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ד"בס

  א"תשע 'אדר ב 'ו קראיופרשת 
  

  עשה מה שמוטל עליך
  

  "אליו מאהל מועד לאמר' אל משה וידבר ה אויקר"

אלא אמרו ". ויקרא אל משה"ומהו ההקדמה ' אליו וגו' שהיה צריך לכתוב רק וידבר ה קשה לכאורה

ל והיה משה כביכו, והיתה שמחה גדולה 'וכו" ויקם משה את המשכן"ש "רבותינו שאחרי שנבנה המשכן כמ

 ,ה עשה לי משכן"משה שאמר לו הקב" ):כאן(ל מדרש תנחומא "וז. ה"ואז מיד קראו הקב, עומד בחוץ

ולא יכול משה "שנאמר , והיה עומד מבחוץ והיה מתיירא לבוא אל אוהל מועד, ועמד ונזדרז ועשה משכן

. פניםבה אינו דין שמשה שעשה את המשכן יהא עומד במחוץ ואני מ"אמר הקב. "לבוא אל אוהל מועד

ולא יכול ):"ב"ויקרא ג ע' פ(וכן כתוב בזוהר  ".ויקרא אל משה"לפיכך כתוב  ,אלא הריני קורא אותו שיכנס

מיד ויקרא אל  ואיהו לבר, ומה על ידא דמשה אתקם, ה כך אמר"כד חמא הקב, משה לבוא אל אוהל מועד

   ?לא ידע שמשה בחוץ שפתאום אמר כן ה"וכי הקב ,וזה צריך להבין ".משה

פעל ועשה  ,כי ימצא שאדם עמל כל כך בדבר פלוני ":חיזוק בדרכי החיים" מזאת אפשר ללמוד .אכן

, ואין איש שם על לב. רב פעלים, בקיצור, בענינים מגוונים, באיזורים שונים ,רבות ונצורות בקרב רבים

 אבל יוצר הכל . יופ שבני אנוש אין מעריכים פועליו ומעש"אע, אפס. אין מכירים בטובתו. כאילו אינו קיים

ויתן לו שכרו  , יגביהנו  ,בבא הזמן , ואכן .אותו  ומנסה .נעלם ממנו דבר ואין ,הכל יודע ,מלמעלה מביט 

  .כגדול כקטן פעולותיו ומעשיו על כל  מושלם

 .ולחיוך של זולתינו, דם ולהכאה על שכמנואל לנו לקוות לטובת בשר ו בהזדמן לנו כל פועל טוב ,ולכן

יתן לכל איש כדרכיו וכפרי  ואל אמת שפעולתו אמת, ובאהבת ישראל עלינו לעשות הטוב בעיני האל

  .מעלליו

כי לפעמים אדם עושה מצוות בינו לבין . הן בפעולות ומצוות ומעשים טובים, בזיכוי הרבים, הן, זהדבר ו

 ומתרפה, ו"ח שומתייא, ואין, בו וימלא כל חסרונותיוכל משאלות ל ה ימלא"שהקב, וסבור היה. קונו

איה " :בו באמור אליו כל היוםי לחישה של יצר הרע לאוזניו ולתוכן ל"ע, שמים ובמצוות ומהתורה במלאכת

  .וכהנה דברים אשר לא כן! ?"זו תורה וזו שכרה" :או". היךאל

וסוף הכבוד  ,בובכל ל להמשיך בעבודת קונוחזק אדרבא חזק וית. בו להמההאדם לבלתי ישית לועל 

  .לבוא

  ! בת שלום ומבורךש
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". מחצית השקל"היה מצות עשה ליתן , שהיה המקדש בזמן
. )א"פ(ם בהלכות שקלים "ש הרמב"כמ, נוהג ובזמן הזה אין

  . אמנם יש פוסקים שכתבו ליתן גם בזמן הזה
.היום' מנהג'וכך ה

  .יחד עם הגליון לפורים, בגליון הבאה "ת יופיע אי"מדור השו
 למערכתבהקדם ניתן לפנות "ימי קודש"להנצחה בגליון
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