ובשמחה של מצווה ,כיוון שנולד בו משה רבינו
ע"ה ,מושיען של ישראל.3
בשבעה באדר – וכן בתפילת מנחה שלפניו – לא
היו נשיאי חב"ד אומרים תחנון .זאת דווקא לאחר
שעלו לנשיאות ,אבל לא לפני זה.4

ראשון תשמ"ט .בהתוועדות באותה שבת התייחס
הרבי לפטירתו כשדיבר על אלו שקיבלו כוחות
מהרבי )הריי"צ( לנהל את ישיבת תומכי תמימים.

יום שלישי
ז' באדר א'

ב"ה • ערב שבת־קודש פרשת תרומה • ג' באדר א' התשע"ט

2

יש להשתדל להוסיף ביום זה בשמחה של תורה
ומנהג' יו"ד סי' קיא.
’ (3התוועדויות' תשמ"ח ח"ב עמ' ’ .388התוועדויות' תשמ"ו
ח"ב עמ' .589
 (4ספר-המנהגים עמ'  ,72מרשימותיו של הרבי )אם-כי הרבי
עצמו כן אמר תחנון ,ראה ’אוצר מנהגי חב"ד  -חודש אדר' )י"ל
יחד עם מגילת אסתר עם ביאורי הרבי ,היכל מנחם ,ירושלים
תשס"ב עמ' רלט( שכותב על כו"כ שנים :ז אד"ר תשכ"ה; ז'
אדר תשכ"ו; תשמ"א  -שהרבי אמר תחנון ,ואינו מביא אף שנה
אחת שראו שלא אמר תחנון )ללא שהיה חתן( .וכן ביומנים
שבסוף שיחת קודש החדש תשי"ב ותשל"ח ח"ב(.

 (2עניינו של יום זה – באדר-ראשון ,כדעת המג"א סי' תק"פ
ס"ק ח – הכרעת הרבי בלקוטי-שיחות ,כרך טז ,עמ'  ,342וש"נ.
ביום זה כתב משה רבנו ע"ה שנים-עשר ספרי-תורה ונתנם
לכל השבטים ,ועוד אחד שהניח בארון .ומזה הוראה לחיזוק
השליחות להגברת לימוד התורה מתוך קבלת-עול )לקוטי-
שיחות כרך כ"א עמ'  .317וראה ’היום יום' דהיום(.
ביום זה נאמר הציווי לכל איש ישראל לכתוב ספר-תורה
לעצמו .ביאור אודות אופן קיום מצווה זו למעשה לכל ישראל,
בלקוטי-שיחות כרך כ"ד עמ'  207ואילך ,ובלה"ק ב'שערי הלכה

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

א'רפא
שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
• הלכות ,מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים
לזכות
אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
166

הלכות ומנהגי חב"ד

יכול לבוא מישהו ולטעון :כיצד ביכולתו לפעול על יהודי פלוני
)הנמצא ב"חוצה"( בראותו את מעמדו ומצבו כו'?! אומרים לו:
”אל תבט אל מראהו" כפי שנראה לך בחיצוניות ,אלא תביט עליו
כפי שהקב"ה מביט עליו – כמודגש בדברי המדרש דלעיל” :אמר
לו הקב"ה אפילו אחד מישראל יכול לעשותו" ,כלומר :יהודי זה –
שעליך מוטלת השליחות לפעול עליו – אומר עליו הקב"ה שבי־
כולתו )בתור יהודי אחד בלבד( לבנות משכן להקב"ה!

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת תרומה
ד' באדר א'

)דבר מלכות ,עמ' (4

תאריך

עלות השחר
 120ד'  72ד'
לפני
לפני
הזריחה הזריחה

ו' ,ג' באד"ר 4.30
ש"ק ,ד' באד"ר 4.29
א' ,ה' באד"ר 4.28
ב' ,ו' באד"ר 4.28
ג' ,ז' באד"ר 4.27
ד' ,ח' באד"ר 4.26
ה' ,ט' באד"ר 4.25
ו' ,י' באד"ר 4.24

5.17
5.16
5.15
5.14
5.14
5.13
5.12
5.11

זמני השבוע
5.38
5.37
5.37
5.36
5.35
5.34
5.33
5.33

6.37
6.37
6.36
6.35
6.34
6.33
6.32
6.31

9.11
9.10
9.10
9.10
9.09
9.09
9.08
9.08

11.55
11.55
11.55
11.55
11.55
11.55
11.55
11.55

12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25

5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.49
5.50
5.51

5.20.2
5.21.1
5.21.9
5.22.8
5.23.7
5.24.6
5.25.4
5.26.3

• הזמנים מתייחסים
לאזור המרכז .באזור
ההרים והעמקים יש
שינויים שעשויים להגיע
למספר דקות.
• לגבי זמן עלות
השחר הנהוג בחב"ד
קיימות שלוש דעות.
הבאנו את הזמנים לפי
הדעה המוקדמת ביותר
והמאוחרת ביותר ,וראוי
להחמיר לפי העניין.
• זמני השקיעה כאן הם
לפי השקיעה הנראית.
אולם אדה"ז בסידורו
)'סדר הכנסת שבת'(
מכיר בשקיעה האמיתית,
המאוחרת ממנה "בכמו
ארבע מינוטין" )לשון
אדה"ז שם .שיעור התלוי
במיקום ובעונות השנה(.

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת
תרומה
תצווה

ירושלים

חיפה

תל-אביב

באר-שבע

הדה"נ

צה"ש

הדה"נ

צה"ש

הדה"נ

צה"ש

הדה"נ

צה"ש

4:44
4:50

5:58
6:03

4:58
5:04

5:59
6:05

4:48
4:55

5:58
6:04

5:02
5:08

6:01
6:06

צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו · יו"ר :הרב יוסףיצחק הכהן אהרונוב
מערכת :לוייצחק שייקביץ ,יוסףיצחק אולידורט
מו"ל :המרכז לעזרי שליחות ,ת"ד  1122כפר חב"ד 6084000

יום ראשון
ה' באדר א'

קריאת התורה :עליית ’שלישי' מתחילה מפרשת
המנורה” :ועשית מנורת זהב טהור" )כה,לא(.1
יש לשים לב :במילה ’לולאות' בפעם הראשונה
)כו,ד( הלמ"ד השנייה בשבא-נע ,ואילו בכל

 < 4דבר מלכות •  < 8משיח וגאולה בפרשה •  < 9ניצוצי רבי •
 < 13מעשה רב •  < 14ממעייני החסידות •  < 15הלכות ומנהגי חב"ד

זמן זריחת סוף
חצות מנחה שקיעת צאת
החמה זמן היום
ציצית
והלילה גדולה החמה הכוכבים
ק"ש
ותפילין

הפעמים הבאות – הלמ"ד בקמץ.

מוצאי-שבת-קודש:
אם צפויה עננות כבדה ,ויש חשש שלא יוכלו
לקדש את הלבנה בזמן – יש להקדים ולקדשה,
ואין להמתין עד אחר שבעה ימים מהמולד.

 (1כך נקט הרבי בפשטות’ ,התוועדויות' תשמ"ה ח"ג עמ' ,1511
בלתי מוגה )כבחומשים הרגילים ,ולא כבתנ"ך קורן .מכיוון
שהרבי נהג בקביעות לשמוע קרה"ת ולקרוא את ההפטרה
מתוך חומש ’תורה תמימה' ]משא"כ לשיחות-רש"י השתמש
ב'מקראות גדולות' ,כמדומני הוצאת ’חורב'[ ,נהג הבעל-קורא
בבית-חיינו ,הרה"ח ר' מרדכי שוסטרמן ע"ה ,לקרוא כחומש
זה – שהוא ’מנהג מדינתנו' – בכל מקום שיש חילוקים בין
הדפוסים השונים ואין הוראה אחרת(.

יום שני
ו' באדר א'
יום פטירת הרב שמריהו גוראריה )הרש"ג( ,גיסו
של כ"ק אדמו"ר ,בבוקר יום השבת-קודש ,ו' אדר

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם  -ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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ĕĤĕĞĢ
ď"čē ĦďđĎČ

ęĕĞĢčĚĐ ğĎČ

ַא חסידישע פרשה

ממעייני החסידות

פרשת תרומה | שבת של התרוממות
הפירוש הפשוט של השם ’תרומה' הוא הפרשה והרמה .ואכן ,לא לחינם שבת פרשת
תרומה חלה בשבת הראשונה של חודש אדר ,שכן עניינו של החודש הוא ’הפרשה'
ו'הרמה' ביחס ליתר חודשי השנה.
ומאחר והשבת הראשונה של חודש אדר היא ה'פתיחה' לכל שבתות החודש ,מודגשות
בה במיוחד ה'הפרשה' וה'הרמה' שמאפיינות את החודש כולו ,עד שהדבר בא לידי ביטוי
בשמה של הפרשה – ’תרומה'.

פרשת תרומה
’שטות דלעומת זה' היא אותה רוח שטות
הגורמת לאדם לחטוא ,וכמאמר רז"ל )סוטה ג( ”אין
אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות".
’שטות דקדושה' היא כאשר יהודי עובד את ה'
באופן שלמעלה מטעם ודעת ,ועל-דרך מה שאמרו
רז"ל )כתובות יז(” ,אהני ליה שטותיה לסבא".
עבודת האדם היא אפוא להפוך את ה'שטות
דלעומת זה' ל'עצי שיטים עומדים' ’ -שטות
דקדושה'.

זהב וכסף ונחשת )כה,ג(
נאמר בספרים שיש כאן שלוש דרגות בנותני
צדקה ,כמרומז בראשי-התיבות’ :זהב'  -זה הנותן
בריא’ .כסף' ) -הנותן רק( כשיש סכנת פחד’ .נחשת'
 )הנותן צדקה רק כשהוא שכיב-מרע וזו היא(נתינת חולה שאמר תנו.
ומאחר שצדקה שקולה כנגד כל המצוות ,יש
לומר ששלוש הדרגות הללו הן בעצם שלוש דרגות
בשליחות הכללית של ”ועשו לי מקדש" ,לעשות
את העולם דירה לקב"ה:
”זה הנותן בריא"  -עבודת הצדיקים שהיא עבודה
מושלמת” .כשיש סכנת פחד"  -כשהאדם מושפע
מההעלם וההסתר שבעולם ,ורק על-ידי עבודת
הצדקה פודה את עצמו ומשתחרר מההשפעה
השלילית” .נתינת חולה שאמר תנו"  -מצב שבו
הנותן מושפע מהעולם עד כדי כך שהוא כבר
’חולה'.
למדנו כאן שגם חולה יכול לתת צדקה ,וכל אדם
מישראל ,יהיה מי שיהיה ,יכול להשתתף במלאכת
המשכן ,היא המלאכה של הפיכת העולם למכון
לשבתו יתברך.

עצות לכעס ולאהבת ישראל
בעת רצון יזכירו כל אלה שכתבם על הציון.
לכתבו על-דבר מדת הכעס – וראה אגה"ת
פ"ב ואגה"ק סכ"ה ]אגרת התשובה פרק ב'
ואגרת הקודש סימן כה[ – ומהצעות בזה
להחליט בתוקף הדרוש שלכשיכעוס יתאפק
מלדבר לכה"פ ]לכל הפחות[ איזה דקות,
ורואים במוחש שעי"ז זה פג הכעס.
לכתבו ע"ד אהבת ישראל כו' – יהי' בקי
)עכ"פ בתוכן( המאמר בסהמ"צ ]בספר
המצוות[ להצ"צ מצות אהבת ישראל .ויחזור
ע"ז מזמן לזמן אליבי' דנפשי'.

)ספר המאמרים תש"י ,עמ' (114

וארבעים אדני כסף )כו,יט(
האדנים נעשו מתרומת ”בקע לגולגולת" ,שהכול
השתתפו בה במידה שווה .ואילו המשכן וכליו
נעשו מתרומות ”כפי נדבת ליבו" של כל אחד ואחד
מישראל.
במה שונים האדנים משאר כלי המשכן?
כלי המשכן רומזים לעבודה בכוחות הנפש,
היריעות  -לכוחות המקיפים ,רצון ועונג ,והקרשים
)שמידתם עשר אמות(  -לעשר הכוחות הפנימיים
של הנפש ,שכל ומדות.
לעומת זאת ,האדנים ,שהיו החלק הנמוך ביותר
במשכן ,רומזים לעבודה של קבלת עול מלכות
שמים פשוטה ,שאינה נשענת על שכל ורגש )אף-
על-פי-כן ,העבודה דקבלת-עול’ ,אדנים' ,היא
היסוד לכל מלאכת המשכן ,כי ראשית העבודה
ושורשה היא קבלת-עול(.
לכן שונה תרומת האדנים מתרומת שאר כלי
המשכן :בעבודה פנימית יש הבדלים בין יהודי
ליהודי ,וכל אחד ואחד עובד על-פי כוחותיו
וחושיו .לכן התרומה של כלי המשכן הייתה כנדבת
ליבו של כל אדם .אך בעניין היסודי של קבלת-עול,
’אדנים' ,הכול שווים.

)התוועדויות תשמ"ט כרך ב ,עמ'  330ואילך(

ועשית את הקרשים למשכן עצי
שיטים עומדים )כו,טו(
שורש המילה ’שיטים' הוא ’שיטה' ,שמשמעותה
נטייה )כי עץ השיטה נוטה הצידה בדרך כלל(.
דהיינו ,יש דבר שהוא אמצעי ,וההטיה לאיזה צד,
למעלה או למטה ,נקראת שיטה.
אף תיבת ’שטות' היא מאותו שורש .נמצא כי
’שיטים' ו'שטות'  -כולם משורש אחד.
והנה דרך המיצוע היא דרך ההיגיון והשכל.
ההטיה מדרך זו למטה היא ’שטות דלעומת
זה' )דקליפה( ,וההטיה כלפי מעלה היא ’שטות
דקדושה'.

הכתב והמכתב

)תורת מנחם תשמ"ו כרך ב' עמ' (583

)לקוטי שיחות כרך א ,עמ' (162
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*ממכתב להוו"ח אי"א וכו' הרב שמעון גד שיחי' )אליטוב(.

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ב בשבט ה'תשע"ט – י"ט בשבט ה'תשע"ט

יום
ו'

יום בחודש
ג' באדר-ראשון

ש"ק ד' באדר-ראשון
א'

ה' באדר-ראשון

ב'

ו' באדר-ראשון

ג'

ז' באדר-ראשון

ד'

ח' באדר-ראשון

ה'

ט' באדר-ראשון

ו'

י' באדר-ראשון

ג' פרקים ליום

פרק א' ליום

ספר-המצוות

הל' מעשה הקרבנות פרק ז-ט .הל' תמידין ומוספין פרק ז .מ"ע פט .מל"ת קמה .קמח*.
מ"ע סו .מל"ת קמז .מ"ע סז.
פרק ח.
פרק י-יב.
מל"ת קב .קג .קלח.
מל"ת קכד .מ"ע פח .פג .מל"ת
פרק ט.
פרק יג-טו.
קנה.
מ"ע פד .פה .מל"ת צ.
פרק י.
פרק טז-יח.
מל"ת פט .מ"ע לט .כט .מל"ת
פרק יט .הל' תמידין ומוספין ..הל' פסולי המוקדשין..
פא .מ"ע ל.
בפרקים אלו .פרק א.
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מעשה רב

דבר מלכות

כל יהודי יכול
לבנות משכן
כל אחד מישראל יכול לבנות משכן לקב"ה במו ידיו • בחלקו של
כל יהודי ירדו אבנים טובות ומרגליות עם המן ,והיה לו כל הדרוש
לבניית המשכן • מכאן הוראה שיש לגשת אל כל יהודי ולעורר בו
את הרצון לבנות משכן ממשי לקב"ה ,דהיינו :להביא את הגאולה
בפועל ממש • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

ב

איתא במדרש” :1ויקחו לי תרומה – בשעה
שאמר הקב"ה למשה על עסקי המשכן ,אמר
לפניו ,רבונו־של־עולם ,יכולין הן ישראל לעשותו
)בתמיהה( .אמר לו הקב"ה ,אפילו אחד מישראל
יכול לעשותו ,שנאמר מאת כל איש אשר ידבנו
לבו".
2
ומבואר במפרשי המדרש שתמיהתו של משה
הייתה על־דרך תמיהתו של שלמה המלך” :הנה
השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית
הזה" .ועל זה השיב לו הקב"ה :אתה מתמה על
הכלל ,כיצד יכולים כלל ישראל לעשות משכן
)”דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" – לשון
רבים( ,ואני אומר לך ש"אפילו אחד מישראל
יכול לעשותו ,שנאמר מאת כל איש אשר ידבנו
לבו" – לשון יחיד.
ומזה מובן גודל העילוי וההפלאה דכל אחד
ואחת מישראל ]שהרי גם הנשים התנדבו
למלאכת המשכן ,כמפורש בקרא ,ואדרבה:
”ויבואו האנשים על הנשים"” ,עם הנשים
וסמוכים אליהם" – [3שכאשר ”ידבנו לבו" יכול
אפילו אחד מישראל לעשות משכן להקב"ה.

והנה ,בהמשך דברי המדרש איתא” :אמרו
רבנן אף במן שהיה יורד לישראל היו יורדות
בו אבנים טובות ומרגליות ,והיו הגדולים שבהן
באין ומלקטים אותן והיו גונזין אותן ...וכן הוא
אומר והנשיאים הביאו גו'".
ומבואר במפרשי המדרש 4שעניין זה ”שייך
למה שכתוב וזאת התרומה אשר תקחו מאתם
זהב וכסף וגו' עד ואבני שוהם ואבני מילואים
לאפוד ולחושן ,והנה בכל הנדבה המנויה היו
יכולים להביא כל אחד מעט ולצרף יחד ,אך
באבני השוהם ומילואים שהיו י"ב אבנים באורים
ותומים ושתי אבני שוהם בכתפות האפוד –
יקשה איך הביאו ומי הביא ,ואם רבים יביאו
איך יצרפם הלא תרבה המחלוקת .על כן דורש
שמעשה ניסים היו בזה שלא נמצא אבנים כאלו
אלא אצל הנשיאים על־פי נס ,י"ב אבנים לי"ב
נשיאים" )ואבנו של כל נשיא בצבעה המיוחד כו'
נקבעה באורים ותומים ונחקק בה שמו של שבט
זה(.
והנה ,נוסף על הקושיא שכותב בעצמו )בסיום
דבריו(” ,וצריך עיון על אבני השוהם שבאפוד )ב'
אבנים שעל כל א' מהם נכתבו ששה משמותם של
שבטי ישראל( מי הביאם" – הרי )במחילת כבוד

 (1שמות רבה פרק ל"ג ,ח.
 (2פירוש מהרז"ו.
 (3פירוש רש"י על הפסוק.

זכאי ,זכאי!
שאל ה'צמח צדק' :מה אתם רוצים ,מאמר חסידות או סיפור? החסידים
הבינו שהסיפור שהרבי רוצה לספר ,יש בו מן הסתם עניין גדול
כבר חזרתי פעם )לקוטי-דיבורים כרך א' )צט ,ב( על אמרתו של הוד כ"ק רבנו הזקן :כששמענו תורה
מהרבי – הרב המגיד ממזריטש נ"ע – היה זה לגבנו תורה שבעל פה ,וכאשר שמענו סיפור מהרבי ,היה
זה לגבנו תורה שבכתב.
וידוע הסיפור שאירע אצל הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק ’צמח צדק' בשנת תקצ"ג אחרי השריפה הגדולה
שהייתה בליובאוויטש והיו צריכים להניח יסוד לבניין החדש בחצר הרבי .הגיעו אז הרבה אורחים
חסידים ,גם מבסרביה ,מיאסי ומערים אחרות .ביקשו חסידים את הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק ”צמח צדק":
רבי ,אמרו לנו תורה ,הרי הסדר הוא משפטים תרומה ,לפני עשיית המשכן אמרו תורה ,ורז"ל הרי
אומרים )ברכות ח ,א .זח"ג אב ,א( ”משחרב בית המקדש אין להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה",
הרי שבית הרבי הוא משכן ,ובכן – אמרו לנו תורה.
ענה להם הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק ’צמח צדק' :מה אתם רוצים ,מאמר חסידות או סיפור? החסידים
הבינו שהסיפור שהרבי רוצה לספר יש בו מן הסתם עניין גדול ,וענו :סיפור.
הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק ’צמח צדק' סיפר אז הסיפור הידוע מר' יעקב תם שהיה חסיד רוזינאי ולאחר
פטירתו ,בבואו לעולם העליון ,הושיבה הפמליא של מעלה בית דין לדונו ,ובגלל קפידא שהייתה עליו
מהרוזינאי ,בחרו באחד מהעולם התחתון להכריע בין ה"בית יוסף" וה"ב"ח".
הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק ’צמח צדק' לא גילה מיהו השלישי המכריע ,אלא הרהר קצת ואמר :ואני
אומר שהוא זכאי .לאחר מכן פנה אל החסידים הנאספים ושאל ואתם :הא ,מה אתם אומרים – זכאי,
זכאי? וכולם ענו :זכאי ,זכאי .לאחר מכן הכניס הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק ’צמח צדק' כמה מטבעות ביסוד
הבנין ,טיחו את קורות העץ בזפת והוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק ’צמח צדק' הלך לביתו .אז הבינו החסידים
מי היה השלישי המכריע – הרי הוא הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק ’צמח צדק' בעצמו.
הוד כ"ק אדמו"ר האמצעי וכן אחיו כ"ק הרה"ק הר' חיים אברהם לא היו שקועים בסיפורים ,הם היו
שקועים בפימיות ובפנימיות דפנימיות.
כפי הידוע שאל פעם הרה"ח ר' זאב וילנקר את אחיו הרה"ח ר' משה וילנקר ,שהיה קשיש ממנו
בעשרים שנה :תמיד אתה אומר לי התורות ששמעת מהרבי – הוד כ"ק רבנו הזקן ,ספר נא לי פעם איזה
מופת מהרבי .ענה לו הרה"ח ר' משה :אני נותן לך את לשד השמן ,ואתה רוצה ציפורניי הרגליים!
ואילו הדוד הרה"ח ר' משה – בנו של הוד כ"ק רבנו הזקן – רשם גם סיפורי מעשיות והרה פעמים
קיבל מסבתו הרבנית רבקה אמו של הוד כ"ק רבנו הזקן .הרבנית רבקה האריכה ימים גם בימי ה'צמח
צדק' .הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק ’צמח צדק' גם כן קיבל הרבה ממנה והיה אצלו ספר של סיפורים בו היו
רשומים עניינים המתחילים :אמרה לי ֵאם.
)שיחות קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע )בלה"ק( תש"ד עמ' נד(

 (4פירוש מהרז"ו.
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ליעקב!
אמנם לפי המבואר בשיחה )והמסקנא-קביעה
)כבר בסעיף ב'((  -קושיא מעיקרא ליתא:
מנקודת מבטו ועבודתו של יוסף – מנשה חשוב
יותר ,ולכן ,גם אחרי ששכל את ידיו הרי בברכת
יעקב ליוסף ”המלאך גו' יברך את הנערים גו'
)מח ,טו-טז( מנשה קודם לאפרים )וראה פרש"י
שמנשה חשוב מאפרים( ,למרות שמנקודת מבטו
ועבודתו של יעקב – אפרים נעלה יותר ,וק"ל .וכן
הוא גם במניין בנ"י לפני הכניסה לארץ ישראל
בערבות מואב ,מנשה קודם לאפרים.
ויש להוסיף מכיון שלפועל הרי הם בני יוסף
)”בני הם אשר נתן לי אלקים בזה"( ,לכן מובן
שמנשה הוא הבכור ,כפי שזה מנקודת מבטו
ועבודתו של יוסף .וק"ל.

א( מדוע לא העביר יעקב מלכתחילה את אפרים
לצד ימינו ואת מנשה לצד שמאלו.
דהנה ,תוכן תירוצי המפרשים הוא:
מפורש בקרא ”כי מנשה הבכור" והוי נתינת
טעם מדוע שיכל את ידיו ולא החליף מקומו ,כדי
שלא לביישו ,וביקש לכל-הפחות לתת לו עדיפות
מסויימת ,ולא רצה שירגיש מנשה בדבר ובפרט
אחר התוצאה מקנאת אחי יוסף .מה גם שעפ"י
הלכה אפרים עצמו מחוייב בכבוד אחיו הגדול.
ולכאורה ,צריך עיון קצת בתירוצים אלו כי:
א( תוכן התירוצים משמע שבאמת כן היה צריך
להחליף מקומו של מנשה ,ורק מטעמים אחרים
)צדדיים( נמנע לעשות כן.
ב( סוף-סוף ברגע ששכל את ידיו בטח הרגיש
מנשה בדבר ובפרט כששמע את הדיון בין יוסף

תורתו( פירוש זה דחוק הוא ,מפני שלפירוש זה
אינו מובן מהו ההמשך והקשר בדברי המדרש,
ולפירוש זה בהכרח לומר שעניין זה שייך למה
שכתוב ”וזאת התרומה אשר תקחו מאתם גו'"
)כנ"ל( ,ואין לזה קשר והמשך עם המבואר בקטע
שלפני זה בפירוש העניין ד"מאת כל איש אשר
ידבנו לבו" ,שבהמשך לזה נאמר ”אף במן כו'".
ולכן יש לומר באופן אחר )ראה גם פירוש
יפה תואר(:
בהמשך למה שכתוב ש"אפילו אחד מישראל
יכול לעשותו ,שנאמר מאת כל איש אשר ידבנו
לבו" – ממשיך המדרש לבאר כיצד היה יכול כל
אחד מישראל לעשותו ,כלומר ,מניין היה לכל
אחד מישראל את כל הדרוש לעשיית המשכן
)שהרי נוסף לזה ש"ידבנו לבו" צריך שיהיה לו
בפועל את הדברים הדרושים לעשיית המשכן(,
ועל זה מבאר בהמשך הדברים” :אמרו רבנן אף
במן שהיה יורד לישראל היו יורדות בו אבנים
טובות ומרגליות כו'" ,כלומר ,שלכל אחד ואחת
מישראל היו אבנים טובות ומרגליות שירדו במן
]שהיה מאכלו של כל אחד ואחת מישראל –
”עומר )עשירית האיפה( לגולגולת"[ ,ועל־ידי־
זה היה יכול ”אפילו אחד מישראל" )כל אחד
ואחת מישראל( להשיג את כל הדרוש לעשיית
המשכן ,הן אבני השוהם ואבני מילואים –
אבנים טובות ומרגליות כפשוטם ,והן שאר הי"ג
)או ט"ו( דברים” ,זהב וכסף ונחושת גו'" ,על־
ידי־זה שהחליפו את האבנים טובות ומרגליות
בשאר דברי ערך.
כלומר :נוסף על הכסף וזהב כו' שהיו
ברשותם של בני־ישראל מביזת מצרים וביזת
הים )שלא יודעים את הסכום המדוייק כו',
ובכמה השתמשו בני־ישראל במשך הזמן מאז
שיצאו ממצרים עד לציווי דנדבת המשכן( –
הנה בכל יום ויום החל מט"ו באייר )שאז התחיל
לירד המן( עד למחרת יום הכיפורים )שאז היה
הציווי על נדבת המשכן( ירדו אבנים טובות
ומרגליות לכל אחד ואחת מבני ישראל ,שמזה
מובן הריבוי המופלג דאבנים טובות ומרגליות
שהיו אצל בני ישראל ,ולכן היה יכול ”אפילו
אחד מישראל" לתת את כל הדרוש לעשיית
המשכן.

ג
ההוראה מכל הנ"ל בנוגע לעבודת האדם:
כאשר כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו תובע
מכל אחד ואחת לעסוק בהפצת המעיינות
חוצה ,הפצת התורה ומצוותיה חוצה ,והפצת
היהדות חוצה,
]כלומר :הן ההפצה דפנימיות התורה
– מעיינות ,הן ההפצה דכל ענייני התורה
ומצוותיה ,והן ההפצה דכללות ההנהגה בענייני
בהרשות באופן ד"כל מעשיך יהיו לשם שמים"
ו"בכל דרכיך דעהו" – שזוהי ההוספה ד"הפצת
היהדות" לגבי ”הפצת התורה ומצוותיה",
כלומר ,שגם ענייני הרשות נעשים ברוח
היהדות[,
יכול לבוא מישהו ולטעון :כיצד ביכולתו
לפעול על יהודי פלוני )הנמצא ב"חוצה"(
בראותו את מעמדו ומצבו כו'?!
הנה על זה אומרים לו” :אל תבט אל מראהו"
כפי שנראה לך בחיצוניות ,אלא תביט עליו כפי
שהקב"ה מביט עליו – כמודגש בדברי המדרש
דלעיל” :אמר לו הקב"ה אפילו אחד מישראל
יכול לעשותו" ,כלומר :יהודי זה – שעליך מוטלת
השליחות לפעול עליו – אומר עליו הקב"ה
שביכולתו )בתור יהודי אחד בלבד( לבנות משכן
להקב"ה! עליך הוטל רק התפקיד לספר ולהודיע
לו על כך ,ולפעול אצלו שיהיה במעמד ומצב
ד"ידבנו לבו" ,ואז יבנה )בעצמו( משכן להקב"ה!
ומזה מובן גודל העילוי וההפלאה דכל אחד
ואחת מישראל – שניתנו לו מלמעלה כל
האמצעים הדרושים לעשיית משכן ומקדש לו
יתברך ,הן בנוגע לרוחניות העניינים ,והן –
ובעיקר – בנוגע לגשמיות העניינים כפשוטם,
כלומר ,שביכולתו לבנות משכן ומקדש גשמי
שיכולים למששו בידיים!
5
ידוע אמנם מה שכתב הרמב"ם שאף־על־פי
שמצינו בתורה ”עיני ה'"” ,יד ה'" וכיוצא־בזה,
מכיוון ש"דיברה תורה כלשון בני האדם" כדי
”לשבר האוזן כו'" ,אף־על־פי־כן ,לא מצינו
בתורה עניין של מישוש ביחס להקב"ה –
מכיוון שחוש המישוש הוא מגושם עד־כדי־כך
 (5מורה נבוכים חלק א' פרק' מ"ז.
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ומובן ,שהדרך לפעול זאת היא – לא מתוך
יא־טיביע־
גאנצער ַ
)א ַ
הרגשה שהוא ה"משפיע" ַ
דאם( ופלוני הוא ה"מקבל" ,אלא הגישה לדבר
ַ
צריכה להיות באופן שהוא רק מוסר לו את דברי
הקב"ה ,ולכן ,בוודאי עושה זאת מתוך רגש של
ביטול כו' – ”ונפשי כעפר לכל תהיה )ועל־ידי־
זה( פתח ליבי בתורתך" ,ובוודאי – בדרכי נועם
ודרכי שלום ,ועד שמרגיש שהקב"ה זיכה אותו

שאין להשתמש בו ביחס להקב"ה אפילו כדי
לשבר האוזן בלבד .אבל אף־על־פי־כן ,כאשר
מדובר אודות עניין הגאולה ובניין בית־המקדש
– צריכים בני ישראל שהגאולה תהיה כפשוטה,
כלומר :ביאת משיח צדקנו בגשמיות כפשוטו –
בשר ודם ,ובית־המקדש גשמי שיכולים למששו
בידיים!

אפילו מי שהוא "בעל מרה שחורה" בתכלית ,יסכים אף
הוא שבוודאי ובוודאי ישנו בין כלל ישראל יהודי אחד -
לכל הפחות  -שהרהר תשובה בלבו
למסור ליהודי פלוני את דבריו של הקב"ה ,ולכל
לראש – ההוראה מדברי המדרש דפרשתנו,
ש"אפילו אחד מישראל יכול לעשותו" ,כלומר,
שאם רק יתעורר להיות במעמד ומצב ד"ידבנו
לבו" ,ביכולתו לבנות משכן ומקדש לו יתברך.

ועניין זה )ש"אפילו אחד מישראל יכול
לעשותו"( מפורש במדרש – בנגלה דתורה .אין
צורך לחפש זאת בחלק הנסתר שבתורה ,רזין
דרזין שבתורה – מכיוון שמפורש הדבר בנגלה
דתורה!
ובמדרש גופא – מובן עניין זה על־פי הפשט
)שבמדרש( ,כי – על־פי דרך הרמז והסוד כו',
אין מקום לתמיהתו של משה ”יכולין הן ישראל
לעשותו" ,דמכיוון שהקב"ה הוא ”השווה ומשווה
קטן וגדול" ,מהו הפלא בכך שכל אחד מישראל
יכול לעשות משכן להקב"ה?! – אלא וודאי
מדובר כאן אודות הלימוד על־פי דרך הפשט!
ומכיוון ש"התורה היא נצחית" – מובן ,שגם
בימינו אלו בכוחו של כל אחד מישראל לבנות
משכן ומקדש לו ית' ,וזאת – למרות שנמצאים
עדיין בזמן הגלות ,וישנה שקלא־וטריא כו' אם
יכולים להקריב קרבנות וכו'!
ועניין זה נאמר אודות כל אחד ואחת מישראל
)ללא יוצא מן הכלל( – כמודגש בלשון הכתוב
”מאת כל איש אשר ידבנו לבו" ,שהרי לא נאמר
”מאת איש גו'" )על־דרך ”את שדרכו למנות"(,
כי אם ”מאת כל איש גו'" )על־דרך ”כל שדרכו
למנות"(.
ומכיוון שכל כך גדלה מעלתו של כל יהודי
– הרי בוודאי שיכולים לפעול עליו את כל
העניינים הקשורים עם הפצת המעיינות ,התורה
ומצוותיה ,וכל ענייני יהדות!

ד
ועוד עניין בזה:
כאשר יהודי טוען שרצונו לעסוק בענייני
שמים בלבד ,ללמוד פנימיות התורה ,רזין דרזין
שבתורה כו' ,ואינו רוצה ”לרדת" ולעסוק עם
יהודים שנמצאים במעמד ומצד ד"חוצה" –
אומרים לו :שלמה המלך ,שהיה ”החכם מכל
אדם" ,וידע את גודל העילוי דעניינים רוחניים
כו' – הודיע כבר ש"השמים ושמי השמים לא
יכלכלוך" כי אם ”הבית הזה" )בניחותא( ,כלומר:
עשיית משכן ומקדש להקב"ה היא – לא על־
ידי עניינים שהם בבחינת ”שמים ושמי השמים"
)שהרי ”השמים ושמי השמים לא יכלכלוך"( ,כי
אם על־ידי מעשה בפועל בעניינים גשמיים –
”הבית הזה" דווקא.
ולכן ,דווקא על־ידי־זה שיעסוק עם יהודי
שנמצא ב"חוצה" ,ויעורר אותו להיות במעמד
ומצב ד"ידבנו לבו" – יבנה הנ"ל משכן ומקדש
להקב"ה ,ובאופן שעל־ידי־זה יהיה העניין
ד"ושכנתי בתוכם" – לשון רבים ,כלומר שיהודי
הנ"ל בונה משכן ומקדש לא רק עבורו ,אלא
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שבמסכת ב"ב )כיום וגמר הגלות( מרומזת גם
הגאולה האמיתית והשלימה ...וכן הסוגיא )קכב ,א(
אודות חלוקת ארץ-ישראל לעתיד-לבוא.
]וכן בעוד שיחות נאספו בלקט חדושים
ובאורים במסכת בבא בתרא נ.י .תשנ"ט[
וכדאי להצביע בענין זה על מה שכתוב
בספר ’סמיכת חכמים' )לרבי נפתלי הכהן כ"ץ(
)מהדורת מכון גנזי מהרי"ץ( עמ' צט:
”ונמצא בבא בתרא הוא חלק האחרון מהששת
אלפים שנה והם ימות המשיח דמסכתא ההיא
מיירי מכל עניני קרקעות ונחלות וירושות
וחזקות ,כי אז בימות המשיח יקיים ]יקויים[
יעודי הנביאים להנחיל אוהבי יש ונחל יהודה
את הר קדשו ויהיה נחלת עולמות ונירש את כל
גויי הארצות כי עתה לא ירשנו רק שבעה אומות
ולעתיד כל השבעים .גם פרק חזקת הבתים שבו
רומז על בית המקדש שיבנה במהרה בימינו
הוא בית השלישי שלא יחרב עוד והוא חזקת
הבתים שיש לו חוזק ותוקף משני הבתים שנחרבו
בעוונותינו גם בתלתא זמני הוי חזקה וגדול יהיה
כבוד הבית האחרון מן הראשון".

לעבירות שבין אדם למקום – הנה בהזדמנות
מאוחרת יותר ,כאשר נדרש לענין המחילה שעל
ידה נעשה מי שמחלו לו ”מרוצה וחביב ...כקודם
החטא" ,נקי ורצוי לגמרי )’לקוטי שיחות' כרך כח
עמ'  (146הוא מציין בהערה :59
להעיר מחובת הלבבות שער התשובה פ"ז קרוב
לסופו ,דמשמע דבאם לא שב מהעבירות שבין אדם
לחבירו גם תשובתו על העבירות שלו שבין אדם
למקום אינה מועילה כל-כך.
והנה דברים כמו אלו מצינו ברבינו יונה )שערי
תשובה שער ד' אות יח(” :מי שגזל את חבירו
ישיב את הגזלה ואחרי כן יתודה ,ואם התודה
תחלה לא עלה לו הוידוי".
וראה גם צל"ח )דרושים דרוש יט לעשי"ת אות
לב ומפורש במנחת חינוך מצוה שסד אות לב(:
דכל זמן שלא ריצה את חבירו אף חלק שמים
לא נמחל לו ,דלא מהני כלל תשובה כל זמן שיש
בידו החטא שחטא לחבירו ,רק לאחר שנתפייס
מחבירו צריך תשובה לחלק השמים.
וכן מפורש להדיא ב'קובץ שיעורים' )לר"א
וסרמן הי"ד( ב"ב אות שטו )"דבבין אדם לחבירו
כל שלא פייס את חבירו ,אפילו הוא אנוס בכך לא
הועילה התשובה גם על החלק שבין אדם למקום
כמו ביוה"כ"(.
אמנם ברי"ף לעין-יעקב שם )המצוטט בלקו"ש
חי"ז שם( מפורש שאם לא נתרצה חבירו ]אף אם
הלה פייס לו[ מתעכבת כפרת יוהכ"פ כולה.
וכבר הקשה הברכי יוסף )סי' תרו ס"ק א( ”לא
ניחא ליה למרייהו בהכי" .כלומר :אין רצונו של
ה' להחמיר עד כדי כך.
אבל הרבי אכן כבר קבע בלקו"ש חי"ז שם כי
אין כל קשר!

גיטין קודם לקידושין
בביקור הרה"צ ר' יעקב אלתר האדמו"ר
מגור שליט"א הדגיש הרבי כי לאור דברי חז"ל
– צריכים הרבנים להיות בקיאים בעריכת גיטין
)ואחר-כך גם( וקידושין ,עיין שם .וכבר הקדשנו
לכך רשימה במדור זה בעבר.
ויש לציין לאגרת כב' קדושת אדמו"ר מוהרש"ב
נ"ע לאביו של הרבי ,מו"ה הרב ר' לוי יצחק ש"ס
מכ"ה תמוז תער"ג )אג"ק מוהרש"ב כרך ו' עמ'
קע(” :ויצליח לו השי"ת בסידור גו"ק ]=גיטין
וקידושין[ ובכל הוראות ודינים וכו'."...
וכן באגרות-קודש אדמו"ר הזקן )ח"ב קה"ת
תשנ"ג עמ' לג(” :או איזה שאלה חמורה באיסור
והיתר וגיטין וקידושין ושאר דברים חמורים
ששואלים ממני."...

'מנשה' ו'אפרים'
בשיחת ש"פ ויחי תש"ל )’לקוטי שיחות' כרך טו
עמ'  432ואילך( מבאר הרבי את הויכוח שהתנהל
בין יעקב ליוסף )מח ,יג-כ( לגבי הברכות שבירך
יעקב את בני יוסף מנשה ואפרים; ביאור ההפרש
בין עבודת ה' של מנשה ועבודת ה' של אפרים
ושייכותן לעבודתם של יעקב ויוסף.
לאור הביאור בשיחה מיושבת מלכתחילה
קושיית המפרשים )חזקוני ,אלשיך ,ש"ך ,כת"ס,
נועם אלימלך ,בני ישכר חודש מרחשון מאמר

תשובה תלוייה
למרות שהרבי קבע בנחרצות )’לקוטי שיחות'
כרך יז עמ'  177הע'  ,40ובפנים השיחה עמ'
 (180כי אין קשר בין עבירות שבין אדם לחבירו
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ואילך( ,תמה הרבי – אחרי ציטוטו את דברי
החיד"א אודות לומדי התורה שבאלול ממעטים
בלימוד ומוסיפים בתחנונים – שלכאורה אלול
הוא הזמן ד'לוחות שניים' שהיו בבחינת ”כפליים
לתושיה" ,ודבר זה היה צריך לבוא לידי ביטוי
בהוספה בלימוד התורה ,עיין שם.
וכיסוד לדברי רבינו מצינו אכן במדרש
תנחומא פרשת נח” :ולפיכך קבע הקב"ה שתי
ישיבות לישראל שיהיו הוגין בתורה יומם ולילה
ומתקבצין שתי פעמים בשנה באדר ובאלול מכל
המקומות ונושאין ונותנין במלחמתה של תורה עד
שמעמידין דבר על בוריו והלכה לאמתה של תורה
ומביאין ראיה כו' שלא יכשלו ישראל בד"ת".
וראה גם מעשה רב של החתם סופר )שו"ת חתם
סופר חלק ז' סימן כא( בתשובה מיום א' דראש
חודש אלול – שמעיד על עצמו:
”והני יומא דכלה נינהו ,דמהדרנא לכולא
תלמודא דגרסינא בהאי שתא ,כי כן דרכינו".
כלומר בחודש אלול נהג לחזור על כל הגמרא
שלמד במשך השנה!
ואמנם מצינו להמאירי ב'חיבור התשובה'
)מאמר ב' פ"א( בדרש אמרו ]חכמינו[ ז"ל ,על
ענין היותו קרוב ,שראוי לכל ]אדם[ להשתדל
קודם ראש השנה ,בהפצר תפילות ...כדי שיכנס
לראש השנה בטהרת הלב.
וכבר ביאר בספר ’יערות דבש' )ח"א דרוש
ראשון( :ימים אלו ]של אלול ור"ה[ ראויים לקבוע
בתורה ...כי היא סם חיים ...אבל באמת לבעלי
תשובה ,כאשר אנחנו בעוונותינו הרבים רובם
ככולם ...צריך תפילה ,כי לולא תפילה ותחינה אין
תורתינו מועלת ...אבל בתפילה ירחץ ה' ...ועיקר
התפילה בהכנעה ובשברון לב כו' – .אם כי שאלת
כ"ק במקומה עומדת שנדרש זכר לתורה ד"כפלים
לתושיה" .וק"ל.

הבעש"ט...
ויש להביא קצת ראיה מהנכתב בשו"ת שארית
יוסף )סימן יט( ,המבאר דין תלמיד אם חייב
בכבוד הרב של רבו ,אע"פ שלא למד הימנו תורה
כלל .והוא מחלק בין דינו של נכד לבין תלמיד של
תלמיד .שהנכד אינו חייב כלל בכבוד זקנו ,ולכן
אין מקום לומר שהואיל והאב חייב בכבוד אביו
]=הסבא[ ,גם הבן יהיה חייב להקדים כבוד הסבא
לכבוד אביו .מה שאין כן תלמיד ,שחייב קצת
בכבוד רבו של רבו כדין תלמיד חכם ,הרי שגם
במקרה שלא למד הימנו תורה יש מקום לומר
שחייב להקדים כבוד רבו של רבו לכבוד רבו,
מפני שהוא ורבו חייבין בכבודו .ובלשונו:
”שאני והוא חייבין בכבודו והוא הדין לרבו של
רבו .ואל תשיביני מאביו ואבי אביו ,שלשם אין
לומר אני חייב בכבודו ,שאין חייב בכבוד אבי
אביו .אבל ברבו של רבו ,שלפחות הוא חייב קצת
בכבוד רבו של רבו מפני תורתו ,שייך לומר אני
והוא חייבין בכבודו ,וק"ל".
ולמרות שהקשו על השארית יוסף )ראה נחלת
צבי על גליון השו"ע יורה-דעה סימן רמב סעיף
כא( אבל העיקרון שיש מעלה בתלמיד של תלמיד
)כלומר ב"נכד" ברוחניות( – אין בו ספק.
והנה אם סתם כך הדברים אמורים – על אחת
כמה וכמה בנידון-דידן כפי שמדגיש הרבי שעל-
ידי אדמו"ר הזקן נשלמה תורת הבעש"ט ,ובודאי
נחשב שלמד הימנו תורה .וק"ל.

שימוש בספרי קודש כ'גורל'
ב'יחידות' חודש תשרי תשמ"א דיבר הרבי על
פתיחת ספר קדוש כדי להחליט בספיקות שונות –
)ראה היכל מנחם כרך ב' עמ' ריז-ריח(.
יצויין ,כי בליובאוויטש היו פותחים ספר ורואים
את הגימטרייה של המילה הראשונה בעמוד
הנפתח ,וכך מחליטים )הרה"ח ר' נפתלי חידקל
)בריה"מ( – מפי הר"ר יצחק קוגן שליט"א הובא
ב'כפר חב"ד' גליון  1667עמ' .(27

’בבא בתרא' של הגלות
ב'התוועדויות תש"נ' כרך ב' עמ'  189אומר
הרבי:
מסכת ’בבא בתרא' ...שייך לזמננו זה – ’בבא בתרא'
)ואחרונה( דהגלות ...וכהתחלה שלאחרי-זה...
התחלת הגאולה.
ומוסיף על כך בספר השיחות תשנ"ב עמ' 370
ואילך:

אלול תפילה או תורה?!
במהלך ביקורם של הרבנים הגאונים וכו' הרה"צ
בעל ה'פני מנחם' ובעל ’משנה הלכות' זצ"ל בי"ג
אלול תשל"ט )’בצל החכמה' עמ'  68ואילך; 74
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עבור כל בני ישראל ,כולל – עבור זה שהשפיע
ופעל עליו להיות במעמד ומצב ד"ידבנו לבו".

ועוד יהודי יעשה משכן ומקדש לו יתברך,
ועל־ידי־זה ממהרים ומזרזים את בניין בית־
המקדש השלישי )”מקדש דאיקרי משכן"(,
”מקדש אדנ־י כוננו ידיך" ,בגאולה האמיתית
והשלימה על־ידי משיח צדקנו ,שאז יוצאים כל
בני ישראל מהגלות – ”קהל גדול ישובו הנה",
ו"כספם וזהבם אתם" ,ובאים לארצנו הקדושה,
לירושלים עיר הקודש ,ולבית המקדש השלישי
– ”מקדש אדנ־י כוננו ידיך",
במהרה בימינו ממש – ”ארו עם ענני שמיא"
)שאז מתבטלת השאלה ד"תחומין" בקשר ליו
םהשבת ,כמדובר כמה פעמים( ,למטה מעשרה
טפחים ,ו"שמחת עולם על ראשם".

ה
וזוהי ההוראה בנוגע לפועל – להוסיף בכל
העניינים הדפצת המעיינות ,הפצת התורה
ומצוותיה והפצת היהדות חוצה ,שעל־ידי־זה
פועלים על כל אחד ואחת מישראל לעשות
משכן ומקדש לו יתברך.
ויש לומר שזהו אחד הטעמים על גודל
ההשתדלות וה"שטורעם" וכו' דכ"ק מו"ח
אדמו"ר נשיא דורנו אודות כללות העניין
דהפצת המעיינות ,התורה ומצוותיה והיהדות
חוצה – מכיוון שעל־ידי־זה פועלים שעוד יהודי

)תורת מנחם תשמ"ג עמ' (1009

סיכום
איתא במדרש ,שהשיב הקב"ה למשה על
תמיהתו ואמר שכל אחד מישראל יכול לעשות
משכן לה' ,שנאמר” :מאת כל איש אשר ידבנו
לבו" .ובהמשך לזה” :אף במן היו יורדות אבנים
טובות ומרגליות ...וכן הוא אומר והנשיאים
הביאו".
והנה ,המהרז"ו )רבי זאב וולף איינהורן( מסביר,
שהאבנים הטובות שירדו עם המן מסבירות
כיצד הביאו הנשיאים  12אבנים :הללו ירדו
רק בחלקם של הנשיאים באופן ניסי .אלא
שמקשה ,מי הביא את שתי האבנים הנותרות
שהיו על כתפות האפוד ,ועליהן שמות כל
השבטים.
אלא שלפי פירוש זה ,אין מובן מה הקשר בין
האבנים שירדו במן ,והאבנים שנפלו בחלקם
של הנשיאים ,לתחילת דברי המדרש ”אפילו
אחד מישראל יכול לעשותו ,שנאמר מאת כל
איש".
יש לומר באופן אחר :בהמשך לדברי המדרש,
שכל אחד מישראל יכול היה לבנות את
המשכן ,מבאר המדרש כיצד יכול היה כל יהודי
מישראל להשיג את כל הדרוש לו לעשיית
המשכן .והתשובה” :אך במן שהיה יורד
לישראל היו יורדות בו אבנים טבות ומרגליות",
כלומר ,מלבד הנכסים היקרים שבהם זכה כל

אחד מישראל בביזת הים ,זכה באבנים טובות
ומרגליות ,ולכן יכול היה לנדב את כל החומרים
למשכן בעצמו.
ההוראה מכך:
כאשר יהודי מתבקש לעסוק בהפצת התורה
והיהדות ,והוא מפקפק ביכולתו של הזולת
להשתכנע מדבריו ,אומרים לו :עליך להביט
עליו כפי שהקב"ה מביט עליו – ”אפילו אחד
מישראל יכול לעשותו" .לכל יהודי ניתנו כל
האמצעים לעשות משכן ומקדש לקב"ה,
שאפשר למששו בידיים
בניין בית המקדש תלוי בהבאת הגאולה
כפשוטה ,בגשמיות ,ובניין בית-המקדש גשמי
שאפשר למששו בידיים .ואם הכוח לכך ניתן
לכל יהודי ,כל שכן שאפשר לפעול עליו בכל
ענייני יהדות.
וכאשר ה'משפיע' מבקש להימנע מעיסוק זה,
מבהיר לו שלמה המלך” :הנה השמים ושמי
השמים לא יכלכלוך" :הקב"ה מעוניין במעשה
בפועל בעניינים גשמיים ,ולכן דווקא על-ידי
שיגרום ליהודי אחר להתעורר למעמד ומצד
ד"ידבנו לבנו" ,הרי שאותו יהודי יבנה משכן
לקב"ה ,ויתקיים ”ושכנתי בתוכם" עבור כל בני
ישראל ,בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב
ממש.
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משיח וגאולה

גאולה ב'פשט' ולא
ב'דרש' בלבד...
לא רק הבטחה על הגאולה אלא נראית בעיניים
הביאור בפירוש רש"י בעניין ”עצי שיטים" ” . .יעקב אבינו צפה ברוח הקודש שעתידין ישראל לבנות
משכן במדבר ,והביא ארזים למצרים ונטעם וציוה לבניו ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים כו'".
] [. .נשאלת השאלה אצל ”תלמיד ממולח":
מהו אמנם גודל ההכרח בפעולתו של יעקב אבינו בהבאת ונטיעת ארזים במצרים לצורך עשיית המשכן
מאתיים ועשר שנים לפני הציווי של עשיית המשכן?!
והביאור בזה – מרמז רש"י ב"יינה של תורה" בהזכירו את שמו של בעל המאמר ”רבי תנחומא":
תנחומא הוא מלשון תנחומין ,ולכן פירש רבי תנחומא ש"יעקב צפה ברוח הקודש" וכו' מכיוון שעניין זה
מהוה נחמתן של ישראל:
כאשר בני-ישראל נמצאים בגלות מצרים במצב דקושי השעבוד עד לגזירת ”כל הבן הילוד היאורה
תשליכוהו" כו' וכו' – הרי מלבד ההבטחה ד"ואנכי אעלך גם עלה" ,שואבים הם עידוד ונחמה בראותם
בעיניהם ממש את עצי הארזים שהביא יעקב ונטע במצרים מכיוון שצפה ברוח הקודש ש"עתידין לבנות
משכן במדבר" ,ו"ציוה לבניו )ובניו לבניהם אחריהם ,וכן הלאה( ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים"!
כלומר עצי שיטים לצורך עשיית המשכן גופא – היו יכולים אמנם להשיג גם באופן אחר ,אבל ,כדי שתהיה
נחמתן של ישראל )ענינו של רבי תנחומא( – הוצרך יעקב אבינו להביא ארזים ולנטעם במצרים ,ולצוות
לבניו שייטלום עמהם כשיצאו ממצרים ,כדי שבמשך כל זמן גלות ושעבוד מצרים יהיו לנגד עיניהם עצי
הארזים שנטעם יעקב אבינו על מנת שייטלום כשיצאו ממצרים ,היינו שעצי ארזים אלה מסמלים וממחישים
את גאולתן של ישראל.

נחמה לישראל שלא להתפעל מהגלות אלא לבנות משכן
ומכאן באים לעניין של נחמה גם בנוגע לגלותנו זה האחרון:
כשנמצאים בחשכת הגלות” ,כל הגלויות נקראו על שם מצרים" במדבר העמים ”נחש שרף ועקרב וצמאון
גו'" ,חושך כפול ומכופל של עקבות משיחא – אומר רבי תנחומא ,מנחמם של ישראל ,שאין להתפעל מחשכת
הגלות ,מכיוון שיודעים שהתכלית והמטרה היא ”לבנות משכן במדבר" ,היינו לעשות ממציאות ה"מדבר"
משכן ומקדש לו יתברך ,דירה לו יתברך בתחתונים .עד לסיום הציווי ”ועשו לי מקדש" כפשוטו בבית
המקדש השלישי שבו יתגלה גם המשכן שעשה משה ,משכן המדבר.
] [. .מכיוון שלאחרי כל זה עדיין לא בא – מתעוררת השאלה והדרישה והצעקה האמיתית של בני-ישראל:
”עד מתי?! ...והמענה היחידי לשאלה ודרישה וצעקה זו הוא – שהקב"ה ממלא את בקשתם ודרישתם של
ישראל ,ומביא תיכף ומיד את הגאולה האמיתית והשלימה ,גאולה כפשוטה בפועל ממש!
וכמרומז בדיוק לשונו של רש"י ”פירש רבי תנחומא" – שעניין הנחמה )תנחומא( הוא באופן של ”פירש":
לא דרש ,דרוש ופשט'ל יפה ,כי אם פשטות העניין ,היינו נחמה וגאולה כפשוטה ממש ,שהרי לא ייתכן
שה"גלות" יהיה בפועל ובפשטות ,ואילו הנחמה – באופן של ”דרש" בלבד...
)התוועדויות תשמ"ז כרך ב ,עמ'  548-550ואילך(
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ניצוצי רבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

סיפורים ומקורותיהם
כשהרוגוצ'ובי סירב לעבודת הכלל • למה אדמו"ר הזקן התפאר שהוא
’נכד' )רוחני( של הבעש"ט? • הרבי חיפש את הקשר בין תפילין ושופר
על-פי פשט ,בעוד אביו מצא זאת בקבלה • אלול – תפילה או תורה?!
• קדימת ’גיטין' ל'קידושין' בידיעת הרבנים • האם יש קשר בין עבירות
בין אדם לחבירו לשל מקום? • על ’מנשה' ו'אפרים' ומה שביניהם

קשר בין תפילין ושופר

כשהרוגוצ'ובי סירב
לעבודת הכלל

את התוועדות ש"פ האזינו שבת שובה תשל"א
)תורת מנחם כרך סב עמ'  (37סיים הרבי כך:
כדרכי הנני משתדל לקשר כל ענין עם מבצע
תפילין – חיפשתי לקשר זאת גם עם ענין השופר,
ועזר ה' שאכן יש קשר ביניהם.
והרבי ביאר ,שבגלל פעולת התפילין בחיזוק יד
שמאל תוקעים בשופר ביד ימין ,עיין שם.
ויצויין ,כי על-פי הקבלה ביאר זאת אביו
של הרבי הרב לוי יצחק ז"ל בלקוטי לוי יצחק
ליקוטים ואגרות עמ' רלח )”ט' תקיעות דמיושב
וט' תקיעות דמעומד שהוא ט"ט ,נמשך פת והיינו
טטפ"ת" ...שנקראים פאר כמו שופר שפירושו
יופי"( ובעמ' רפו )”תפילין הוא המשכת המוחין
כמו תקיעת שופר.("...

יותר מפעם אחת סיפר הרבי על הגאון
הרוגוצ'ובי ,שהוזמן ע"י כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
ליטול חלק בעסקנות ציבורית לטובת יהודי
רוסיה ,והסביר באסיפה כי הוא מצדד בדעת
הבבלי ,הסובר שתלמיד חכם הלומד עם אחרים
תורתו משתמרת בלבד ,ולכן נמנע ממנו ליטול
חלק – באופן רציני – בעבודה ציבורית זו – .ראה
’לקוטי שיחות' כרך טז עמ'  374ואילך.
כשהרבי שהה בפריז בשנת תש"ז ,הוא הוסיף
כי הדבר תלוי במחלוקת שבין הרמב"ם והראב"ד
)מפי אבי מורי הרה"ח ר' יעקב יהושע שיחי' –
הובא ב'ימי מלך' כרך ג'(.
אמנם ,בשנת תש"ט סיפר הרבי כי השקלא-
וטריא עם הרוגוצ'ובי היתה בחיי כ"ק אדמו"ר
מוהרש"ב נ"ע )ראה כפר חב"ד גליון  500עמ' (19
ואכן נזכרים הדברים באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר
מוהרש"ב נ"ע איגרת מט' אדר אעת"ר )אג"ק
מוהרש"ב כרך וא"ו עמ' קמד-ה(:
”כתבתי ...להזמין גם את הרב ראזין בדוינסק,
והוא ממאן בזה .וכתבתי אליו עוד-הפעם אודות
זה .וכוונתי היא להוציאו לאויר העולם ]=שיכניס
את עצמו גם לעניני עבודת חיזוק הדת[ ...אני
חושב שיהי' אי"ה מאתו איזה תועלת".
ונראה שהדברים התרחשו אכן הן בחיי כ"ק
אדמו"ר מוהרש"ב ושוב בתקופת כ"ק אדמו"ר
מוהרש"ב.

מעלת נכד ברוחניות
הרבי סיפר כמה פעמים על התבטאותו של
אדמו"ר הזקן שהוא נכדו הרוחני של הבעש"ט,
ועניין זה הוא למעליותא .כלומר ,שיש בכך מעלה
יתירה על מי שהוא נכד בגשמיות ,מפני שאדמו"ר
הזקן נטל את הפנימיות שבתורת הבעש"ט )ראה
’לקוטי-שיחות' כרך ד' עמ'  1136ואילך(.
וכך למשל בשיחת י"ט כסלו תשמ"ג
)’התוועדויות תשמ"ג' כרך ב' עמ'  (665אומר:
אדמו"ר הזקן ,נשיא חסידות חב"ד ,שהוא בא
בהמשך ובתור ”נכד" של נשיא החסידות הכללית
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