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  :ספקטור בנושאאברהם י הרב דוד " עא"ויקהל תשע' לפדרשה 

  ְמָלאָכה ָעֶׂשהֵּת  ָיִמים ֵׁשֶׁשת
  

, בבית חולים שערי צדק, מןנ קליי)משה( ריו מ,מתפללים שלנוזקן הלפני כמה זמן ביקרתי את . שבת שלום
כולו . "בידך אפקיד רוחי": באלה המיליםבמאור פנים קבל את פנינו   הוא. רגל אחתממנואחרי שלקחו 

זה .  ואינו מתלונןה לטובה עשה"הקבשכל מה שעשה לו , כל מאן דעביד רחמנא לטבא עביד', אמונה בה
שוב ביקרתי אותו ועכשיו , י רגליוהשבוע אחרי שנלקחו ממנו שת. השיעור הראשון שקבלתי ממנו באמונה
שלו לפני הראשון הוא מספר לי באידיש מה שהוא למד מהמלמד . בבית חולים הרצוג במחלקת השיקום

  יהיהזה לא שמחר הכל? זה אמונה עים מה  אתם יוד: את הכיתהשאלהמלמד . המריקא בהרבה שנים
 מבעל ייסורים ,לשמוע ממנו. באתי לחזק ויצאתי מחוזק. משגיח עלינו תמיד ובכל מצב' אלא שה, טוב

 וזה משמח 13.30מצוה רבה לבקר אותו ועדיף אחרי שעה . דברי אמונה כאלה שווה יותר מאלף דרשות
ברגע בית הכנסת אחרי התפילה בבוקר  תקופה שכל היתה , בחיל תותחנים, בצבאתיתרששכ. אותו מאד
איזה שיר של יום אמרתם  :היה שואל אותיו היה ניגש אלי קצין השלישות, לחדר אוכלכנס ישעמדתי לה

על , שבאזרחות היה מורה לספרות, מאותו יהודיאבל למדתי , אני לבושתי לא תמיד זכרתי ?היום
 ֵׁשֶׁשת :פרשת ויקהל, של היום וכך לומדים מתחילת הפרשה .לכל יום יש שיר. חשיבות של שיר של יוםה

: יש שירשבת ל,  השביעייוםללא רק  .'הלַ  ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת קֶֹדׁש ָלֶכם ִיְהֶיה ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ְמָלאָכה ֵּתָעֶׂשה ָיִמים
שבו היו הלויים ) בשבוע( היום יום ראשון בשבת ": יש שיר השבוע גם לששת ימי.מזמור שיר ליום השבת
. ְמָלאָכה ֵּתָעֶׂשה ָיִמים ֵׁשֶׁשת. לעומת זה . השבת היא יום שבתון ואין בה מלאכה ".אומרים בבית המקדש

אלא בניית ,  ולא רק בניית המשכן. בימות החולבונים את המשכן, אסורות בשבתט מלאכות ש"אותם לב
מלאכה שמלווה עם , מלאכת מחשבתכמו שבשבת אסורה . כל בית בישראל ואפילו רק תוספת בנייה

כך להיפך בימות החול בונים את המשכן , שהיום הוא שבת והמלאכה הזאת אסורה, מחשבה של עבירה
וכך ." ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"במלאכה שמלווה עם מחשבה של מצוה , והמקדש במלאכת מחשבת

במחשבה של מצות ישוב , כת מחשבתכל בית בישראל ואפילו רק תוספת בנייה יש לכתחילה לבנות במלא
והצביע על איזה בנין שנבנה לפני  אביב- הנכד שלו בתלמספרים שפעם סבא הלך עם . י יהודים"הארץ ע

אתה , סבא: שואל אותו והנכד כולו נבהל! אני בניתי במו ידי את הבנין הזה : שנים ואמר בגאוה לנכד
וחי אחיך "ומצוה לפרנס אותם בכבוד בבחינת . ש"ו ירה שוב יש פועלי בנין יהודים ואפיל"היום ב? ערבי 
, טבילה ובאמצע הבניה אומרים פרקי תהיליםאחרי הם מגיעים אחרי תפילה ולפעמים גם אמנם . "עמך

  בספר פלא יועץוכעין זה כתב. מלאכה טובה ואיכותית עם מחשבה טובה, אבל יש כאן מלאכת מחשבת
רבה של קהילה הספרדית  והיה סרייבואשר נולד ב,  שנה הרב אליעזר פאפו200- לפני כ)ערך בנין,אות ב(

ם כשבונה ביתו מזכיר עליה שם "שהעכו, אפילו בחנם, )מגוי( ם"אין לקנות בית הבנוי מעכו" :בבולגריה
ובכל מה שמוציא יאמר שהוא לבנין בית להיות מיושב לעבודת ...לא כן כשישראל בונה ביתו, ודה זרהעב

ועוד כותב בפלא יועץ שאפילו לא  ."השם יתברך וכל מה שמרבה להזכיר שם שמים על הבנין הוא יותר טוב
 ה עליהנשיב, וםאת גבולו ויש רוחב מק' ומה טוב אם הרחיב ה" :תוספת בניהאלא רק , בונה בנין שלם

להכנסת  )חדר( וגם יבנה בית!) הרב פאפו לא היה חסיד ברסלב ( להתבודד בה לעבודת קונו )עוד קומה(
שמור י' עושה אלה בודאי שכינה שרויה בביתו וה)ה( .אורחים ויזהר להניח מזוזה כשרה בכל הפתחים

בארץ : " בהמשךבולגריה הוא כותבב, ל"פ שהרב פאפו היה גר בחו"אע." וידע כי שלום אוהלוצאתו ובואו 
שלא יבנה בתים כלל ולא יקבע , יותר טוב, אם אפשר לו לאדם לדור בישוב על ידי שכירות )ל"בחו( העמים

אין , אחרי דברים האלה." דירה בארץ טמאה וזה מורה על אמונת הגאולה וצפיית הישועה מיום ליום
אשר היה נאה דורש לעלות לארץ ונאה מקיים , סרייבורב ב, תלמידו היה הרב יהודה אלקלעילהתפלא ש

  .כך לירושלים- ועלה בעצמו ליפו ואחר
 כאשר, אי אפשר לסיים הדרשה בימים אלה בלי להתייחס למה שקורה מסביב למדינת ישראל, אחי ורעי

, לוב,  מצרים,טוניס. בכל מקום נלחמים זה בזה ומלכויות ומדינות נופלות כבנין קלפים אחת אחרי השניה
אם " :חלבו' אמר ר) ד,בראשית רבה מב(זה נאמר במדרש אם לא על ה. לקראת פורים גם פרסובחריין 

ה בבית הכנסת  וכך אמר השבוע נשיא המדינ."צפה לרגלו של משיח, ראית מלכויות מתגרות אלו באלו
עתה .  קאדפי שהוא מעדיף את המזרח התיכון ללא ישראל,לפני שבועיים אמר נשיא לוב" :הגדול במדריד

ה קוק במלחמת עולם "יוכך כתב הרא" .זה נראה שיתכן שנגיע למצב שבו תהיה לוב ללא קאדפי
הרשעים , ציםזמיר ערי, עת הזמיר הגיע. כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כח משיח" :הראשונה

מדינת ישראל נמצאת , ארץ ישראל, ארצנו."  והעולם מתבסם וקול התור נשמע בארצנונכחדים מן העולם
בעל שואנו תפילה  . כל גלי הים הסועריםלמרות, אבל היא צומחת כלכלית ורוחנית, בלב ים סוער מסביב

  .תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורובורא רפואות ואור חדש על ציון , מצמיח ישועות ,זורע צדקות, המלחמות

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%91%D7%95

