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 המלך                                                        פקודיפרשת                תורת                                        

 והישרות שקיפותחובת ה
ן יְ֤פקּוד   לֶּה֣א  ( כא)פרק לח  פקודי פרשת ְשכָּ ְשכַ  ַ֙המִּ ד   ן֣מִּ ע  ַק  רֲ֥אשֶּ  ֔תהָּ יִּ  ֲ֙עֹבַדת ֑הֹמשֶּ  ֣יַעל־פִּ  ד֖פ  מָּ  ְ֙בַיד םַ֔הְלוִּ יתָּ ן־ַאֲהרֹ  ר֔אִִּֽ  ן֖בִֶּֽ
ן  :ַהֹכה ִֽ

' ר פתח כך, המשכן פקודי ואלה[ כא, לח] א א סימן נא פרשה פקודי פרשת( וילנא) רבה שמותוהנה מבואר במדרש 
 על ברכות יאמב הוא ברוך הקדוש נאמן שהוא מי כל מוצא אתה ברכות רב אמונות איש( כח משלי) אבא בר תנחומא

( יב במדבר) שנאמר, הוא ברוך הקדוש של נאמנו שהוא משה זה אמונות איש, ינקה לא להעשיר ואץ נאמן שאינו מי, ידיו
 לפי מתברכים היו עליהם גזבר שהיה הדברים שכל ברכות רב אמונות איש הוי, הוא נאמן ביתי בכל משה עבדי כן לא

בן עוזיאל  יונתן וכן תרגם בתרגום .כא סימן לח פרק פקודי פרשת שמות( טוב לקח) זוטרתא פסיקתאוכן ב ,נאמן שהוא
 .כא פסוק לח פרק פקודי פרשת שמות י"רשוכן פ בפסוק.

 השאלה:
ויש לשאול הכיצד משה רבנו נצרך לכך להעביר דו"ח על כל תרומות עם ישראל לבניית המשכן וכי יעלה על הדעת שמשה 

ואחרי עדות  ,הוא נאמן ביתי בכל משה עבדי כן לא( יב במדבר)רבנו לקח כסף מתרומות ישראל הלא עליו אמר הקב"ה 
 ?עד שהתורה מאריכה וכותבת על כך שנראה אך למותר הוא השי"ת האם יש מקום לאיזה חשש

 השקפת עולם:
כאשר אנשי ציבור  אחת הדוגמאותוהדבר בא לידי ביטוי  ,ציבוריתות וישרו לחוסר שקיפות נעדים אנו בתקופתנו לצער

יפות ואף להתנהל כבשלהם בחוסר שקמכוח הצבעת הציבור עבורו, מנצלים את תפקידם ומעמדם הציבורי שקיבלו 
מעבר לכך, הדבר נובע מחוסר אמונה ומתוך ההנחה שאם לא עכשיו אמיתי ובכדי להעשיר צריך לנצל את תקופת 

נו רואות עד כמה נופלים ברשת יצרם יאולם לו חכמו ישכילו זאת כי סוף גנב לתליה כאשר עינ התפקיד לעת מצא,
שפחתם ובני ביתם ואך גם זאת גורמים לחילול שם ולבסוף נתפסים כדגים בחכה בקלקלתם ומבזים את מעמדם ואת מ

שמים ברבים אשר לא יכופר כי אם במיתת האדם כהגדרת חז"ל, ונמשלו לאחד ממשלי השועלים אשר נותר בידינו כעין 
אך הוא היה גדור מכל עבר  ף נגלה לנגד עיניו כרם ענביםאותו שועל שהסתובב ברעב מחוסר כל במשך כמה ימים ולבסו

אולם למזלו בהיותו צם כמה ימים הוא רזה מאוד עדי ביכולתו להיכנס דרך  ,פש ומצא שישנה רק פירצה קטנה מאודוחי
אותה פירצה, וכאשר נכנס אורו עיניו מהשפע שנגלה לנגד עיניו והתחיל לאכול במשך כמה ימים עדי החזיר את כל 

מהמקום שלא יתפס על ידי בעליו של המקום והחליט שהוא צריך לברוח  ,משקלו אשר איבד ואף יותר מכך השמין
ולא נותר ברירה  ,ותהיה אחריתו מרה, אולם כאשר רצה לצאת לא הצליח כי הפירצה אשר נכנס בה היית קטנה מאוד

הצטער שלבסוף  אך ,בידו אלא לצום שוב כמה ימים עדי יחזור להיות רזה כבכניסתו לכרם ורק כך הצליח לצאת מהכרם
גם כל אשר עושה ממון ולא ביושר כבר ורזה יצא כך שכל עמלו שלא ביושר היה עמל לריק ולבהלה.  רזה ורעב נכנס ורעב

ה֥עֹ  דָ֔ילָ  אְ֣וֹל֙ ָדַגר אֹ֤קר   יא פסוק יז פרק ירמיהואמר עליו הנביא  ר֖עֹ  שֶׂ ל ֥הִיְהיֶׂ  וֹ ּ֖וְבַאֲחִרית ּנּוַ֔יַעְזבֶׂ ֙ ָיָמיו ֤יַבֲחצִ  טְ֑בִמְשפָ  אְ֣וֹל שֶׂ  :ָנָבָֽ
בפרט בתקופתנו כאשר תן לחכם ויוסיף לקח כי כך הדבר נוגע לכל אדם בעסקיו או בניהול כספי בתי כנסיות וכדומא וו

באיצטלה  להחזיק התורה ולומדיה בדרכים לא ישרותנופלים ברשת יצרם טועים וולצערנו  ישנם אשר מחזיקים תורה 
שהדבר נעשה למען התורה ולומדיה, ואין טעות גדולה מזו אשר מתיימרים להחזיק את התורה בדרכים עקלקלות 

נמשלו כאותו כפרי שבפעם הראשונה שראה רכבת עם קטר שסוחבת הרבה קרונות ולסייע לקב"ה להחזיק התורה, 
עשה שצריך לעזור לדחוף את הרכבת ולכן ירד והתחיל לדחוף מאחור ובדמיונו הכפרי והתחילה לנסוע לאט לאט חשב ו

אינם אלא מקטני והטפשי חשב שהוא מצליח לסייע בידי הקטר לנסוע יותר מהר, כך המחפשים דרכים שאינם ישרות 
זו  י אין המטרה מקדשת את האמצעים ולאכי הארון נושא את נושאיו, מה גם שאין בתורה זו סייעתא דשמייא כאמנה 

דרכה של תורה, ואדרבא מהנהגת גדולי ישראל מאז ומתמיד הקפידו לא להשתמש להחזקת התורה אלא בכסף זך 
, בהיות ואין ברכה באותה תורה כי היא וטהור מכל סייג של איסור והדומה לו כמו שמן זית זך שרק הוא כתית למאור

ייבים ללכת בדרך וכן האדם בעסקיו כל אחד בתפקידו אשר פעמים רבות חושב שבשביל להצליח ח מצוה הבאה בעבירה.
עקלקלה שלא ביושר ובזה יראה הצלחה ויעפיל לפיסגה, אך עלינו לדעת כי אין שורה בו הברכה אלא האדם ביושרו 

 רביושקיפותו הוא המתברך במעשה ידיו ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, וכבר אמר רבנו הקדוש בפרקי אבות פ"ב מ"א 
 .האדם מן לו ותפארת לעושה תפארת שהיא כל האדם לו שיבור ישרה דרך איזוהי אומר

 והישרות לאלפנו על חובת השקיפות דרכו של משה רבנו
לזאת באה פרשתנו ללמדנו כיצד משה רבנו נהג כמנהיג כלל ישראל למרות היותו מוציאם ממצרים בעשיית נסים 

רותו לאחר יסאיתו ואת מ ל פה ראו שהשם מדברונפלאות כשליחו של הקב"ה ואף גם זאת עלה לקבל את התורה ופה א
ני נא מספרך, ויותר מכך לאחר קריעת ים סוף כאשר ראל מגזירת הכליה ואמר אם אין מחחטא העגל כדי להציל את יש

הים פלט את המצרים ורכושם לשפת הים עדי כלל ישראל העשירו מאוד והקטן שבהן נשא עשרה חמורים מלאים כסף 
 ,ואילו משה רבנו נאמר עליו חכם לב יקח מצות ועזב כל העושר ועסק בעצמות יוסף ,ולה ביזת היםוזהב כמ"ש חז"ל גד

התורה אלה פיקודי  תהראת לדעת כי הוכיח את עצמו עד כמה אינו להוט אחרי הכסף לעומת מצוות ולמרות הכל כותב
וי וחשבון ספר כי שכח משה את המשכן שמשה רבנו פירסם דו"ח על כל התרומות ומה הושקע במשכן, עד שהמדרש מ

והיה מודאג כיצד יוכל להסביר לישראל על החסר והראה לו הקב"ה וא"ו לרמז לו ונזכר בווין ובכך רגעה נפשו  העמודים
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כי רק בדרך זו  ובישרות ונאמנות להיות נקי, ובכך מלמדנו כיצד ראוי למנהיג ולכל איש ציבור לנהוג בשקיפות מלאה

לכל  ולכך מנהג חלק מקהלות ישראל לעשות מי שברך    .ושורה הברכה וההצלחה כדברי חז"ל בורקונים את אימון הצי
עֹוְסִקים ִמי ְוָכלהקהל אחרי קריאת התורה ובו מוסיפים במיוחד קטע לפרנסי הקהל ואנשי ציבור ובו נאמר  י שֶׂ  ְבָצְרכ 

ֱאמּוָנה ִצבּור  אמונה שקיפות וישרות שאינם ראויים לברכה.להדגיש ולהוציא מהכלל העוסקים בציבור שלא ב .בֶׂ
 מעשה עם ריו"ט אלגזי זצ"ל:

הם להיות שד"ר לטובת עניי ירושלים ובכל מקום אשר עלה בגורלו כמנהג הימים ה אלגזי זצ"ל י"טהמהרומסופר על 
פנה לרב העיר שהיה רבי פנחס הורביץ  קפורטשם פנה לציבור, בהגיעו לקהילת פרנשהגיע פתח ביקורו בבית רב העיר ומ

ידו החת"ם סופר ובסיום ולאחר מכן דרש ברבים בהשתתפות רב העיר ועוד גדולי ישראל בניהם רבי נתן אדלר ותלמ
דרשתו פנה לעזרת הציבור למען עניי ירושלים והציבור נענה בעין יפה והיה יהודי אחד שנתן תרומה גדולה מיוחדת שק 

שראל לפני הפרידה הגיש המהרי"ט אלגזי את אותה תרומה גדולה שבשקית דולי ימלא מטבעות, כאשר נפרד בליווי ג
מעורב בו איסור ואינו ראוי להחזיק בו תורה  כסף זה וא מרגיש כירו לתורם בטענה שהלחת"ם סופר וביקשו להחזי

איסור אין  וחר בריבית. ללמדנו כל שיש רבב שלוחסד, ואכן החת"ם סופר החזירו והתברר לו כי באמת אותו גביר ס
   ולא בתורה והחסד שיעשו בו. ברכה באותו כסף

 :שאינו רואה ברכה דברי החסידים ובאר הגולה בחומרת המטעה אפילו גוי
 ירד שיגעו מי ביד בהם וכיוצא מעות ומגלחי עין וצרי ריבית בעלי של כסף עג אלף סימן( מרגליות) חסידים ספרכתב ב
 דברים ואלו לנכרי' אפי עול אדם יעשה אל עד אלף סימן( מרגליות) חסידים ספרעוד כתב ב .אדם יזהר לכן מנכסיו

( מרגליות) חסידים ספרעוד כתב ב .מזרעו נפרעין יהיו לו עומדת השעה ואם בנכסיו צלחהה ואין האדם את מורידים
 ידע שמא תזהר עצמו את הנכרי יטעה ואם הנכרים עם כך ישראל עם בנאמנות להתנהג צריך שאתה וכשם פ אלף סימן
 עם ויברח נכרים ממון שיקח ממה לבריות שיצטרך לו טוב מעט אלא לאדם אין ואם. ידך על שמים שם ויתחלל כ"אח

בספר באר הגולה חו"מ והוסיף על כך  .ורמאים גנבים היהודים על הנכרים שיאמרו ידו על שמים שם ויתחלל הממון
 והצליח ולא הגוי שהטעו טעות מן והעשירי גדלו רבים שראיתי לדורות זאת כותב ואניוז"ל בא"ד  סימן שמ"ח ס"ב

 והחזירו' ה קידשו אשר ורבים ד"תתרע סימן םסדיח בספר ש"וכמ ברכה אחריהם הניחו ולא לטמיון נכסיהם וירדו
 הלכות למשה הלכהדבריו בספר  ווהביא .לעולליהם יתרם והניחו והצליחו והעשירו גדלו חשוב בדבר הגוים טעויות
שהרוצה להצליח בעסקיו ותשרה ברכה במעשה  ללמדנו  .שעט סימן ה כרך והנהגות תשובותב, ועוד עיין ז פרק גניבה

שנשאל  הראשונה שאלההשזו כמבואר במסכת שבת דף לא ע"א שאו ומתנו ביושר ובאמונה ידיו יקפיד שיהיה מ
 האדם לאחר מאה ועשרים.

 :המלמד על יושר שמביא את הברכה מעשה שהיה
כיצד זכה רובי שרון לעושר את סיפורו של רובי שרון  משפחה וכבר סופר בשבועוןאשר שמעתי אותו בארה"ב מעשה 

גדול אשר היה אברך בישיבת מיר כמובן עם משפחה שהלכה וגדלה והנה לרגל הרחבת משפחתו קנה בהזדמנות איזה 
ים וחפצים ישנים והמוכרים התעקשו למוכרו עם והיה גדוש בכל מיני אוסף של דברת גויים למשפחבית שנשאר בעיזבון 

זכן בשפת העם אולם הוא רכש את הבית ונצרכו לפנות ר רבים מלקנותו מאחר והיה מלא אלטכל תכולתו דבר אשר הדי
איך  ,ניהם ומצאו אוצר מלאיפתאום האיר השם את עבן הרסו ובנו בכדי לשפץ את הבית ואת תכולתו לאשפה וכמו
מאה אלף דולר מזומנים לפני עשרות שנים שזה היה סכום אגדי, והתעוררה השאלה האם הוא  ששמעתי היה מדובר על

כל תכולתו, אולם  זכה בכסף מאחר ואותן גויים שמכרו את הבית אדרבא התעקשו שהתנאי למכירתו הוא שיקנה את
בכסף, הלך לראש הישיבה כיון שאם היו יודעים שיש כזה מטמון לא היו מוכרים ולכן אינו זוכה  מאידך אפשר לומר

בים והדבר יפורסם תזכה לברכה לך שאם תחזיר תקדש שם שמים בר דעואמר לו למרות שטעות הגוי מותרת אך 
כמבואר בבאר הגולה הנ"ל, ואכן גבר על נסיונו והחזיר הכסף והדבר עשה הדים גדולים בארה"ב על יושרו של האדם 

מים, והא סיפר שמאז שעשה את המעשה האיר לו מזלו וכל דבר על קידוש שם ש והתפרסם שמו לתפארת ותהילה
 שהניח ידו בעסקיו הצליח וכך הלך וגדל עד כי גדל מאוד וכיום מעמודי התווך בהחזקת עולם התורה.

 מוסר השכל:
בהיות וזה  יני ציבורנפות הן בעסקיו הפרטיים וק"ו בעלמדנו מהנ"ל עד כמה האדם צריך לנהוג ביושר ובאמונה ובשקי

שכינה במעשה ידיו, וגם בשביל הנאמנות שרוכש בציבור ולצערי מריבות רבות סוד הברכה וההצלחה ורק כך שורה 
ראיתי שנגרמו בגלל חוסר השקיפות ולא למדו ממשה רבנו וכגון גבאי בתי כנסת יעשו טוב לעצמם ולציבור שימסרו דו"ח 

ה בלי התחכמויות כי , וכן מחזיקי תורה טוב יעשו אם ישתדלו שהכל יהיה כשוריבור כל תקופה והדבר משכין שלוםצל
  ותן לחכם ויוסף לקח. רק בכך תשרה ברכה בתורתם ותורת לומדיהם כי אין המטרה מקדשת את האמצעים

 
 בידידות ואהבה

 ס"ט מרדכי מלכאהצב"י 
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