כלומר,  - "ַעל ָעְזָבם א 

ה ": (כג-ג,כב) אמר הנביא מלאכיחורבן בית המקדש נגרם בעיקר בשל עזיבת התורה, לפיכך  ִזְכרּו ּתֹוַרת מֹש  
י ִביא... "ַעְבּדִ ה ַהּנָ ִלּיָ ת אֵּ ם אֵּ ַח ָלכ  ֹלֵּ ה ָאֹנִכי ש  , וזהואם תשובו לזכור את תורת משה תזכו מיד לגאולה.  -"ִהּנֵּ

ן"התורה:  אומר בעל ה"תולדות יעקב יוסף" מה שאמרה כאן ּכָּ ְ ש  ה ְפקּוֵדי ַהּמִּ בזאת יוכל בית המקדש  - "ֵאּלֶּ

הַעל ּפִּ "להיפקד )מלשון פקוד יפקוד( ולהיגאל  ֶּ אם ישובו בני ישראל לזכור את תורת משה. בגלל  -"י מש 
 נחרב המקדש ועל ידי זכירת התורה ישוב וייבנה בית המקדש.עזיבת התורה 

 
ד ַעל ּפִּ  ּקַ ר ּפֻ ֶּ ֵעֻדת ֲאש  ן הָּ ּכַ ְ ש  ן מִּ ּכָּ ְ ש  ה ְפקּוֵדי ַהּמִּ ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהןֵאּלֶּ ר ּבֶּ מָּ יתָּ ַיד אִּ ם ּבְ ּיִּ ה ֲעֹבַדת ַהְלוִּ ֶּ  (לח,כא) י מש 

ה ְפקוֵּדי" כתב בספר "מעיינות הנצח" בדרך דרש ובדרך מוסר פסוק זה כך: " אם אדם מקיים את פקודי ה' ֵאּלֶּ

ן"ומצוותיו, אם כן  ּכָּ ְ ש  ֵעֻדת"הוא נעשה משכן לקב"ה ששכינה שורה עליו.  -"ַהּמִּ ן הָּ ּכַ ְ ש  אם תראה אדם  -"מִּ
פה. וזהו  -שכן, הרי זה עדות שקיים כל פקודי התורה לא רק תורה שבכתב אלא גם תורה שבעלשהוא מ

ד ַעל ּפִּ " ּקַ ר ּפֻ ֶּ הֲאש  ֶּ  פה. -" שקיים גם מה שקיבל משה ומסר לישראל דהיינו תורה שבעלי מש 
 אמנם אדם כזה שיגיע לשלמות צריך ב' תנאים: 

מלשון אתמר בארמית, כמו שאמרו  -שלימוד זה שלומד ישאר ויתקיים בידו בפועל. איתמר -ביד איתמר א.
 ותלמודו בידו. אשרי מי שבא לכאן 

 ועוד תנאי אהרון הכהן, שיעבוד את ה' מאהבה, ושלא על מנת לקבל פרס, כאהרון הכהן. ב.

 
כַּ  ְ ש  ן מִּ ּכָּ ְ ש  ה ְפקּוֵדי ַהּמִּ ֵעֻדתֵאּלֶּ  )לח,כא( ן הָּ
ןכתוב בפסוק ב' פעמים  ּכַ ְ ש  רמז למקדש שמשתכן בשני חורבנין על עוונותיהם של ישראל )שמות רבה  מִּ

ןשנים כמנין  014 : בית ראשון'בעל הטורים'רמז  נא,ג. הובא ברש"י ז"ל(. ּכַ ְ ש  רמז ובית שני עמד רבנו בחיי . מִּ

ןשנה כמנין  024 ּכָּ ְ ש  אותיות, ושנות קיומן של המשכן עד לבנין בית המקדש הראשון היה עם צירוף חמש ה ַהּמִּ

ֵעֻדתכמנין  074 , עד שיש צורך לצרף חסרים חמישהוהסיבה שבגימטריה של בית שני . הסביר ה'חתם סופר' הָּ
ןחמישה אותיות של  ּכָ ְ ש  היא משום שבא לרמוז לנו על חמישה דברים שנאמרו בתלמוד )יומא כא,ב(:  ַהּמִ

, אש, שכינה, רוח הקודש, אורים ("ארון וכפורת )נחשבים כאחד לפי הסבר רש"י והם:ית שני שחסרו בב
 . ותומים(

 
ה" המילההגאון רבי יעקב הכהן מג'רבא זצ"ל כתב:  ה באה לרמוז על חטא העגל שנאמר בו: " "ֵאּלֶּ ֵאּלֶּ

ל" )שמות לב,ד(. ָראֵּ יָך ִיש ְ ְ "ללמדנו שזהו שגרם ל ֱאלֹה  ש  ןְפקּוֵדי ַהּמִּ לשני חורבנות בתי המקדש, ועוד דרשו  "ּכָּ
פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון  חז"ל )סנהדרין קב,א(: שאין לך כל פקידה ופקידה, כלומר אין 

   ".  )מתוך 'לבוש יוסף' דף רא(.עון העגל

 
ה אכָּ לָּ ׂשּוי ַלּמְ עָּ ב הֶּ הָּ ל ַהזָּּ ל  ..ּכָּ קֶּ ֶּ ים ש  ִּ לש  ְ ַבע ֵמאֹות ּוש  ְ ר ּוש  ּכָּ ים ּכִּ רִּ ׂשְ ע ְועֶּ ַ ש   )לח,כד(ּתֵ

 מדוע מפרטת התורה הקדושה את כמות הזהב, הכסף והנחושת שהיו במעשה המשכן?שואל ה"ספורנו", 
אלא, משיב ה"ספורנו", זאת כדי להראות לנו שכמות הזהב, הכסף והנחושת שהייתה במשכן היא כמות 

: "ואת כל (א', פרק ו', כ"ב)מועטה ביחס לעושר שהיה בבית המקדש הראשון, כפי שמבואר בספר מלכים 
היה בית המקדש הבית ציפה זהב עד תום כל הבית, וכל המזבח אשר לדביר ציפה זהב", ועוד יותר עשיר 

ואף על פי כן התמידה השכינה במשכן יותר מאשר התמידה במקדש שלמה, שהיה כאמור  שבנה הורדוס.
עשיר בזהב, בכסף ובנחושת יותר מהמשכן. ולא עוד, אלא שבבניין הורדוס, שהיה העשיר מכולם, לא נראתה 

שראת השכינה, אלא רק אנו השכינה כלל! וזאת, כדי ללמדנו, שלא העושר וגודל הבניין הם סיבה לה
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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 

ל לשרות בקרבו, כמו שנאמר בתהילים: "אוהל היא שהאדם יכשיר את עצמו, באופן שהשכינה הקדושה תוכ
 אוהל שיכן באדם, ולא בעצים ובאבנים, בכסף ובזהב. –שיכן באדם", ופרש 

 

ב" ֵ ה חֹש  ן ַמֲעׂשֵ ֶּ ת ַהחֹש  ַעׂש אֶּ  )לט,ח( ַויַּ

זוכה לענוד על לבו את אבני החושן, אותם אבנים מיוחדות שדרכם היו עם ישראל יודעים מהו  הכהןאהרון 
רצון הבורא. בזכות מה זוכה אהרון לזכות גדולה זו? אומר מדרש רבה )שיר השירים, פרשה א'(: "וראך ושמח 

ות של אהרון שבגללה הזכבלבו, אמר ר' שמעון בן יוחאי הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים". 

 כששמע בגדולת אחיו הקטן ממנו הלא הוא משה רבנו.  בלבוזוכה הוא באבני החושן היא השמחה ששמח 

הרי המידה שעליה מסר נפש כל חייו אהרון הכהן היא :"אוהב שלום ורודף שלום", שהיה אהרון  יש להקשות,
לא היה יותר ראוי שבזכות זה, יזכה אהרון רץ וטורח להשכין שלום בין איש לאשתו ובין איש לרעהו, וכי 

לאבני החושן? מה היה כל כך מיוחד במעשה של "וראך ושמח בלבו"? יותר מאשר השכנת השלום שעליה 

, אינו דומה השכנת שלום עם והתשובה לכך היא פשוטהמסר אהרון הכהן נפשו במשך כל ימי חייו? 
שות חסד עם כל העולם וזה עדיין לא מעיד כלום על הרחוקים, כשמחת ההצלחה של הקרובים. אדם יכול לע

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 

תורה מעידה עליו "ושמח בליבו", שמחה פנימית אמיתית וכנה בהצלחת , שמחה כזו שהשמחת לבאמיתית 
הזולת, בזה מתבטאת דרגתו הגבוה של אהרון הכהן, ועל כך זוכה הוא ל"רוח הקודש" ולענוד את אבני 

 קנו(. -)לוקט מהספר המהר"ל על התורה דף קנדהחושן. 
 

ם רק לאנשים שאנו רואים אותם פעם ב.. כי לא חוכמה היא להיות נחמד ונעי ומכאן יש לנו לקחת מוסר,
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 

 .להיות "תוכו כבורו"בשטח, 
 

ּמֹן ֲעֹמן ְורִּ  כו(,)לט ּפַ
י ַנפְ  יק ַרּבִ ּדִ אֹון ַהּצַ , ַהּגָ ַעש  ָעִלים ְוַהּמַ ּכֹולֹות, ַרב ַהּפְ ְ ש  ָבר. ִאיש  ָהא  ִנים ָהָיה ַהּדָ ָ רֹות ש  ש ְ י ע  ר ַזַצ"ל ִלְפנֵּ ים ַאְדלֵּ ִלי ַחּיִ ּתָ

ִלי  י ַנְפּתָ ִעיָרם. ָהָיה ַרּבִ ַע ּבְ קֵּ ּתַ ְ ְנַתְנָיה ּוָבא ְלִהש  ִדים ּבִ ת ַהֲחרֵּ ַ ש  ים" ַנֲעָנה ְלַבּקָ י ַחּיִ ַעל ָה"ִאְמרֵּ דֹוש  ּבַ ֲחַתן ָהַרב ַהּקָ
פֹוא ָלקּום ְוִלְנֹעץ קָ  ֱעַתר אֵּ יָפה. נ  ָרק ּוְבחֵּ י ּבְ ְבנֵּ ָריֹות ַהֲחִסיִדּיֹות ּבִ י ַהּקְ ִקימֵּ יְז'ִניץ ַזַצ"ל, ּוִמּמְ ל ִעיר ִמּוִ ין ש   ַים ַהֻחּלִ ה ּבְ נ 

ז ְרּכָ ּה מ  ִיט, ּוְלָהִקים ּבָ רּות ְוַהּקַ ּיָ ֹוִלים, ְרוּוי ַמֲאָבִקים ּוְגדּוש   ַהּתַ ִיים ּוִמְכש  ָ ָבר, ְרצּוף ְקש  ִדי. לֹא ַקל ָהָיה ַהּדָ ּתֹוָרִני ַוֲחרֵּ
ז ִנְד  ְרּכָ ִנים ּוְבָחְכָמה ֲעצּוָמה, ִנְבָנה ַהּמ  ָאַרת ּפָ ה  יָמה, ּבְ ש ִ ּמְ קּות ּבַ ּות ּוִבְדבֵּ ְנִחיש  ְך. ַאְכָזבֹות. ֲאָבל ּבִ ְך ַאַחר ִנְדּבָ ּבָ

ר  ִמ  כּוָנה ְלִתְפא  ְ ָרה ָלּה ש  ּצְ ָבר ִהְתּבַ ז ָהִעיר ּכְ ְרּכַ ָחד, ּוְבמ  ת ְועֹוד א  ס  נ  ית ּכְ ָחה, ּבֵּ ּפָ ְ ָחה ְועֹוד ִמש  ּפָ ְ ִסיֹּות ש  נֵּ י ּכְ ּתֵּ ת. ּבָ
יִלים. ר ְרחֹובֹות ַמְקּבִ ִמְסּפַ יבֹות הּוְקמּו ּבְ ִ י ּתֹוָרה ִויש  ְלמּודֵּ ד, ּתַ ס  לּו  ּומֹוְסדֹות ּתֹוָרה ָוח  ִלי, ִקּבְ י ַנְפּתָ ל ַרּבִ ִעם ּבֹואֹו ש  

ִנים, ַעְסָקִנים, פַּ  ר. ַרּבָ ּבֵּ ִעיר. ִמי לֹא ָנַכח ּוִמי לֹא ּדִ דֹול ּבָ ת ַהּגָ ס  נ  ית ַהּכְ יַכל ּבֵּ הֵּ ָניו ּבְ ת ּפָ י ָהִעיר. ְוָאז ֲהמֹוִנים א  ְרְנסֵּ
אְנז ַזַצ"ל,  י ִמּצָ יָמה ָעָלה כ"ק ָהַרּבִ ַלְך ָהס. ַלּבִ ְ ְרָיה ֻהש  אֹוָתם ָיִמים ָהְיָתה ַהּקִ י ְנַתְנָיה. ּבְ ַפֲאתֵּ ּבְ ד ִקְרַית ָצאְנז ש   ְמַיּסֵּ

בָ  ָעָתּה ּכְ ּפָ ְ ַהש  יָתּה, ַאף ש   ִ אש  רֵּ ה ָהְיָתה, ּבְ הֹוָדּה. עֹוד ְקַטּנָ יָה מֵּ י ִהְקִריָנה ָעל  ָהִעיר, ַאף ּכִ ת מֵּ ד  ה ְמבֹוד  ָרה. ַעּתָ ר ִנּכְ

ת ְך א  י ְלָברֵּ א ָהַרּבִ . ּבָ ָחָדש  קּוֵדי, ָהַרב ה  ת ּפְ ַ ש  רָּ ל ּפָּ ֶּ בוַּע ש  ָּ ּ ש  ה ּבַ ה זֶּ יָּ ה:  הָּ ָ ָרש  ָפסּוק ִמן ַהּפָ ָבָריו ּבְ ת ּדְ ַתח א  ְוהּוא ּפָ
ִעיל"  י ַהּמְ ּולֵּ ּו ַעל ש  ֲעש  דֹול  -"ַוּיַ ן ַהּגָ ל ַהּכֹהֵּ ת ש   ל  כֵּ תֹוְך  -ְמִעיל ַהּתְ ֲעמִֹנים ּבְ ת ַהּפַ נּו א  ּתְ י ָזָהב ָטהֹור ַויִּ "ַפֲעמֹנֵּ

ֲעמֹן ְוִרּמֹן ַעל ש   ֲעמֹן ְוִרּמֹן ּפַ "י ָהִרּמִֹנים... ּפַ ִ ֲעמֹוִנים ְוָהִרּמֹוִנים. ָרש  ִעְנַין ַהּפַ ינּו ּבְ ְחְלקּו ַרּבֹותֵּ ִעיל ָסִביב...". ְונ  י ַהּמְ ּולֵּ
ֲעמֹון  צּו ּפַ ּבְ ִ י ִרּמֹוִנים ש  נֵּ ְ ל ש  ין ּכָ ים ַוֲחלּוִלים, ּובֵּ ד ִצְבעֹוִנּיִ י ּבַ ּדּורֵּ ָהִרּמֹוִנים ָהיּו ּכַ ש  ש   ִמיַע קֹולוֹ ְמָפרֵּ ְ ש  ּיַ . ְוִאּלּו ָזָהב ש  

לּום, ְוִאם ְלנֹוי  ים ּכְ ִ ש  ּמְ ַ ן, לֹא ָהיּו ָהִרּמֹוִנים ְמש  ה ָעָליו: ִאם ּכֵּ ָ "ן ִהְקש  ִרּמֹוִנים ֲחלּוִלים?  -ָהַרְמּבַ ּוִיים ּכְ ה ָהיּו ֲעש  ָלּמָ

ִמי ְ ם ְוִהש  ה  ֲעמֹוִנים ִנְטְמנּו ּבָ ַהּפַ ּום ש   יָטתֹו, ָהיּו ָהִרּמֹוִנים ֲחלּוִלים ִמש ּ ִ י  עּו קֹוָלם ִמּתֹוְך ָהִרּמֹוִנים.ְלש  ַרּבִּ ַמר הָּ ְואָּ

יו: תָּ פָּ ק ׂשְ תֶּ מֶּ אְנז ַזַצ"ל ּבְ ּצָּ ם מִּ ה  נּו ּבָ ִאים, ְוִנְצּפְ ָ ִבים ְוִנש ּ ּגָ הּוָנה ָרְמזּו ְלִעְנָיִנים ִנש ְ י ַהּכְ ן ּוִבְגדֵּ ּכָ ְ ש  י ַהּמִ לֵּ ּכְ ָידּוַע, ש    "ּבְ

ָמֻעּיֹות ֲעֻמּקֹות. ְ ּצִּ  ַמש  ֶּ יל ש  עִּ בֹודַהּמְ א ַהּכָּ ּסֵ ת רֹוֵמז ְלכִּ ֵכלֶּ ַעל ְבעֹו ּתְ ַמִים ִמּמַ ָ ש ּ ר ּבַ חֹות מג:( ֲאש   ; ָהִרּמֹוִנים )ְמנָּ

בֹוד א ַהּכָ ַחת ְלִכּסֵּ ל ַהֲחצּובֹות ִמּתַ ָראֵּ מֹות ִיש ְ ְ ּוָליו רֹוְמִזים ְלִנש  ש  ֲעמֹוִנים ּבְ ם ֲחלּוִקים ב(-)ֹזַהר ח"ג כט ְוַהּפַ , ְוהֵּ

עַ  ַנִים: יֵּש  ּבְ ְ י ָאְמרּו ֲחַז"לִלש  ְכִדי ָהיּו ָהִרּמֹוִנים ֲחלּוִלים... ּכִ ֲעמֹוִנים" ְויֵּש  ּבֹו "ִרּמֹוִנים", ְולֹא ּבִ ל "ּפַ ָראֵּ כֹות  ם ִיש ְ רָּ )ּבְ

ִרּמֹון נז.( ִאים ִמְצוֹות ּכְ ל ְמלֵּ ָראֵּ ִיש ְ ּבְ יָקִנים ש   ֲאִפילּו ָהרֵּ יק ִלְכאֹוָרה, אֲ  -, ש   י ְלָך ִרּמֹון ָחלּול. רֵּ ר ֲהרֵּ ם הּוא ְמֻחּבָ ָבל ּגַ

בֹוד א ַהּכָ ּסֵּ , ָחצּוב ִמּכִ ש  ל ַהּקֹד  ּקּוֵני ֹזַהר קד א  ּקּוָנּה...א(-)ּתִּ ת ּתִ ת א  ש   ָמה ְיהּוִדית ַהְמַבּק  ָ ן, יֵּש   , ְנש  י כֵּ ה ּכִ ִהּנֵּ



 שאין זה עושה נחת רוח לבורא יתברךנא לא לקרוא בשעת התפילה הדף טעון גניזה, 
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ַלל ְצָבִעים  ְ ש  ִהיִרים בְּ  -"ִרּמֹוִנים" ּבִ י ָזָהב ָטהֹור: ְיהּוִדים ַהזְּ ֲעמֹונֵּ ם ְויֵּש  ּפַ ָלִמים ְוהֵּ ְ ם ֻמש  יה  ַבֲחמּוָרה, ַמֲעש ֵּ ה ּכְ ַקּלָ
עַ  ד ּבְ י', ִנְתַמּקֵּ ִ לֹום ָעַלִיְך ַנְפש  ָ ָכְך ְולֹוַמר 'ש  ק ּבְ ּפֵּ ם ְלִהְסּתַ ָזָהב. ַאְך ָאסּור ָלה  ת ְיָקִרים ְוזֹוֲהִרים ּכְ ִלים א  ְ נּו ְוַנש  ְצמֵּ

ָראֵּ  נּו. לֹא ָולֹא. ִיש ְ יֵּ ינּו ּוְבָכְך ּדַ ֹותֵּ ִבים ז ה ָלז הַנְפש  בּועֹות לט.( ל ֲערֵּ ָּ י )ש  וֵּ ְ יְך ִנְהי ה ש  ינּו, אֵּ ְתעֹות ַאחֵּ ה ּבִ יְך ִנְרא  , ְואֵּ
ם ָלש ֵּ  נּו, ִלְקרֹא ָלה  ִמיַע קֹולֵּ ְ י ָזָהב", ְלַהש  ִבים ָאנּו ִלְהיֹות "ַפֲעמֹנֵּ ם. ַחּיָ ּתָ ְ ָקם ִמּמֹוַרש  ּתְ ִהּנַ ש  ּבְ פ  ק נ  בֵּ ב ּוְלִהּדָ את ַעִין ְולֵּ

בוֹ  ם ָזָהב ָצלּול".ּבְ ם ַאּת  ם: ִחְדלּו ִמְהיֹות ָאִריג ָצבּוַע ְוָחלּול, ֱהיּו ּגַ ם. לֹוַמר ָלה  ּתָ ְ ּוב ְלמֹוַרש  ָאַמר  -"ְוָכאן  ְרָאם, ָלש 
י  י -ָהַרּבִ ים! ִלְפנֵּ י ֱאלִֹקים ַחּיִ ְברֵּ ּלּו ּדִ ּלּו ְואֵּ ֲעמֹוִנים, ְואֵּ ל ַהּפַ ִמּקּוָמם ש   ינּו ּבְ ְחְלקּו ַרּבֹותֵּ ת ִקְרַית  נ  י א  ְדּתִ ר ִיּסַ ִנים ִמְסּפָ ָ ש 

ִני, ּבֹו א   ֵּ ּ ָלב ַהש  ָ יַע ַהש ּ ֹון. ְוָאז ַמּגִ ָלב ָהִראש  ָ ֲעמֹון ְלַיד ָהִרּמֹון. ז ה ַהש ּ ַיד ְנַתְנָיה, ַהּפַ ּלְ ז ּתֹוָרִני ָצאְנז ש   ְרּכָ ר ְלָהִקים מ  ָ ְפש 

תֹוְך ָהִרּמֹון,  ֲעמֹון ּבְ ְנַתְנָיה ַעְצָמּה, ּפַ ָחָלל"...ּבִ יָקנּות ה  ת רֵּ א א  ַמּלֵּ ּיְ ֲעמֹון ש   א  ּפַ ְפלָּ תֹו, ְונִּ עָּ ְ ש  ַרְעיֹון ּבִּ ה הָּ יָּ א הָּ ְפלָּ נִּ

נוּ  ְזַמּנֵ ם ּבִּ ַתיִּ ְבעָּ ִּ ָעִרים ּוְגֻאלָּ ש  ְ ָאה ש  ִדים: מֵּ ָמעֹוִזים ֲחרֵּ ר ּבְ ּצֵּ ָעה ְלִהְתּבַ ָ ָעתֹו ָהָיה ַצו ַהש ּ ְ ש  ן. ּבִ נֹות ּדֹור ְלַאַחר ִמּכֵּ ְ ה, , ש 
ם ָיְצאִקְר  ָ ן, ִמש ּ אל. ְוָאכֵּ ְזקֵּ ַרק, ְרָכִסים ְוִתְפַרח, קֹוְמִמּיּות ַוֲחזֹון ְיח  י ּבְ נֵּ ִאיר, ּבְ ּו ִלְפֹעל ּוְלַהְקִרין ַית ִויְז'ִניץ ְוִזְכרֹון מֵּ

ת קֹוָלם  ִמיעּו א  ְ ָהב ִהש  י ַהזָּ ֲעמֹונֵּ ל ּתֹוָרה, ּפַ ִמיָהה ָרְבָתה,  -אֹוָרה ש   ֱעִמיק, ְוַהּקֹול ִנְקַלט. ַהּכְ אֹון ִלְדַבר ה' ה  ּמָ ַהּצִ
ּוִבים, עֹוד בָּ  ש ּ ָכל ַהּיִ ִמים ּבְ י ּתֹוָרה ִמְתַקּיְ עּורֵּ ִ תֹוְך ָהִרּמֹוִנים: עֹוד ש  ּבְ ֲעמֹוִנים ש   ַלב ַהּפַ ְ יַע ש  ים ְוִהּגִ ת ַנֲעש ִ ס  נ  י ּכְ ּתֵּ

ִאים ַמְפִעי י ּתֹוָרה ְמלֵּ ִעיִלים, עֹוד ְקִהּלֹות ּתֹוְססֹות ְוַחּיֵּ ּוב!ּפְ ָכל ִעיר ְוִיש ּ בּוַע( ִלים ּבְ ָּ ּ  )ַמְעַין ַהש 

 

ה  ּוָּ ר צִּ ֶּ ֲאש  ּה ּכַ ׂשּו ֹאתָּ ּנֵה עָּ ה ְוהִּ אכָּ לָּ ל ַהּמְ ת ּכָּ ה אֶּ ֶּ ְרא מש  ה ה'ַוּיַ ֶּ ם מש  ְך ֹאתָּ רֶּ ׂשּו ַוְיבָּ ן עָּ  )לט,מג( ּכֵ
ה"י: "רש ֶּ ם מש  ְך ֹאתָּ רֶּ  כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א אמר: ."אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם :ַוְיבָּ

ׂשוּ ב "בפסוק שכתוהלשון  ללבאר כפ ּנֵה עָּ ׂשוּ ", "ְוהִּ ן עָּ , יש שעושים הכל רק , נראה דיש ב' מדרגות בבני אדם"ּכֵ
ך ציוה הש"ית, וזוהי המדרגה הגבוהה, ויש בני אדם אשר גם מקיימים רצון השי"ת אבל כדי לזכות כי כ

ְרא מש   בברכות וההשפעות הגשמיות, ולזה רומז הכתוב  ׂשוּ ה וגו' ַוּיַ ּנֵה עָּ ה  ֹאָתּה  ְוהִּ ּוָּ ר צִּ ֶּ ֲאש  הדרגה וזאת ה' ּכַ

שׂ , אולם יש בני אדם אשר שעשו רק כי נצטוו הגבוהה ן עָּ ֶּ משום  וּ ּכֵ ם מש  ְך ֹאתָּ רֶּ ה ןכל וע .הַוְיבָּ רבנו  מש  
 היינו שתעשו הכל רק למען כבוד שמים. - "יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם: "רבה, ברכםהבחכמתו 

 

ה  ּוָּ ר צִּ ֶּ ֲאש  ּה ּכַ ׂשּו ֹאתָּ ּנֵה עָּ ה ְוהִּ אכָּ לָּ ל ַהּמְ ת ּכָּ ה אֶּ ֶּ ְרא מש  ה ה'ַוּיַ ֶּ ם מש  ְך ֹאתָּ רֶּ ׂשּו ַוְיבָּ ן עָּ  )לט,מג( ּכֵ
ה"י: "רש ֶּ ם מש  ְך ֹאתָּ רֶּ  ברכ הלא ויש להקשות, ".אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם" :ַוְיבָּ

תֹוָכם"" (:)שמות כה,ח ה"הקב הבטיחם י ּבְ ַכְנּתִ ָ ש  ְוש  ּו ִלי ִמְקּדָ ההוסיף  מדוע ןכ אם. ְוָעש  וברכם ברכה שניה  מש  

אמרו  ן:מלקי דוד שמואל רבי מתרץ בשם( 171)דף  המקרא''עטרת בספר ? "ידיכם במעשה ינהכש שתשרה"
 לבאר ניתן זה לפי". אדם של ובנותיו בניו אומר הוי אדם של ידיו מעשה הן איזה,ב(: "לב) שבתחז"ל 

תֹוָכם׳ שההבטחה י ּבְ ַכְנּתִ ָ תֹוָכם רק היתה לא ׳ְוש  ה בא לכן ,ההוא הדור אנשי של ּבְ  שתשרה בברכתו והוסיף מש  
 הם ואיזה ידיכם׳ במעשה שכינה שתשרה רצון ׳יהי שאמר זהו .מזרעם תמוש ולא אחריהם בבניהם םג שכינה
 .ובנותיו בניו אומר הוי ,אדם של ידיו מעשה

 
י ֲעַנן  ֵאל ה'ּכִּ רָּ ׂשְ ית יִּ ל ּבֵ ה ּבֹו ְלֵעיֵני כָּ ְהיֶּה ַלְילָּ ם ְוֵאש  ּתִּ ן יֹומָּ ּכָּ ְ ש   )מ,לח( ַעל ַהּמִּ

שהתלמיד חכם הרומז  :סף", מפרש בספרו "קול יהודה"הגאון רבי יהודא צדקה זצ"ל, ראש ישיבת "פורת יו

ןל' ּכָּ ְ ש   .ְוֵאש   ֲעַנן :' עליו לאמץ לעצמו את שתי התכונות שהיו במשכןּמִּ

 רומז למידת הצניעות, שהתלמיד חכם צריך להיות תמיד צנוע ועניו ומכוסה כמו הענן. - ֲעַנןה

 רומז לכך שלפעמים התלמיד חכם צריך להיות בבחינת אש, לעמוד בפרץ על משמר חומת הדת. - ֵאש  ה
 

ף סֶּ יַרת ּכָּ יהָּ טִּ לֶּ ְבנֶּה עָּ יא נִּ ה הִּ ם חֹומָּ  (ח,טשיר השירים ) אִּ
יו, ופעם אחר פעם הוא חיי האדם מלאים ניסיונות בכל התחומים והמישורים. מהמורות ומכשולים עומדים בפנ

רק מי שחי לפי התורה יכול לעמוד בניסיונות החיים  נדרש להתמודד מולם ועליו להיזהר שלא ליפול ולמעוד.
ולהישאר איתן כחומה בצורה. אך מי שמשליט את השכל האנושי ואת התכונות האנושיות על תהלוכות חייו, 

 וכבר אינו יכול להחזיק מעמד. -קטן, צרה קטנהמה הפלא שהוא מועד ונופל על כל צעד ושעל. ניסיון 

מי שאינו יציב ואיתן בהנהגתו והוא כעלה נידף ברוח, וכל ניסיון שבא עליו מיד הוא אומר ה'חזון איש': 
 בעיני הבריותעל כרחך משהו לקוי ופגום אצלו. לא תמיד רואים זאת, לעיתים הוא נחשב   -נופל ומועד
זו גופא הראיה לכך  -ובדה שניסיון קטן ערער את יציבותו והפילומעלה, אבל בעצם הע-כצדיק ובר

 שצדקותו היתה רק למראית עין.
 

לכוס מלאה מים שבתחתיתה הצטברה שכבת חול. החול שקע מטה ונעשה בוץ, אך כל למה הדבר דומה? 
כל עוד לא מראה המים שבכוס. אדם הנוטל כוס כזו לידו,  לעשפיע הוא מ , איןעוד הוא רובץ בתחתית הכוס



 שאין זה עושה נחת רוח לבורא יתברךנא לא לקרוא בשעת התפילה הדף טעון גניזה, 
 

 

1 

. אך אם יטלטל מעט את הילרויטלטל את הכוס יחשבו המים נקיים וצלולים והוא לא ימנע מלשתות מהם 
הכוס, מיד יצוף הבוץ מעלה ויעכיר את כל המים שבכוס, ואז האדם ימנע מלשתות אותם. האם כוס המים 

טלטלה הכוס במעט, מיד נעכרו ברגע שני -היתה נקייה? לא ולא. רק למראית עין נראו המים נקיים, והראיה

 .המים
 

כך האדם, כלפי חוץ הוא נראה זך ונקי, כי העכירות שבו נסתרת מעין רואה. אבל ברגע שבא האדם 
ואוחזת בו טלטלה, מיד הוא מעכיר כולו ומתגלה פרצופו האמיתי. אותה עכירות שהיתה חבויה לניסיון 

כל ניסיון שיתנסה בו וכל טלטלה שתבוא עליו,  ונסתרת ממלאה את כולו. אבל מי שהוא זך ונקי באמת,
אין סכנה  -לא ישפיעו על צחותו וטהרתו. מי שחי על פי התורה ועושה כל מעשה ומעשה לפי רצון התורה

 .חיים של תורה דף שנב( -)הרב יגן זצ"ל .שייפול וימעד כל רוחות שבעולם לא יעקרוהו ממקומו
 

ׂשֶּ ")קיט,קעו(: בתהיליםכתוב  י ּכְ יתִּ עִּ ְצו ֹּתָּ י מִּ ךָּ ּכִּ ש  ַעְבּדֶּ ּקֵ יה ֹאֵבד ּבַ ְחּתִּ כָּ ָּ יךָּ לֹא ש  דוד המלך ע"ה אומר   ."תֶּ

ה ֹאֵבדלקב"ה,  ׂשֶּ י ּכְ יתִּ עִּ ה ֹאֵבד, מסביר הרב יגן זצ"ל, מה זה ּתָּ ׂשֶּ י ּכְ יתִּ עִּ ומספר ראיתי פעם עדר של  -?ּתָּ
הולכים עוד יותר רחוק, ומה  כבשים, שכבש ועז אובדים את הדרך, הם יודעים לחזור לאדון? לא יודעים, הם

ה ֹאֵבדּתָּ "שלהם יבוא אליהם לקחת אותם, ולכן אומר דוד המלך ע"ה  האדוןעושים? מחכים ש ׂשֶּ י ּכְ יתִּ אני  ,"עִּ

ךָּ בַּ "אבוד, לחזור אני לא יודע,  ש  ַעְבּדֶּ צריך -, חפש אותי!!, ואם תגיד אתה אבוד, יש אבדה עם סימנים "ּקֵ

ה ֹאֵבדכְּ "יאש, ולכן אומר דוד המלך אני הבעלים שלה מתי-להחזיר, אבידה בלי סימנים  , אני האבדה, "ׂשֶּ

ְצו ֹ"המצוות שלי,  אליך, ומה הסימנים שלי?.. יתחזיר אות ימִּ ְחּתִּ כָּ ָּ יךָּ לֹא ש   ."תֶּ
 

 סיפור לשבת
מסופר על רבי נחום מהורודנה, שבזמנו היה בהורודנה עשיר שהיה קמצן מופלג, ולמרות השמועות שיצאו 

יתו של אותו עשיר, עליו שהוא קמצן, החליט רבי נחום בעת שיצא לאסוף כספים לצדקה, להיכנס גם לב
בידיים ריקות,  –כפי שסיפרו הבריות  –ואמנם נכנס רבי נחום לבית העשיר, התמהמה שם זמן מה, ויצא החוצה 

לימים נפטר העשיר לבית עולמו, ואנשי  ומאז אותו יום לא הוסיף לבוא אליו בעת שעסק במגביות צדקה.
 ן כאביו, ולכן סירבו לקוברו במרכז בית ה"חברא קדישא" החליטו להיפרע ממנו וכן מבנו שהיה קמצ

כשנודע הדבר לרבי נחום, בא לראש ה"חברא קדישא", וביקש  הקברות אלא במקום עלוב ומבוזה ליד הגדר.
אותם שיקברו אותו במרכז בית הקברות. התפלאו אנשי ה"חברא קדישא": והלא קמצן מופלג היה, וסירב לתת 

תתו היא כפרתו, ואין אנו רשאים לזלזל בכבוד לאחר מותו, ואכן פרוטה לצדקה? השיב להם רבי נחום: מי
בעיר הורודנה המשיך להתגורר בנו של המנוח. אף הוא היה קמצן  הסכימו לקוברו במקום שביקש הרב.

כאביו, ואנשי הורדנה נתנו ליבם לכך, שרבי נחום מוקיר את רגליו תמיד מביתו של האיש. סברו יהודי העיר, 
לא ארכו הימים  שיר הקמצן פגע בכבודו של רבי נחום, ועל כן הוא מסרב להיכנס אף לבית בנו.כי אביו של הע

ואותו עשיר קמצן, בנו של העשיר הקמצן, הלך גם הוא לעולמו. מיד כשנודע בעיר על פטירתו נחפז רבי נחום 
שנים ורבי נחום  חלפו אל ה"חברא קדיש", וביקש מהם שלא יעיזו לזלזל בנפטר, ויקברוהו במקום מכובד.

מהורודנה נתבקש לישיבה של מעלה. כשפתחו את צוואתו מצאו כתובות המילים הללו: "אם יש מקום בבית 
ובהמשך הסביר  הקברות, בסמוך קבריהם של האב והבן העשירים הקמצנים, אבקש שיקברוני בסמוך אליהם".

העשיר וביקש ממנו כסף לצדקה, רבי נחום את המניע לבקשתו: כשנכנס בפעם הראשונה לביתו של האב 
מתחייב הוא לתת  -השיב לו האיש, כי הוא נותן רק "מתן בסתר", ואם יבטיח לו רבי נחום, כי לא יספר לאיש

 היה העשיר  –משך שנים  –ואכן, מאז אותו יום  לו מידי שבוע בשבוע סכום כסף גדול בעבור עניי העיר.
במקום סתר בשעת לילה, ושם היה מגיש לו צרור גדוש בכסף,  בנו, פוגש את רבי נחום –הזה, ולאחר מותו 

 ה..תרומתו בעבור עניי העיר. ועל כן חפץ היה רבי נחום להיקבר בסמוך לשני צדיקים אל
 
 
 
 
 
 
 
 

 

אמיר וענבל  בע"ה זיווג הגון, בריאות פרנסה והצלחה: לשגיא בן מרים, עוז בן מרים, לירון,
אירנה, הדר בת ויויאן,  בני פנינה, הדר בת נילי, הילה בת אסתר, מורן בת רותי, אלכסי בן
לציפורה בת מורוור,  רוית בת אורלי, גיא בן חוה, חמוטל בת ויקטוריה. רפואה שלמה:
יחזקאל בן אידה, רבקה בת  לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, שי בן רחל,

יוסי בן ציפורה, יוסף בן  ה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה,מסעוד
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, 
 ז"ל, משה בן שושנה ז"ל. מזולה ןדוד אמנו בחנה בת שמחה ז"ל, 

 


