
 "פתש אדר                                                                                                                    בס"ד

  החודשפקודי שבת -ת השבוע ויקהלופרשנגיעות מ

 

"  ברוב עם הדרת מלך" לפי הכלל ריאת תורההקפיד על תפילות וק ואלפי השניםעם ישראל לאורך מאות 

ככל האפשר  נשמר זהכלל  .באופן ציבורי רחב ככל האפשרלימוד  ו תהקובע לקיים תפילולכתי כלל ה

של   תחת מתקפת מגיפה עולמיתאנו כעת   .תוך סיכון חייםו יהדותרודפי   אפילו תחת ממשלים אכזריים

דם  אמיצה מקיבלו החלטה   הדורוגדולי רוב פוסקי ימים האחרונים  ב .סדרי עולם  תששמשב זעירוירוס  

ושמירה על בריאות  על בידוד ה תוך הקפדלהתפלל ביחידות שקוראת ויוצאים בקריאה נדירה ליבם 

ממשית  סכנה   –חמורה סכנה מאיסור  חמירא סכנתא מאיסורא " "  יותר כלל הלכתי חשוב  בור ומתוךהצי

מקהיל משה "  ַוַיְקֵהל" ...הפוךבדיוק שמה אומר וכרגיל הפרשה אקטואלית מתמיד  .כתימבטלת איסור הל

 ...אתבו נהיה כולנו כשנקרא זש לבידוד גמור בניגוד  את כל עדת בני ישראל 

 

 ְפקּוֵדי -ו ַוַיְקֵהלבספר הראשון קוראים את פרשות   .ושני ספרים בשלוש פרשותמתברכת  הקרובה שבת ה

  .ניסן הבעל"טראש חודש לקראת "  ַהֹחֶדׁשפרשת " את קוראים בספר השני נסיים את ספר שמות ו ובזאת

   : אקטואליים מתמידות ת שנים לפרשרו במשך מאוונאמ נכתבושוהפרשנויות תורה הי דבר

בכדי שיעבדו  ומגובשת  לקהילה תומכת ו אותמקהיל ו  מבידוד את היחיד מוציאמשה  פרשת ויקהלב

זרמו ברוחב לב מכל התרומות ש שלדו"ח מפרטת מעין   פרשת פקודי .לטובת כולם בשיתוף פעולה מלא

השימוש  לתת תמיד דין וחשבון לציבור אודות שעליהם מנהיגי הציבור להתורה מעבירה מסר  .עםה

 .כספי הציבור ולמנוע פתחון פה ו/או מחשבות רעותב

 

ל-ֹמֶׁשה, ֶאת ַוַיְקֵהללשון הפרשה " חז"ל התעכבו על ֵאל -כָּ  ביטוי שאינו נפוץ בתורה)לה' א'( "ֲעַדת ְבֵני ִיְשרָּ

ֵהל"  -חטא העגל אולם מופיע גם ב קָּ ם ַעל ַויִּ עָּ יו קּום ֲעֵשה-הָּ נּו ֱאֹל-ַאֲהֹרן, ַויֹאְמרּו ֵאלָּ לאור  " )לב' א' (יםקִ לָּ

 .המדרש אומר שמלאכת המשכן באה לעולם רק בכדי לתקן את מעשה העגלזאת 

אנו מורכבים  אמנם   .ישראליחד שבטי ל ותההתקהלוהאחדות חשיבות אודות לומדים רבות  ַוַיְקֵהלון מלש

ֵאל "אנו  יחדאולם שנים עשר שבטים מ ֵאלאלא עם ישראל נאמר לא  ." ֲעַדת ְבֵני ִיְשרָּ ל עללמד  ְבֵני ִיְשרָּ

  המסגרת למרות  נוא אחים ,אנו בני יעקב  .עצומה של כל אחד מיחידי עם ישראלהמשפחתית הקרבה ה

פילוג  הבסופו של דבר גם לאחר  .העדה או התפוצהמקור השבט  לא חשוב .בין העמיםפיזור וההשבטית 

לטובת אחדות עלינו לשלב ידיים עם כל הסיעות והפלגים מוצקות והשונות הדעות הולמרות  בחירותב

 .עם ישראלכל למען מטרת קיומו וקידומו של לאומית 

 

רבותינו בעלי אגדה אומרים מתחילת התורה ועד סופה אין בה   ". ֹמֶׁשה ַוַיְקֵהל  ""ילקוט שמעוני" כותב : 

ודרוש לפניהם  עשה לך קהילות גדולותאמר הקב"ה   .פרשה שנאמר בראשה ויקהל אלא זאת בלבד

בבתי   ולכנוסבכל שבת ושבת להקהיל קהילות הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים   יםברב

ללמד ולהורות לישראל דברי תורה איסור והיתר כדי שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני. מכאן מדרשות 

משה תקן להם לישראל שיהיו דורשים בענינו של יום הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת : אמרו

חג בחג, אמר משה לישראל אם אתם עושים כסדר הזה הקב"ה מעלה עליכם כאילו המלכתם אותי הלכות 

. בקהל רבותפילות  שמיעת דרשותרבה לשיבות ה חישנ  "ה' ואני אל.בעולמי שנאמר ואתם עדי נאם  

חשיבות רבה יותר ללימוד   נהיש באינטרנטאיכותי יחידני לימוד  לות יווהאפשר טרנ האינטעידן למרות 

 המאמץ  הדוחק והצפיפות הטורח , , ההשקעה .ברוב עם הדרת מלך "" , חשיבות של הידור  קהלב

שבקהל יוצרת כבוד וגדולה לשם ה' עד שמתואר שמלאכי השרת משבחים את עם ישראל התקהלות שב

כל ורב יותר גדל קידוש ה' וככל שמספר הלומדים ממליכים עליהם כל פעם מחדש את הקב"ה  רב

בגמרא בברכות ו' ע"ב "אמר אביי אגרא דכלה דוחקא" מובא  כפי ש קיום המצווהבזוכה  שתתףמ

וזהו   שכר מפני הדוחק בין אנשים רביםמעניקה הלכות לתפילות ושמיעת בשבת  ות הציבורתקהלה

 .  הלימוד האישילעומת  "בונוס"

בע"ה שנחזור  ו , מכל צרה יגון ואנחה ומכל חלי ומחלהיהי רצון שהקב"ה יצילנו מכל רע משחית ומגפה

  .וללמוד ברוב עם הדרת מלךלהתפלל ה במהר
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 איתן שלר                                                                                                                        

   .ולרפואת חולי ישראל ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל  עילוי נשמת אבי, מוריל


