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ְמקֹור ַהְּבָרָכה
ִמי ֵהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן?

ַאָּבא/ִאָּמא: ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי ְמַסֶּיֶמת ֶאת ֻחַּמׁש ְׁשמֹות. זֹו ַהָּפָרָׁשה ַהֲחִמיִׁשית 
ָהעֹוֶסֶקת ִּבְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן ּוָבּה ָאנּו קֹוְרִאים ַעל ֶׁשִהְתַרֵחׁש ַאַחר ִסּיּום 

ֶאת  ֹמֶׁשה,  ֶאל  ַהִּמְׁשָּכן  ֶאת  "ַוָּיִביאּו  ַוֲאָנָׁשיו:  ְּבַצְלֵאל  ְיֵדי  ַעל  ַהְּמָלאָכה 

ָהֹאֶהל ְוֶאת ָּכל ֵּכָליו. .". ְלַרִׁש"י ָהָיה ָקֶׁשה, ַמּדּוַע ָהיּו ְצִריִכים ְלָהִביא ֶאת 

ֶחְלֵקי ַהִּמְׁשָּכן ֶאל ֹמֶׁשה, ְוהּוא ֵמִביא ַעל ָּכְך ֶאת ֵּפרּוׁש ַהִּמְדָרׁש:

". . ֶׁשֹּלא ָהָיה ָיכֹול ַלֲהִקימֹו ׁשּום ָאָדם ֵמֲחַמת ֹּכֶבד ַהְּקָרִׁשים, ֶׁשֵאין ּכֹוַח 

ְּבָאָדם ְלָזְקָפן, ּוֹמֶׁשה ֶהֱעִמידֹו. ָאַמר ֹמֶׁשה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ֵאיְך 

ֶאְפָׁשר ֲהָקָמתֹו ַעל ְיֵדי ָאָדם? ָאַמר לֹו: ֲעֹסק ַאָּתה ְּבָיֶדָך, ִנְרֶאה ִּכְמִקימֹו 

ְוהּוא ִנְזָקף ְוָקם ֵמֵאָליו. ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר 'הּוַקם ַהִּמְׁשָּכן', הּוַקם ֵמֵאָליו".

ְזקּוִקים ְלֹמֶׁשה

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשָּכל  ֶׁשֲאִפּלּו  ִמָּכְך,  ָאנּו לֹוְמִדים  ְמאֹוד!  ְמַעְנֵין  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ְּביֹוֵתר,  ַהֻּמְׁשֶלֶמת  ַּבּצּוָרה  ְמַלאְכָּתם  ֶאת  ָעׂשּו  ְוָהֻאָּמִנים  ַלִּמְׁשָּכן  ָּתְרמּו 

ֲעַדִין ֵהם ֹלא ָיְכלּו ְלָהִקים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן. ֵהם ָהיּו ֻמְכָרִחים ִלְפנֹות ְלֹמֶׁשה 

ְּכֵדי  ִהְסִּפיק.  ֹלא  ֲעַדִין  ֶזה  ַּגם  ַאְך  ְּבֵנס,  ַהִּמְׁשָּכן  הּוַקם  ָידֹו  ֶׁשַעל  ַרֵּבנּו, 

ִמֹּמֶׁשה  ְּבָרָכה  ְלַקֵּבל  ֻמְכָרִחים  ָהיּו  ֵהם  ַּבִּמְׁשָּכן  ִּתְׁשֶרה  ָאֵכן  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה 

ַרֵּבנּו, ֶׁשֵּבֵרְך אֹוָתם: "ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנה ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם".

ָּכל  ֶׁשל  ַהְּפָרִטי  ַּבִּמְׁשָּכן  ה',  ַּבֲעבֹוַדת  ִנְפָלָאה  הֹוָרָאה  ְמַלְּמֵדנּו  ַהָּדָבר 

ְיהּוִדי, ּבֹו הּוא ְמַבֵּקׁש ֶׁשִּתְׁשֶרה ַהְּׁשִכיָנה:

ִהְתַקְּׁשרּות

ַאָּבא/ִאָּמא: ְּכִפי ֶׁשְּבַצְלֵאל ַוֲאָנָׁשיו ִהְׁשִלימּו ְּתִחָּלה ֶאת ַהְּמָלאָכה ְוָאז ָּבאּו 
ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשָּיִקים ְּבֹפַעל ֶאת ַהִּמְׁשָּכן – ָּכְך ַּגם ָעֵלינּו ְלַהְׁשִלים ְּתִחָּלה 



שם התלמיד/ה: _________  משפחה: ___________

כיתה: _____  חתימת הורים: ___________

גליון 306 ויקהל - פיקודי

גיליון 306 • ֶעֶרב ַׁשַּבת קֶֹדׁש 'ָּפָרה', ָּפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל-ְּפקּוֵדי • כ"ב ֲאָדר תשע"ח

ְּבַחג ַהֶּפַסח ֵהם ָׁשהּו ֵאֶצל ֶּבן ִמְׁשָּפָחה ִּבְפַלְטּבּוׁש ּוִב'ְסעּוַדת ָמִׁשיַח' 
ָהְלכּו ְלִהְתַוֲעדּות ֵאֶצל ָהַרִּבי. ְּבַאַחת ַהַהְפָסקֹות ֵּבין ַהִּׂשיחֹות, ָהַרִּבי 
ָקָרא לֹו ְוָנַתן ְׁשֵּתי ֲחִתיכֹות ַמָּצה ְוָאַמר ָּכְך: "ַהַּמָּצה ִהיא 'ַמֲאָכל ֶׁשל 
ְרפּוָאה' ּו'ַמֲאָכל ֶׁשל ֱאמּוָנה'. ֲחִתיָכה ַאַחת ִּתֵּתן ַלַּבת ֶׁשְּלָך ֶׁשִּתְהֶיה 
ָלּה ְרפּוָאה ַוֲחִתיָכה ַאַחת ִּתַּקח ְלַעְצְמָך ֶׁשִּתְהֶיה ְלָך ֱאמּוָנה. ַהַּבת 

ֶׁשְּלָך ֵאיָנּה ְצִריָכה ִלְסֹּבל ִמָּכְך ֶׁשָחֵסר ְלָך ֱאמּוָנה"...

לֹו:  ְוָאַמר  הֹוִסיף  ָהַרִּבי  ְּבָרָכה',  ֶׁשל  ַה'ּכֹוס  ֲחֻלַּקת  ְּבֵעת  ָּכְך,  ַאַחר 
"ַהֵּסֶדר הּוא, ֹקֶדם ֹחֶדׁש ִניָסן ֶׁשהּוא ֹחֶדׁש ֶׁשל ֱאמּוָנה ְוַאַחר ָּכְך ֹחֶדׁש 
ִאָּיר ֶׁשהּוא ֹחֶדׁש ֶׁשל ְרפּוָאה, ֲאָבל ָּכאן ָיכֹול ִלְהיֹות 'ְוַנֲהפֹוְך הּוא', 
ְוָהְרפּוָאה ֶׁשל ַהַּבת ֹלא ְּתַחֶּכה ַעד ֶׁשִּתְהֶיה ְלָך ֱאמּוָנה, ֶאָּלא ֹקֶדם 
ִהיא ִּתְהֶיה ְּבִריָאה ְוַאַחר ָּכְך ָּתבֹוא ָהֱאמּוָנה ֶׁשְּלָך"... ְמֻיָּתר ְלַצֵּין ִּכי 

ֵמאֹותֹו ֶעֶרב ֶנֶעְלמּו ַלֲחלּוִטין ָּכל ְקָׁשֵיי ַהִּזָּכרֹון ְוַהִּדּבּור ֶׁשל ַהַּבת.

)מעובד ע"פ "ורבים השיב מעוון" ח"א(

ָהִרּקּוד ֶׁשֵהִביא ֶּגֶׁשם
ְּבֶחְבַרת  ָחֵבר  ָהָיה  ְּכָבר  ֶעֶׂשר,  ֶּבן  ְּכֶׁשָהָיה  ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב,  מֹוֵרנּו 
ַּבֹּקֶדׁש  ַּדְרּכֹו  ָהְיָתה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשַבע  ֶּבן  ִּבְהיֹותֹו  ַהִּנְסָּתִרים.  ַהַּצִּדיִקים 
ְּבֵני  ַאֵחינּו  ֶׁשל  ִלּבֹוֵתיֶהם  ֶאת  ּוְלַחֵּזק  ּוָבֲעָירֹות  ַּבְּכָפִרים  ְלַבֵּקר 
ָלבּוׁש  ְּכֶׁשהּוא  ִמְתַהֵּלְך  ָהָיה  ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב  ה'.  ֶּבֱאמּוַנת  ִיְׂשָרֵאל 

ְּבֶבֶגד ֶעְליֹון ֶׁשֶחְציֹו ַּפְרָוה, ְּכמֹו ְּפׁשּוֵטי ַאְנֵׁשי ַהִּיּׁשּוִבים.

ַּפַעם ִהִּגיַע ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב ְלִיּׁשּוב ְיהּוִדי ֶׁשֲאָנָׁשיו ִהְתַעְּסקּו ַּבֲעבֹוַדת 
ָהֲאָדָמה. ֶזה ָהָיה ְּבֶאְמַצע ַהַּקִיץ ְוָׂשַרר ָׁשם ֹיֶבׁש. ְזַמן ַרב ֹלא ָיְרדּו 
ְּגָׁשִמים, ְּתבּואֹות ַהָּׂשֶדה ְוַהֶּכֶרם ִהְתַיְּבׁשּו, ַהְּבֵהמֹות ַהַּדּקֹות ְוַהַּגּסֹות 

ָחלּו ְּבַמֲחַלת ַהֶּדֶבר, ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ְּגדֹוָלה.

ְלַאַחר  ִּבְתׁשּוָבה.  ָלׁשּוב  ְוִהְתעֹוְררּו  ְיֵרֵאי-ָׁשַמִים  ָהיּו  ַהִּיּׁשּוב  ַאְנֵׁשי 
ִויעֹוֵרר  ֶׁשּיֹוִכיַח  'ַמִּגיד'  ַלָּמקֹום  ְלָהִביא  ֶהְחִליטּו  הֹוִעיל,  ֹלא  ֶׁשֶּזה 
אֹוָתם ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה. ֵהם ֵהִביאּו 'ַמִּגיד' ְוָכל ַאְנֵׁשי ַהִּיּׁשּוב ִהְתַאְּספּו 
ָהֲאָנִׁשים  ַעל  ְוָׁשַפְך  ִּבְדָבִרים  ָחַסְך  ֹלא  ְו'ַהַּמִּגיד'  ְּבֵבית-ַהְּכֶנֶסת 
ַהְּפׁשּוִטים ֵאׁש ְוָגְפִרית, ַעד ֶׁשַהָּקָהל ָּפַרץ ִּבְבִכּיֹות ִויָללֹות ְּגדֹולֹות.

ֶׁשל  ְּבָצָרָתן  ְוָרָאה  ְּבֵבית-ַהְּכֶנֶסת  ֶׁשָּנַכח  ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב,  מֹוֵרנּו 
ָּפָנה  ְוַהָּנִׁשים,  ָהֲאָנִׁשים  ֶׁשל  ַהְּבִכָּיה  קֹולֹות  ֶאת  ְּכֶׁשָּׁשַמע  ִיְׂשָרֵאל, 
רֹוֶצה  ַאָּתה  "ָמה  ַאִּדיר:  ְּבקֹול  ְלֶעְברֹו  ְוָקָרא  ַהּמֹוִכיַח  ַה'ַּמִּגיד'  ֶאל 
ָקָרא  ְוַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב  טֹוִבים!".  ֵהם  ַהְּיהּוִדים  ָהֵאֶּלה?  ֵמַהְּיהּוִדים 
ְּבקֹול: "ְיהּוִדים! ּבֹואּו ִנְרֹקד ַיַחד ְוַאֲחֵרי ְּתִפַּלת ִמְנָחה ֵיְרדּו ְּגָׁשִמים".

ַּבְּתִחָּלה ִהִּביטּו ָהֲאָנִׁשים ְלֶעְברֹו ַּבֲחָׁשד, אּוַלי הּוא ֵאינֹו ַמֲאִמין ַּבה', 
ָחס ְוָׁשלֹום, אֹו ֶׁשָּיָצא ִמַּדְעּתֹו. ַאְך ְלַאַחר ֶׁשּמֹוֵרנּו ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב 
ִהְתִחיל ְלָהִביא ְרָאיֹות ִמַּמַאְמֵרי ֲחַז"ל ְלִחּזּוק ְּדָבָריו, ֵהֵחּלּו ְלַהֲאִזין 
ְלִדְבֵרי ַהִחּזּוק ֶׁשּלֹו ְּבִעְנַין ָהֱאמּוָנה ִּביׁשּוַעת ה'. ָהֲאָנִׁשים ִהְתעֹוְררּו 
ַיַחד ִעם מֹוֵרנּו ַהַּבַעל- ְוָיְצאּו ְּבִרּקּוד  ְוִהְתַחְּזקּו ְמאֹוד ֶּבֱאמּוַנת ה' 

ֵׁשם-טֹוב.

ַהַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב  ּומֹוֵרנּו  ֶּגֶׁשם ׁשֹוֵטף,  ָלֶרֶדת  ֵהֵחל  ָהִרּקּוד  ְּבֶאְמַצע 
ֵּבֵרְך אֹוָתם ֶׁשִּיְהֶיה ֶאְצָלם ֹׂשַבע.

)"ספר השיחות" ה'תש"א ]בלה"ק[ עמ' קיג(

להקדשות ולמנויים להערות והארות ניתן לפנות )בהודעות( למס' 052-3017770

לע"נ 
החייל בצבאות ה' 

מאור ז"ל זיגדון בן יבלחט"א אבי אליהו ואתי חיה שיחיו זיגדון 
נלב"ע כ"ג אדר א' תשס"ח לפרשת ויקהל - פקודי

ת.נ.צ.ב.ה.

לזכות הילדה שמחה הדסה תחי' זיגדון לרגל 
יום הולדתה י"ג אדר 

לשנת הצלחה וברכה בכל המצטרך בגו"ר
נדפס ע"י ולזכות הוריה אבי אליהו ואתי חיה שיחיו זיגדון



ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ְלַפְרָנָסה,  'ְּכִלי'  ַלֲעׂשֹות   – ְּבַגְׁשִמּיּות  ֵהן  ָעֵלינּו;  ַהֻּמֶּטֶלת  ַהְּמָלאָכה  ֶאת 

ְּבִלּמּוד  ַלֲעֹסק   – ְּברּוָחִנּיּות  ְוֵהן  ְצִריִכים,  ֶׁשָאנּו  ָמה  ּוְלָכל  ִלְבִריאּות 

ַהּתֹוָרה, ְּבִקּיּום ַהִּמְצוֹות ּוַבֲהָפַצת ַהַּמְעָינֹות.

ָאנּו  ֶאָּלא  ַהִּמְׁשָּכן,  ֶאת  ְלַבד  ְלָהִקים  ְּבכֹוֵחנּו  ֶׁשֵאין  ָלַדַעת  ָעֵלינּו  ַאְך 

ְזקּוִקים 'ְלִהְתַקֵּׁשר' ִלְנִׂשיא ַהּדֹור – ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור, ַהְּמַסֵּיַע 

ְוַעל ָידֹו ָאנּו  ָלנּו ַּב'ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן' ּומֹוֶרה ָלנּו ֶאת ַהֶּדֶרְך ַּבֲעבֹוַדת ה', 

זֹוִכים ְלִהָּדֵבק ַּבה', ְוהּוא ַּגם 'ְמָבֵרְך אֹוָתנּו' ְוָאנּו זֹוִכים ְלַקֵּבל ְּבֹפַעל ֶאת 

ָּכל ַהֶּׁשַפע לֹו ָאנּו ְזקּוִקים ְּבַגְׁשִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות.

ֵאיֶזהּו ָחָכם

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַעל ָּכְך אֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא: "ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו חֹוֶלה ְּבֵביתֹו, ֵיֵלְך ֵאֶצל 
ֵאיזֹו ְׁשֵלמּות  ַרֲחִמים". חֹוֶלה הּוא ְּבמּוָבן ֶׁשָחֵסר לֹו  ָעָליו  ִויַבֵּקׁש  ָחָכם 

ֶׁשּלֹו  ָהִאיִׁשית  ה'  ֲעבֹוַדת  ַמְסִּפיָקה  ֹלא  ְוָכאן  ְּברּוָחִנּיּות.  אֹו  ְּבַגְׁשִמּיּות 

ַהּנֹוָלד"  ָחָכם? ָהרֹוֶאה ֶאת  "ֵאיֶזהּו  ֶׁשְּבִעירֹו'.  ֶל'ָחָכם  ִלְפנֹות  ָעָליו  ֶאָּלא 

– ִמי ֶׁשרֹוֶאה ֵּכיַצד ָּכל ָּדָבר ָּבעֹוָלם נֹוָלד, נֹוָצר ְוַקָּים, ִמְּדַבר ה' ֶׁשְּמַחֶּיה 

ָּדָבר, ֶאָּלא  ְוַהָחְמִרּיּות ֶׁשל ָּכל  ַהַּגְׁשִמּיּות  אֹותֹו. הּוא ֹלא רֹוֶאה ַרק ֶאת 

ְּבִעָּקר ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ְוָהֱאֹלקּות ֶׁשִּנְמֵצאת ּבֹו. ַּדְוָקא ָאָדם ָּכֶזה ָיכֹול ִלְראֹות 

ֶאת ֹׁשֶרׁש ַה'ֹחִלי' ְוַהִחָּסרֹון ּוְלַרֵּפא אֹותֹו.

ְּבִעְנָיָניו  ַרק  ָׁשקּוַע  ֹלא  הּוא   – 'ְּבִעירֹו'  ֶׁשִּנְמָצא  ָחָכם  ֶזה  ֵׁשִני,  ִמַּצד 

ּוְמַבֵּקׁש  ִיְׂשָרֵאל,  ְלַעם  ָהִעיר,  ְלַאְנֵׁשי  ְוָנתּון  ָמסּור  ַּגם  ֶאָּלא  ָהרּוָחִנִּיים, 

ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים.

ֶׁשִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנה

ַאָּבא/ִאָּמא: ְוָכְך ָהָיה ָּכאן ֵאֶצל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל. הּוא ֹלא ָּדַאג 
ַרק ָלרּוָחִנּיּות ֶׁשּלֹו, ֶאָּלא ִהְתַמֵּסר ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְוָהָיה ְמֻאָחד ִעָּמם, ְוָלֵכן 

ה'  ֹנַעם  "ִויִהי  ָהָעם:  ְׁשָאר  ִעם  ַיַחד  ַעְצמֹו  ֶאת  ּכֹוֵלל  ֶׁשּלֹו הּוא  ַּבְּבָרָכה 

ִהְתַקְּׁשרּות  ִמּתֹוְך  ְוָכְך,  ָעֵלינּו".  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵקינּו 

ַהְּׁשִכיָנה,  ְלַהְׁשָרַאת  זֹוִכים  ָאנּו  ַהּדֹור,  ִלְנִׂשיא  ֶׁשַּבּדֹור,  ַרֵּבנּו  ְלֹמֶׁשה 

ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה. 

ַהֶּלַקח:

"ַהּׁשֹוֵאל ַּבֶּמה ִהיא ַהִהְתַקְּׁשרּות ֶׁשּלֹו ֵאַלי ֵמַאַחר ֶׁשֵאין ֲאִני ַמִּכירֹו ָּפִנים. . 

ַהִהְתַקְּׁשרּות ָהֲאִמִּתית ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ְּכֶׁשהּוא לֹוֵמד ַהַּמֲאָמֵרי 

ְׁשלֹוֵמנּו,  ַאְנֵׁשי  ְיִדיַדי,  ִעם  ּוִמְתַחֵּבר  ַהִּׂשיחֹות  ֶאת  קֹוֵרא  ֶׁשִּלי,  ֲחִסידּות 

ַּבָּקָׁשִתי  ּוְמַקֵּים  ּוְבִהְתַוֲעדּוָתם,  ְּבִלּמּוָדם  ִיְחיּו,  ַהְּתִמיִמים  ְוַתְלִמיֵדי 

ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ּוִבְׁשִמיַרת ְזַמֵּני ַהִּלּמּוִדים, ִהֵּנה ָּבֶזה ִהיא ַהִהְתַקְּׁשרּות".

)מעובד על-פי לקו"ש חי"א, עמ' 169 ואילך(

ָנא ְלַהֵּדק ֲחגֹורֹות, יֹוְצִאים ַלֶּדֶרְך!
ֵסֶפר  ֶאת  ּוְמַסְּיִמים  ְּפקּוֵדי  ָּפָרַׁשת  ֶאת  קֹוְרִאים  ָאנּו  ַהַּׁשָּבת  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 

ְׁשמֹות, ְּבַהְכָרַזת "ֲחַזק, ֲחַזק ְוִנְתַחֵּזק".

ַעם  ְּגֻאַּלת  ַעל  ְמַסֵּפר  הּוא  ִּכי  ַהְּגֻאָּלה'  'ֵסֶפר  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ְׁשמֹות  ֻחַּמׁש 
ֲהָקַמת  ַעל  ְמֻסָּפר  ֶׁשָּלנּו,  ַּבָּפָרָׁשה  ַהֻחָּמׁש,  ְּבסֹוף  ִמִּמְצַרִים.  ִיְׂשָרֵאל 
ְמֻסָּפר ַעל  ַהֵּסֶפר  ְּבִסּיּום  ַּבִּמְׁשָּכן, ּוַמָּמׁש  ַהְּׁשִכיָנה ֶׁשָהָיה  ִּגּלּוי  ַהִּמְׁשָּכן, 
ֶהָעָנן ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵכן ֵמַעל ֹאֶהל מֹוֵעד, ַאְך ִלְפֵני ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו נֹוְסִעים 

ָהְלָאה, ֶהָעָנן ָהָיה עֹוֶלה ַּבֲחָזָרה ְלַמְעָלה.

ְּבֵני  ֶׁשל  ַּבַּמָּסעֹות  ִמְסַּתֵּים  ַהִּמְׁשָּכן,  ַוֲהָקַמת  ַהְּגֻאָּלה  ַעל  ַהִּסּפּור  ָלָּמה 
ִיְׂשָרֵאל ּוֶבָעָנן ֶׁשָהָיה ִמְסַּתֵּלק? ָמה ֶזה ָּבא ְלַלֵּמד אֹוָתנּו? 

ֵיׁש  ָהֲאִמִּתית.  ַהַּמָּטָרה  ָמה  אֹוָתנּו  ְלַלֵּמד  ָּבָאה  ַהּתֹוָרה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ַמָּצב ֶׁשּבֹו ֶהָעָנן ׁשֹוֶרה ַעל ַהִּמְׁשָּכן, ֶׁשֶּזה רֹוֵמז ַעל ִּגּלּוי ַהְּׁשִכיָנה. ֲאָבל 
ַהְּמִׂשיָמה ֶׁשָּלנּו ִהיא ְלַגּלֹות ֶאת ַהְּקֻדָּׁשה ָּבעֹוָלם ַּגם ְּכֶׁשּנֹוְסִעים ָהְלָאה, 

ַּגם ְּכֶׁשֶהָעָנן ִמְסַּתֵּלק ְוֵאין ִּגּלּוי ֱאֹלקּות.

ָּכאן  ִּכי  ֶהָעָנן,  ְּבִהְסַּתְּלקּות  ַּדְוָקא  ִמְסַּתֵּים  ַהִּמְׁשָּכן  ַעל  ַהִּסּפּור  ָלֵכן 
ַמְתִחיָלה ָהֲעבֹוָדה ַהֲחׁשּוָבה.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָּכְך ַּגם ְּכֶׁשְּיהּוִדי ִנְמָצא ַּבָּגלּות, ּוִמְּסִביבֹו ֵיׁש ֹחֶׁשְך. ֹלא ָּתִמיד 
ַקל ּוָפׁשּוט לֹו ְלַקֵּים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות – ָעָליו ָלַדַעת ֶׁשהּוא ִנְמָצא ְּבֶאְמַצע 
ַה'ַּמָּסע' ְלֵעֶבר ַהְּגֻאָּלה ָהֲעִתיָדה. ֹלא ַרק ֶׁשְּכֶׁשֵּיׁש ִנָּסיֹון אֹו ַמֶּׁשהּו ֶׁשַּמְפִריַע 
ָלנּו ְלַקֵּים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ֲאַנְחנּו ַמְמִׁשיִכים ָקִדיָמה, ֶאָּלא ַהִּנָּסיֹון ַעְצמֹו 
ְּכֶׁשהּוא  ֶׁשַּדְוָקא  ֶהָעָנן,  ְּכמֹו  ַמָּמׁש  ַהָּנכֹון.  ַּבִּכּוּון  ֶׁשֲאַנְחנּו  ְמַלֵּמד אֹוָתנּו 

ָהָיה ִמְסַּתֵּלק ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהיּו ַמְמִׁשיִכים ִלְנֹסַע ָקִדיָמה.

ַהֶּלַקח:

ָעֵלינּו ָלַדַעת ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ָּתִמיד ֶאת ַהּכֹוַח ֹלא ְלִהְתַּפֵעל ֵמַהֹחֶׁשְך ֶׁשִּמָּסִביב, 
ְלַהְמִׁשיְך  ַּבַּמָּסע.  ָהְלָאה  ְלִהְתַקֵּדם  ֶאָּלא  ֲאֵחִרים,  ַיִּגידּו  ָמה  ַלְחֹׁשב  ֹלא 
ִמְׁשָּכן,  ֶׁשל  ְלָמקֹום  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְוַלֲהֹפְך  ְוַהִּמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה  ְּבִקּיּום 

ְלָמקֹום ֶׁשל ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה.

)מעובד ע"פ לקו"ש חט"ז עמ' 475 ואילך(

ִמֶּׁשִּנְכָנס ֲאָדר ַמְרִּבין ְּבִׂשְמָחה

"ְוַנֲהפֹוְך הּוא"
ְיהּוָדה ֶּבן ׁשּוָׁשן הּוא ְיהּוִדי ִמּמֹוָצא ָצְרָפִתי. ַּכֲעֹבר ִמְסַּפר ָׁשִנים ָּבֶהן 
ָהַרִּבי, ְּבֶאְמָצעּות ַהָּׁשִליַח ר'  ְּבֵני ַהּזּוג ֶאל  ֶּבֶטן, ָּפנּו  ִלְפִרי  ֹלא ָזכּו 

מּוֶל'ע ָאִזימֹוב ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ְוִקְּבלּו ְּבָרָכה, ְוָאֵכן ָזכּו ְלַבת ְיִחיָדה.

ְּכֵאֵבי  ַעל  ְלִהְתלֹוֵנן  ַהַּיְלָּדה  ֵהֵחָּלה  ֶעֶׂשר  ְלִגיל  ַהַּיְלָּדה  ְּכֶׁשִהִּגיָעה 
ִמְּבָעָיה  ֶׁשִהיא סֹוֶבֶלת  ָהרֹוְפִאים  ִּגּלּו  ְּבִדיקֹות  ִסְדַרת  ְוַכֲעֹבר  ֹראׁש 
ְלבֹוְסטֹון  ָלטּוס  ָהְיָתה  ַהְּיִחיָדה  ָהֵעָצה  ָעֵלינּו.  ֹלא  ְּבמֹוָחּה,  ָקָׁשה 

ֶׁשְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית ְוָׁשם ִלְׁשֹקל ֶאְפָׁשרּות ֶׁשל ִנּתּוַח.

ְׁשֵּתי  ַההֹוִרים  ִּבְפֵני  ָהרֹוְפִאים  ִהִּציעּו  ְלָׁשם,  ַהַּיְלָּדה  ְּכֶׁשִהִּגיָעה 
ֶׁשִּתְתעֹוֵרר  ְלַהְבִטיַח  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ֶׁשֵהם  ִנּתּוַח  ַלֲעׂשֹות  ֶאְפָׁשֻרּיֹות: 
ִמֶּמּנּו, אֹו ְלַהְׁשִאיר אֹוָתּה ָּכְך ְוִהיא ּתּוַכל ִלְׂשֹרד ְלַהֲעָרָכָתם ַּכֲחִצי 

ָׁשָנה ִּבְלַבד.

ָהַאָּבא ָנַסע ִלְניּו-יֹוְרק ְוִנְכַנס ָלַרִּבי ִל'יִחידּות' ְוָׁשם ָּפַרץ ִּבְבִכי נֹוָרא. 
ַאְך ָהַרִּבי ִהִּביט ּבֹו ְוָאַמר: "'ִמֶּׁשִּנְכָנס ֲאָדר ַמְרִּבים ְּבִׂשְמָחה'! ְוַאָּתה 
ְלתֹוְך  ַעְצבּות  ְלַהְכִניס  ְלָך  ִהְרָׁשה  ִמי  ַהֵהֶפְך?!  ַלֲעׂשֹות  ְלָכאן  ָּבא 
ַהֶחֶדר ֶׁשִּלי?". ָהַאָּבא ָחַׁשב ֶׁשָהַרִּבי ִמְתַּבֵּדַח ְּבֶרַגע ֹּכה ָקֶׁשה ְוֵהֵחל 
ְּבַתִּקיפּות:  ֵהִׁשיב  ָהַרִּבי  ַאְך  ֶׁשִּלי!",  ַהַּבת  ֶׁשל  ַהַחִּיים  "ֶזה  ִלְצֹעק: 
"ְוָכָכה ַּתִּציל ֶאת ַהַּבת ֶׁשְּלָך ַעל ְיֵדי ֶׁשַּתְכִניס ַעְצבּות ְלתֹוְך ַהֶחֶדר 

ְּבֹחֶדׁש ֲאָדר?!".

ָהַאָּבא ָאַמר ֶׁשהּוא מּוָכן ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה, ֲאָבל ֵאיְך ֶאְפָׁשר? ְוָהַרִּבי 
ָעָנה: "ֲאָדר ֶזה ֹחֶדׁש ֶׁשל ִׂשְמָחה –  'ְוַנֲהפֹוְך הּוא'", ְוָאז ָהַפְך ֶאת ְׁשֵּתי 

ָיָדיו ִמַּצד ָיִמין ְלַצד ְׂשֹמאל ְוָאַמר: "ַהֹּכל ִיְתַהֵּפְך".

ֵמָהַרִּבי  ְלַקֵּבל  ָׁשַכח  ֶׁשהּוא  ִנְזַּכר  ּוִפְתאֹום  ַהחּוָצה  ָיָצא  ָהַאָּבא 
ְּתׁשּוָבה ָמה ַלֲעׂשֹות ִעם ַהִּנּתּוַח. הּוא ָּכַתב ִמְכָּתב ְוָהַרִּבי ֵהִׁשיב ֶּדֶרְך 
ַהַּמְזִּכיר ִּכי הּוא ְּכָבר ָעָנה לֹו ַעל ָּכְך ַּב'ְּיִחידּות'. ָהַאָּבא ָחַׁשב ֶׁשאּוַלי 
ִהְתַעֵּקׁש  ֹזאת  ְּבָכל  ֲאָבל  הּוא",  "ְוַנֲהֹפְך  ֶׁשָאַמר  ְלָכְך  ִמְתַּכֵּון  ָהַרִּבי 
ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְּתׁשּוָבה ְּברּוָרה. ָהַרִּבי ָעָנה ֶׁש"ִאם הּוא ַּדְוָקא ׁשֹוֵאל, 
ֶאת  ֵהִבין  הּוא  יֹוֵתר  ְמֻאָחר  ַרק  ְׁשִליִׁשי".  רֹוֵפא  ִעם  ֶׁשִּיְתַיֵעץ  ָאז 
ַהַּמְׁשָמעּות ַהֲחמּוָרה ֶׁשל ַהְּדָבִרים. רֹוֵפא ְׁשִליִׁשי ָאֵכן ָיַעץ ַלֲעׂשֹות 
ֶאת ַהִּנּתּוַח, ְוַכֲאֶׁשר ָּפְתחּו ָהרֹוְפִאים ֶאת ָהֹראׁש, ֵהם ִּגּלּו ֵנס ְרפּוִאי: 
ַהִּגּדּול ֶנֱעַלם. ֲאָבל ַלִּנּתּוַח ַעְצמֹו ָהָיה ְמִחיר ָּכֵבד ְוַהַּיְלָּדה ֹלא ָחְזָרה 

ְלַדֵּבר.


