
אלה פקודי המשכן 
הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

"אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה עבודת הלוים ביד איתמר בן 
אהרן הכהן". )שמות לח,כא( רש"י פי' המשכן משכן שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן 

בשני חורבנין על עונותיהן של ישראל:
יראת  דכתיב  מאי  יוחנן  רבי  אמר  חנה  בר  בר  רבה  אמר  ט(  )יומא  מצינו   והנה 
מקדש  זה   - ימים  תוסיף  ה'  יראת  תקצרנה,  רשעים  ושנות  ימים  תוסיף  ה'  
עשר  שמונה  אלא  בו  שמשו  ולא  שנים  ועשר  מאות  ארבע  שעמד  ראשון, 
תקצרנה  רשעים  ושנות  זמן  הרבה  שימש  גדול  כהן  שכל  כלומר  גדולים,  כהנים 
מאות  משלש  יותר  בו  ושמשו  שנה,  ועשרים  מאות  ארבע  שעמד  שני,  מקדש  זה 
כהן  יוחנן  ושמונים ששמש  הצדיק,  צא מהם ארבעים שנה ששמש שמעון  כהנים. 
אל רבי  ששמש  עשרה  אחת  לה  ואמרי  פאבי,  בן  ישמעאל  ששמש  עשר  תגדול, 
שנתו. הוציא  לא  ואחד  אחד  כל  וחשוב:  צא  ואילך  מכאן   - חרסום  בן  עזר 

ראשון                  בית  שנות  כנגד   410 בגמטריה  משכן   בפרשה  רמוז  המשכן  ושנות 
ועוד שבעים שנה שהיה חרב סך הכל 480 שנה עד לבית שני הוא  כמספר הזה. 
מספר עדות.  ארבע מאות ועשר  ואם תוסיף  אות ה' דהמשכן ואות ה' דהעדות' 
שנה.  ועשרים  מאות  ארבע   שני  בית  עמד  כך    420 יצא  למשכן   אותם  ותוסיף 

ד(,  )איכה רבה פרשה  פי המדרש   על  זאת  פי משה אפשר להסביר  על  פוקד   אשר 
צריך  קרא  הוה  לא  בנחלתך,  גוים  באו  אלהים  לאסף  מזמור  ע"ט(  )תהלים  כתיב 
אלא  לאסף,  מזמור  אומר  ומה  לאסף,  קינה  לאסף  נהי  לאסף  בכי  אלא  למימר 
לתרבות  בנו  ויצא  וציירה  וכיידה  וסיידה  לבנו  חופה  בית  שעשה  למלך  משל 
פדגוג  ונטל  הקנים  את  ושיבר  הוילאות  את  וקרע  לחופה  המלך  עלה  מיד  רעה, 
יושב  ואת  בנו  של  חופתו  הפך  המלך  לו  אמרו  מזמר,  והיה  קנים  של  איבוב  שלו 
כך  בנו,  על  חמתו  שפך  ולא  בנו  של  חופתו  שהפך  אני  מזמר  להם  אמר  ומזמר, 
אמר  ומזמר,  יושב  ואתה  ומקדש  היכל  החריב  הוא  ברוך  הקדוש  לאסף  אמרו 
ולא  האבנים  ועל  העצים  על  חמתו  הוא  ברוך  הקדוש  ששפך  אני  מזמר  להם 
יסודותיה. ע"כ. ויצת אש בציון ותאכל  שפך חמתו על ישראל, הדא הוא דכתיב 

וא"כ אם היה משה נכנס לא"י ובונה בהמ"ק לא היה נחרב והיה ה' שופך חמתו על 
ישראל ח"ו וכמו שכתב רבינו חיים בן עטר בספרו ראשון לציון )יהושע פרק א(.

מיושבים דברי המדרש )רבה דברים כי תבוא פרשה ז( כיון שבא ליכנס לא"י התת  ולפי זה
חיל אומר )דברים ג( אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אמר לו הקדוש ברוך הוא 
אמרת  ואת  ואשמידם  אמרתי  אני  שלך  את  וקיימתי  שלי  את  בטלת  כבר  משה 
שלך  את  ולבטל  שלי  את  לקיים  אני  מבקש  עכשיו  ואף  שלך  ונתקיים  נא  סלח 
את  לאחוז  רוצה  אתה  לעשות  מה  יודע  אתה  אין  משה  הוא  ברוך  הקדוש  א"ל 
ואם  נא  סלח  בטל  לקיים  מבקש  אתה  נא  אעברה  אם  א"ל  ראשין  בשני  החבל 
סלח נא אתה מבקש לקיים בטל אעברה נא, אריב"ל כיון ששמע משה רבינו כך 
ולא תנזק צפורנו של אחד מהם, בו  כיוצא  ומאה  ימות משה  אמר לפניו רבש"ע 

וזה שאמר אשר פוקד על פי משה שכל הפקידה חיסרון ]מלשון לא נפקד איש[  של 
הקב"ה  ויוכל  יכלו  שלא  ישראל  עם  על  משה  של  מרחמיו  הם  הללו  המשכנות 
להוציא חמתו על עצים ואבנים. ויהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן! 

שבת שלום !

נקודה של אור בתוך החושך
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: 
לע"נ: ר' אליעזר הכהן בן לאה ז"ל.

 ומרת ברטה בלור בת עדינה וגבריאל ז"ל.
 ולהצלחת: ציון בן  אסתר הי"ו. 
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אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן )לח, כא(.
פעמים?  שני  משכן  אמר  "ולמה  הפסוק,  לשון  על  תמה  כא(,  סי'  פל"ח  פקודי  )אגדה  ובמדרש 
וז"ל:  רש"י,  פירש  וכן  וכו'.  שני,  ובית  ראשון  בית  שיחרב  ע"ה  רבינו  משה  שנתנבא  לפי 
המשכן משכן - שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהן של ישראל. ע"כ.

והאלשיך הק' כ' לתמוה בנוסף על לשון הפסוק, "אשר פקד על פי משה", שהרי מן הראוי היה 
לומר אשר פקד משה.

עוד  ישראל  של  בעוונות  המשכן  חורבן  עניין  את  מזכירה  התורה  מדוע  להבין,  יש  אכן 
ראתה  מה  כן  ואם  המשכן,  הקמת  על  לשמוח  כעת  לישראל  להם  יש  והרי  הקמתו,  טרם 
המשכן? יחרב  שבעתיד  כך  על  צער  בליבם  ולהכניס  התלהבותם  את  לצנן  התורה 

וכבר מצאנו מעשה בדברי המדרש )בראשית רבה בראשית פרשה כז, וברש"י פ"ו פס' ו'( על הפסוק "וינחם ה' 
כי עשה את האדם וכו' ויתעצב אל לבו", על דו-שיח בין רבי יהושע בן קרחה לגוי אחד שרצה 
לקנטר אותו, וכך שאל אותו גוי: "אין אתם מודים שהקב"ה רואה את הנולד?" ואם כן בשעה שברא 
את העולם כבר ידע שעתיד הוא להיחרב במבול כעבור זמן, בשל החטאים הרבים. אם כן מדוע 
בשעה שהחליט הקב"ה להביא מבול לעולם – נתעצב אל לבו. בעוד שידע שזה עתיד להיחרב.

שאל אותו רבי יהושע: "נולד לך בן זכר מימיך?" השיב הגוי בחיוב. "ומה עשית?" שאל רבי יהושע. 
"שמחתי ושימחתי את הכל", השיב הכופר שלא הבין מה העניין לשאלתו. עתה הגיע זמנו של רבי 
יהושע לבאר לו את השאלה: "ולא היית יודע שסופו ]של בן זה[ למות?" ולפי שאלתך, כאשר 
יודעים מראש שהדבר לא יתקיים לעולם – אין מקום לשמחה בתחילה, כפי שאין מקום לעצב בסוף.

אבלא".   - אבלא  בשעת  חדוותא,   - חדוותא  "בשעת  יהושוע:  לרבי  הגוי  ענה 
יהיה  מה  מתמקדים  לא  שמחים  כאשר  אבל(,  אבל,  ובשעת  שמחה,  שמחה,  )בשעת 
שזה  משום  בעצב  עסוקים   – מראש  כך  על  שידענו  למרות   – הזמן  מגיע  וכאשר  בהמשך, 
את  בעשותו  הקב"ה  התעצב  מדוע  עצמו,  לשאלת  הגוי  ענה  זו  בתשובה  מעציב. 
המבול. ואם כן מה מקום יש בפרשתנו דווקא בשעת שמחת הקמת המשכן לדבר על חורבנו?

באופן נפלא מבאר את הדברים בספר דברי ישראל )ממודז'יץ עמ' תס"ו(, ע"פ דברי הגמ' )ברכות ח.(, 
"אמר רב חסדא: מאי דכתיב אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב - אוהב ה' שערים המצויינים 
בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. והיינו דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא: מיום 
שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. דהיינו, 
שמיום שחרב בית המקדש, אדם העוסק בתורה כביכול מכין מקום לקב"ה בו ישכון וישרה שכינתו.

לא  משכן"  "המשכן  המילים  שכפילות  ישראל,  הדברי  מבאר  אלו  דברים  פי  ועל 
להיחרב,  עתיד  שהוא  להם  ולספר  המשכן  בניית  בעת  ישראל  בני  את  לצער  נועדה 
לשון  הוא  )פקודי  המשכן",  פקודי  "אלה  משה:  להם  בישר  וכך  לשמחם,  אדרבה  אלא 
מכם  ויחסר  ייפקד  כאשר  הגלות,  של  בדורות  גם  איש(,  ממנו  נפקד  ולא  כמו  חסרון, 
בתוככם  ישכון  שהוא  מעיד  הקב"ה  העדות",  "משכן  עדיין  בעוונותיכם,  שיתמשכן  המשכן 
לישראל. גדולה  שמחה  וזוהי  קיים.  יהיה  לא  עצמו  שהמקדש  למרות  התורה,  לימוד  ידי  על 

ֶכם  ֵמִאתְּ ְקחּו  ְוָאַמר,  ַתח  פָּ ִחיָּיא  י  ַרבִּ ע"א(,  ר  דף  )ויקהל  הק'  הזוהר  בדברי  מצאנו  וכן 
בריך  דקודשא  בהיכליה  אשתדל  כאילו  באורייתא  דאשתדל  מאן  "וכל  וכו',  ַלה'  רּוָמה  תְּ
בתורה,  שמשתדל  מי  )כל  איהי".  אורייתא  הוא  בריך  דקודשא  עלאה  דהיכליה  הוא, 
הקדושה(. התורה  הוא  הקב"ה  של  העליון  שהיכלו  הקב"ה,  של  בהיכלו  שהשתדל  כאילו 

מהנהגה נפלאה זו של הבורא שגם בשעת הצער והכאב שעם ישראל מתוודעים לכך שעתיד 
 - ושל נחמה  נקודה של אור,  המשכן להיחרב בעוונותיהם, מכל מקום מודיעם הקב"ה  שיש 
בכך שמשכן השכינה מעתה בזמן הגלות, ישכון בתוך כל אחד ואחד,"ועשו לי מקדש ושכנתי 
בתוכם", עלינו ללמוד גם לחיי היום יום, לא אחת אדם נקלע לעיתות צרה ומשבר, עד שנדמה 
לו הכל כ"רע" חלילה, אין טיפה של תקווה וטוב. דווקא אז עליו להבין שבכל משבר יש את 
נקודת האור שתשפיע עליו לטובה. הקב"ה לא שולח סתם קשיים אם לא לרומם מהם את האדם.

על דרך זה מבאר האדמו"ר מסלונים בספרו "נתיבות שלום", שבמהלך כל הפרשות, רואים 
ֶאת  ָמֵלא  השם  ּוְכבֹוד  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶאת  ֶהָעָנן  "ַוְיַכס   – הענן  מאחורי  מסתתרת  שהשכינה  אנו 
י  "כִּ  – שמות  ספר  את  המסיים  הפסוק  בפרשתנו,  האחרון  הפסוק  וכן  לד(,  מ,  )שמות  ן"  כָּ שְׁ ַהמִּ
באים  ַמְסֵעיֶהם".  ָכל  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ית  בֵּ ָכל  ְלֵעיֵני  ּבוֹ  ַלְיָלה  ְהֶיה  תִּ ְוֵאׁש  יֹוָמם,  ן  כָּ שְׁ ַהמִּ ַעל  ֲעַנן השם 
במצבים  והן  ברור,  הכל  בהם  ימים  ל"יומם",  המשולים  הטובים  במצבים  שהן  ללמדנו, 
החיים  תחנות  ובכל  ה"מסעות"  בכל  ומעורפל,  חשוך  הכל  בהם  ל"לילה",  המשולים  קשים 
הפרטי. את"משכנו"  ממלאים  והשכינה  השם"  ש"ענן  לזכור  תמיד  האדם  על  האדם,  של 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה



והייתם נקיים מה' ומישראל

ן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן":)שמות פרק לח –כא(. ַיד ִאיָתָמר בֶּ ם בְּ ה ֲעבַֹדת ַהְלִויִּ י מֹשֶׁ ד ַעל פִּ ר פֻּקַּ ן ָהֵעֻדת ֲאשֶׁ כַּ ן ִמשְׁ כָּ שְׁ ה ְפקּוֵדי ַהמִּ "ֵאלֶּ

פתח רבי תנחומא בר אבא )משלי כח( "איש אמונות רב ברכות" כל מי שהוא נאמן, הקדוש ברוך הוא מביא ברכות 
על ידיו, "איש אמונות"  זה משה שנעשה גזבר על מלאכת המשכן, שנו רבותינו "אין ממנין שררה על הצבור 
בממון פחות משנים" -  והרי אתה מוצא שהיה משה גזבר לעצמו, אלא אף על פי שהיה משה גזבר לעצמו הוא 
קורא לאחרים ומחשב על ידיהם, שנאמר )שמות לח( "אלה פקודי המשכן אשר פקד משה ביד איתמר"  )שמות רבה 

פרשת פקודי(.  

להרחיק עצמו מן החשד| אסור לאדם להביא את עצמו לידי חשד, ואין לאדם לומר מה אכפת לי שיחשדוני "יהי 
חלקי עם מי שחושדין אותו ואין בו".  זה אינו, מפני שהוא יענש על היותו עובר על "לפני עוור לא תתן מכשול" 
וגורם להם עוון לחשוד בכשרים, וראוי למי שנחשד לפעול על מנת להוציא עצמו מידי  שמכשיל את הרבים 
החשד, שהרי כמה וכמה גזירות גזרו רבותינו ואסרו את המותר מפני 'מראית העין' ומפני ה'חשד', ויקיים בעצמו 

"והייתם נקיים מה' ומישראל" ובזה ימצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. )פלא יועץ ערך חשדא(. 

מעולם לא נמצאה פת נקייה ביד בניהם| 'בית גרמו' היו בקיאים במעשה 'לחם הפנים' בבית המקדש ולא רצו 

אמירת תחנון

שאלה: מנין שהגיעו לסוף חזרת העמידה של שחרית והגיע חתן בר מצוה 
האם יאמרו וידוי.

תשובה: כל חתן בר מצוה הנמצא במנין פוטר אותם מאמירת תחנון, ואפילו שלא 
התפלל עמהם פוטר אותם מתחנון אם שוהה במקום ומתעכב ולא רק עובר שם ולכן חתן 

זה פוטר הציבור מתחנון.

ביאורים: שני נושאים יש לדון, א' אם חתן בר מצוה פוטר מתחנון. ב' אם לא היה עם 
הציבור בתפילה אלא רק בזמן התחנון. והנה בשו"ע בסי' קלא' סעי' ד' כתב נהגו שלא 
ליפול על פניהם לא בבית האבל ולא בבית החתן ולא בבית הכנסת ביום מילה ולא 
כשיש שם חתן. ודעת מרן הגרע"י בשו"ת יבי"א ח"א סי' כז' ובשו"ת יחו"ד ח"ב סי' טו' 
שחתן בר מצוה פוטר מתחנון מג' טעמים א' כתב בספר נהר מצרים משום שהוא דומה 
לחתן שכתוב כחתן יכהן פאר ותפילין נקראו פאר. ב' שהוקש למילה דכתיב ליהודים 
ודינו כמילה  זה תפילין  ויקר  זו מילה  ואמרינן ששון  ויקר  וששון  ושמחה  היתה אורה 
שאין נופלים על פניהם ביום המילה. ג' על פי דברי הרש"ל הנ"ל שהוא יום טוב משום 
שנעשה גדול המצווה ועושה. וכן דעת דרכי חיים ושלום )מונקטש( אות קצב' והביאו 
בפס"ת עמ' עה', וכן דעת הגרשז"א הובא בהלי"ש תפילה עמ' קלז' שפוטר מתחנון. 

ולכן הן לספרדים והן לאשכנזים חתן בר מצוה פוטר מתחנון. 
במת נמצא  רק  אלא  עמהם  מתפלל  אינו  מתחנון  כשהפוטר  לדון  שיש  אאל 

אם  קלז'  עמ'  בהלי"ש  הגרשז"א  דעת  והנה  כן  מחמת  מתחנון  נפטרים  האם  קום 
מתע ואינו  שם  עבר  אם  אבל  אומרים  אין  אחר  למנין  אפילו  שם  משתהה  תהחתן 
ישנו במקום אפילו שאינו מתפלל פוטר אם מש וכן המנהג שאם  תכב שם אומרים, 
מתחנון. הציבור  כל  את  פוטר  במקום  מתעכב  שהחתן  לגבינו  ולכן  במקום,  תהה 

שאלה: ספרדי המתפלל במנין שאין אומרים תחנון ביום פטירת צדיק מה עליו לעשות.

תשובה: לספרדים יאמר תחנון ונפילת אפיים ביחיד ובימי שני וחמישי בתוספות 
הנאמרים יאמר רק עד וכן כתוב בתורתך. ולאשכנזים אינו צריך לומר תחנון ביחיד. ואף 

לספרדים במקום שמסופק מדוע לא אמרו תחנון אין צריך לברר אם משום בעל ברית 
וכדומה או משום אזכרה ורק כשיש סבירות שזה משום אזכרה יש לו לברר. 

ביאורים: נחלקו הפוסקים בענין זה, ודעת שו"ת יבי"א ח"ג סי' יא' וז"ל "שלא משגיחים 
נוהגים שלא  גרועים שנוסדו לאחרונה שלא ברצון חכמים כמו שראיתי  על מנהגים 
לומר נפילת אפיים ותחנונים ביום פקודת השנה )יארצייט( של גאונים וצדיקים מפני 
שחושבין אותו ליו"ט ועושים בו סעודה ושותים לחיים ומביאים ראיה מהילולא דרשב"י 
ביום ל"ג לעומר וכו' וכן מנהג חסידי פולין ולו חכמו ישכילו זאת דאם כן אין לך יום 
שלא נפטרו בו מגדולי ישראל מימות הנביאים והתנאים והאמוראים עד עתה ואם כן 
אין מציאות לומר נפילת אפיים ובטלת דין וידוי ותחנונים לעולם וכו' ולכן אם נזדמן 
הנפילת  צריך שיאמר  בידו למחות  ואין  כן  הנוהגים  בביהכנ"ס של  לאחד להתפלל 
וכ"ד  חזהו(  על  יכה  לא  )רק  פד'  עמ'  ח"ב  אול"צ  שו"ת  וכ"ד  עכ"ל,  לבדו"  אפיים 
הגר"מ פיינשטין הביאו בתפילה כהלכתה פט"ו הערה לז' והביא שכן הורה הגריש"א.
ם אמנ דעת הגרשז"א בהלי"ש תפלה עמ' קסב' שאין לאומרו אח"כ כיון שהיה בצית

נפילת  עם  ביחיד  תחנון  יאמר  זה  במקרה  ספרדי  ולכן  לאומרו.  בור שמנהגם שלא 
ולא  בתורתך  כתוב  וכן  המילים  עד  יאמר  התוספות  את  וחמישי  שני  )ובימי  אפיים 
ונראה  כך.  אחר  תחנון  לומר  צריך  אין  ואשכנזי   )? בסי'  כמבואר  ויעבור  ימשיך 
בעל  או  חתן  יש  לברר דשמא  צריך  אינו  תחנון  אמרו  לא  מדוע  שספרדי שמסופק 
לברר. לו  יש  אזכרה  מחמת  תחנון  אומרים  שאין  לכך  הסתברות  כשיש  ורק  ברית 

ללמד. שלחו חכמים והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים, ואומנים הללו היו יודעים לאפות כמותן, אך  לא 
היו יודעים לרדות כמותן. שהללו מסיקין מבחוץ ואופין מבחוץ, והללו מסיקים מבפנים ואופים מבפנים. הללו 
פיתן מתעפשת, והללו אין פיתן מתעפשת. אמרו להם חכמים: מה ראיתם שלא ללמד? אמרו להם: יודעין היו 
של בית אבא שבית המקדש עתיד להחרב, שמא ילמד אדם שאינו הגון וילך ויעבוד עבודה זרה בכך. ועל דבר 
זה מזכירין אותן לשבח: מעולם לא נמצאת פת נקיה ביד בניהם, שלא יאמרו ממעשה לחם הפנים זה ניזונים, 

לקיים מה שנאמר )במדבר לב( והייתם נקים מה' ומישראל )יומא לח.( .

מעולם לא יצאה כלה מבושמת מבתיהם| 'בית אבטינס' היו בקיאין במעשה הקטורת ולא רצו ללמד. שלחו חכמים 
והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים, והיו יודעין לפטם כמותם ולא היו יודעין להעלות עשן כמותן. של "בית 
אבטינס" עשן הקטורת היה מתמר ועולה כמקל, של אומני  אלכסנדריה מפציע לכאן ולכאן. אמרו להם חכמים: 
מה ראיתם שלא ללמד? אמרו: בית אבא יודעים שבית זה עתיד ליחרב, אמרו: שמא ילמד אדם שאינו הגון אופן 
עשיית הקטורת, וילך ויעבוד עבודה זרה בכך. ועל דבר זה מזכירים אותן לשבח: מעולם לא יצאת כלה מבושמת 
יאמרו ממעשה הקטורת מתבסמים,  וכשנושאין אשה ממקום אחר מתנים עמה שלא תתבסם, שלא  מבתיהן, 

לקיים מה שנאמר והייתם נקים מה' ומישראל )יומא לח.(. 

מעולם לא ראינו ולא שמענו בקהל מישראל שאין להן קופה של צדקה, והמנהג   | מניעת חשד מגבאי צדקה 
הפשוט היום שיהיו גבאי צדקה גובים צדקה בכל יום ומחלקים לנזקקים מערב שבת לערב שבת. ובשעה שגבאי 
הצדקה מסתובבים בשוק ומתרימים את בני העיר, אינם רשאים לפרוש זה מזה בשוק, - מפני החשד שלא יאמרו 

זה הגובה שפרש מחבירו הלך יחידי מפני שדעתו לגנוב.

היה הגבאי נושה בחבירו מנה, ופרעו בשוק לא יתנם לתוך כיסו,שלא יאמרו מעות של צדקה הוא גונב, אלא 
יתנם  לתוך קופה של צדקה, וכשיגיע לביתו יטלם, וכן אם מצא הגבאי מעות בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא 
יתנם לתוך קופה של צדקה וכשיגיע לביתו יטלם. וכל זאת מפני החשד שנאמר "והייתם נקיים מה' ומישראל". 

)ב"ב ח: ובפירוש רש"י שם וברמב"ם בפ"ט ממתנות עניים| שו"ע יו"ד רנז -א(.

אין לבקש דו"ח הוצאות והכנסות  מגבאי הצדקה | כשם שהגבאים צריכים ליזהר בכל מה שנתבאר כדי שלא 
יחשדום כמו כן מוטל על העם לכבדם ולא יחשדו אותם אחרי שהאמינום עליהם, שמסתמא הם אנשים נאמנים, 
וכך שנו חכמים )ב"ב ט.( "אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה לומר היכן נתתם מעות שגביתם" ואף על פי שאין 
ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר במלכים ) יב, טז( "ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו הכסף על ידם לתת לעושי 

המלאכה כי באמונה הם עושים" )רמב"ם שם שו"ע רנז ב ערוך השולחן שם סעיף יא(.

אע"פ שנתבאר שאין עליהם חוב לדווח לציבור  אע"פ שאינם מחוייבים לתת חשבון ראוי שיתנו חשבון לציבור| 
על ההכנסות וההוצאות, מכל מקום כדי שיהיו נקיים מה' ומישראל, טוב להם ליתן חשבון לציבור, ומי לנו גדול 

ממשה רבינו שנתן חשבון על  ענייני הוצאות וההכנסות של המשכן )רמ"א רנז ב| ערוך השולחן י"ב (. 

קשה יותר להיות נקי בעיני הבריות מלהיות נקי בעיני ה'| כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה "והייתם נקיים 
מה' ומישראל" , ב' חובות אלו, נקיות מה' יתברך, והנקיות מישראל, הם שני רוכבים צמודים על גבנו, וקל יותר 
לצאת ידי שמים מלצאת ידי הבריות, כי הבריות חושבים מחשבות זרות ומרבים לחשוד, ועונש המביא עצמו 
לידי חשד  קשה וחמור מאוד מפני שהוא בכלל המחלל את ה' שאין לו כפרה, ובעוונותינו הרבים  שכיח בדברי 
הבריות שיאמרו: 'למדן' כזה יעשה דבר זה? והוא שגור בפיהם, אפילו על חשד קל. ואף אם אותו 'למדן' נוהג 
כשורה ויצא ידי שמים בכל יכולתו, אלא שלא נזהר עד שטעו בו אלו 'שותי שכר' ועשאוהו מנגינותם, הרי הוא 
כבר נלכד במצודתם על זה ידוו כל הדווים, והכתוב צווח 'הרכבת אנוש לראשנו'. ואולי על זה נאמר "אין אדם 
צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" רצונו לומר שאפי' בעשייתו כל טוב, אי אפשר שלא יחטא ביציאת ידי 

הבריות. )שו"ת חתם סופר חלק ו - ליקוטים סימן נט(.

סח הגרי"ש אלישיב זצ"ל: מספרים על רבי לייב  חסיד ז"ל שפעם אחת בערב שבת נגנבה לו  מעשה שהיה| 
ה'נטלה' שבו הוא נוטל את ידיו, אחד מבני הבית נכנס לחדרו והבחין ברבי לייב שהוא עצוב ומדוכדך. תמה 
הלה והלא מחירה של ה'נטלה' אינו עולה על כמה פרוטות אם כן מדוע הנך מצטער על גניבתה? השיב לו רבי 
לייב:  אגלה לך מדוע אני מצטער, הלא לאמיתו של דבר  ברור שרק אדם אחד גנב ממני את ה'נטלה', ואילו 

אני הספקתי כבר 'לחשוד' בהרבה אנשים שאולי הם גנבו ממני את ה'נטלה' ועל כך אני מצטער...



הצלה כפולה בוואדי 

  יש חברויות שמסתיימות פתאום, בלי שום התראה מוקדמת. זה קורה 
באמצע החיים, אתה גם לא מבין למה ומדוע, ואיפה בדיוק, באיזו נקודת 
זמן נכנס סכין החיתוך השמיימי וחצה את החברות, זו לדרום וזו לצפון. ולפעמים, 

גם בלי סיבה מיוחדת, סתם כך.

מוטי גולדשטיין ואיציק מידן, היו חברים נפלאים מגן הילדים ממש. הם גדלו באותו 
כפר קטן, שיחקו בצל עצי איזדרכת, טיפסו על אותם אקליפטוסים, והלכו בצוותא 

לקטוף תפוזים וקלמנטינות בפרדס. פעם אצל מידן, פעם אצל גולדשטיין. גם 
הוריהם היו חברים טובים. דור לדור.

ילדים כאלה שגדלים במושב ירוק ותמים, אצל הורים בריאים בגוף ובנפש, בצילה 
של ציונות בונה ולוחמת )כביכול(, קוראים להם "מלח הארץ". יש מהם ציפיות 

גדולות. מושבניק, שכל חייו, עד גיל 18, עבד בפרדס, ברפת ובגורן, בשרב ובגשמים, 
מסגל לעצמו אופי בריא, קשוח משהו, חריצות ורצינות וידיים מחוספסות. הצבא 

אוהב את ה"פרחים" הללו שמגיעים מן הכפר ומן הקיבוץ, ומגלגל אותם לקורסים 
הכי מובחרים בצה"ל. לסיירות, לגדודים הלוחמים, וכמובן לקורסי הטייס. יש בהם, 

במושבניקים הללו, מן חיוניות ומשמעת עצמית, שלא כל כך מצויה בילדי העיר 
המפונקים, שמעולם לא אחזו ביד טוריה או מקטפה, ולא בוססו ברפת בבוץ עמוק 

עד לברכיים, כדי להכניס פרות עקשניות למכון החליבה.

מוטי גולדשטיין ואיציק מידן התגייסו באותו יום לצבא, ועמדו בתור אחד אחרי השני 
תבבקו"ם )בסיס קליטה ומיון(. המספר האישי שלהם זהה לחלוטין, רק אצל גולדש

טיין הוא מסתיים בספרה 3, אצל מידן בספרה 4.
שניהם ביקשו להתנדב לאותה סיירת, והמבדקים היו תואמים להפליא. 

שניהם, בלי עין רעה, מוצלחים.  הם ישנו מתחת לאותו אוהל סיירים בטירונות, 
תבקורס המכי"ם, וכמובן גם בקו

רס הקצינים.

,שניהם, איך לא סיימו בהצת
טיינות את קורס הקצינים, וזכו 

לאות מיוחד על יכולותיהם 
המשובחות. העתיד הצבאי קרץ 

להם.
הם נלחמו כתף בצד כתף, באותן 

חזיתות ובאותה חטיבה, ובנס, 
ניצלו פעם אחר פעם ממלאך 

המוות.
באחד הקרבות בואדיות לבנון הבוערת, ספג מוטי גולדשטיין  כדור בכף רגלו ואיבד 

דם רב. איציק מידן, זחל לעברו תוך אש צולבת וחסם את העורק. "מוטי" זעק 
איציק "אל תאבד את ההכרה. תסתכל אלי, זה אני איציק, אח שלך!!!" מוטי הביט 
בו במבט זגוגי ההולך ותופש חיוורון מסוכן. בגופו  נותר בקושי  ליטר אחד של דם. 

שלושה שבועות נאבקו על חייו, ובחסדי שמיים הוא התעורר לחיים. חיים במתנה.
בגיל 24, אחרי שלוש שנות שירות בקבע, החליט מוטי גולדשטיין, ליתר דיוק, רב 

סרן גולדשטיין, להשתחרר מן הצבא ולצאת לעולם האזרחי. איציק מידן לעומתו, 
ראה בצבא אתגר וקריירה. תתפלאו, אבל גם כאן עדיין לא נכנס הסכין השמיימי 

לחצוץ בחברותם. בסופי שבוע ובחופשים, הם היו נפגשים ומעבירים חוויות. מידן 
סיפר על עלייתו בסולם הדרגות והתפקידים, וגולדשטיין סיפר על עסקיו ההולכים 

ומסתעפים.
בגיל 26 נישאו שניהם, באותו חודש ממש, תשרי. זה בתוך עשרת הימים הנוראים, 

וחברו מיד לאחר סוכות. חצי שנה אח"כ עוד שמרו על קשר טלפוני, פה ושם 
מפגש, אבל אל תשאלו איך ולמה, מוטי גולדשטיין איש העסקים חזר בתשובה.

סגן אלוף מידן לא ידע איך לאכול את זה. שיחתם האחרונה היתה קרירה משהו. 
הכיפה השחורה שעל ראשו של מוטי והזקן הצפוף והדקיק שטיפח לעצמו, נראו 

בעיניו של איציק, כמו חומות ענקיות שהוא לא רצה לחצות אותן. הוא  אמנם חש 
כלפיו חיבה חברית ענקית, אבל גם מחסומים מסויימים.

עברו להן 20 שנה.
איש העסקים מרדכי גולדשטיין גלש ביום קיצי אחה"צ, עם הג'יפ שלו, לאחד 
הוואדיות בנגב, כדי לבדוק אפשרות לבצע שם  קידוח לאיתור מקורות מים. 

החברה הכלכלית שבראשה עמד, פיתחה מומחיות לאיתור מים במקומות צחיחים, 
ולגיבוש תוכניות להעברתם למרכז בצורה זולה ויעילה ביותר.

אחרי שעה נסיעה בשולי הוואדי, נגלה לעיניו מחזה מזעזע. הוא הבחין בטרקטורון 
צהבהב הפוך, סמוך לדרך העפר, וכמה עשרות מטרים ממנו השתרעה גופה של נער 

צעיר, כולו שטוף דם.
מוטי קפץ מן הג'יפ, ניגש אל הצעיר, והשתמש בכל הידע המקצועי שלו מתקופת 

הצבא. הוא התחיל להנשים את הנער, חבש את פצעיו השותתים, והזמין בפלאפון 
10 דקות. הוא סייע לפת  מסוק פינוי. הוא הכיר היטב את הנוהל, המסוק הגיע תוך

רמדיק הצבאי להעלותו למסוק, וביקש להצטרף לפינוי. הג'יפ שלו לא עניין אותו. 

חשוב היה לו שהילד הזה יחיה...
הוא ישב ליד הנער, שלף את ספר התהילים הצמוד אליו, והחל לקרוא בהתרגשות פרק אחר 

פרק, בעוד הרופא הצבאי מבצע בנער פעולות החייאה. מוטי שלף מכיסו ממחטה, הרטיב 
אותה במים והחל לנגב את הדם מפניו של הצעיר. אל תשאלו למה, אבל הוא הרגיש, 

שהילד הזה מוכר לו מאיזשהו מקום, ומשום מה הוא מאוד אוהב אותו, והוא החליט שהוא 
לא יסור ממנו עד שהרופאים יודיעו לו שאין לו סכנת חיים.

:הוא הפנה מבטו לשמיים ואמר "אבא שבשמיים, אני יודע שרק השגחתך המופלאה היא שהת
ביאה אותי דקות ספורות אחרי התאונה לוואדי הנידח, כדי שאציל את הנער הזה. אז אנא, 
התמלא רחמים עליו שיחלים.... ואם יש לי זכות רבים וכמה חסדים שעשיתי, ואם יש לי קצת 

תורה שלמדתי, אנא אבא שבשמיים, שיעמדו לרפואתו, אני מוותר על הכל... אמן ואמן".

המסוק נחת סמוך לבית החולים, והצוות הרפואי העביר מיד את הפצוע לחדר הניתוח.
מוטי גולדשטיין רץ אחריהם. הוא הרים טלפון לרב שלו, לראש הישיבה של הבן שלו, וביקש 

"תתפללו על נער צעיר שנפצע בתאונת טרקטורון, אינני יודע מה שמו... הוא זקוק לרחמי 
שמיים. אני מתחנן".

בשתיים לפנות בוקר, אחרי 8 שעות ניתוח, יצא המנתח ואמר "הוא יחיה, מצבו קשה אבל 
יציב, אתה אבא שלו?". 

"לא", השיב מוטי, "אינני יודע מי אבא שלו, אני מצאתי אותו מרוסק בוואדי, אבל אני מרגיש 
שהוא כמו בן שלי... צריך לאתר את הוריו...".

בארבע לפנות בוקר, הגיע תת אלוף יצחק מידן לבית החולים. צמוד לדלת המחלקה לטיפול 
נמרץ, הוא הבחין ביהודי עם זקן מתנענע, קורא תהילים ובוכה.

מוטי?  איציק?
השניים נפלו זה על זרועות זה, בחיבוק של חברות גברית.  מוטי גולדשטיין  ניגב את דמעותיו, 

ושאל "איציק מה אתה עושה כאן, במחלקה לטיפול נמרץ?"

"אמרו לי שהבן שלי, רונן, בן ה- 17, פצוע קשה ועבר כאן ניתוח 8 שעות... הוא התעופף 
מהטרקטורון שלו בוואדי..."

"זכיתי להציל את חייו..."  מוטי מחה דמעה עקשנית נוספת. "הגעתי לוואדי  דקות ספורות 
אחרי התאונה".

שני החברים ישבו קרוב קרוב, ומוטי ביקש מאיציק, "אנחנו מזרע אברהם אבינו, מזרע יצחק 
ויעקב, והאומנות שלנו זו תפילה. שים עין על פרקי התהילים וחזור איתי מילה במילה. 

לרפואת רונן בן יצחק ומרים... שיר למעלות אשא... אל ההרים".
לפנות בוקר נכנסו השניים לבית הכנסת של בית החולים. איציק מידן חשף את זרועו וביקש 

שחברו הטוב יעזור לו להניח תפילין. איציק לא ידע למה, אבל במהלך התפילה, נעצמו 
עיניו. הוא ראה עצמו זוחל לעברו של מוטי, תחת מטר של אש, שולף מכיס חולצתו תחבושת 
וחובש את רגלו המרוסקת. "אל תדאג מוטי, אנחנו יוצאים מכאן חיים" לחש לו, "אל תאבד 

את ההכרה... זה אני איציק, אח שלך".
הם יצאו חיים, וההשגחה העליונה גלגלה 23 שנים אח"כ, שמוטי יציל ממוות בטוח את רונן, 

בנו של איציק. הצלה כפולה בוואדי.
כשרונן מידן התעורר מן התרדמת שלו, אחרי 36 יום, הוא שמע את הסיפור המופלא וביקש 

להכיר את מוטי גולדשטיין, החבר של אבא. השניים ישבו שעות ארוכות ושוחחו ביניהם על 
החיים והמוות ובעיקר על אמונה בצור עולמים. מוטי סיפר גם לרונן על חברותו הצמודה 

והטובה  עם אבא שלו שהציל את חייו במהלך קרב קשה...

בערב יום כיפור, מגובס ישוב על כסא גלגלים, ביקש רונן להתלוות למוטי גולדשטיין לבית 
הכנסת. גם איציק האבא, החליט לבוא ולהתארח בחברת ידידו הוותיק, ומן היום הזה, הם 

עשו את המהפך המתבקש מכל יהודי "אבינו שבשמיים, החזירנו בתשובה שלמה לפניך".
והואדיות ענו כהד, אמן ואמן.

)מאת ר' קובי לוי הי"ו(

אין לאדם אויב גדול יותר מההצלחה, כך כותב רבי שמשון רפאל הירש בספרו "חורב" 
)על מצוות חלה(.

והוא מסביר: "כל עוד נכסף אתה לנכס כלשהו והוגה במשאלות ובחלומות, הרי עיניך 
נשואות אל מי שיושב על כיסא הכבוד )-הבורא(, אשר בידו בלבד למלא משאלות 
לבך, ויש ומבשילה גמירת דעת בלבך לחיות רק על פי רצון ה', משעה שימלא את 

משאלותיך. 

אולם משהגיעה שעה זו )-שיתמלא רצונך(, או אז תשפיל עיניך ממרום ארצה, רוחב 
לבך יצטמק, וסגור לבך שמקודם נפתח ליראת שמים ולאהבת הבריות, ייפתח מעתה 

להתמקדות בחשיבות עצמך ובתאוות בצע. ומתוך כך, כל עצמך יהיה נתון לשמירת 
נכסיך וניצולם". כאשר האדם זקוק לישועת ה' – בענייני בריאות, פרנסה, נחת –

"ההצלחה"
 יכולה להיות גם אויב



 "זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש
 זמני התפילות

 17:20 -מנחה ערב שבת

  07:15 –של שבת  שחרית

 (07:45-)"ברוך שאמר"
 13:30  -מנחה מניין א'

  17:00  -מנחה מניין ב'

 18:13 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שלמה רבי שיעור עם  - 14:15
 .עובדיה שליט"א

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -15:00
 שליט"א.

דוד אטדגי שיעור עם הרב  -16:00
 ".פוריםשליט"א ב"הלכות 

טבילת "שיעור בהלכות  -18:00
דוד אטדגי עם הרב  "כלים

 .שליט"א

12:30שיעור תהילים לילדים: 

     :שיעורים בימי החול

 . ומפי ר' לירז הי"ו.שליט"א דוד אטדגי  הרבמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

 לירז הי"ו בספר התניא. : אחר ערבית עם ר'יום שני

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א: לישייום ש

שליט"א  דוד אטדגי בהלכות "איסור והיתר" מפי הרבשיעור : יום רביעי

 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר בבית הכנסת "תפארת ישראל" 

 שיעור בהלכות שבת עם ר' שלמה כהן אחר שחרית.: יום שישי

 באולם בית הכנסת. 20:00: ביום שני בשעה שיעור לנשים

זמן פטירת משה רבינו ע"ה: לפי חשבון השנים נפטר בשנת ב' אלפים תפ"ח, בשנת 
הארבעים ליצאתם של עם ישראל ממצרים. )סדר הדורות(.

חודש ויום פטירת משה רבינו ע"ה: נחלקו תנאים בזה, וג' שיטות נאמרו, לדעת רבי 
אליעזר נפטר בז' שבט. לדעת רבי אלעזר המודעי השנה בה נפטר היתה שנה 

מעוברת, ונפטר בז' באדר א'. ולדעת רבי יהושוע נפטר בז' באדר. )ילקוט שמעוני יהושוע פרק ה'(. ויש דעה 
נוספת, שנולד בא' אדר, ונפטר בא' אדר. )כן מובא במדרש אסתר רבה פרשה ז' אות י"א. וע"ע בזה בגליון 

מהרש"א מגילה דף יג:, ובעץ יוסף על המדרש שכ' שהוא ט"ס. והאבן עזרא דברים, א,ב, הביא בזה דעה נוספת, 
שנפטר בא' שבט, ודחה דבריהם עיי"ש. דעה נוספת מצאנו בספר כפתור ופרח פרק מ"ז, שנולד בו' באדר(. להלכה 

קי"ל שנפטר משה בז' באדר וכן מצאנו בכמה מקומות בש"ס. )עי' מגילה יג:, סוטה יב:, קידושין לח., וכ"פ בטוש"ע 
סי' תקפ(.

מנהג תענית ז' באדר: מנהג חסידים ואנשי מעשה להתענות ביום ז' באדר שהוא יום  פטירת משה רבינו 
ע"ה, וכן ביום זה פסק המן במדבר. )מגילת תענית. שו"ע סי' תק"פ ס"ב(.

באדר  להתענות  שהמנהג  י"א  הפוסקים,  בזה  שנחלקו  מצאנו  שני:  אדר  או  ראשון  באדר  ז' 
כו  רצד.  סי'  הדשן  ובתרומת  קצג.  סי'  ברונא  מהר"י  וכ"כ  ראשון.  באדר  להתענות  שהמנהג  ל"א  סי'  המהרי"ל  כתב  )כן  ראשון, 
באדר  להתענות  שעדיף  וי"א  בראשון(.  להתענות  עלמא  שנהוג  כתב  ט"ו  ס"ק  והמשנ"ב  עפ"ד.  ח'  ס"ק  שם  המג"א  כתב 

שהקב"ה  י"א(  )ר"ה  רבותינו  שאמרו  שכיון  קעג(,  סימן  ב  חלק  קטנות  הלכות  שו"ת  בספרו  חאגיז  הגר"י  )כ"כ  השני. 
ודאי שאם השנה שמת בה מרע"ה היתה מעוברת לא מת  ליום,  מיום  וממלא שנותיהם צדיקים  יושב 
לב(, שכתב  עמ'  )פורים  חזו"ע  בספרו  זצ"ל  למו"ר  ועי'  נ"ח(.  אות  א  סי'  ציון  בני  בשו"ת  כ'  )וכן  שני.  באדר  אלא 
הראשון. באדר  גם  לימוד  סדר  לעשות  שעדיף  ורק  יותר.  נכון  הוא  השני  באדר  להתענות  שהמנהג 

תענית ז' באדר מן התורה: כתב הטור )סי' תק"פ( בשם בה"ג,  שתענית ז' באדר הוא אחד מן הימים 
זה, מכל מקום צריך  יוסף ביאר שם, שאע"ג שמתקנת חכמים צום  והבית  שמתענים בהם מן התורה. 
ליזהר בו כשל תורה. והב"ח ביאר דברי בה"ג, שכיון שיש מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע על כל צרה 
שלא תבוא על הציבור שנאמר )במדבר י ט( וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם 
בחצוצרות וכמ"ש הרמב"ם ריש פרק א' מהלכות תענית )ה"א(. על כן סובר הבה"ג שגם דבר זה בכלל 
מצות עשה זו לזעוק ולהתענות בימים שהיה בהם גזירה וצרה גדולה אף על פי שעברה הצרה שגם דבר 
עוד. ועיי"ש מה שביאר  וכו'.  להן  הורע  הוא שידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים  זה מדרכי התשובה 

ז' באדר יום תענית ולא יום שמחה: כתב מהר"ד זכות זצוק"ל בספרו זכר דוד )מאמר ג' פרק צ"ט עמ' שיט(, 
בזה"ל: ומעתה תשובה ניצחת ותוכחת מגולה, להנו אינשי החושבים בליבם שבז' באדר נכון לשמוח 

ולאכול ולשתות, כיום משתה ושמחה כי בו נולד משה רבינו ע"ה מושיען של ישראל, דהלא איך ימלא 
פיהם שחוק ויטב ליבם בראותם שאנו גרמנו למיתתו, והוא את חיילנו נשא וכו'... מאחר שמת בעבורנו, 
אם כן ידוו הדווים, ויתקנו דרכיהם, ואף שאינם יכולים להתענות בו ביום, מ"מ לפתור את עצמם בלא 

כלום אי אפשר, ולפחות יעשו הסדר המודפס בספר שערי ציון, שבהגות פיהם דברי קדושה, יחרד 
ליבם ויפשפשו את מעשיהם, וזכותא דמשה ע"ה דנפיש מסייעתם, כי הבא לטהר מסייעין אותו, ואז 
יהיה חודש זה מקור נפתח של ברכה כמ"ש מהר"ם אלשיך בספר משאת משה )דף ל"ד ע"ב( כי השפע 

אשר קנה חודש אדר בהוולד בו משה רבינו ע"ה, לא נתבטל בסילוקו אלא חיים הוא לעד, וכו'.

יום אבלות: כתב בספר יערות דבש )ח"ב דרוש ט"ז(, "והנה במיתת משה נפסקו כל אורות, ונאמר )איוב,ג, טו(, 
'יחשכו כוכבי נשפו', ולכך ראוי להתאבל שנה בשנה במיתתו, וכמו כן בלידתו נפסקה נבואה מכולם, כי 

הוא כנר באבוקה שנמשך האורה מנר לאבוקה ונר כבה, כן נמשך שפע נבואה מנביאים למשה שהיה 
אור גדול".

שלא  הנוהגים  ויש  תחנון,  בו  ואומרים  צדיקים  פטירת  יום  הוא  שנתבאר  כמו  אדר  ז'  תחנון:  אמירת 
תח לומר  יש  ולהלכה  תחנון.  אומרים  אין  ובמנחה  תחנון  אומרים  שבשחרית  שנהגו  ויש  תחנון.  תלומר 

יש  כן  ועל  באדר.  ז'  יום  בהם  כתב  ולא  תחנון  בהם  אומרים  שאין  הימים  את  מנה  קלא,  סי'  או"ח  התפילות.)בשו"ע  בכל  נון 
ויז'ניץ שלא  ומנהג בעלזא וחסידות  ובס' דברי תורה מונקאטש ח"ב אות כ"ז.  וכ"כ בספר אוצר החיים עמ' צח אות פ.  לומר תחנון. 

שכתבנו(. כמו  והעיקר  למנחה.  שחרית  בין  לחלק  שיש  בודאפסט  ביה"כ  ומנהג  רל"ט.  עמ'  ליהוסף  עדות  בספר  עי'  תחנון,  לומר 

ברכת הלבנה: יש שנהגו שלא לומר ברכת לבנה בז' באדר, משום אבילות על משה רבינו. )כך מביא הגאון 
ממונקאטש בספרו דברי תורה מהדו"ת אות כ"ז, בשם רב גדול וזקן מאשכנז. וכן ראיתי בספר אוצר יד החיים )אות תתפ"א(, שכך 

נהג הגאון השר שלום מבעלז(, ויש שכתבו על כך שהוא מנהג בורות. )כ"כ שם הד"ת עיי"ש(. ויש שרצו לברך דווקא 

בז' באדר, ומטעם שפני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה )עיי' בשו"ת שבות יעקב ח"ג סי' לב שהביא בשם 
לנו  אין  כי  לז' באדר  להמתין  וכתב שאי"צ  מנהגם  מי שדחה  ויש  זה(.  מנהג  נגד  חוצץ  יצא  ושם  כך,  שנהגו  יש 

לבדות חידושי דינים. )שבות יעקב שם(. וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו. )וע"ע בספר מנהגי קודש רוז'ין עמ' קפח(.

של  לקברו  במירון,  קדישא  לאתרא  אדר  ז'  ביום  לעלות  נוהגים  רבים  באדר:  בז'  רשב"י  לקבר  עליה 
יחיאל  וכך היה מנהגו של בעל ה"אש דת" רבי משה  )כן מובא בלוח ארץ ישראל לשנת תרנ"ו(.  התנא רשב"י. 
רשב"י. של  ציונו  על  להשתטח  אדר,  בז'  למירון  שנה  מידי  לעלות  מאוז'רוב,  זצ"ל  אפשטיין  הלוי 

ח'(,  פ'  )אות  מפאנו  להרמ"ע  נשמות  גלגולי  בספר  מובא  אחד:  נשמתם  שורש  ורשב"י  רבינו  משה 
הקדוש                                          האר"י  כתב  וכן  אחד".  משורש  הכל  יוחאי  בר  שמעון  ורבי  השילוני,  אחיה  ע"ה,  רבינו  "משה 
וכמו שמשה  שלהם,  ובשורש  בניצוץ  אחת  בחינה  הם  ורשב"י  רבינו  מסכת שבת(, שמשה  ריש  הש"ס  )ליקוטי 

שלימותו  השיג  הקדוש  רשב"י  כך  לסנה,  הגיעו  עד  למדבר  בבריחתו  שלימותו  את  השיג  רבינו 
"וינהג  כתב,  כ"א(  דף  )שמות  הק'  בזוהר  מלידתו:  משה  על  שרתה  הקודש  למערה.רוח  והגעתו  בבריחתו 
ובמדרש                                                              הקודש.  רוח  ממנו  זזה  לא  שנולד  מיום  משה  אומר  יוסי  רבי  המדבר",  אחר  הצאן  את 
)דברים רבה סוף פרשת וזאת הברכה( מצינו, כשהיה בן ג' חודשים התנבא שהוא עתיד לקבל את התורה. ויש 

ובראשונים(.  במדרשים  מוזכר  זה  חיבור  רבינו,  משה  של  הימים  דברי  )מדרש  שנים.  ג'  בגיל  להתנבאות  שהתחיל  דעה 

 
להושיע.  בידו  רק  אשר  הבורא,  אל  נשואות  עיניו 
הוא  שלו,  חשובה  משאלה  שתתמלא  מייחל  אדם  כאשר 
את  להיטיב  משתדל  הוא  לבו.  מעומק  בכוונה,  מתפלל 
כזו  בתקופה  משאלתו.  וימלא  עמו,  ייטיב  שהבורא  כדי  מעשיו, 
עם  שלו  הקשר  ולהשתפר.  להתקדם  ומוכנות  רצון  לאדם  יש 
מתחזקת.  שלו  האמונה  יותר.  אמיתי  ונעשה  מתחזק,  הבורא 
החלים  הוא   – רצונו  את  מקבל  שהאדם  לאחר  זאת,  לעומת 
מוצלחים  הילדים  נפתרה,  הכספית  הבעיה  ממחלתו,  לחלוטין 

ומצליחים מכל בחינה, המשאלה התגשמה – ההתקדמות של 
האדם נעצרת. 

עצמו  ויחזק  ההצלחה',  של  ל'סכנתה  מודע  יהיה  הוא  כן  אם  אלא 
הוא  במודע,  מאד,  עצמו  יחזק  לא  אם  ה'!  ובעבודת  באמונה 
בגשמיות.  לדבוק  לבו  וישפיל  מעלה,  כלפי  עיניו  לשאת  יפסיק 

האדם  על  שבאים  והניסיונות  הקשיים  כל  הזכרנו,  שכבר  כפי 
את  לתקן  מעשיו,  את  לבחון  האדם  את  לעורר  מטרתם   –
מהקושי  הרוחנית  התועלת  אם  ולהתעלות.  תיקון  הטעון 
ומר.  גדול  הינו  האדם  של  ההפסד  הישועה,  בוא  עם  נעלמת 
הירש,  רפאל  שמשון  רבי  אומר  כן,  על 
מההצלחה."  יותר  גדול  אויב  לאדם  "אין 
שלמה?  אותה  ולהשאיר  העוגה  את  לאכול  ניתן  האם 
עבודה  ע"י  בעז"ה,   – ניתן  כן  אבל  לא.  אולי 
ולשפר.  להתקדם  ולהמשיך  בהצלחה,  לשמוח   – מתמדת 

השגת  כל  לבורא.  ולהודיה  לשמחה  סיבה  היא  מטרה  השגת  כל 
האדם.  של  העלייה  בסולם  נוספת  מדרגה  להוות  יכולה  מטרה 
העולם. בורא  אל  למעלה",  "להסתכל  להמשיך  תמיד  לזכור  עלינו 

~ז' באדר-יום פטירת משה רבינו ע"ה~
הלכות/עובדות/ומנהגים
הרב דוד אטדגי שליט"א


