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  בס"ד

  במסעדה לא כשרה?עסקית פגישה לקיים חשדות או שידברו: האם 

  

לגבי בלי לאכול? ומה להיפגש כבוד הרב: הוזמנתי לפגישה עסקית במסעדה לא כשרה, האם מותר 
  ?  )שבדרך כלל אינם צריכים הכשר(שתייה קלה, תה ללא טעם או קפה טהור להזמין 

שאינני מקפיד על כשרות. אבל הם יכולים להבין בי אמרו לי שהעוברים ברחוב עלולים לחשוד 
  ומספיק לי שה' יודע את האמת. ,לשכנע את כולםאי אפשר ובכלל  .שנכנסתי לפגישה ללא ארוחה

נוגע יהיה המסגרת הזו אינה במה לבירור בעיות הלכתיות, וכל אחד ישאל את הרב שלו כשהדבר 
שהיא חלק מקשת של בעיות בחיים הזו, אבל אנו רוצים לבחון עקרונית את הדילמה  למעשה,

מה יחשבו עלי או שאין סוף לרכילות? למשל, האם גבאי להתחשב בשנוגעות באותה השאלה: האם 
להגיש ? האם מנהל קופת גמ"ח ששייכת לקהילה, צריך קטנהבית כנסת צריך לתת קבלה על תרומה 

במשפחה או בקהילה, האם צריך במשהו ? ובכלל, אדם שנחשד בסוף השנה דוח הכנסות והוצאות
  ?להמשיך בחייםלהתעלם וומוטב  אי אפשר לשכנע את הרכלניםשאו את האמת שלו לפרסם 

באמצעות עיון בשלוש שאלות העומדות במרכז פרשת פקודי ומעסיקות את  ,אנו רוצים לבחון זאת
משה ? מדוע שמפרסם משה רבנו בפתח הפרשה הדו"חמה מטרת חשובי המפרשים לדורותיהם: א. 

נתרמו למשכן ודרך הוצאתם הכסף והנחושת שמשקלי סיכום  – ההוצאותההכנסות ודו"ח פרט את מ
  מישהו חשד בו שהוא מעל בתרומות?! ? האם הבית כלי עבור הכנת

הוצאות מ הוצאות מתרומות הכסף והנחושת, כיצד מתעלםהכנסות ומוסר דוח לאחר שב. מצד שני, 
כן משה במיוחד ש? האמתי האוצרואינו מפרט לאן הלך  –תרומת הזהב  –התרומה החשובה ביותר 

מה נעשה  -  מההוצאותמתעלם כמות הזהב שהובאה, אבל  -  ההכנסותמסכם את ופותח את הנושא 
  פירוט הכנסות בלי הוצאות הוא בית חרושת לשמועות וחשדות?עם הזהב. והרי כל אחד מבין ש

ומתעלם מכמות  הכיורמדלג על הוא תמיהה בולטת: כשמשה מפרט את הוצאות הנחושת, ג. 
   הרי ברור שדו"ח חלקי הוא יותר גרוע מדו"ח שלא נכתב בכלל?. והנחושת שנדרשה להכנתו

  

דוח מפרט את בפרשה חלק הראשון הבניית הבית לה'. נושא חותמת את פרשת "פקודי" ב. 
משה, במטרה להובאו  והמשכן וכלירכיבי איך הפרשה מתאר המשך . ואילו ההכנסות וההוצאות

  ימי המילואים.שבעת בולהכניסו 'להרצה' על תלו  את הבית להעמיד

  :רבות ומעורר שאלותלחלוטין החלק הראשון של הפרשה הוא סתום 

אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה, עבודת הלויים ביד איתמר בן  שמות לח:. 1
  לכסף, לזהב ולנחושת.  משקלי נדבת המשכןבפרשה זו נמנו כל  –: אלה פקודי רש"י :אהרן הכהן

היא לפרט את משקלי התרומות שנכנסו הפרשה המילה "פקודי" פירושה ספירות ומניינים, ותכלית 
  ?המנויאין הברכה שורה בדבר הרי מה מטרת הדוח? ות שאלות: ראשית, למשכן. וכמובן עול

   , וכאן אמר 'אלה פקודי'?'אומרם ז"ל 'אין הברכה שורה לא בדבר הסמוי ולא בדבר המנוי: אור החיים

  עוד לא ברורה זהותו של האדם המוזכר בפתח הפרשה: "איתמר בן אהרן הכהן"? מה תפקידו בכוח? 

    ולמה איתמר ולא אלעזר הגדול? אין ידוע מה בא ללמד - ביד איתמר'  'עבודת הלוייםאור החיים: 

  , קריאת הדו"ח עצמו, מעוררת תמיהות אדירות שהיו מקפיצות רואה חשבון מתחיל: מעבר לכך

וכסף פקודי העדה מאת : ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש
ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני  ככר ואלף ושבע מאות וחמשה ושבעים שקל בשקל הקדש ...
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ואת האלף ושבע המאות וחמשה  ת מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן:אדני הפרכהקדש ואת 
ויעש בה  ונחשת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע מאות שקל ... ... ושבעים עשה ווים לעמודים 

ואת  את אדני פתח אהל מועד ואת מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו ואת כל כלי המזבח: 
  י שער החצר ואת כל יתדת המשכן ואת כל יתדת החצר סביב.אדני החצר סביב ואת אדנ

נשים לב: בכל הנוגע לכסף ונחושת (התרומות הפחות חשובות), מפרט משה הן את ההכנסות והן 
מפרט רק את ההכנסות ולא את  - התרומה החשובה ביותר  - את ההוצאות. ואילו בכל הנוגע לזהב 

  ועורר בעיות?לתרומות הזהב בכלל משה ההוצאות. והתמיהה עצומה: בשביל מה נכנס 

   : למה עשה חשבון על מה שעשה מהכסף והנחושת ולא עשה חשבון על מה שעשה מהזהב?כלי יקר

  - כך לא ברור החלק האחרון והמפורט ביותר בדו"ח אודות משקלי הנחושת: משהו חשוב חסר שם 
הדו"ח, שהרי אם כל תרומת  להכיור שעמד בכניסה לבית. וכמובן דו"ח חלקי מעלה שאלות על כל

  הנחושת הוצאה על הכלים, מאיפה השיגו נחושת עבור הכנת הכיור?  

: זכר הכלים שנעשו מהנחושת: אדנים ומזבח ומכבר וכל כלי המזבח ושאר הדברים אשר אברבנאל
זכר, ואולם הכיור וכנו לא הוזכרו כאן וידוע שהם מנחושת נעשו, שנאמר 'ועשית כיור נחושת וכנו 
נחושת'? ... אלא לפי שהנחושת שזכר הכתוב כאן היה הנחושת שבא בנדבה מבני ישראל, כמו 

  שאמר (לח,כט) 'ונחושת התנופה', אבל הכיור וכנו לא נעשו ממנו כי אם ממראות הנשים הצובאות.

ולא את  שת כלל את התרומות שהביאו הגבריםת הנחווהאברבנאל עונה בפשטות: סיכום תרומ
  ? להגיש דוח חלקיאו הנשים. אבל כמובן שהיסוד טעון ביאור רב: מה ההבדל? למה התרומות שהבי

סוד הפרשה  : הצורך להרחיק מחשד.פותחים המפרשים נושא מיוחד במינוהללו, השאלות בעקבות 
איתמר היה  : "עבודת הלויים ביד איתמר בן אהרן הכהן".נמצא באזכור הקטן בפתח הפרשה

חי בשמים כאחד יום שארבעים  -  . משה "איש האלוקים"עם משההמורשה חתימה השני ביחד 
ומכים עלי בשמים, אבל זה לא מספיק סהוא אמר 'לא רצה להיות מופקד לבד על הקופה.  - המלאכים 

  . וחלוקתם הכספיםבגביית כדי להיות עמו דו צללקח משגיח נוסף ולכן  .בשביל הארץ'

בממון פחות משנים [שגובים את הכסף ומנהלים אין ממנין שררה על הצבור : שמות רבה נא. 2
 הקופה ביחד] ... שאע"פ שהיה משה גזבר לעצמו, הוא קורא לאחרים ומחשב על ידיהם, שנאמר

   '.ביד איתמר –משה  על פיאלא 'אשר פקד , 'אלה פקודי המשכן' ולא כתב 'אשר ָפַקד משה'

, אלא עשו צעד נוסף: בסוף כל של הכסף יתירה מכך: משה ואיתמר לא הסתפקו בניהול משותף
בני אדם:  משה הכיר טבעמפורט כיצד חולק הכסף. שכן דוח הכנסות והוצאות תהליך הבנייה, הגישו 

ואנשים בטבעם מעלים עליך זה לא משנה מי אתה, אלא מה אנשים חושבים . אנשים חשדנים
הם שופטים את האחר לפי האופי של עצמם וכיון שהם מסוגלים . של הזולת ספקות בכנות הכוונות

  . הנה מדרש מפליא:ח"ו הוא עשוי למעולשרבנו משה בלמעול, הם חושדים גם 

'לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן  למה עשה עמהם חשבון? הקב"ה מאמינו שנאמר שם: שמות רבה
והיה כבוא ' והוא צריך לחשב לפניהם?! אלא שמע משה ליצני ישראל מדברים מאחוריו, שנאמר הוא'

ר' יוחנן  ?ומה היו אומרים - ' והביטו אחרי משהמשה האהלה ירד עמוד הענן ... ודבר עם משה ... 
, כל ימיו הקב"ה מדבר עמו, כל ימיו הוא מושלם להקב"ה. ר' חמא אמר: היו 'אשרי יולדתו'אמר: 

. וחברו עונה לו: אדם ששלט על מלאכת המשכן, אין כמה שמן עורפו וצווארו של בן עמרםאומרים 
 אתן לכם חשבון. - אתה מבקש שיהא עשיר?! כששמע משה אמר להם: חייכם! נגמר המשכן 

רן ויורד מהשמיים עם הלוחות השניות וקמשה . העצום בחיי אדם עלי אדמותלא יאומן: מדובר ברגע 
מעיד על ההתעלות הנוראה שזכה לה. וכאן מביטים בו ישראל וחלק מהם החומרי עור פניו. הגוף 

  אומרים: אשרי יולדתו. אבל חלק אומרים: כמה הוא הולך להתעשר מניהול תרומות המשכן... 

לפנים עם עצמו והחמיר בה לא היה חייב והאמת היא שהנהגת משה היא חידוש הלכתי. הוא 
  : ישנה הלכה עקרוניתהנה . משורת הדין
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אין התורם [גזבר הלשכה בבית המקדש] נכנס לא בפרגוד חפות [בגד עם משנה שקלים ג,ב: 
ולא בסנדל [שבכולם יכול להסתיר כסף], שמא יעשיר ויאמרו מתרומת הלשכה , מכפלת], ולא במנעל

(לגבי בני גד ובני  אדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שצריך לצאת ידי המקום, שנאמרהעשיר, ש
  .ראובן) 'והייתם נקיים מה' ומישראל'

להיות נקי מידי הבריות כמו מידי שמים. חייב אדם הפסוק "והייתם נקיים מה' ומישראל" מלמד ש
. כלומר, לא לעשות מעשים פעילשלא לעורר חשד באופן אקטיבי, חיוב ההלכה הוא רק אולם 

להיכנס לחדר הכספים עם כיסים ומכפלת במכנסיים.  כמוחשד. ומעוררים את עיני הציבור שמגרים 
אם נבחרו היה תקין. ל ולמפרע שהכבסוף התהליך כדי לאשרר  להגיש דוח הוצאותאבל אין חובה 

  לבסוף?לעורר בעיות למה אורך הגבייה וחלוקת הכסף, לגבאים ישרים ועשו מלאכתם נאמנה 

  שקלים:פרשת בהפטרת בשבת האחרונה, כך לומדים הרמב"ם והשולחן ערוך מפסוק שקראנו 

ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעשי המלאכה כי באמנה הם : מלכים ב יב
ואין מחשבים (אין דורשים חשבון) רמב"ם מתנות עניים ט,יא ושולחן ערוך יורה דעה רנז,ב:  -  עשים

 ולא יחשבומנהלי בדק הבית בבית ראשון) 'עם גבאי צדקה ולא בהקדש עם הגזברין, שנאמר (לגבי 
מה בכשם שהגבאים צריכים ליזהר ערוך השולחן:  .הכסף הניתן על ידם כי באמונה הם עושים'את 

  .ם אחרי שהאמינום עליהםדומוטל על העם לכבדם ולא יחשכך תבאר כדי שלא יחשדום, הש

מדגיש כי לא ביקשו דוח באמצע תקופת בית ראשון התקיים שיפוץ מקיף בבית המקדש והכתוב 
הוצאות ממנהלי הבדק, "כי באמונה הם עושים". הרמב"ם והשולחן ערוך מסיקים כי גבאי צדקה אינם 

  ? לעורר חשדותבשקט, למה הקופה חייבים בהגשת חשבון בסוף התהליך, כי כל עוד מתנהלת 

ליתן  טוב להםומישראל, ’ ומכל מקום כדי שיהיו נקיים מה"הטור והרמ"א מחמירים יותר: בכל זאת, 
המקור כמובן ו להגיש חשבון, "להם טוב"רק אלא אף לשיטתם אין זו חובה, נשים לב: אבל  ."חשבון

  :בכבודו ובעצמו הוא משה רבנו - הרבה יותר מהחיוב הבסיסי  –לחומרה הזו 

, ואולי למדו ממשה לא נמצא בפוסקיםזה  - מה שכתב 'ומכל מקום כדי שיהיו נקיים מה'' ב"ח שם: 
  רבינו שנתן חשבון בנדבות המשכן, כי מי כמוהו נאמן ביתו ונתן חשבון כדי שיהא נקי מה' ומישראל.

ממנהלי בדק הבית כפול , החמיר על עצמו שהיה אמור לסמוך על עצמו פי שניים הגדול בבני האדם
  הובאה תוספת מעניינת. 1בהערהחשבון מפורט על ההתנהלות. והגיש  ,מכל הפוסקיםויותר 

. אדם אומר להזמין צרותהוראות: ראשית, להיכנס לחשד זה שתי מה המסר בחומרת משה? 
. כולנו תלויים אחד בשני והחשדות מחר זה עלול להתנקם בו', אבל אכפת לי שידברו באדישות 'מה
  הובא סיפור פולקלור מרהיב.  2. בהערהלהזיקבסופו של דבר  ותשעלוללטרוניות פותחים פתח 

                                                            
שאין מבקשים חשבון צריך להבין בדעת הרמב"ם והשולחן ערוך: כיצד מתעלמים מהנהגת משה וכותבים  1

  פרק ארוך בתורה?? מדוע מעדיפים פסוק במלכים על ממנהלי הבית
ראיתי דבר יפה: אצל משה היה חשד מיוחד שהתעורר עליו. משה התעשר בדיוק באותם ימים של הקמת 

הבית. בעוד כל ישראל אספו אוצרות מביזת הים, משה היה עסוק בהצלת עצמות יוסף ונותר עני ואביון. אולם 
וחות אבנים כראשונים" והקב"ה הוסיף: ארבעים יום לפני הציווי על הקמת המשכן, הצטווה "פסל לך שני ל

"פסולתן של לוחות לך תהיה". היינו שהמותר מאבן הספיר שצמחה באוהלו, תהיה לו. וכך התעשר משה הון 
 רב. ואולם היה זה סמוך לגביית התרומות וכך הזדקר לעיניים החשד אודות משה. ולכן החמיר על עצמו יותר. 

"רבנו גרשום וכיסא המלך". לא ברורה מקורה של אגדה זו (אבל להעיר  הרב מאיר ליהמן כתב סיפור אודות 2
  שסיפורים היסטוריים אחרים שמספר ליהמן, כמו בוסתנאי, בת השך ועוד, מבוססים על גרעין אמתי).

רבנו גרשום גזר כידוע חרם על נשיאת שתי נשים. הסיבה לכך הייתה סוחרים שעזבו את הבית לשנים ארוכות 
במקום המסחר אישה נוספת, כפי ההיתר בזמנם, ויולדים ילדים ואחר כך היה עלול לקרות שאותם  והיו נושאים

  ילדים יתחתנו עם אחיהם ואחיותיהם מהאב. לכן רבינו גרשום החרים נישואים לשתי נשים.
כתב אגדה ספרותית הקושרת את החרם עם סכנה של רבנו גרשום עצמו: קיסר האימפריה  אמנם הרב ליהמן

הביזנטית שמע על כסא הזהב של שלמה המלך, שהיה מפואר ומתוחכם עם בעלי חיים שעמדו על כל מדרגה 
, להכין כיסא 11- וקיבלו את המלך, ותבע מרבנו גרשום שהיה החכם היהודי הגדול בארצות אשכנז במאה ה

זה. רבנו גרשום התחמק בטענה שהכנת הכיסא תדרוש כמות אדירה של זהב, והפועלים והצורפים יגנבו כ
לכיסם והחשד ייפול עליו, אבל המלך הבטיח שהוא לא ייחשד בדבר. רבנו גרשום השלים את יצירת הכיסא, 

  אבל הכמרים שכנעו את המלך שעליו לשקול את הכיסא כדי לראות שרבנו גרשום לא גנב.
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וקל וחומר על גדול הדורות כמשה, הנזק כפול ומכופל: גדול בישראל הוא  ,כשמדובר על חכם שנית,
הטעויות של . פתח פתוח , אצל הציבור הופך להיותסדקומה שאצל המנהיג הוא , ודוגמהמודל 

  .3שאין כדוגמתו חילול ה'ולכן חשד קל שבקלים הוא  הציבור.להיות הסטנדרט של  המנהיג הופכות

". ביודעו ה מצטער על המצווה "והייתם נקיים, שכל ימיו הי(ליקוטים נט) ידועים דברי החתם סופר
החתם סופר מפרש בפי ישראל. כלפיו גודל השפעתו של החכם, היה מצטער שמא גרם ח"ו לחשד 

 ". מישראל במצוות "והייתם נקייםעוון  :ולא יחטא""אין צדיק אשר יעשה טוב שזאת כוונת הפסוק 

בחנות שאין לה הכשר? לאכול כשר נשוב ונחתום את שאלת הפתיחה בה התחלנו: האם להיכנס 
  .ככל האפשר הגאון רבי משה פיינשטיין מתיר זאת במקום צער, אבל ממליץ להימנע מכך

בלי הכשר והוא רעב ביותר ורוצה לאכול  האם להיכנס לרסטוראנטאגרות משה או"ח ב סימן מ: 
חשש? יכול להיכנס ולאכול בצנעא, דבמקום צער והפסד לא גזרו חכמים. ואם יש  ודבר שאין ב

  .בלא מצטער טובא אין להיכנס כללחשש. אבל ללא ממכיריו צריך לומר שמצטער טובא ולקח דבר 

  מו מחשד הנקשר בו.הובא סיפור פולקלור נהדר על שכרו של אדם שהציל עצ 4בהערה

  

. אי אפשר להתקדם בלי לשאול: החושדיםעל החשוד, אבל נקדיש כמה מילים על דובר עד כאן ג. 
  .!בגנבה מכספי המשכן? כיצד מסוגלים יהודים להאשים את משה כאלו איך נולדים חשדות נוראים

                                                                                                                                                                          
החשדות נכנסו לאוזני המלך, אבל איש לא ידע כיצד לשקול כיסא ענק כזה? לרבנו גרשום היו שתי נשים: אחת 
אהובה והשנייה מרירה. אנשי המלך שיחדו אותה שתציק לו בשאלה כיצד לשקול את הכיסא? לבסוף לא עמד 

כובד ואז יסמנו סביב האנייה בלחצה וגילה את הסוד: יניחו את הכיסא באנייה העומדת בים והאנייה תשקע מה
את המקום אליו הגיעו המים. אחר כך יוציאו את הכיסא ויניחו אבנים במשקל הזהב שאמור להיות בכיסא ויראו 
אם האנייה שוקעת עד אותו גובה שסומן קודם. עשו זאת והאנייה שקעה מעט פחות. הבינו שהכיסא אינו שוקל 

קיסר כעס, אבל לא היה יכול להרוג את רבינו גרשום שהרי הבטיח את כמות הזהב שהייתה אמורה להיות בו. ה
  שהוא לא ייחשד בדבר. תמורת זאת הגלה אותו למגדל מבודד בקצה המדינה, עד שיבוא סופו. 

כולם נטשו אותו לגורלו, חוץ מהאישה הראשונה והאהובה. היא עמדה תחת המגדל והתחננה שיחשוב על רעיון 
לקחת תולעת ולקשור אליה חוט דק. התולעת תטפס עד ראש המגדל והוא יתפוס  כיצד לברוח. הוא הורה לה

את החוט. אחר כך תקשור האישה חבל אל קצה החוט הדק שבידיה והוא ימשוך את החבל וישתלשל עמו 
  למטה. האישה המסורה השלימה את המלאכה ורבנו גרשום ברח.

ר נאמנות לשתי נשים והחרים זאת. ובינתיים בעקבות בגידתה של האישה השנייה, הבין שאי אפשר לקשו
  ... בניהול כספים עצמו לידי חשדבהכניס אדם הסכנה אנחנו הרווחנו סיפור נהדר על 

בכך מבאר האור החיים שאלה: הגמרא בחגיגה (טו) מספרת על רבה בר שילא ששאל את אליהו הנביא מה  3
חוץ מרבי מאיר, שכן הוא ממשיך ללמוד מ'אחר'.  עושה הקב"ה? הוא ענה שה' חוזר מימרות בשם כל החכמים,

  ענה רבה: "רבי מאיר תוכו אכל וקליפתו זרק". מיד אמר אליהו שהקב"ה חוזר מימרה בשמו של רבי מאיר.
עולה השאלה מה צריך קוב"ה את הסניגוריה של רבה בר שילא? מבאר האור החיים נקודה חזקה: הקב"ה בוחן 

. והיות שבדעת בני אדם צריך להתרחק מאחר, לכן גם אצל צל בני אדםאדברים לפי הדרך בה מתפרשים 
הקב"ה אין מתקבלת הנהגה זו. ורק אחרי שרבה הצדיק אותו בדעת בני אדם, התקבלו הדברים גם למעלה. 

שאין לומר שנעלם מעיני ה' ח"ו  ?מה סבר ולבסוף מה סברהקב"ה אם תאמר בלשונו (דברים יב,כד): "
, ולזה כשעשה ר"מ ואדםעד שיהיה נקי מה' ... דע כי יקפיד ה' על האדם ? שילההטעם שאמר רבה בר 

בישיבה של ואחר שנאמר ... היה ר"מ נקי מה' אבל לא מאדם ,מעשה שהיה למד מאדם שאינו כמלאך
  ".ולזה תיכף ומיד חזר שמעתא משמו 'והייתם נקיים גם מישראל'נכנס בגדר  ,לשבח במעשיו מטה

אבי משפחת הבנקאים רוטשילד, רבי מאיר אנשל, היה משרת בבית הרב צבי הירש הורוויץ מטשורטוקוב  4
(אבי הצדיקים רבי שמואל שמעלקא ורבי פנחס בעל ההפלאה). הוא עשה מלאכתו בשקט ונהנה מיד חופשית 

ת המגרות ופלט בחדרי הבית. במשך הזמן נשא אישה ועבר לעיר אחרת. הגיע ליל בדיקת חמץ והצדיק פתח א
מטבעות זהב שהרבי חסך כל ימיו כדי להשיא את בתו הגדולה,  500צעקה. באחת המגרות היה טמון אוצר: 

והנה נעלם הכסף והחשד נפל על המשרת. הצדיק נסע לביתו ואמר שאינו יכול לעמוד בצערה של בתו הגדולה 
והודה בגנבה. הוא התנצל שאין בידיו ולכן מבקש לדעת אם המשרת ראה את הכסף? מאיר אנשל הרכין ראשו 

  את הכסף וישיב הכול בהדרגה. במשך הזמן היה שולח עוד קצת ועוד קצת עד שהחזיר הכול.
חלפו שנים ואחד האיכרים בעיירה החל לבקר לעיתים קרובות בבית המרזח ולבזבז כספים. בעל המקום 

  ת הרב וגנבה אוצר גדול.התעניין מאיפה הכסף והוא סיפר מתוך שכרות שאשתו עובדת בבי
הדברים הגיעו לאוזני רבי צבי הירש והוא לא ידע נפשו. הוא נסע לבית מאיר אנשיל והתנצל על החשד בכשרים. 
הוא ניסה להבין מדוע הפקיר עצמו? ענה מאיר אנשיל, שלא היה יכול לראות בצער הרבי, וגם חשב שאם ישאיר 

לו להודות ולגמור עם החשד. הצדיק התרגש ובירכו בעושר יישאר מוחזק כשקרן ומוטב  –את החשד פתוח 
  והצלחה בכל מעשה ידיו. אכן בהמשך פתח חנות והתעשר, וכך נולדה משפחת רוטשילד האגדית. 
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הם "קנאים פוגעים בו". הקנאי רשאי ב? ישנם שלושה איסורים שנאמר מופרעעוון הרי מדובר על 
. אחד מהם: "הגונב בקסווה". כהן ממעשהו להביע שאט נפטכדי  ,בלי משפטאת הנאשם להרוג 

  לבית ה'?!בנדיבות תרמו נגונב מאוצרות בית המקדש. וכאן מאשימים את משה במעילה בכספים שש

י חסידות (בהקשרים אחרים): בספרי מוסר מובא יסוד גדול, ולהאיר שהוא מובא בחריפות גם בספר
ישראל". המילה הזו מסבירה  ליצנימתאר את החושדים במשה בשם " 3המדרש שהובא לעיל מקור 

  לתפיסה מציאותית.בהדרגה הבדיחה הופכת והכול: כל חשד מתחיל בצחוק, בבדיחה, בסאטירה, 

כשם שיש בנפש בפרק א' תניא נאמר: "והוללות וליצנות והתפארות ודברים בטלים מיסוד הרוח". 
, כלוםעל להתפשט . הנפש זקוקה גם ולריקנות והפנמה, יש בה גם נטייה ל"רוח", לאוויר נטייה לעומק

  בלי תוכן וסיבה. ומכאן נובע הצורך בצחוק, הוללות, והתפארות ריקנית שאין מאחוריה דבר.

אולם הנטייה לליצנות עלולה להיות פתח מסוכן לחטא: זה התחיל עם 'סאטירה' על משה רבנו: "ראו 
   ?!".רזה: "הוא מנהל את כספי המשכן ויישאר ריאליתצווארו כמה שמן", והתדרדר לתגובה 

  .סאטירהלא כל נושא ראוי ל. לא מתבדחים על צדיקיםלקח מוסרי: טמון כאן 

א קרח: הדרך בה סחף את ראשי העם הייתה בדיחות וליצנות. המדרש הוההומור מי שהיה גאון 
 שהיה מפזר סביב המצוות שלימד משה. הוא היה מספר על אלמנה שקנתה שדההגיחוך מספר על 

בא משה ואמר: לא תזרעי כלאיים, ולא תחרשי בשור וחמור, ואחרי שתשלימי הקצירה, תעבירי ו
  שלא נשאר לה כלום.  . עדלאחי, אהרן הכוהןתרומות ומעשרות 

חמירה עם מרים הנביאה. וכך מזכירים המבאר הרמב"ם את הסיבה שהתורה  בדרך דומהלהוסיף: 
מדי בוקר: "זכור את אשר עשה ה' אלוקיך למרים". התורה רוצה ללמד את הסכנה בעיסוק בחייהם 

  ר יראת שמים.הפרטיים של הצדיקים. זה מתחיל בסקרנות רכילאית, ממשיך בליצנות, ונגמר בחוס

על עניין זה מזהיר 'זכור את אשר עשה ה' למרים בדרך'. הוא : "רמב"ם סוף הלכות טומאת צרעת
אומר התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה שהייתה גדולה ממנו וסכנה עצמה להצילו מן 

ואעפ"כ נענשה הים, והיא לא דברה בגנותו ... והוא לא הקפיד שנאמר 'והאיש משה ענו מאד'. 
בצרעת. קל וחומר לבני אדם הרשעים... וזה דרך ישיבת הלצים, בתחילה מרבין בדברי הבאי ... 

  ומתוך כך באין לספר בגנות הצדיקים ... ומתוך כך יהיה הרגל לדבר בנביאים ולתת דופי בדבריהם".

צדיק, עה בהפגירק : מעשה מרים מלמד בעיה חדשה ברכילות: הסכנה היא לא מעמיק בכךהרבי 
למחשבות בתוכו . באמצעות הליצנות והדברים בטלים הוא פותח פתח מדבר עצמוה חלישותאלא 

  בדרך אחרת.להם זרות וחוסר יראת שמים, שלא היה יכול להיחשף 

: בלשון הרע ישנם שני חסרונות: א. הנזק שנגרם לאדם שמדברים עליו. ב. 67לקוטי שיחות כב/"
הדיבור מושרש בעצם הנפש והדיבור השלילי מעורר עומק הרע בו  הנזק באדם המדבר עצמו. כוח

עצמו. וזאת כוונת הרמב"ם בהדרגה ב'שיחת הרשעים': מתחילים בדברי הבאי, ומתוך כך מתדרדרים 
 ."בדברי הצדיקיםמתרגלים להביע ספק מעוררים עומק הרע ולליצנות אודות חיי הצדיקים, ומתוך כך 

  

ד. נותר להתייחס לשאלות האחרונות: איך להבין את הצד השני בהנהגת משה? כיצד נסביר את 
מהזהב. פרק ההוצאות הזהב, אבל מדלג על מהכנסות ההעובדה שהוא מגיש דו"ח חלקי: מזכיר את 

  .להכנת הכיורכמות הנחושת שנדרשה מוכן בדו"ח הנחושת, מתעלם 

זהב נתרם בידי העשירים ואילו כסף יץ עונה תירוץ חריף: זהב: רבי יהונתן אייבשבנוגע לתרומת ה
ונחושת נתרמה מהמון העם. והעשירים אינם מטילים חשדות. לעשיר יש דעת רחבה והוא לא 

מפשפש בחייהם של אחרים. הוא אוהב לחיות בעצמו ולא מפריע לו שאנשים אחרים יחיו בנחת. 
  חמים נפשם בפיזור חשדות אודות הזולת... מנהעניים, לעומת זאת, מתוסכלים מחיי עצמם ולכן 
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הכלי יקר עונה תירוץ חשוב: מיד שהסתיימה בניית המשכן, מיהר משה להגיש את הדו"ח, ואולם 
עדיין לא היה יכול לכתוב את פרק ההוצאות מהזהב. שכן עדיין לא השלימו את הכנת בגדי הכהונה, 

  שצרכו אף הם זהב ומתוארים בארוכה בהמשך פרשתנו.

  מנם באמצע קרה משהו שכבר ייתר את השלמת הדו"ח:א

  .מאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודיםהאלף ושבע הואת  שמות לח,כח:. 3

שקלי הכסף היתרים עשו ווים לעמודי המשכן.  1775בפרק הוצאות הכסף, מלמדת התורה כי עם 
מאות"? מסביר המדרש כי האלף ושבע הה"א הידיעה? "באבל עולה השאלה מדוע כותבת התורה 

משה נעצר באמצע הספירה ולא זכר מה נעשה עם השקלים היתרים הללו. יצאה בת קול והזכירה: 
מאות [הידועים] עשה ווים לעמודים". ואכן אחרי שיצאה הבת קול והעידה על האלף ושבע ה"ואת 

  פרק ההוצאות מהזהב.עם יושרו, התייתר הצורך בהשלמת הדו"ח 

שקלים ושכח מה עשה בהם.  1775במדרש כשבא משה ליתן חשבון חסרו מהמשקל  אמרוכלי יקר: 
'בכל ביתי  מאות ... עשה ווים לעמודים', לקיים מה שנאמרהאלף ושבע היצתה בת קול ואמרה 'ואת 

  נאמן הוא' ... ואחרי שראו ישראל כיצד מהשמיים מעידים עליו, לא רצו עוד לקבל חשבון על הזהב.

)? היה עליו 1(כדלעיל מקור ההכנסות מהזהב פרק פתח עם אמנם סוף סוף עולה השאלה: למה 
  לדחות את כל העיסוק בזהב עד השלמת בגדי הכהונה (ואחר כך יתייתר העיסוק בזה, כנ"ל)?

על הזהב, להיפך:  מההוצאותהרבי מליובאוויטש ענה פעם רעיון מיוחד במינו: משה לא התעלם 
"ויהי זהב התנופה  . די היה בפסוק הקצראזכור ההכנסות מהזהבהמסר באמצעות העביר היטב את 

  " כדי להסיר כל חשד. תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש

ולכן לא התחילו להספיק אודות הוצאות הזהב.  שהןכשעושים חשבון אודות תרומות הזהב, מבינים 
היו אמורים לחפש שלא הייתה מעילה. ואדרבה, אם כבר  כששמעו ישראל כמה זהב נתרם, הבינו מיד

. ואם היו מחפשים היטב, היו מוצאים את 'החשוד מכיסו את הגביר שהשלים את כמות הזהב האדירה
  המידי': משה רבנו בעצמו, שהתעשר מפסולת הלוחות ותרם את כל הנדרש.

ישנן הערכות שונות הרבי לא מרחיב, אבל כך העליתי מבירור קל עם צורף שמתעסק בתכשיטי זהב: 
קילו  43- לפי מה ששמעתי מהרב ישראל אריאל ממכון המקדש, מדובר בואודות משקל כיכר זהב, 

   קילו זהב. 1250בערך הם שנתרמו זהב. כך שעשרים ותשע כיכר 

גובה ורוחב +  7.5מטר מרובע ( 9- : כל קרש היה קרוב לכןקרשי המש 48כעת נחשוב רק על ציפוי 
מטר מרובע. ציפוי מטר מרובע  432קרשים הם  48- העליון של הקרש). כך שהראש הצד הפנימי + 

וזה יוצא שני קילו זהב  ,ציפוי כלי המשכן היה בעובי דינר, דהיינו מילימטרשכן קילו זהב ( 2דורש 
  קילו זהב.  864בלבד דרש כך שציפוי הקרשים  .למטר מרובע)

זהב ולא ציפוי), ועובי הארון היה פלטת היה מורכב מארון פנימי וחיצוני מזהב (העדות ארון בנוסף, 
קילו למטר. וכיון ששני הארונות יחד היו בערך תשעה מטר  40עובי כזה דורש  .שני סנטימטר, אצבע

  מיצינו כמעט את כל תרומת הזהב.קילו זהב. כבר  360 –קילו זהב  X 40מטר  9מרובע, נדרשו 

כפורת מזבח, בגדי הכוהן הגדול, ומעל הכול, הה, השולחן, שהייתה כיכר זהב מנורהועדיין לא הגענו ל
   .טון זהב! 5- ליכולים להגיע , היו זהב מלא (כמו המנורה)הכפורת והכרובים והכרובים. אם נאמר כי 

שכן הוא לפחות כפליים מכמות הזהב הזהב שנדרש לעשיית המהתוועדויות פקודי תשד"מ: 
שנאספה. מנורת זהב משקלה ככר, כפורת זהב, ארון אמתיים וחצי ארכו, שולחן ומזבח מצופים זהב, 

קרשים מצופים זהב, עשר אמות אורך הקרש ואמה וחצי רוחב. אלא שפירש רש"י  48 –ונוסף לזה 
  נתרם והובן שלא היה מספיק.שנתעשר משה הרבה והשלים מה שחסר. ובמילא הספיק לומר כמה 

  

  הכיור: מדוע דילג משה על כמות הנחושת עבור הכיור? ה. לבסוף נותר להתייחס לשאלה אודות 
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בקצרה וראו בארוכה נזכיר להסברה רחבה וכבר התארך השיעור יתר על המידה. הדברים ראויים 
  . שלא עוסקים בהן בגלוי.שמותירים אותן בחשאי: יש תרומות שכוחן יפה בכך 196ליקוטי שיחות ו/ב

 ויעש את הכיור נחושת ואת כנו נחושתמסתתרת כאן דרמה גדולה: קראנו בשבת את הפסוק "
 שהביאו נשות ישראל". מביא רש"י את דברי המדרש כי הכיור נעשה מהמראות במראות הצובאות

ו הנשים רצו כסף וזהב, ואיל –. כשהחלו לאסוף התרומות, הביאו הגברים את מה שיקר להם למשכן
לחדר השינה והביאו את המראות האישיות בהן היו מתקשטות. משה נבהל וסירב לקבל את 

התרומה: מה לזה בבית ה'? ענה לו הקב"ה: "הללו חביבים עלי מהכל, כי בזכות המראות הללו הקימו 
לשוב צבאות גדולים במצרים". כשהיו הגברים שבורים בשדות עבודת הפרך ולא היו מוצאים כוחות 

  הביתה, היו באות הנשים עם המראות ומראות עצמן והיו הגברים מתעוררים להקים זרע ישראל. 

במראות הללו  אני לא מחפש יופי, אני מבקש מהפכנות ויצירה.בכך העביר הקב"ה מסר מהפכני: 
מל התרומה הזו מסיותר מאין יופי קדוש, הן יישארו לעדי עד חפץ אינטימי שעשוי לתאווה. אבל מה 

את גודל היצירה שיכול אדם להגיע בעולם הזה? להפעיל את התאווה עצמה כדי להיאבק בייאוש 
  ובעצב שמפזר היצר, ולהרבות זרע ישראל. והללו חביבים עלי מהכל.

הסתר תוך הלכן משה מתעלם מהתרומה הזו, כי לא על הכול אפשר לספר בגלוי. אבל מצד שני, ב
דם מקדש את מה שמוסתר וצנוע, כשהוא מצליח להפעיל יראת הזה נמצא היופי עלי אדמות. כשא

שהיה .  שם ממתין הכיור שמים היכן שהיצר מגיע לשיא כוחו, שם נמצאת התרומה הגדולה ביותר
  , בו טיהרו הכוהנים ידיהם ורגליהם לקראת עבודת היום.עבודת היום במשכןכל והפתח ל ןהראשו

על דיים והרגליים מזוהמת ההתעסקות עם העולם. בהקשר רחב יותר: הכיור מסמל את טהרת הי
פניו, ההיטהרות הזו היא רק הכנה והתקדשות לקראת העיקר, עבודת המקדש. ואולם האמת היא 

היא עיקר עבודת האתכפיא  –ש"הללו חביבים עלי מהכל": היכולת של אדם להסיר זוהמת העולם 
  עלמין" שתגיע לשיאה בגאולה האמתית בקרוב ממש. שמביאה ל"אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו

  

  הדרשות והשיעורים והפצתם באופן חופשיכתיבת 
  שלוחי הרבי ברחבי תבלבתמיכתם של מתאפשרת 

  
  ובחסותו האדיבה של הנגיד החסידי

  מינסקישיחיו  יוכבדורעייתו  שניאורר' 
  להצלחה רבה בכל ענייניהם

  ולעילוי נשמת מרת
  בתיה בת יוסף דב שיינא בעשא

  

  

 


