
 

 

   זיישי בן פהרב  | קהל פקודיוי

 בס"ד 

 השבת נוציא בעז"ה שני ספרי תורה ובשניהם נקרא על תאריך מיוחד והוא ר"ח ניסן.

 בפרשת פקודי משה רבנו מצווה להקים את המשכן: 

ד"  ָֽ ֶהל מֹוע  ן א ֹ֥ ַכׁ֖ ים ֶאת־ִמׁשְּ ִקִ֕ ֶדׁש תָּ ד ַלח ֹ֑ ָ֣ ֶאחָּ ֹון בְּ ִראׁשׁ֖ ָֽ ֶדׁש הָּ יֹום־ַהח ֹ֥  " בְּ

י ואף בפועל עושה זאת: "  ִהִ֞ ןַויְּ ָֽ כָּ ם ַהִמׁשְּ ֶדׁש הּוַקׁ֖ ד ַלח ֹ֑ ָ֣ ֶאחָּ ית בְּ ִנׁ֖ ֹ֥ה ַהש  נָּ ֹון ַבשָּ ִראׁשׁ֛ ָֽ ֶדׁש הָּ  "ַבח ֹ֧

 ורגע לפני יציאת מצרים אנו מצווים על קידוש החודש:  

ה"  ָֽ נָּ י ַהשָּ ׁ֖ ׁש  ׇחדְּ ם לְּ ֶכֶ֔ ֹון הּו֙א לָּ ים ִראׁשֹ֥ ִׁשֹ֑ אׁש ֳחדָּ ֶכׁ֖ם ר ָ֣ ה לָּ ֶדׁש ַהֶזׁ֛  "ַהח ֹ֧

דש האביב" וניתן היה לחשוב כי הפריחה וההתחדשות הם סוף  כידוע חודש ניסן נקרא "חו

 העשייה וזמן למנוחה. אך מלמדת אותנו התורה כי חודש ניסן הוא חודש של עבודה :  

ֶדׁש ַהֶזה "  ה ַהז את ַבח  דָּ ֲעב  תָּ ֶאת הָּ ַבדְּ עָּ  "  .וְּ

ורמים  ההתחדשות והצמיחה תלויים בעבודה תמידית, כשאין צמיחה יש החמצה ומים שאינם ז

 הופכים לגב מעופש ומסריח.

מטרתה של יציאת מצרים אינה שננוח מעבודת מצרים אלא שנעבוד את ד'  והקמת המשכן 

 איננה סיום התהליך כי אם התחלה של עבודת התמיד.

בֹודבמעמד הר סיני עם ישראל אינו עושה דבר ולכן הענן נשאר על ההר "  ן כְּ כ ֹּ֤ י  ד' ַוִיׁשְּ ר ִסיַנֶ֔ ַעל־ַהָ֣

יםוַ  ֶׁשת יִָּמֹ֑ ָ֣ ָׁ֖֖ן ׁש  נָּ עָּ הּו ֶהָֽ ֹ֥ ַכס   ..." יְּ

ואילו בסוף פרשתנו בזכות עשייה רבה )מוזמנים לספור כמה פעמים נאמר עשייה במעשה 

 המשכן( של עם ישראל הענן יורד מההר מכסה את אוהל מועד והשכינה שורה במחנה ישראל. 

ינו לעבודה ולא חלילה , נצא בקרוב לחופש בכדי לחדש כוחותבעז"ה נתחזק איש איש עבודתו

 נעבוד בכדי לצאת לחופש. 

ומתוך עבודתנו בשמחה נזכה בקרוב להתגשמות נבואתו של יחזקאל המתארת את בניין הבית 

 השלישי שאף הוא יהיה בר"ח ניסן.

אתָּ ֶאת ַהמִ "  ִחט  ִמים וְּ ר תָּ קָּ ֶדׁש ִתַקח ַפר ֶבן בָּ ד ַלח  ֶאחָּ ִראׁשֹון בְּ ַמר ה' אלהים בָּ ה אָּ ׁשכ  דָּ  "קְּ

 

 שבת שלום, 

 בנגב ראש ישיבת רגבים


