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אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה (לח,כא)
אלה פקודי-בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן לכסף ולזהב ולנחשת 

ונמנו כל כליו לכל עבודתו (רש”י)
מיד לאחר שהסתימה מלאכת המשכן עומד משה רבנו ומוסר לעם ישראל 
דין וחשבון על כל עבודה ומראה להם להיכן הפנו כל תרומותיהם. מה 
היתה הסיבה לכך? המדרש מבאר (ילקוט שמעוני שמות לח, רמז תטו) על 
הכתוב: “והיה כצאת משה אל האהל יקומו כל העם ונצבו איש פתח אהלו 
סוגי  שני  ישראל  בעם  שהיו  האהלה”,  באו  עד  משה  אחרי  והביטו 
‘מתבוננים’ אלו שדרשו אותו לשבח ואלו שדרשו אותו לגנאי: “רבי יצחק 
אומר, לשבח היו אומרים”’אשרי יולדתו של זה, כל ימיו הקדוש ברוך הוא 
מדבר עמו, כל ימיו הוא מושלם להקדוש ברוך הוא’. רבי חמא אמר, לגנאי 
היו אומרים:’ראה צוארו ראה שוקיו ראה כרעיו, אוכל משל יהודים שותה 
וחברו משיבו:’ריקה, אדם  יהודים’.  וכל מה שיש לו משל  יהודים,  משל 
ששלט על מלאכת המשכן, אין אתה מבקש שיהא עשיר?’ כיון ששמע משה 
כך, אמר להם:’חייכם, משהמשכן נגמר אני נותן לכם חשבון, שנאמר:אלה 
פקודי המשכן”. וקשה, איך יתכן שאנשים אמרו על משה רבנו שהוא גנב? 
ענינים  לפיו מתנהלים  יסוד, אשר  וכי במשוגעים עסקינן?! אלא, שישנו 
עצמו!  שלו  התוכן  פי  על  העולם,  את  רואה  אדם  והוא:  בעולם,  רבים 
הדברים נכונים גם לגבי תכנים עמוקים ופנימיים שיש באדם, וגם לגבי 
תכונות חיצוניות ואפילו עסוקי עבודה. ידידי הרב יוחנן דוד סלומון ספר 
לי כי לפני שנים רבות בשוק הערבי של יפו, הבחין בתופעה מענינת: הספר 
והסנדלר ישבו על שרפרפים בצדי הדרך, פטפטו ושתו קפה, והנה, ברגע 
שבו התקרב אליהם הופנו מבטיהם לשני כוונים שונים: הסנדלר הביט 
הסיבה  מהי  הבנתי  אחד  רגע  כעבור  למעלה.  הביט  הספר  ואלו  למטה 
שערותיו,  אל  מביט  מיד  הוא  אדם  רואה  כשהספר  ידידי,  לכך-אמר 
וכשהסנדלר רואה אדם מיד הוא רואה את מנעליו...נסו להכניס לאותו בית 
כנסת נגר וחשמלאי-ועד מהרה תוכחו לראות שהנגר יאמר מיד מה מצבם 
של השולחנות והספסלים, ואלו החשמלאי ימסור דווח על מצב התאורה, 
וכל זאת מבלי שהשנים ישאלו בענינים אלו כלל וכלל! מורי ורבי, רבי 
מרדכי מן זצ”ל הסביר פעם את הסיבה לכך שתינוק מכניס לפיו כל דבר, 
זקוק  הוא  שונים:  מצרכים  מורכב  מבוגר  אדם  של  עולמו  אמר:  וכך 
לספרים, כדי ללמוד, לאכול- כדי לאכול, לבגדים-כדי ללבוש אותם, וכן 
הלאה והלאה, והוא מבין שכל דבר נועד למלא אחד מן הצרכים המגונים 
שיש לו. אולם תינוק, שהוא בעל תפיסת עולם מצומצמת מודע לצורך אחד 
ויחיד שמניע אותו בכל מעשיו: הצורך לאכול, ולפי נקודת המבט הזו הוא 
בוחן כל דבר שמתגלגל לידיו. משום כך, כאשר הוא מחזיק בידו בגד, ברור 
לו שהוא נברא כדי לאכול אותו, ולכן הוא ממהר להכניסו לפיו, כמו כן 
המשחק נועד בדיוק לשם ענין זה, ולכן הדבר הראוי ביותר לעשות לו הוא 
לטעום אותו...להבדיל בין קודש לחול, אנו מוצאים שגדולי עולם, אשר כל 
עסוקיהם בעניי למוד, רואים בכל התרחשות סביבם-הפשרות ללמוד משהו. 
רבי חיים קניבסקי שליט”א,  בנו,  זצ”ל הלך בערב סוכות עם  הסטיפלר 
לקטוף סכך ליד הירקון. לפתע קרא הסטיפלר לבנו שיבוא מהר, כשהגיע 
רבי חיים הראה לו הסטיפלר את הירוקת שעל פני המים ואמר לו: הנה, 
זוהי כונת המשנה (שבת ב,א)”ולא בירוקה שעל פני המים”...מאחר שכל 
ראשו מונח היה בעניני למוד,הוא ראה את כל העולם כולו בעינים של 
לימוד’. מעשה דומה ארע גם אצל רבי יחזקאל לונשטין זצ”ל. באחד הימים 
קבל משלוח מיוחד מארצות הברית-פרימוס. היתה זו מתנה נאה, שנועדה 
המכשיר.  להרכבת  התגיסו  ותלמידיו  בפתיליה,  הבישול  קשיי  את  להקל 
המלאכה היתה מסובכת מכפי שחשבו, וזמן רב טרחו בענין זה, כששמע 
זאת רבי יחזקאל הגיב:” חפשו בקופסא, כנראה שיש שם דף הוראות”. 
ואכן, התלמידים חפשו היטב יד שמצאו את דף ההוראות המדובר ובשרו 
לרבם: ”מצאנו”. באותו רגע קפץ רבי יחזקאל מכסאו ואמר:”הרי לנו ראיה 
מהר  והוא  משתוממים,  בו  הביטו  התלמידים  היא”.  השמים  מן  שתורה 
להסביר:”את הפרימוס לא שולחים ללא דף הוראות, ועל אחת כמה וכמה 
שהקב”ה שברא את העולם כולו יצרף לו ‘דף הוראות’ שבו יסביר כיצד 
יש להשתמש בו, על כרחך שהתורה היא דף ההוראות מן השמים שנועד      

להסביר לנו כיצד להתנהג”.  (ומתוק האור)
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א. משנכנס אדר מרבים 
בשמחה. 

אסתר:  במגילת  שנאמר  כמו 
והחודש אשר נהפך להם מיגון 
החודש  שמזל  לומר  לשמחה, 
גורם לטובה. ולכן ישראל שיש 
גוי  נגד  משפטית  קובלנא  לו 
שהדיון  יכלתו  כמיטב  ישתדל 
בתביעתו יתקיים בחודש אדר, 
מפני שיד ישראל על העליונה 
ב.  ישראל.  וגבר  אדר,  בחודש 
מעשה  ואנשי  חסידים  מנהג 
ביום  להתענות  (הבריאים) 
שבעה באדר שהוא יום פטירת 
משה רבנו. וכשהשנה מעוברת 
ז’  ביום  להתענות  נוהגים  יש 
באדר א’, ויש נוהגים להתענות 
והמנהג  ב’.  באדר  ז’  ביום 
להתענות  נכון  יותר  האחרון 
לעשות  נוהגים  ויש  ב’.  באדר 
באדר,  שבעה  בליל  לימוד 
ובשנה  הוא.  יפה  ומנהג 
כן  גם  הלימוד  יעשו  מעוברת 
וטוב  ב’,  באדר  שבעה  בליל 
לעשות גם בז’ באדר א’, וגם 
ב’.                                                                                   אדר  בז’ 

חזון עובדיה

 

מטעמים לשולחן

העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז“ל
שושנה בת אסתר ז“ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז“ל



אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה (לח,כא)
אלה פקודי-בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן לכסף ולזהב ולנחשת 

ונמנו כל כליו לכל עבודתו (רש”י)
מיד לאחר שהסתימה מלאכת המשכן עומד משה רבנו ומוסר לעם ישראל 
דין וחשבון על כל עבודה ומראה להם להיכן הפנו כל תרומותיהם. מה 
היתה הסיבה לכך? המדרש מבאר (ילקוט שמעוני שמות לח, רמז תטו) על 
הכתוב: “והיה כצאת משה אל האהל יקומו כל העם ונצבו איש פתח אהלו 
סוגי  שני  ישראל  בעם  שהיו  האהלה”,  באו  עד  משה  אחרי  והביטו 
‘מתבוננים’ אלו שדרשו אותו לשבח ואלו שדרשו אותו לגנאי: “רבי יצחק 
אומר, לשבח היו אומרים”’אשרי יולדתו של זה, כל ימיו הקדוש ברוך הוא 
מדבר עמו, כל ימיו הוא מושלם להקדוש ברוך הוא’. רבי חמא אמר, לגנאי 
היו אומרים:’ראה צוארו ראה שוקיו ראה כרעיו, אוכל משל יהודים שותה 
וחברו משיבו:’ריקה, אדם  יהודים’.  וכל מה שיש לו משל  יהודים,  משל 
ששלט על מלאכת המשכן, אין אתה מבקש שיהא עשיר?’ כיון ששמע משה 
כך, אמר להם:’חייכם, משהמשכן נגמר אני נותן לכם חשבון, שנאמר:אלה 
פקודי המשכן”. וקשה, איך יתכן שאנשים אמרו על משה רבנו שהוא גנב? 
ענינים  לפיו מתנהלים  יסוד, אשר  וכי במשוגעים עסקינן?! אלא, שישנו 
עצמו!  שלו  התוכן  פי  על  העולם,  את  רואה  אדם  והוא:  בעולם,  רבים 
הדברים נכונים גם לגבי תכנים עמוקים ופנימיים שיש באדם, וגם לגבי 
תכונות חיצוניות ואפילו עסוקי עבודה. ידידי הרב יוחנן דוד סלומון ספר 
לי כי לפני שנים רבות בשוק הערבי של יפו, הבחין בתופעה מענינת: הספר 
והסנדלר ישבו על שרפרפים בצדי הדרך, פטפטו ושתו קפה, והנה, ברגע 
שבו התקרב אליהם הופנו מבטיהם לשני כוונים שונים: הסנדלר הביט 
הסיבה  מהי  הבנתי  אחד  רגע  כעבור  למעלה.  הביט  הספר  ואלו  למטה 
שערותיו,  אל  מביט  מיד  הוא  אדם  רואה  כשהספר  ידידי,  לכך-אמר 
וכשהסנדלר רואה אדם מיד הוא רואה את מנעליו...נסו להכניס לאותו בית 
כנסת נגר וחשמלאי-ועד מהרה תוכחו לראות שהנגר יאמר מיד מה מצבם 
של השולחנות והספסלים, ואלו החשמלאי ימסור דווח על מצב התאורה, 
וכל זאת מבלי שהשנים ישאלו בענינים אלו כלל וכלל! מורי ורבי, רבי 
מרדכי מן זצ”ל הסביר פעם את הסיבה לכך שתינוק מכניס לפיו כל דבר, 
זקוק  הוא  שונים:  מצרכים  מורכב  מבוגר  אדם  של  עולמו  אמר:  וכך 
לספרים, כדי ללמוד, לאכול- כדי לאכול, לבגדים-כדי ללבוש אותם, וכן 
הלאה והלאה, והוא מבין שכל דבר נועד למלא אחד מן הצרכים המגונים 
שיש לו. אולם תינוק, שהוא בעל תפיסת עולם מצומצמת מודע לצורך אחד 
ויחיד שמניע אותו בכל מעשיו: הצורך לאכול, ולפי נקודת המבט הזו הוא 
בוחן כל דבר שמתגלגל לידיו. משום כך, כאשר הוא מחזיק בידו בגד, ברור 
לו שהוא נברא כדי לאכול אותו, ולכן הוא ממהר להכניסו לפיו, כמו כן 
המשחק נועד בדיוק לשם ענין זה, ולכן הדבר הראוי ביותר לעשות לו הוא 
לטעום אותו...להבדיל בין קודש לחול, אנו מוצאים שגדולי עולם, אשר כל 
עסוקיהם בעניי למוד, רואים בכל התרחשות סביבם-הפשרות ללמוד משהו. 
רבי חיים קניבסקי שליט”א,  בנו,  זצ”ל הלך בערב סוכות עם  הסטיפלר 
לקטוף סכך ליד הירקון. לפתע קרא הסטיפלר לבנו שיבוא מהר, כשהגיע 
רבי חיים הראה לו הסטיפלר את הירוקת שעל פני המים ואמר לו: הנה, 
זוהי כונת המשנה (שבת ב,א)”ולא בירוקה שעל פני המים”...מאחר שכל 
ראשו מונח היה בעניני למוד,הוא ראה את כל העולם כולו בעינים של 
לימוד’. מעשה דומה ארע גם אצל רבי יחזקאל לונשטין זצ”ל. באחד הימים 
קבל משלוח מיוחד מארצות הברית-פרימוס. היתה זו מתנה נאה, שנועדה 
המכשיר.  להרכבת  התגיסו  ותלמידיו  בפתיליה,  הבישול  קשיי  את  להקל 
המלאכה היתה מסובכת מכפי שחשבו, וזמן רב טרחו בענין זה, כששמע 
זאת רבי יחזקאל הגיב:” חפשו בקופסא, כנראה שיש שם דף הוראות”. 
ואכן, התלמידים חפשו היטב יד שמצאו את דף ההוראות המדובר ובשרו 
לרבם: ”מצאנו”. באותו רגע קפץ רבי יחזקאל מכסאו ואמר:”הרי לנו ראיה 
מהר  והוא  משתוממים,  בו  הביטו  התלמידים  היא”.  השמים  מן  שתורה 
להסביר:”את הפרימוס לא שולחים ללא דף הוראות, ועל אחת כמה וכמה 
שהקב”ה שברא את העולם כולו יצרף לו ‘דף הוראות’ שבו יסביר כיצד 
יש להשתמש בו, על כרחך שהתורה היא דף ההוראות מן השמים שנועד      

להסביר לנו כיצד להתנהג”.  (ומתוק האור)

52

סיפור השבוע
לרב נפתלי דוד ברניץ לא היו ילדים. בעצם זה לא מדוייק. 
היתה לו בת אחת יחידה, אבל היא לא היתה בהישג יד, 
בתו רחל. היא – כנראה – התגוררה לה אי-שם מאחורי 
מסך הברזל הכבד שירד על בריה"מ הקומוניסטית שניתקה 
עצמה מן העולם החופשי, ובאותה נשימה חטפה לנפתלי 
דוד את בתו התינוקת היחידה והאהובה. השנים חלפו, לא 
בעצלתיים, צורבות ושורטות את בשרו החי, הגעגועים לא 
הגלידו, כי אין תרופה לגעגועים, הנפש מיאנה להינחם כי 
אין נחמה כשלא יודעים, ויעקב אבינו הוא עדות חיה לכך. 
50 שנים חלפו נפתלי דוד הוא כבר מחנך ורב חשוב, נשוי 
בשנית, אבל לא נולדו ילדים. ורחל עדיין שם רחוק רחוק 
מבלי סימן חיים, מבלי אות אחת קטנה. "האם אעזוב את 
העולם מבלי לדעת מה עלה בגורלה של רחל בתי היחידה? 
לה  נולדו  האם  נישאה?  האם   ,54 בת  אשה  היא  היום 
ילדים? האם יש לי דור המשך?. תהיות ושאלות ענק אלו 
פילחו את ליבו של הרב הישיש מבלי מענה, מבלי סימן 
צעדו  היה כבד מנשוא. הם  חיים. מסך הברזל  זעיר של 
שלושתם עם עוד אלפי יהודים בדרך ארוכה לכוון מחנה 
התינוקת  ושברירי.  דק  ההבדל  או מחנה השמדה.  עבודה 
רחל היתה ישובה על כתפיו, אשתו סוניה-חיה היתה רעבה 
ותשושה, אותות המאמץ ניכרו בה. היא לא עמדה בקצב. 
בה  בעטו  הם  סבלנות.  חסרי  היו  הנאצים  החיילים 
כוחות  בה  ונסך  לעודדה,  ניסה  דוד  נפתלי  באכזריות. 
הכריעו  הכבדה,  הצינה  הרעב,  קצר.  לזמן  אך  מחודשים, 
אותה והיא נפלה ארצה. יריה!!! ועוד יריה! לעיניו ולעיני 
בתו נרצחה האם והאשה הקדושה הי"ד סוניה-חיה, בידיהם 
של חיות הטרף. "תמשיך לנוע כלב יהודי" נבח עליו הנאצי 
המשיך  והוא  לעיניך".  בתך  את  גם  נרצח  תסתובב  "אם 
לצעוד, בוכה, מתאבל, שבר כלי, אבל עם הנחמה הקטנה 
והיפה על כתפיו, רחל. אשה אין לו, בת ברוך השם, יש לו. 
עדיין. באישון לילה הוא התעורר כיסה את רחל הקטנה 
במעילו, ושעט לעבר היער. השומר הנאצי לא הבחין בו. 
נפתלי דוד ידע את הנתיב לכוון רוסיה, ובמשך שבועיים 
ימים, קפוא מקור, רעב, לועס עשבים, הצליח להבריח את 
הגבול לרוסיה, לשחד עגלון רוסי ולהגיע לעיירה בורנסאו, 
שם התגוררו כמה מבני משפחתו. הם טיפלו בו וברחל עד 
שהתאוששו. שנה אחר כך הסתיימה המלחמה. "אני נוסע 
לארץ ישראל" אמר נפתלי דוד לבני המשפחה. "חבל, רחל 
עד  יודע,  ומי  הדרך.  בתלאות  תעמוד  ולא  מדי  קטנה 
לבדך  סע  ולסבול.  לרעוב  עלולה  היא  בישראל  שתסתדר 
ואחרי שתעמוד על רגליך, נשלח אותה אליך" הציעו. נפתלי 
ועלה  סרטיפקט  השיג  הגורלית,  ההצעה  את  קיבל  דוד 
ארצה. זמן קצר אחר כך ירד מסך הברזל ורחלי הקטנה 
כבר לא צמחה לנגד עיניו. כל הזמן היא בת ארבע, למרות 
שהיא כבר בת 54, ומי יזכה, אם בכלל לראותה. מסך של 
רוע סמיך, הפריד בין האב לבתו. אהבתו לילדים לא ידעה 
גבול. במיוחד יתומים. "גם לי יש בת יתומה" הרהר. בעשר 
אצבעות, בלוק אחרי בלוק מרצפת ועוד מרצפת, הוקם לו 
בית ספר קטן, וצריף עץ רחב ידיים ששימש כפנימיה. חברי 
הצעיר  הרב  את  מאד  העריכו  המפא"יניקית  המושבה 
שהביא למעונו עשרות יתומים ניצולי שואה, והעניק להם 
פינה חמה חיבוקים, ואהבה עד אין קץ. לאמיתו של דבר 
ביתו הפרטי היה בית הספר... וניחוח התבשילים העלה חן 
וסומק בפניהם של אומללים אלה, שידעו רדיפות ושכול. 
העזר כנגדו, רוחמה, אף היא ניצולת שואה, מסרה נפשה 
היתה  היא  כבעלה.  נחישות  באותה  ילדים  אותם  למען 
האמא, הוא האבא. וביחד הם שימשו כמיגדלור התקווה 
למעשה  היו  הללו  היתומים  אלה.  קטנים  יתומים  של 
ילדיהם, בבחינת כל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו 
הכתוב כאילו ילדו. השנים נקפו, והרב נפתלי דוד ברניץ 
שחוו  ילדים  ככולם  רובם  ילדים,  של  דורות  גידל  כבר 
מצוקות, רדיפות, עוני, וחשו על בשרם סיכונים ומכאובים. 
שם במעונם המלטף של נפתלי דוד ורוחמה הם מצאו מזור, 
אור, וחופנים של תקוות לעתיד מוצלח יותר. אבל נפשו של 
נפתלי דוד, עם כל השמחה והאהבה שהעניק ליתומיו, היתה 
דופקת ומבעטת באותו מסך ברזל אכזרי, שואלת וזועקת: 
"איפה רחלי שלי, איפה בתי בשר מבשרי?".יש קול, אך אין 
עונה. השנים נתנו בהן אותותיו, אם כי שמחת החיים לא 

פגה ממנו. כאיילה שלוחה הוא רץ לכל דבר מצווה. מנחם 
חתנים  משמח  ומברכם,  חולים  מבקר  ומספידם,  אבלים 
למגוריהם.  ודואג  יתומים  משיא  לפניהם,  ורוקד  וכלות 
המפא"יניקים אהבו אותו, והוא אהב אותם בנעימות שלו, 
בחן הנסוך תדיר על פניו, בעיני התכלת העמוקות, שכל כך 
נעים היה לצלול לתוכן. מלאך אציל נפש היה האיש. ערב 
שידלובסקי  נחמן  אליו  הגיע  השקיעה,  לפני  קצת  אחד, 
מזכיר המועצה המקומית, וביקש ממנו טובה. "כבוד הרב, 
מיואשת  נורא  היא  ממארת.  במחלה  חולה  אחות  לי  יש 
ועצובה, לא מעלה חיוך על פניה. היא סובלת יסורי תופת 
ובקושי ישנה בלילות. עכשיו עלה על דעתה כי אין לה כמה 
מזוזות בביתה... ומי יודע אם הרב יתקין מזוזות אולי היא 
תבריא... ככה היא חושבת"."מצויין, מצווה גדולה" שמח רב 
נפתלי דוד. הוא הושיב את נחמן שידלובסקי על כסא עץ 
מזוזות  חמש  ובחר  תיקו,  את  פתח  ביתו,  במטבח  מיושן 
מהודרות. הוא הושיטן לנחמן. אחר כך פנה וחיטט בארגז 
הכלים ושלף פטיש ומסמרים..."לא צריך פטיש ומסמרים. 
מספיק המזוזות" הפטיר נחמן. "חלילה" חייך הרב נפתלי 
איך  מושלמת,  אותה  עושים  מצווה,  עושים  "אם  דוד 
אומרים – קומפלט, בלי שום חיסרון". נחמן יצא למכוניתו 
עם המזוזות הפטיש והמסמרים. "אמתין לך במכונית" אמר. 
אחרי 10 דקות יצא הרב נפתלי דוד ברניץ, כשהוא חבוש 
חגיגי  רחב-השוליים,  הגדול  ובכובעו  מהודרת  בחליפה 
לעילא ולעילא. "היי" שאל נחמן "שבת היום, הלוא אתה 
דומה לחתן ביום חופתו. מדוע?". "כן" ענה לו הרב "מצוות 
מזוזה לא פחות חשובה משבת ומועד. וכמו שמכבדים שבת 
ומועד, יש לכבד מצווה זו בכסות נאה". הם יצאו לדרך. 
המזוזות  ובידיו  ראשו,  על  כובעו  נאה,  בכסות  הוא 
את  פתחה  החולה  האשה  ומסמרים.  פטיש  המהודרות, 
הקב"ה"  של  בנים  "אנחנו  בשמים.  נצצו  כוכבים  הדלת. 
אמר לה "אנחנו מאמינים שהיסורים לטובה, והם בוודאי 
לגאולה  לשמחה  שלמה,  לבריאות  נזכה  ולבסוף  יחלפו, 
קרובה. דעי לך שמחלה, זו מחילה. כשהקב"ה רוצה למחול 
שיחפש  שיתעורר,  קטנה,  מחלה  לו  שולח  הוא  למישהו, 
אותו, שיכיר אותו, שידבר אליו, כמו ילד שאיבד את אביו. 
משפט,  אחרי  משפט  למילה,  ממילה  נפגשים".  הם  והנה 
הוא נסך בה אור פנימי ושמחה, ותקווה לרפואה שלמה 
ולעתיד יותר מאושר. "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקבוע 
מזוזה". היא הביטה בו מכה במסמרים. מברך את ביתה 
ובעלה וילדיה. היא נפעמה מהדרת לבושו, כאילו זה יום 
חתונתו ויום שמחת ליבו. היא חשה שהוא נוהג בה כבוד 
רב כמו שהיה נוהג בבתו.בפעם הראשונה היא נתקלת ברב, 
בהדרתו, בפשטותו, בתמימותו, במאור פניו הקורן. בנעימות 
שמחה  נורא  "אני  נפש.  המשובבות  המחיות,  מילותיו 
במזוזות... אני מודה לך מקרב לב, אני מרגישה שהן יוסיפו 
לי חיים ובריאות, שהן יוציאו אותי מאפילת המחלה אל 
אור ההחלמה"."אמן" ענה הרב. והיא חייכה חיוך ראשון 
לבין  "בינינו  וגוף.  נפש  יסורי  של  רבים  חודשים  אחרי 
עצמנו" אמר נחמן כשהיו בדרכם חזרה לעיירה. "המזוזות 
הן לא רופא, הן גם לא תרופה, למרות שיש להן חשיבות... 
וחוץ מזה היא חולה סופנית וקשה להניח שהמזוזות יבריאו 
אותה...". "יתכן, ידידי ר' נחמן" השיב לו הרב "אבל הלילה 
היא תישן בשמחה. הלילה היא תרדם מאושרת יותר. זכינו 
בת  היקרה  לאחותך  לה  נתנו  עצומה,  במצווה  נחמן  ר' 
לילה אחד של אושר עם תקווה ענקית לרפואה  ישראל, 
שלמה. היה שווה המאמץ שלי ושלך, כדי לגרום לנשמה של 
ידידי,  שמח  ואמונה...  אור  של  אחד  לילה  יהודית,  אשה 
שמח!". "כבוד הרב" אמר נחמן "לא שאלת אפילו מה שמה 
של אחותי החולה". "נכון, אין זה ממידת הצניעות לשאול 
אשה לשמה...". "שמה רחל, כבוד הרב. שמה רחל בת סוניה, 
הרב יעשה לה מי שברך". רקותיו של הרב נפתלי דוד ברניץ 
היכו בו. רחל בת סוניה-חיה, זו הלוא בתו. כאב עז פילח 
את רקותיו כאילו ברק שמימי חדר לליבו, והגעגועים לבתו 
העלומה בת ה- 4 כמו היכו אותו בסנוורים. "ר' נחמן ידידי, 
אתה לא תאמין, יש לי בת שנעלמה לפני 50 שנה אחרי 
מסך הברזל, שמה גם רחל, ושם אמה השם יקום דמה, 
את  פתח  הוא  נעצרה,  המכונית  שתק.  נחמן  סוניה-חיה". 

המשך בעמ’ האחרון

ידיים  לחצו  הם  להתייצב.  דוד  נפתלי  לרב  וסייע  הדלת 
בחמימות ונפרדו. צועד לאיטו פנה הרב לכוון ביתו, והבחין 
במכתב אחד בתוך תיבת הדואר "לכבוד הרב נפתלי דוד 
ברניץ". הוא קרע את המעטפה ושלף מתוכה דף שורות ובו 
אותיות ברוסית. "אבא שלי אבא יקר ואהוב, לא שכחתי 
אותך אף פעם במהלך 50 השנים, אני זוכרת אותך היטב 
היטב. אני אפילו זוכרת את הלילה בו נמלטנו מן הנאצים. 
אני גם זוכרת קצת את אמא... ואני שמחה לבשר לך אבא, 
אבא שלי, שמסך הברזל הורם בעבורנו, ובחודש הבא אגיע 
אליך לישראל. אוהבת ומתגעגעת רחלי". היהודי הענק הזה, 
קיבל באחרית  וחולים,  יתומים  חייו לשמח  שנהג מרבית 
ימיו את היתומה הקטנה שלו בחזרה, אם לילדים, סבתא 
לנכדים, והיא אשה יראת שמים לכל דבר. מנעי קולך רחל, 
מנעי קולך מבכי. מפלאי תמים דעות, אשר איננו מקפח 
שכרה של אף בריה עלי אדמות. היה זה בעבורו לילה אחד 

של אושר, אבל הפעם האושר שלו. 



אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה (לח,כא)
אלה פקודי-בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן לכסף ולזהב ולנחשת 

ונמנו כל כליו לכל עבודתו (רש”י)
מיד לאחר שהסתימה מלאכת המשכן עומד משה רבנו ומוסר לעם ישראל 
דין וחשבון על כל עבודה ומראה להם להיכן הפנו כל תרומותיהם. מה 
היתה הסיבה לכך? המדרש מבאר (ילקוט שמעוני שמות לח, רמז תטו) על 
הכתוב: “והיה כצאת משה אל האהל יקומו כל העם ונצבו איש פתח אהלו 
סוגי  שני  ישראל  בעם  שהיו  האהלה”,  באו  עד  משה  אחרי  והביטו 
‘מתבוננים’ אלו שדרשו אותו לשבח ואלו שדרשו אותו לגנאי: “רבי יצחק 
אומר, לשבח היו אומרים”’אשרי יולדתו של זה, כל ימיו הקדוש ברוך הוא 
מדבר עמו, כל ימיו הוא מושלם להקדוש ברוך הוא’. רבי חמא אמר, לגנאי 
היו אומרים:’ראה צוארו ראה שוקיו ראה כרעיו, אוכל משל יהודים שותה 
וחברו משיבו:’ריקה, אדם  יהודים’.  וכל מה שיש לו משל  יהודים,  משל 
ששלט על מלאכת המשכן, אין אתה מבקש שיהא עשיר?’ כיון ששמע משה 
כך, אמר להם:’חייכם, משהמשכן נגמר אני נותן לכם חשבון, שנאמר:אלה 
פקודי המשכן”. וקשה, איך יתכן שאנשים אמרו על משה רבנו שהוא גנב? 
ענינים  לפיו מתנהלים  יסוד, אשר  וכי במשוגעים עסקינן?! אלא, שישנו 
עצמו!  שלו  התוכן  פי  על  העולם,  את  רואה  אדם  והוא:  בעולם,  רבים 
הדברים נכונים גם לגבי תכנים עמוקים ופנימיים שיש באדם, וגם לגבי 
תכונות חיצוניות ואפילו עסוקי עבודה. ידידי הרב יוחנן דוד סלומון ספר 
לי כי לפני שנים רבות בשוק הערבי של יפו, הבחין בתופעה מענינת: הספר 
והסנדלר ישבו על שרפרפים בצדי הדרך, פטפטו ושתו קפה, והנה, ברגע 
שבו התקרב אליהם הופנו מבטיהם לשני כוונים שונים: הסנדלר הביט 
הסיבה  מהי  הבנתי  אחד  רגע  כעבור  למעלה.  הביט  הספר  ואלו  למטה 
שערותיו,  אל  מביט  מיד  הוא  אדם  רואה  כשהספר  ידידי,  לכך-אמר 
וכשהסנדלר רואה אדם מיד הוא רואה את מנעליו...נסו להכניס לאותו בית 
כנסת נגר וחשמלאי-ועד מהרה תוכחו לראות שהנגר יאמר מיד מה מצבם 
של השולחנות והספסלים, ואלו החשמלאי ימסור דווח על מצב התאורה, 
וכל זאת מבלי שהשנים ישאלו בענינים אלו כלל וכלל! מורי ורבי, רבי 
מרדכי מן זצ”ל הסביר פעם את הסיבה לכך שתינוק מכניס לפיו כל דבר, 
זקוק  הוא  שונים:  מצרכים  מורכב  מבוגר  אדם  של  עולמו  אמר:  וכך 
לספרים, כדי ללמוד, לאכול- כדי לאכול, לבגדים-כדי ללבוש אותם, וכן 
הלאה והלאה, והוא מבין שכל דבר נועד למלא אחד מן הצרכים המגונים 
שיש לו. אולם תינוק, שהוא בעל תפיסת עולם מצומצמת מודע לצורך אחד 
ויחיד שמניע אותו בכל מעשיו: הצורך לאכול, ולפי נקודת המבט הזו הוא 
בוחן כל דבר שמתגלגל לידיו. משום כך, כאשר הוא מחזיק בידו בגד, ברור 
לו שהוא נברא כדי לאכול אותו, ולכן הוא ממהר להכניסו לפיו, כמו כן 
המשחק נועד בדיוק לשם ענין זה, ולכן הדבר הראוי ביותר לעשות לו הוא 
לטעום אותו...להבדיל בין קודש לחול, אנו מוצאים שגדולי עולם, אשר כל 
עסוקיהם בעניי למוד, רואים בכל התרחשות סביבם-הפשרות ללמוד משהו. 
רבי חיים קניבסקי שליט”א,  בנו,  זצ”ל הלך בערב סוכות עם  הסטיפלר 
לקטוף סכך ליד הירקון. לפתע קרא הסטיפלר לבנו שיבוא מהר, כשהגיע 
רבי חיים הראה לו הסטיפלר את הירוקת שעל פני המים ואמר לו: הנה, 
זוהי כונת המשנה (שבת ב,א)”ולא בירוקה שעל פני המים”...מאחר שכל 
ראשו מונח היה בעניני למוד,הוא ראה את כל העולם כולו בעינים של 
לימוד’. מעשה דומה ארע גם אצל רבי יחזקאל לונשטין זצ”ל. באחד הימים 
קבל משלוח מיוחד מארצות הברית-פרימוס. היתה זו מתנה נאה, שנועדה 
המכשיר.  להרכבת  התגיסו  ותלמידיו  בפתיליה,  הבישול  קשיי  את  להקל 
המלאכה היתה מסובכת מכפי שחשבו, וזמן רב טרחו בענין זה, כששמע 
זאת רבי יחזקאל הגיב:” חפשו בקופסא, כנראה שיש שם דף הוראות”. 
ואכן, התלמידים חפשו היטב יד שמצאו את דף ההוראות המדובר ובשרו 
לרבם: ”מצאנו”. באותו רגע קפץ רבי יחזקאל מכסאו ואמר:”הרי לנו ראיה 
מהר  והוא  משתוממים,  בו  הביטו  התלמידים  היא”.  השמים  מן  שתורה 
להסביר:”את הפרימוס לא שולחים ללא דף הוראות, ועל אחת כמה וכמה 
שהקב”ה שברא את העולם כולו יצרף לו ‘דף הוראות’ שבו יסביר כיצד 
יש להשתמש בו, על כרחך שהתורה היא דף ההוראות מן השמים שנועד      

להסביר לנו כיצד להתנהג”.  (ומתוק האור)

לרב נפתלי דוד ברניץ לא היו ילדים. בעצם זה לא מדוייק. 
היתה לו בת אחת יחידה, אבל היא לא היתה בהישג יד, 
בתו רחל. היא – כנראה – התגוררה לה אי-שם מאחורי 
מסך הברזל הכבד שירד על בריה"מ הקומוניסטית שניתקה 
עצמה מן העולם החופשי, ובאותה נשימה חטפה לנפתלי 
דוד את בתו התינוקת היחידה והאהובה. השנים חלפו, לא 
בעצלתיים, צורבות ושורטות את בשרו החי, הגעגועים לא 
הגלידו, כי אין תרופה לגעגועים, הנפש מיאנה להינחם כי 
אין נחמה כשלא יודעים, ויעקב אבינו הוא עדות חיה לכך. 
50 שנים חלפו נפתלי דוד הוא כבר מחנך ורב חשוב, נשוי 
בשנית, אבל לא נולדו ילדים. ורחל עדיין שם רחוק רחוק 
מבלי סימן חיים, מבלי אות אחת קטנה. "האם אעזוב את 
העולם מבלי לדעת מה עלה בגורלה של רחל בתי היחידה? 
לה  נולדו  האם  נישאה?  האם   ,54 בת  אשה  היא  היום 
ילדים? האם יש לי דור המשך?. תהיות ושאלות ענק אלו 
פילחו את ליבו של הרב הישיש מבלי מענה, מבלי סימן 
צעדו  היה כבד מנשוא. הם  חיים. מסך הברזל  זעיר של 
שלושתם עם עוד אלפי יהודים בדרך ארוכה לכוון מחנה 
התינוקת  ושברירי.  דק  ההבדל  או מחנה השמדה.  עבודה 
רחל היתה ישובה על כתפיו, אשתו סוניה-חיה היתה רעבה 
ותשושה, אותות המאמץ ניכרו בה. היא לא עמדה בקצב. 
בה  בעטו  הם  סבלנות.  חסרי  היו  הנאצים  החיילים 
כוחות  בה  ונסך  לעודדה,  ניסה  דוד  נפתלי  באכזריות. 
הכריעו  הכבדה,  הצינה  הרעב,  קצר.  לזמן  אך  מחודשים, 
אותה והיא נפלה ארצה. יריה!!! ועוד יריה! לעיניו ולעיני 
בתו נרצחה האם והאשה הקדושה הי"ד סוניה-חיה, בידיהם 
של חיות הטרף. "תמשיך לנוע כלב יהודי" נבח עליו הנאצי 
המשיך  והוא  לעיניך".  בתך  את  גם  נרצח  תסתובב  "אם 
לצעוד, בוכה, מתאבל, שבר כלי, אבל עם הנחמה הקטנה 
והיפה על כתפיו, רחל. אשה אין לו, בת ברוך השם, יש לו. 
עדיין. באישון לילה הוא התעורר כיסה את רחל הקטנה 
במעילו, ושעט לעבר היער. השומר הנאצי לא הבחין בו. 
נפתלי דוד ידע את הנתיב לכוון רוסיה, ובמשך שבועיים 
ימים, קפוא מקור, רעב, לועס עשבים, הצליח להבריח את 
הגבול לרוסיה, לשחד עגלון רוסי ולהגיע לעיירה בורנסאו, 
שם התגוררו כמה מבני משפחתו. הם טיפלו בו וברחל עד 
שהתאוששו. שנה אחר כך הסתיימה המלחמה. "אני נוסע 
לארץ ישראל" אמר נפתלי דוד לבני המשפחה. "חבל, רחל 
עד  יודע,  ומי  הדרך.  בתלאות  תעמוד  ולא  מדי  קטנה 
לבדך  סע  ולסבול.  לרעוב  עלולה  היא  בישראל  שתסתדר 
ואחרי שתעמוד על רגליך, נשלח אותה אליך" הציעו. נפתלי 
ועלה  סרטיפקט  השיג  הגורלית,  ההצעה  את  קיבל  דוד 
ארצה. זמן קצר אחר כך ירד מסך הברזל ורחלי הקטנה 
כבר לא צמחה לנגד עיניו. כל הזמן היא בת ארבע, למרות 
שהיא כבר בת 54, ומי יזכה, אם בכלל לראותה. מסך של 
רוע סמיך, הפריד בין האב לבתו. אהבתו לילדים לא ידעה 
גבול. במיוחד יתומים. "גם לי יש בת יתומה" הרהר. בעשר 
אצבעות, בלוק אחרי בלוק מרצפת ועוד מרצפת, הוקם לו 
בית ספר קטן, וצריף עץ רחב ידיים ששימש כפנימיה. חברי 
הצעיר  הרב  את  מאד  העריכו  המפא"יניקית  המושבה 
שהביא למעונו עשרות יתומים ניצולי שואה, והעניק להם 
פינה חמה חיבוקים, ואהבה עד אין קץ. לאמיתו של דבר 
ביתו הפרטי היה בית הספר... וניחוח התבשילים העלה חן 
וסומק בפניהם של אומללים אלה, שידעו רדיפות ושכול. 
העזר כנגדו, רוחמה, אף היא ניצולת שואה, מסרה נפשה 
היתה  היא  כבעלה.  נחישות  באותה  ילדים  אותם  למען 
האמא, הוא האבא. וביחד הם שימשו כמיגדלור התקווה 
למעשה  היו  הללו  היתומים  אלה.  קטנים  יתומים  של 
ילדיהם, בבחינת כל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו 
הכתוב כאילו ילדו. השנים נקפו, והרב נפתלי דוד ברניץ 
שחוו  ילדים  ככולם  רובם  ילדים,  של  דורות  גידל  כבר 
מצוקות, רדיפות, עוני, וחשו על בשרם סיכונים ומכאובים. 
שם במעונם המלטף של נפתלי דוד ורוחמה הם מצאו מזור, 
אור, וחופנים של תקוות לעתיד מוצלח יותר. אבל נפשו של 
נפתלי דוד, עם כל השמחה והאהבה שהעניק ליתומיו, היתה 
דופקת ומבעטת באותו מסך ברזל אכזרי, שואלת וזועקת: 
"איפה רחלי שלי, איפה בתי בשר מבשרי?".יש קול, אך אין 
עונה. השנים נתנו בהן אותותיו, אם כי שמחת החיים לא 

פגה ממנו. כאיילה שלוחה הוא רץ לכל דבר מצווה. מנחם 
חתנים  משמח  ומברכם,  חולים  מבקר  ומספידם,  אבלים 
למגוריהם.  ודואג  יתומים  משיא  לפניהם,  ורוקד  וכלות 
המפא"יניקים אהבו אותו, והוא אהב אותם בנעימות שלו, 
בחן הנסוך תדיר על פניו, בעיני התכלת העמוקות, שכל כך 
נעים היה לצלול לתוכן. מלאך אציל נפש היה האיש. ערב 
שידלובסקי  נחמן  אליו  הגיע  השקיעה,  לפני  קצת  אחד, 
מזכיר המועצה המקומית, וביקש ממנו טובה. "כבוד הרב, 
מיואשת  נורא  היא  ממארת.  במחלה  חולה  אחות  לי  יש 
ועצובה, לא מעלה חיוך על פניה. היא סובלת יסורי תופת 
ובקושי ישנה בלילות. עכשיו עלה על דעתה כי אין לה כמה 
מזוזות בביתה... ומי יודע אם הרב יתקין מזוזות אולי היא 
תבריא... ככה היא חושבת"."מצויין, מצווה גדולה" שמח רב 
נפתלי דוד. הוא הושיב את נחמן שידלובסקי על כסא עץ 
מזוזות  חמש  ובחר  תיקו,  את  פתח  ביתו,  במטבח  מיושן 
מהודרות. הוא הושיטן לנחמן. אחר כך פנה וחיטט בארגז 
הכלים ושלף פטיש ומסמרים..."לא צריך פטיש ומסמרים. 
מספיק המזוזות" הפטיר נחמן. "חלילה" חייך הרב נפתלי 
איך  מושלמת,  אותה  עושים  מצווה,  עושים  "אם  דוד 
אומרים – קומפלט, בלי שום חיסרון". נחמן יצא למכוניתו 
עם המזוזות הפטיש והמסמרים. "אמתין לך במכונית" אמר. 
אחרי 10 דקות יצא הרב נפתלי דוד ברניץ, כשהוא חבוש 
חגיגי  רחב-השוליים,  הגדול  ובכובעו  מהודרת  בחליפה 
לעילא ולעילא. "היי" שאל נחמן "שבת היום, הלוא אתה 
דומה לחתן ביום חופתו. מדוע?". "כן" ענה לו הרב "מצוות 
מזוזה לא פחות חשובה משבת ומועד. וכמו שמכבדים שבת 
ומועד, יש לכבד מצווה זו בכסות נאה". הם יצאו לדרך. 
המזוזות  ובידיו  ראשו,  על  כובעו  נאה,  בכסות  הוא 
את  פתחה  החולה  האשה  ומסמרים.  פטיש  המהודרות, 
הקב"ה"  של  בנים  "אנחנו  בשמים.  נצצו  כוכבים  הדלת. 
אמר לה "אנחנו מאמינים שהיסורים לטובה, והם בוודאי 
לגאולה  לשמחה  שלמה,  לבריאות  נזכה  ולבסוף  יחלפו, 
קרובה. דעי לך שמחלה, זו מחילה. כשהקב"ה רוצה למחול 
שיחפש  שיתעורר,  קטנה,  מחלה  לו  שולח  הוא  למישהו, 
אותו, שיכיר אותו, שידבר אליו, כמו ילד שאיבד את אביו. 
משפט,  אחרי  משפט  למילה,  ממילה  נפגשים".  הם  והנה 
הוא נסך בה אור פנימי ושמחה, ותקווה לרפואה שלמה 
ולעתיד יותר מאושר. "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקבוע 
מזוזה". היא הביטה בו מכה במסמרים. מברך את ביתה 
ובעלה וילדיה. היא נפעמה מהדרת לבושו, כאילו זה יום 
חתונתו ויום שמחת ליבו. היא חשה שהוא נוהג בה כבוד 
רב כמו שהיה נוהג בבתו.בפעם הראשונה היא נתקלת ברב, 
בהדרתו, בפשטותו, בתמימותו, במאור פניו הקורן. בנעימות 
שמחה  נורא  "אני  נפש.  המשובבות  המחיות,  מילותיו 
במזוזות... אני מודה לך מקרב לב, אני מרגישה שהן יוסיפו 
לי חיים ובריאות, שהן יוציאו אותי מאפילת המחלה אל 
אור ההחלמה"."אמן" ענה הרב. והיא חייכה חיוך ראשון 
לבין  "בינינו  וגוף.  נפש  יסורי  של  רבים  חודשים  אחרי 
עצמנו" אמר נחמן כשהיו בדרכם חזרה לעיירה. "המזוזות 
הן לא רופא, הן גם לא תרופה, למרות שיש להן חשיבות... 
וחוץ מזה היא חולה סופנית וקשה להניח שהמזוזות יבריאו 
אותה...". "יתכן, ידידי ר' נחמן" השיב לו הרב "אבל הלילה 
היא תישן בשמחה. הלילה היא תרדם מאושרת יותר. זכינו 
בת  היקרה  לאחותך  לה  נתנו  עצומה,  במצווה  נחמן  ר' 
לילה אחד של אושר עם תקווה ענקית לרפואה  ישראל, 
שלמה. היה שווה המאמץ שלי ושלך, כדי לגרום לנשמה של 
ידידי,  שמח  ואמונה...  אור  של  אחד  לילה  יהודית,  אשה 
שמח!". "כבוד הרב" אמר נחמן "לא שאלת אפילו מה שמה 
של אחותי החולה". "נכון, אין זה ממידת הצניעות לשאול 
אשה לשמה...". "שמה רחל, כבוד הרב. שמה רחל בת סוניה, 
הרב יעשה לה מי שברך". רקותיו של הרב נפתלי דוד ברניץ 
היכו בו. רחל בת סוניה-חיה, זו הלוא בתו. כאב עז פילח 
את רקותיו כאילו ברק שמימי חדר לליבו, והגעגועים לבתו 
העלומה בת ה- 4 כמו היכו אותו בסנוורים. "ר' נחמן ידידי, 
אתה לא תאמין, יש לי בת שנעלמה לפני 50 שנה אחרי 
מסך הברזל, שמה גם רחל, ושם אמה השם יקום דמה, 
את  פתח  הוא  נעצרה,  המכונית  שתק.  נחמן  סוניה-חיה". 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                            

כנראה  חודשים  ארבעה  בת  שלי  הנכדה 
נפלה, התנפח לה הראש, רצנו למיון ועשו 
לה אולטראסאונד וגילו סדק קטן בגולגולת. 
מכיון שזה מקום רגיש, אי אפשר לתפור או 
לעקוב  צריך  לעשות,  מה  אין  להדביק, 
ולראות איך זה יתפתח. מיד הזמנתי עבורה 
וישתבח  ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון 
הנפיחות  השם  ברוך  לה,  עבר  שמו...הכל 
ירדה והכל הסתדר, והיא יצאה בכלל סכנה. 

תודה השם! 
                                                                                                                    
סבתא מקרית גת 

לפני שלושה חודשים בערך  היתי צריכה 
לעשות טיפול מורכב של כתרים בשינים. 
כאן  מלחיץ אבל  הוא  שינים  טיפול  כל 
היה מדובר בטיפול יותר רחב. התקשרתי 
נפש”  “פדיון  והזמנתי  ינון”  ל”חסדי 
שבע”ה יעבור הכל בשלום. ללא תקלות. 
ובסיעתא דשמיא, הכל עבר בקלות וללא 

שום תקלה ברוך השם.
                                                                                                                                                          
ש. משדרות

היה לי מבחן מאד קשה, מטבעי אני נלחצת 
לפני מבחנים, וכאן זה היה עוד יותר מלחיץ. 
כמה זמן לפני המבחן כבר לא תפקדתי. עד 
שאבא שלי ראה את מצבי, והתקשר ל”חסדי 
המבחן.  לפני  נפש”  “פדיון  לי  שיעשו  ינון” 
התשובות  את  ראיתי  המבחן,  בתחילת 
אמרתי  אז  הלחץ,  את  להרגיש  והתחלתי 
והרב  זצוק”ל  ינון חורי  בזכות הצדיקים ר’ 
חירארי זצוק”ל, שזכותם תגן עלינו שאצליח 
במבחן. התחלתי לעבור על השאלות ולהקיף 
תשובות בלי לחשוב. לרוב לא עוברים את 
המבחן הזה בפעם הראשונה, וגם לא בציון 
גבוה. זה מאד קשה. ואני ישתבח שמו, בזכות 
הצדיקים ובזכות הפדיון שעשו לי, עברתי את 
המבחן בציון גבוה, כפי שרציתי, ואוכל לגשת 
למקצוע שרציתי. תודה לבורא עולם, שאני 
היד...ותודה  את  לי  החזיק  שממש  מרגישה 
לשליחיו הטובים...
בעילום שם

נפש”  “פדיון  עשיתי  כשנתיים,  לפני 
ב”חסדי ינון” עבור זרע בר קיימא לבן 
שלי ולכלתי, בעקבות הפדיון נולדה לי 
נכדה שהיא כבר בת כתשעה חודשים. 
בגלל טרדות החיים שכחתי לבשר. אין 
זכוי  ושבע”ה  להשם,  להודות  מילים 
הרבים יעמוד לזכותם ויביאו עוד בנים 

ובנות...בע”ה.
                                                                                                                                                 
בעילום שם

לנו  נולדה  טוב,  ובמזל  טובה  בשעה   
בארשת  התחלפה  שמחתנו  אבל  תינוקת, 
של דאגה עמוקה כשנודע לנו שהקטנטונת 
צריך  היה  בלב.  מום  עם  נולדה  הזאת 
“פדיון  עבורה  הזמנו  אז  ניתוח.  לעשות 
נפש” ב”חסדי ינון” בבקר הניתוח, וברוך 
השם, הניתוח עבר בהצלחה מרובה. אין 
עולם...תודה  לבורא  להודות  מילים  לנו 

אבא, ותודה לשליחיו הטובים...
בעילום שם

ידיים  לחצו  הם  להתייצב.  דוד  נפתלי  לרב  וסייע  הדלת 
בחמימות ונפרדו. צועד לאיטו פנה הרב לכוון ביתו, והבחין 
במכתב אחד בתוך תיבת הדואר "לכבוד הרב נפתלי דוד 
ברניץ". הוא קרע את המעטפה ושלף מתוכה דף שורות ובו 
אותיות ברוסית. "אבא שלי אבא יקר ואהוב, לא שכחתי 
אותך אף פעם במהלך 50 השנים, אני זוכרת אותך היטב 
היטב. אני אפילו זוכרת את הלילה בו נמלטנו מן הנאצים. 
אני גם זוכרת קצת את אמא... ואני שמחה לבשר לך אבא, 
אבא שלי, שמסך הברזל הורם בעבורנו, ובחודש הבא אגיע 
אליך לישראל. אוהבת ומתגעגעת רחלי". היהודי הענק הזה, 
קיבל באחרית  וחולים,  יתומים  חייו לשמח  שנהג מרבית 
ימיו את היתומה הקטנה שלו בחזרה, אם לילדים, סבתא 
לנכדים, והיא אשה יראת שמים לכל דבר. מנעי קולך רחל, 
מנעי קולך מבכי. מפלאי תמים דעות, אשר איננו מקפח 
שכרה של אף בריה עלי אדמות. היה זה בעבורו לילה אחד 

של אושר, אבל הפעם האושר שלו. 



אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה (לח,כא)
אלה פקודי-בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן לכסף ולזהב ולנחשת 

ונמנו כל כליו לכל עבודתו (רש”י)
מיד לאחר שהסתימה מלאכת המשכן עומד משה רבנו ומוסר לעם ישראל 
דין וחשבון על כל עבודה ומראה להם להיכן הפנו כל תרומותיהם. מה 
היתה הסיבה לכך? המדרש מבאר (ילקוט שמעוני שמות לח, רמז תטו) על 
הכתוב: “והיה כצאת משה אל האהל יקומו כל העם ונצבו איש פתח אהלו 
סוגי  שני  ישראל  בעם  שהיו  האהלה”,  באו  עד  משה  אחרי  והביטו 
‘מתבוננים’ אלו שדרשו אותו לשבח ואלו שדרשו אותו לגנאי: “רבי יצחק 
אומר, לשבח היו אומרים”’אשרי יולדתו של זה, כל ימיו הקדוש ברוך הוא 
מדבר עמו, כל ימיו הוא מושלם להקדוש ברוך הוא’. רבי חמא אמר, לגנאי 
היו אומרים:’ראה צוארו ראה שוקיו ראה כרעיו, אוכל משל יהודים שותה 
וחברו משיבו:’ריקה, אדם  יהודים’.  וכל מה שיש לו משל  יהודים,  משל 
ששלט על מלאכת המשכן, אין אתה מבקש שיהא עשיר?’ כיון ששמע משה 
כך, אמר להם:’חייכם, משהמשכן נגמר אני נותן לכם חשבון, שנאמר:אלה 
פקודי המשכן”. וקשה, איך יתכן שאנשים אמרו על משה רבנו שהוא גנב? 
ענינים  לפיו מתנהלים  יסוד, אשר  וכי במשוגעים עסקינן?! אלא, שישנו 
עצמו!  שלו  התוכן  פי  על  העולם,  את  רואה  אדם  והוא:  בעולם,  רבים 
הדברים נכונים גם לגבי תכנים עמוקים ופנימיים שיש באדם, וגם לגבי 
תכונות חיצוניות ואפילו עסוקי עבודה. ידידי הרב יוחנן דוד סלומון ספר 
לי כי לפני שנים רבות בשוק הערבי של יפו, הבחין בתופעה מענינת: הספר 
והסנדלר ישבו על שרפרפים בצדי הדרך, פטפטו ושתו קפה, והנה, ברגע 
שבו התקרב אליהם הופנו מבטיהם לשני כוונים שונים: הסנדלר הביט 
הסיבה  מהי  הבנתי  אחד  רגע  כעבור  למעלה.  הביט  הספר  ואלו  למטה 
שערותיו,  אל  מביט  מיד  הוא  אדם  רואה  כשהספר  ידידי,  לכך-אמר 
וכשהסנדלר רואה אדם מיד הוא רואה את מנעליו...נסו להכניס לאותו בית 
כנסת נגר וחשמלאי-ועד מהרה תוכחו לראות שהנגר יאמר מיד מה מצבם 
של השולחנות והספסלים, ואלו החשמלאי ימסור דווח על מצב התאורה, 
וכל זאת מבלי שהשנים ישאלו בענינים אלו כלל וכלל! מורי ורבי, רבי 
מרדכי מן זצ”ל הסביר פעם את הסיבה לכך שתינוק מכניס לפיו כל דבר, 
זקוק  הוא  שונים:  מצרכים  מורכב  מבוגר  אדם  של  עולמו  אמר:  וכך 
לספרים, כדי ללמוד, לאכול- כדי לאכול, לבגדים-כדי ללבוש אותם, וכן 
הלאה והלאה, והוא מבין שכל דבר נועד למלא אחד מן הצרכים המגונים 
שיש לו. אולם תינוק, שהוא בעל תפיסת עולם מצומצמת מודע לצורך אחד 
ויחיד שמניע אותו בכל מעשיו: הצורך לאכול, ולפי נקודת המבט הזו הוא 
בוחן כל דבר שמתגלגל לידיו. משום כך, כאשר הוא מחזיק בידו בגד, ברור 
לו שהוא נברא כדי לאכול אותו, ולכן הוא ממהר להכניסו לפיו, כמו כן 
המשחק נועד בדיוק לשם ענין זה, ולכן הדבר הראוי ביותר לעשות לו הוא 
לטעום אותו...להבדיל בין קודש לחול, אנו מוצאים שגדולי עולם, אשר כל 
עסוקיהם בעניי למוד, רואים בכל התרחשות סביבם-הפשרות ללמוד משהו. 
רבי חיים קניבסקי שליט”א,  בנו,  זצ”ל הלך בערב סוכות עם  הסטיפלר 
לקטוף סכך ליד הירקון. לפתע קרא הסטיפלר לבנו שיבוא מהר, כשהגיע 
רבי חיים הראה לו הסטיפלר את הירוקת שעל פני המים ואמר לו: הנה, 
זוהי כונת המשנה (שבת ב,א)”ולא בירוקה שעל פני המים”...מאחר שכל 
ראשו מונח היה בעניני למוד,הוא ראה את כל העולם כולו בעינים של 
לימוד’. מעשה דומה ארע גם אצל רבי יחזקאל לונשטין זצ”ל. באחד הימים 
קבל משלוח מיוחד מארצות הברית-פרימוס. היתה זו מתנה נאה, שנועדה 
המכשיר.  להרכבת  התגיסו  ותלמידיו  בפתיליה,  הבישול  קשיי  את  להקל 
המלאכה היתה מסובכת מכפי שחשבו, וזמן רב טרחו בענין זה, כששמע 
זאת רבי יחזקאל הגיב:” חפשו בקופסא, כנראה שיש שם דף הוראות”. 
ואכן, התלמידים חפשו היטב יד שמצאו את דף ההוראות המדובר ובשרו 
לרבם: ”מצאנו”. באותו רגע קפץ רבי יחזקאל מכסאו ואמר:”הרי לנו ראיה 
מהר  והוא  משתוממים,  בו  הביטו  התלמידים  היא”.  השמים  מן  שתורה 
להסביר:”את הפרימוס לא שולחים ללא דף הוראות, ועל אחת כמה וכמה 
שהקב”ה שברא את העולם כולו יצרף לו ‘דף הוראות’ שבו יסביר כיצד 
יש להשתמש בו, על כרחך שהתורה היא דף ההוראות מן השמים שנועד      

להסביר לנו כיצד להתנהג”.  (ומתוק האור)

לרב נפתלי דוד ברניץ לא היו ילדים. בעצם זה לא מדוייק. 
היתה לו בת אחת יחידה, אבל היא לא היתה בהישג יד, 
בתו רחל. היא – כנראה – התגוררה לה אי-שם מאחורי 
מסך הברזל הכבד שירד על בריה"מ הקומוניסטית שניתקה 
עצמה מן העולם החופשי, ובאותה נשימה חטפה לנפתלי 
דוד את בתו התינוקת היחידה והאהובה. השנים חלפו, לא 
בעצלתיים, צורבות ושורטות את בשרו החי, הגעגועים לא 
הגלידו, כי אין תרופה לגעגועים, הנפש מיאנה להינחם כי 
אין נחמה כשלא יודעים, ויעקב אבינו הוא עדות חיה לכך. 
50 שנים חלפו נפתלי דוד הוא כבר מחנך ורב חשוב, נשוי 
בשנית, אבל לא נולדו ילדים. ורחל עדיין שם רחוק רחוק 
מבלי סימן חיים, מבלי אות אחת קטנה. "האם אעזוב את 
העולם מבלי לדעת מה עלה בגורלה של רחל בתי היחידה? 
לה  נולדו  האם  נישאה?  האם   ,54 בת  אשה  היא  היום 
ילדים? האם יש לי דור המשך?. תהיות ושאלות ענק אלו 
פילחו את ליבו של הרב הישיש מבלי מענה, מבלי סימן 
צעדו  היה כבד מנשוא. הם  חיים. מסך הברזל  זעיר של 
שלושתם עם עוד אלפי יהודים בדרך ארוכה לכוון מחנה 
התינוקת  ושברירי.  דק  ההבדל  או מחנה השמדה.  עבודה 
רחל היתה ישובה על כתפיו, אשתו סוניה-חיה היתה רעבה 
ותשושה, אותות המאמץ ניכרו בה. היא לא עמדה בקצב. 
בה  בעטו  הם  סבלנות.  חסרי  היו  הנאצים  החיילים 
כוחות  בה  ונסך  לעודדה,  ניסה  דוד  נפתלי  באכזריות. 
הכריעו  הכבדה,  הצינה  הרעב,  קצר.  לזמן  אך  מחודשים, 
אותה והיא נפלה ארצה. יריה!!! ועוד יריה! לעיניו ולעיני 
בתו נרצחה האם והאשה הקדושה הי"ד סוניה-חיה, בידיהם 
של חיות הטרף. "תמשיך לנוע כלב יהודי" נבח עליו הנאצי 
המשיך  והוא  לעיניך".  בתך  את  גם  נרצח  תסתובב  "אם 
לצעוד, בוכה, מתאבל, שבר כלי, אבל עם הנחמה הקטנה 
והיפה על כתפיו, רחל. אשה אין לו, בת ברוך השם, יש לו. 
עדיין. באישון לילה הוא התעורר כיסה את רחל הקטנה 
במעילו, ושעט לעבר היער. השומר הנאצי לא הבחין בו. 
נפתלי דוד ידע את הנתיב לכוון רוסיה, ובמשך שבועיים 
ימים, קפוא מקור, רעב, לועס עשבים, הצליח להבריח את 
הגבול לרוסיה, לשחד עגלון רוסי ולהגיע לעיירה בורנסאו, 
שם התגוררו כמה מבני משפחתו. הם טיפלו בו וברחל עד 
שהתאוששו. שנה אחר כך הסתיימה המלחמה. "אני נוסע 
לארץ ישראל" אמר נפתלי דוד לבני המשפחה. "חבל, רחל 
עד  יודע,  ומי  הדרך.  בתלאות  תעמוד  ולא  מדי  קטנה 
לבדך  סע  ולסבול.  לרעוב  עלולה  היא  בישראל  שתסתדר 
ואחרי שתעמוד על רגליך, נשלח אותה אליך" הציעו. נפתלי 
ועלה  סרטיפקט  השיג  הגורלית,  ההצעה  את  קיבל  דוד 
ארצה. זמן קצר אחר כך ירד מסך הברזל ורחלי הקטנה 
כבר לא צמחה לנגד עיניו. כל הזמן היא בת ארבע, למרות 
שהיא כבר בת 54, ומי יזכה, אם בכלל לראותה. מסך של 
רוע סמיך, הפריד בין האב לבתו. אהבתו לילדים לא ידעה 
גבול. במיוחד יתומים. "גם לי יש בת יתומה" הרהר. בעשר 
אצבעות, בלוק אחרי בלוק מרצפת ועוד מרצפת, הוקם לו 
בית ספר קטן, וצריף עץ רחב ידיים ששימש כפנימיה. חברי 
הצעיר  הרב  את  מאד  העריכו  המפא"יניקית  המושבה 
שהביא למעונו עשרות יתומים ניצולי שואה, והעניק להם 
פינה חמה חיבוקים, ואהבה עד אין קץ. לאמיתו של דבר 
ביתו הפרטי היה בית הספר... וניחוח התבשילים העלה חן 
וסומק בפניהם של אומללים אלה, שידעו רדיפות ושכול. 
העזר כנגדו, רוחמה, אף היא ניצולת שואה, מסרה נפשה 
היתה  היא  כבעלה.  נחישות  באותה  ילדים  אותם  למען 
האמא, הוא האבא. וביחד הם שימשו כמיגדלור התקווה 
למעשה  היו  הללו  היתומים  אלה.  קטנים  יתומים  של 
ילדיהם, בבחינת כל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו 
הכתוב כאילו ילדו. השנים נקפו, והרב נפתלי דוד ברניץ 
שחוו  ילדים  ככולם  רובם  ילדים,  של  דורות  גידל  כבר 
מצוקות, רדיפות, עוני, וחשו על בשרם סיכונים ומכאובים. 
שם במעונם המלטף של נפתלי דוד ורוחמה הם מצאו מזור, 
אור, וחופנים של תקוות לעתיד מוצלח יותר. אבל נפשו של 
נפתלי דוד, עם כל השמחה והאהבה שהעניק ליתומיו, היתה 
דופקת ומבעטת באותו מסך ברזל אכזרי, שואלת וזועקת: 
"איפה רחלי שלי, איפה בתי בשר מבשרי?".יש קול, אך אין 
עונה. השנים נתנו בהן אותותיו, אם כי שמחת החיים לא 

פגה ממנו. כאיילה שלוחה הוא רץ לכל דבר מצווה. מנחם 
חתנים  משמח  ומברכם,  חולים  מבקר  ומספידם,  אבלים 
למגוריהם.  ודואג  יתומים  משיא  לפניהם,  ורוקד  וכלות 
המפא"יניקים אהבו אותו, והוא אהב אותם בנעימות שלו, 
בחן הנסוך תדיר על פניו, בעיני התכלת העמוקות, שכל כך 
נעים היה לצלול לתוכן. מלאך אציל נפש היה האיש. ערב 
שידלובסקי  נחמן  אליו  הגיע  השקיעה,  לפני  קצת  אחד, 
מזכיר המועצה המקומית, וביקש ממנו טובה. "כבוד הרב, 
מיואשת  נורא  היא  ממארת.  במחלה  חולה  אחות  לי  יש 
ועצובה, לא מעלה חיוך על פניה. היא סובלת יסורי תופת 
ובקושי ישנה בלילות. עכשיו עלה על דעתה כי אין לה כמה 
מזוזות בביתה... ומי יודע אם הרב יתקין מזוזות אולי היא 
תבריא... ככה היא חושבת"."מצויין, מצווה גדולה" שמח רב 
נפתלי דוד. הוא הושיב את נחמן שידלובסקי על כסא עץ 
מזוזות  חמש  ובחר  תיקו,  את  פתח  ביתו,  במטבח  מיושן 
מהודרות. הוא הושיטן לנחמן. אחר כך פנה וחיטט בארגז 
הכלים ושלף פטיש ומסמרים..."לא צריך פטיש ומסמרים. 
מספיק המזוזות" הפטיר נחמן. "חלילה" חייך הרב נפתלי 
איך  מושלמת,  אותה  עושים  מצווה,  עושים  "אם  דוד 
אומרים – קומפלט, בלי שום חיסרון". נחמן יצא למכוניתו 
עם המזוזות הפטיש והמסמרים. "אמתין לך במכונית" אמר. 
אחרי 10 דקות יצא הרב נפתלי דוד ברניץ, כשהוא חבוש 
חגיגי  רחב-השוליים,  הגדול  ובכובעו  מהודרת  בחליפה 
לעילא ולעילא. "היי" שאל נחמן "שבת היום, הלוא אתה 
דומה לחתן ביום חופתו. מדוע?". "כן" ענה לו הרב "מצוות 
מזוזה לא פחות חשובה משבת ומועד. וכמו שמכבדים שבת 
ומועד, יש לכבד מצווה זו בכסות נאה". הם יצאו לדרך. 
המזוזות  ובידיו  ראשו,  על  כובעו  נאה,  בכסות  הוא 
את  פתחה  החולה  האשה  ומסמרים.  פטיש  המהודרות, 
הקב"ה"  של  בנים  "אנחנו  בשמים.  נצצו  כוכבים  הדלת. 
אמר לה "אנחנו מאמינים שהיסורים לטובה, והם בוודאי 
לגאולה  לשמחה  שלמה,  לבריאות  נזכה  ולבסוף  יחלפו, 
קרובה. דעי לך שמחלה, זו מחילה. כשהקב"ה רוצה למחול 
שיחפש  שיתעורר,  קטנה,  מחלה  לו  שולח  הוא  למישהו, 
אותו, שיכיר אותו, שידבר אליו, כמו ילד שאיבד את אביו. 
משפט,  אחרי  משפט  למילה,  ממילה  נפגשים".  הם  והנה 
הוא נסך בה אור פנימי ושמחה, ותקווה לרפואה שלמה 
ולעתיד יותר מאושר. "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקבוע 
מזוזה". היא הביטה בו מכה במסמרים. מברך את ביתה 
ובעלה וילדיה. היא נפעמה מהדרת לבושו, כאילו זה יום 
חתונתו ויום שמחת ליבו. היא חשה שהוא נוהג בה כבוד 
רב כמו שהיה נוהג בבתו.בפעם הראשונה היא נתקלת ברב, 
בהדרתו, בפשטותו, בתמימותו, במאור פניו הקורן. בנעימות 
שמחה  נורא  "אני  נפש.  המשובבות  המחיות,  מילותיו 
במזוזות... אני מודה לך מקרב לב, אני מרגישה שהן יוסיפו 
לי חיים ובריאות, שהן יוציאו אותי מאפילת המחלה אל 
אור ההחלמה"."אמן" ענה הרב. והיא חייכה חיוך ראשון 
לבין  "בינינו  וגוף.  נפש  יסורי  של  רבים  חודשים  אחרי 
עצמנו" אמר נחמן כשהיו בדרכם חזרה לעיירה. "המזוזות 
הן לא רופא, הן גם לא תרופה, למרות שיש להן חשיבות... 
וחוץ מזה היא חולה סופנית וקשה להניח שהמזוזות יבריאו 
אותה...". "יתכן, ידידי ר' נחמן" השיב לו הרב "אבל הלילה 
היא תישן בשמחה. הלילה היא תרדם מאושרת יותר. זכינו 
בת  היקרה  לאחותך  לה  נתנו  עצומה,  במצווה  נחמן  ר' 
לילה אחד של אושר עם תקווה ענקית לרפואה  ישראל, 
שלמה. היה שווה המאמץ שלי ושלך, כדי לגרום לנשמה של 
ידידי,  שמח  ואמונה...  אור  של  אחד  לילה  יהודית,  אשה 
שמח!". "כבוד הרב" אמר נחמן "לא שאלת אפילו מה שמה 
של אחותי החולה". "נכון, אין זה ממידת הצניעות לשאול 
אשה לשמה...". "שמה רחל, כבוד הרב. שמה רחל בת סוניה, 
הרב יעשה לה מי שברך". רקותיו של הרב נפתלי דוד ברניץ 
היכו בו. רחל בת סוניה-חיה, זו הלוא בתו. כאב עז פילח 
את רקותיו כאילו ברק שמימי חדר לליבו, והגעגועים לבתו 
העלומה בת ה- 4 כמו היכו אותו בסנוורים. "ר' נחמן ידידי, 
אתה לא תאמין, יש לי בת שנעלמה לפני 50 שנה אחרי 
מסך הברזל, שמה גם רחל, ושם אמה השם יקום דמה, 
את  פתח  הוא  נעצרה,  המכונית  שתק.  נחמן  סוניה-חיה". 

 

המשך סיפור השבוע
ידיים  לחצו  הם  להתייצב.  דוד  נפתלי  לרב  וסייע  הדלת 
בחמימות ונפרדו. צועד לאיטו פנה הרב לכוון ביתו, והבחין 
במכתב אחד בתוך תיבת הדואר "לכבוד הרב נפתלי דוד 
ברניץ". הוא קרע את המעטפה ושלף מתוכה דף שורות ובו 
אותיות ברוסית. "אבא שלי אבא יקר ואהוב, לא שכחתי 
אותך אף פעם במהלך 50 השנים, אני זוכרת אותך היטב 
היטב. אני אפילו זוכרת את הלילה בו נמלטנו מן הנאצים. 
אני גם זוכרת קצת את אמא... ואני שמחה לבשר לך אבא, 
אבא שלי, שמסך הברזל הורם בעבורנו, ובחודש הבא אגיע 
אליך לישראל. אוהבת ומתגעגעת רחלי". היהודי הענק הזה, 
קיבל באחרית  וחולים,  יתומים  חייו לשמח  שנהג מרבית 
ימיו את היתומה הקטנה שלו בחזרה, אם לילדים, סבתא 
לנכדים, והיא אשה יראת שמים לכל דבר. מנעי קולך רחל, 
מנעי קולך מבכי. מפלאי תמים דעות, אשר איננו מקפח 
שכרה של אף בריה עלי אדמות. היה זה בעבורו לילה אחד 

של אושר, אבל הפעם האושר שלו. 
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