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פרשת: ויקהל פקודי   
 44‘ עלון מס

 אדר תשע"ג‘ כז

ת ְבַמְראֹת ַהצְֹבאֹת  ת ְוֵאת ַכּנֹו נְחֹשֶׁ  ‘(ח‘, )לחַויַַעׂש ֵאת ַהכִּיֹור נְחֹשֶׁ

נשות ישראל במצרים ידעו שהן נמצאות בסכנה גדולה, ונתונות הפקר למצרים, שטופי הזימה, לכן כשהיו צריכות 

לצאת לסדר סדוריהם ברחובה של עיר, היו משחירות את עצמן בפחם, ומתלבשות בבגדים מטונפים ודוחים את 

העין, כך כשהיה מצרי רואה אותן היה אומר בלבו, כמה מאוסות נשות ישראל אלו, כמה געליות אלו, ואינו רוצה 

אף להביט בהן. וכך העבירו את שנות גלות ישראל במצרים שמורות וגדורות מכל מכשול ועוון.  אך כשבעליהן 

ּוְבנֵי יְִּׂשָרֵאל ָפרּו היו באים בערב הביתה, הן היו מתרחצות וסכות את עצמן, ומתראות לבעליהם, ועל ידי כך זכו 

ץ אָֹתם ָמֵלא ָהָארֶׁ ְמאֹד ְמאֹד ַותִּ  . והכל בקדשה ובנקיות. ַויְִּשְרצּו ַויְִּרבּו ַויַַעְצמּו בִּ

בנה את המשכן כל אחד נידב מעצהו משהו, גם נשות ישראל תרהו למשכן את המראות שלהם שהיו  שמשה רבינו

בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא ’ עשיויות מנחשת. וכך מתואר במדרש

אלו חביבין עלי  הקב"ה,בהן, מפני שעשוים ליצר הרע, אמר לו  משהעכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה מואס 

מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים, כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות 

ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, 

ומשדלתו בדברים, לומר אני נאה ממך, ומתוך כך מביאות לבעליהם לידי תאוה, ונזקקות להם, ומתעברות ויולדות 

וזה שנאמר במראות הצובאות, ונעשה הכיור במשכן מהם, )שיר השירים ח, ה.(, תחת התפוח עוררתיך שם, שנאמר 

 שהוא לשום שלום בין איש לאשתו, להשקות ממים שבתוכו למי שקנא לה בעלה ונסתרה.

ישנן נשים, עומדות שעות על שעות לפני הראי, ברצינות  טהרת ישראלבספר יעקב ישראל לוגסי כתב הרב 

וברכוז, ועוסקת בטפוח פניה ולבושה לפני שהיא יוצאת לעבודה, ובכן כיצד תראה לעיני העובדים, הפקידים, 

הקונים והקלינטים?! ואינה חוששת איך תראה בעיני בעלה ואילו המראות של נשות ישראל הקדושות במצרים 

להשימן במשכנו הקדוש למען יעמדו לזכותן של ישראל, ה “הקבהיו לישראל לזכות ולסנגוריא, עד כדי כך שראה 

 יזכר זכותן של עם ישראל הקדושים.ה “הקבשבכל עת שיסתכל בהן 

שבזכות נשים צדקניות יצאו ישראל רבי עקיבא דרש )תהלים פרק ס"ח, סימן תשצ"ה( , בילקוט שמעונימובא 

אין הדורות נגאלים לעתיד לבוא אלא בזכות נשים  ר' אחא. כתוב אמר ) רות פרשה ד(ובמדרש זוטא ממצרים" 

צדקניות שבדור. ולכן הגאולה העתידה שתהיה בזכות אותן אלו הנותרות נאמנות לה', נאמנות לתורה, נאמנות 

לאמותינו הקדושות ואינן משנות מדרכן מאומה, ומי יודע? אולי גם את מראותיהן יציבו יד ושם בחומות בית 

 המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן. 

 הנה יש לשאול מדוע הצריך הקב''ה את לבו של האדם בשביל תרומת המשכן? 

בשעה שהאדם משים את רצונו אל עבודת קונו ועובד לה' בכל נפשו ובכל אבריו, דף קצח ע''ב( מתוק מדבש )מתוך פירוש  הזוהרבא וראה מה שכתב 

ון אותו הרצון עולה תחילה על הלב המתעורר תחילה, שהוא הקיום והיסוד של כל הגוף, כי על ידי הלב נשפע חיים לכל האברים, ואח''כ עולה הרצ

 בו,הטוב ההוא על כל אברי הגוף שהם מסכימים עם רצון הלב, כי כשנובע החיים מהלב לאברים אותם החיים מעורבים ומוזגים באותו הרצון שעלה בל

 וכןוהרצון של כל אברי הגוף ורצון הלב מתחברים יחד וכולם עושים באהבה רצון קונם, והם מושכים עליהם זוהר אור השכינה שהוא העזר האלקי המ

 לעבדי ה' לשרות עמהם, כי כשהאדם מסכים בלבו ובכל אבריו לעבוד את ה', מיד השכינה שוכנת בלבו, ומחנות השכינה שוכנים בכל אבריו ונעשה

 קותצלם ודמות עליון, וזה האיש הוא חלקו של הקב''ה, ומי שיתרצה לבו לבחור בטוב ימשיך את השכינה אליו, ואף על פי שהשכינה היא בסוד הסתל

ב,  למעלה בעונות הדור, אבל על כל זאת ברצונו הטוב הוא יכול להביאה ממקום העליון ולהמשיכה שתדור עמו ותשרה עליו, כי הכל תלוי בנדבת הל

 וקרוב אליו הדבר מאוד בלבבו לעשותו. 

 וכשהשכינה תבוא לשרות עמו, אז כמה ברכות וכמה עושר תביא עמה ולא יחסר לו כל עושר בעולם. ע''כ.

ְתכֶׁם ְתרּוָמה לה ָה ‘ ְקחּו ֵמאִּ יאֶׁ בֹו יְבִּ יב לִּ  ‘(ה‘, )להכֹל נְדִּ
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 יישר כח גדול
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 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    

ד “בס  

 חידת השבוע 
איזו מילה בפרשה משמשת גם בלשון 

 זכר וגם בלשון נקבה ? 

 זריזים מקדימים למצוות
 ברכת האילנות

 ברוב עם הדרת מלך
 ביום שלישי בבקר, ראש חדש ניסן,

 לאחר תפילת שחרית, 

ה לברך ברכת האילנות“נצא ב  

 הציבור מוזמן

 קמחא דפסחא !
לקראת חג הפסח, אנו מתחילים לאסוף תרומות 

 לקניית סלי מזון לנזקקים בארץ ישראל.

 שפע, ברכה והצלחה. תבורכו מפי עליון.
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 סיפור לשבת

 פינת ההלכה

 הלכות פרשת החודש 

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 נתינה

         שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןכל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

 יוסף הקטן גדל בזרועותיה של אימא, היא אהבה אותו והוא אהב אותה.

שלא תבינו לא נכון, גם את אבא הוא אהב ואבא אהב אותו, אבל כולם הסכימו שיוסף הוא  

ילד של אימא, מאז שנולד הוא היה חבוק בסינרה החם והאוהב של אימא, כרוך אחריה לכל 

מקום, ואימא הייתה שרה לו שירים על פרחים צהובים, שמש זורחת ודגים צבעוניים, אימא 

הייתה מנחמת אותו כשכאוב, הייתה מחזיקה אותו כשהתעייף, ומשתעשעת איתו בשעות 

 הפנאי. 

ואבא, גם הוא אהב אותו. אבל זה לא היה אותו דבר, כי איך אפשר להיות קרוב מרחוק. אבא 

יוצא לעבודה, אבא עסוק בפרנסה, אבא יוצא מוקדם בבוקר וחוזר מאוחר בערב. הם היו 

 נפגשים בעיקר בשבתות. אז לא פלא שיוסף היה ילד של אימא.

 ואז פרצה המלחמה. היטלר כבש את פולין בסערה, והכול השתבש. 

אבא הצליח לשחד כמה אנשים ותמורת סכום כסף הגון הצליח להבריח את הגבול ולהגר יחד 

 עם יוסף הקטן לאנגליה, מסיבות שונות לא יכלה אימא להצטרף אליהם. 

ידידים פולניים טובי לב הבטיחו לשמור עליה ולתת לה מחסה עד תום המלחמה, והם נאלצו 

 להיפרד.

בתחנת הרכבת, לפני שנפרדו אבא ויוסף מאימא, זלגו הדמעות כנחל, יוסף לא רצה להתנתק 

מאימא, רק כשנשמעה הצפירה השלישית של הרכבת מיהר אבא לנתק אותו בעדינות ויחד 

 עלו אל הרכבת כשעיניהם לחות מדמעות.

שנים חלפו, המלחמה הסתיימה, אבא חזר לפולין לחפש את אימא, הוא מצא אותה בריאה 

 ושלימה, הידידים הפולניים קיימו את הבטחתם ושמרו עליה היטב.

 יוסף נשאר אצל בני משפחה באנגליה ממתין לפגישה עם אמו.

יוסף חיכה להם בנמל. הספינה עגנה ואימא מיהרה לרדת מהספינה, בקושי מסוגלת לעצור 

בעצמה ולהמתין בסבלנות לתורה בעמדת הבדיקה והמכס, היא אצה רצה אל בנה שאותו לא 

 ראתה תקופה ארוכה כל כך, היא התנפלה עליו בחיבוקים ונשיקות ודמעות בעיניים.

 הסתיימה תקופת הגעגועים שהייתה קשה מנשוא.

הם חשבו שהחיים חזרו למסלולם הרגיל, שכל מה שהיה ביניהם יחזור למקומו, אך למרבה 

הפלא יוסף לא חזר לסינרה של אימא, גם אימא שוב לא הייתה קשורה ליוסף כמו בימים 

 עברו, מערכת היחסים התקררה. 

לעומת זאת מערכת היחסים של יוסף עם אבא הפכה לחזקה יותר, יוסף היה קשור באביו 

 ונראה כי הוא אוהב את אביו יותר מאשר את אמו.

היה עד לסיפור, הוא הכיר את ( 'מכתב מאליהו')מחבר הספר רבי אליהו אליעזר דסלר זצ'ל 

בני המשפחה מקרוב, והוא גם הסביר את התופעה: אנו רגילים לחשוב שהקשר הנפשי הוא זה 

 שמעורר את הרצון לתת ולהעניק למי שאנחנו קשורים אליו.

 אבל האמת היא שהדברים פועלים חזק יותר בכיוון ההפוך. 

דווקא הנתינה וההענקה הם שמביאים לקשר נפשי, והם שמגבירים את האהבה. זאת הסיבה 

 לקשר ולאהבה הגדולה ששררה בין אבא ליוסף. 

במשך השנים שחיו לבד השקיע אבא ביוסף את נפשו ונשמתו, שהה בחברתו והיה לו לכתף 

ולמשענת, ואילו האם הייתה מרוחקת, לכן קשר בניהם לא נבנה, וכל זאת משום שלא יכלה 

 להעניק לו דבר.

 אם אינך מרגיש את האהבה להקדוש ברוך הוא, אתה כנראה צריך לתת קצת יותר משלך!

אהבה אינה נקנית ברגע, אהבה היא תוצר של השקעה ונתינה, ככל שאדם משקיע יותר בזולת 

כך הוא אוהב אותו יותר, והדבר נכון גם בין אדם לחברו, גם בין אדם לאשתו וגם בין אדם 

 לילדיו.

זאת הסיבה שבורא עולם ציווה על בני ישראל להביא מנדבות לבם לבניית המשכן, כדי לחזק 

 את הקשר שלהם אל המשכן ואל השוכן בו.

, כי הנתינה היא בעצם קבלה, בהרימנו תרומה 'קחו מאתכם תרומה'ולכך נאמר בפרשתנו 

אנו מקבלים, מקבלים בנפשנו קשר חזק אל המשכן ואל הקדוש ברוך הוא המשרה את שכינתו 

 )שלום לעם(בתוך המשכן. 

בשבת הסמוכה לחודש ניסן, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים א. 

 בשני פרשת החודש הזה לכם ראש חדשים. 

לעולם אין להפסיק בין פרשת פרה לפרשת החודש, ואם יש ב. 

שבת בינתים מפסיקים רק בין קריאת שקלים לזכור, ובין זכור 

  לפרה.

אם טעו וקראו סדר ארבע פרשיות הנ''ל באדר הראשון של שנה ג. 

  מעוברת, לא יצאו ידי חובתם וחוזרים וקוראים באדר השני.

היה קורא ד' הפרשיות שנים מקרא ואחד תרומת הדשן בעל ד. 

 תרגום, אך לא מצאנו בפוסקים אחרים שהביאו זאת, ולא נהגו כן.

  מ''ה, בראשון באחד לחודש תקח פר בן בקר ביחזקאלמפטיר ה. 

 הלכות חודש ניסן

בכל חודש ניסן אין נופלים על פניהם, ואין אומרים וידוי א. 

 ותחנונים. מפני שכל החודש הוא ימי שמחה לישראל

מנהג טוב הוא לקרות בכל יום החל מר"ח ניסן פרשת הנשיא של ב. 

אותו יום, ובי"ג ניסן קוראים מתחלת פרשת בהעלותך עד "כן עשה 

]בלי את המנורה". ויש נוהגים לקרות פסוקים אלו מתוך ספר תורה 

 אבל מנהגינו לקרותם מתוך החומש. ברכה[,

אין לגזור תענית צבור בכל ימי חודש ניסן, אבל תענית יחיד ג. 

מותר להתענות בניסן, חוץ מראש חודש ניסן, ושבעת ימי חג הפסח. 

וטוב להחמיר שלא להתענות גם ביום אסרו חג, שהוא למחרת 

הפסח. ועל פי זה פשט המנהג להתענות בימי ניסן תענית של יום 

 פ שאין תענית זה חיוב רק מנהג טוב.“של אביו או אמו, אע הפטירה

מצוה על כל אחד ליתן דמי קמחא דפסחא, הנגבים על ידי גבאי ד. 

צדקה שבכל מקום ומקום, ולתרום כפי יכולתו עבור חלוקה לעניים, 

  לצרכי החג.

 שנאה
 ‘אורחות צדיקים’כתוב בספר 

 "לא)ויקרא יט יז(: השנאה. יש בה לאו, דכתיב 

 תשנא את אחיך בלבבך", ובזה הוזהרנו להסיר 

 מנפשנו מידת השנאה. והיא מידה הגורמת עוונות  

 הרבה. כי השונא את חברו מספר לעולם בשנאתו דורש 

רעה עליו ושמח לאידו; וגורמת נזיקין, שיזיק לו כשיוכל 

 להזיק לו, ונוקם ונוטר עליו, ולא ירחם עליו אפילו הוא 

דחוק מאוד. ומחמת השנאה יגנה במעשיו הטובים, וישניאם 

בעיניו ובעיני אחרים; ומונע טוב מבעליו, ולא יודה לו על 

האמת. יש כמה מיני שנאה: יש שונא חברו עבור שהזיק לו 

בממונו, או שהכהו, או עבור שביישהו, או שהוציא עליו שם 

 לא ישנא חברו וישתוק, כמו  –רע. על אלו וכיוצא בהן 

ולא דבר אבשלום עם ")שמואל ב יג כב(: שנאמר ברשעים 

 . אמנון למרע ועד טוב, כי שנא אבשלום את אמנון"

 אלא מצווה להודיעו ולומר לו: למה עשית לי כך וכך? 

 "הוכח תוכיח את עמיתך". )ויקרא שם(: שנאמר 

 צריך למחול לו,  –ואם חזר ובקש למחול לו 

 ולא יהיה המוחל אכזרי.


