
 "אפאדר תש                                 בס"ד 

   פקודי שבת החודש-הל ויק –נגיעות מפרשת השבוע 

 

משה אוסף את העם  - רוב עםשל  פהיואסת הזמן להתקהלוזה  –אקטואלית כרגיל פרשת השבוע 

ת "להתקהלות  ה, אֶׁ ל- ַוַיְקֵהל ֹמשֶׁ ֵאל -כָּ על ירידת השבוע  לאור הנתונים המעודדים וזאת  "ֲעַדת ְבֵני ִיְשרָּ

                                            .להתקהלולהיפגש ות לחזור יהאפשרפתיחת קורונה וחלואה מההת

        ( ... )למניינים שיש להם יותר מספר אחד ושני ספרים בשלוש פרשותמתברכת  הקרובה שבת ה

פרשת " את  נקרא בספר השני סיים את ספר שמות ונ ו ְפקּוֵדי -ו ַוַיְקֵהלאת פרשות  נקראבספר הראשון 

ש    .הבעל"טחודש הגאולה ניסן ש חודש ארלקראת "  ַהֹחדֶׁ

פרטי   תוהוראמצוות השבת על בפניהם וחוזר  את כל בני ישראל וממשיך( אוסף / ) מכנסמקהיל משה 

מעין מאזן / דו"ח אודות התרומות  אנו קוראים על  פרשת פקודיב פירוט הכלים השוניםמלאכת המשכן ו

כספי הציבור  השימוש באודות לתת תמיד דין וחשבון שעליהם להעביר מסר לנבחרי הציבור  תקבלושנ 

 .ולמנוע פתחון פה ו/או מחשבות רעותלהציג תוצאות 

ת לשון הפרשה " חז"ל התעכבו על ה, אֶׁ ל-ַוַיְקֵהל ֹמשֶׁ ֵאל -כָּ ביטוי שאינו נפוץ   )לה' א'( "ֲעַדת ְבֵני ִיְשרָּ

בתורה וממנו למדו רבות אודות משמעות האחדות וחוזק הקהל. למשה היה חשוב לדבר אל כל העם  

קב"ה וחשיבות רבה קדוש וחשוב מעין כמוהו בקשר שבין העם היהודי לרעיון  עלמדובר כאן  .והקהילה

ולווים   םכוהנישנים עשר שבטים ,ישנם אמנם ש . יהעם כאיש אחדאחדות ול ילות לדבר ה' הלהקהיל ק

הקרבה חשיבות ל עצוין בני ישראל לא עם ישראל ללמד , "עדת בני ישראל" ובכלל אנו אולם ביחד 

שייכים  אמנם אנו  .אחים אנחנו .בני יעקב אבינוכולנו  .של כל אחד מיחידי עם ישראלמשפחתית ה

רב המאחד   אבל  שמאללוימין ובעלי דעות מוצקות שונות ומנוגדות ל לשבטים ועדות שהתפזרו בין העמים

 .למען מטרת קיומו וקידומו של עם ישראל באחדותנוכוחנו והוכח לא פעם שעל המפלג 

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

ים  פרשה שנאמר בראשה ויקהל אלא זאת בלבד אמר הקב"ה עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם ברב

הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהילות בכל שבת ושבת ולכנוס בבתי מדרשות  

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

חג בחג,  הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת הלכות  .של יום ובעניינ תקן להם לישראל שיהיו דורשים 

אמר משה לישראל אם אתם עושים כסדר הזה הקב"ה מעלה עליכם כאילו המלכתם אותי בעולמי שנאמר  

 " ה' ואני אל.ואתם עדי נאם 

לאור כיום  יותראף החשיבות היא רבה )ותפילה במניין( שמיעת דרשות בקהל רב ל עצומהשיבות ה חישנ 

יש חשיבות רבה בכל זאת   .באינטרנטאיכותי וחכם יחידני ניתן ללמוד לימוד כאשר וריבוי מנייני הרחוב 

יוצרת כבוד וגדולה לשם ה' עד ההתקהלות  " ברוב עם הדרת מלך "הידור  .יותר ללימוד עם קהל

שמתואר שמלאכי השרת משבחים את עם ישראל ועל ידי הלימוד ממליכים עליהם כל פעם מחדש את  

ד חכם  תלמי /התקהלות עם רב ליש משמעות  .רב יותר גדל קידוש ה' ככל שמספר הלומדים   .הקב"ה

 ואההרי ששאינו מבין את דברי הדרשן  מי ואפילוהמאמץ  הדוחק והצפיפות  הטורח , .לשמוע דברי תורה

וכפי שלומדים בגמרא בברכות ו' ע"ב "אמר אביי אגרא דכלה דוחקא" כשהציבור   זוכה בקיום המצווה

גדול הבדל וזהו  שמוע הלכות הוא מקבל שכר מפני הדוחק בין אנשים רביםמתקהל בשבת על מנת ל

 .  מהלימוד האישי

  .   רות טובות מלא בבשו טוב חודשו שבת שלום  

 שלר איתן

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל.                                 


