ב"ה • ערב שבת־קודש פרשת ויקהל  /שקלים • כ"ד באדר־א התשע"ט

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'רפד
שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
• הלכות ,מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים

כאשר בני־ישראל נמצאים בגלות ,במעמד ומצב שאין
גילוי שכינה" ,אותותינו לא ראינו גו'" – לא יכולה להיות
להם הרגשה טובה! כיצד ייתכן ש"ינעם" ליהודי כאשר
אינו רואה גילוי שכינה?! – דבר כזה הוא היפך טבעו של
יהודי!
(משיח וגאולה ,עמ' )10

 > 4דבר מלכות •  > 8משיח וגאולה בפרשה •  > 9ניצוצי רבי •
 > 11הלכות ומנהגי חב"ד

זמני השבוע
עלות השחר**
זמן זריחת סוף
חצות מנחה
היום
 120ד' 72
ד' ציצית החמה זמן ק"ש והלילה גדולה
לפני
לפני
הזריחה ותפילין
הזריחה

תאריך
ו' ,כ"ד באדר ראשון

4.10

4.57

5.19

6.16

8.59

11.54

12.24

ש"ק ,כ"ה באדר
ראשון

4.09

4.56

5.17

6.15

8.59

11.53

12.23

א' ,כ"ו באדר ראשון

4.08

4.55

5.16

6.14

8.58

11.53

12.23

ב' ,כ"ז באדר ראשון

4.07

4.54

5.15

6.13

8.57

11.53

12.23

ג' ,כ"ח באדר ראשון 4.06

4.53

5.14

6.11

8.57

11.53

12.23

ד' ,כ"ט באדר ראשון 4.05

4.52

5.13

6.10

8.56

11.52

12.22

ה' ,ל' באדר ראשון

4.03

4.50

5.12

6.09

8.55

11.52

12.22

ו' ,א' באדר שני

4.02

4.49

5.10

6.08

8.55

11.52

12.22

• הזמנים מתייחסים ל�א
זור המרכז .באזור ההרים
שקיעת צאת והעמקים יש שינויים
הכוכבים שעשויים להגיע למספר
החמה***
דקות.
• לגבי זמן עלות השחר
 6.02 5.37.7הנהוג בחב"ד קיימות
שלוש דעות .הבאנו את
הזמנים לפי הדעה המו־
 6.03 5.38.5קדמת ביותר והמאוחרת
 6.03 5.39.2ביותר ,וראוי להחמיר לפי
העניין.
 • 6.04 5.40.0זמני השקיעה כאן הם
לפי השקיעה הנראית.
 6.05 5.40.8אולם אדה"ז בסידורו
('סדר הכנסת שבת')
 6.06 5.41.5מכיר בשקיעה האמיתית,
 6.06 5.42.3המאוחרת ממנה "בכמו
ארבע מינוטין" (לשון
 6.07 5.43.0אדה"ז שם .שיעור התלוי
במיקום ובעונות השנה).

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
ירושלים
צה"ש
הדה"נ

פרשת
ויקהל  /שקלים
פקודי

5:01
5:06

6:14
6:19

תל־אביב
צה"ש
הדה"נ
5:16
5:21

6:16
6:21

חיפה
הדה"נ צה"ש
5:06
5:12

6:15
6:20

צעירי־אגודת־חב"ד באה"ק ת"ו • יו"ר :הרב יוסף־יצחק הכהן אהרונוב
מערכת :לוי־יצחק שייקביץ ,יוסף־יצחק אולידורט
מו"ל :המרכז לעזרי שליחות ,ת"ד  1122כפר חב"ד 6084000

באר־שבע
צה"ש
הדה"נ
5:19
5:24
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ַא חסידישע פרשה
פרשת ויקהל | קהל גדול!
פרשת ויקהל קשורה עם הגאולה ,מפני שבגאולה העתידה תתממש גם תכלית השלימות
של ‘קהל' ,ובלשון הכתוב" :קהל גדול ישובו הנה" .כלומר ,לא רק ‘קהל' סתם ,אלא "קהל
גדול".
בנוגע לעניינים מסויימים ,יש קהלים שאינם נכללים בגדר ה"קהל" ,לדוגמה" :קהל גרים לא
אקרי קהל" (קידושין עג ,).וכן נשים וטף ,בעניינים מסויימים.
אף־על־פי־כן ,כאשר מדובר אודות הגאולה העתידה מדגישים" :קהל גדול ישובו הנה".
תכלית השלימות של ‘קהל' ,כולל נשים ,טף וגרים.
(על־פי שבת פרשת ויקהל־פקודי תשמ"ג)

הכתב והמכתב

דיוק בכתיבה

קרוב לוודאי
שלא כן כותבים
בס' וכיו"ב
מענה כ"ק אדמו"ר על עלי הגהה משיחה:
“לתלמידים השלוחים שנסעו לישיבה גדולה
קא" .ועל כך העיר
רא ָ
מא ָ
נקאַ ,
בלא ַ
סא ַ
דקא ַ
ַ
הרבי כדלעיל ,שיש להקפיד לכתוב באיות
הנכון והמקובל.

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ד באדר־ראשון ה'תשע"ט – א' באדר־שני ה'תשע"ט

יום
ו'

יום בחודש
כ"ד באדר־ראשון

ש"ק כ"ה באדר־ראשון

א'

כ"ו באדר־ראשון

ב'

כ"ז באדר־ראשון

ג'

כ"ח באדר־ראשון

ד'
ה'

כ"ט באדר־ראשון
ל' באדר־ראשון

ו'

א' באדר־שני

ג' פרקים ליום

פרק א' ליום

ספר־המצוות

הל' קרבן פסח פרק ט־י .הל' חגי־ הל' פסולי המוקדשין פרק מל"ת קיז .קיט .קיח.
מ"ע נג .נב.
יא.
גה ..בפרקים אלו .פרק א.
מ"ע נד .מל"ת קנו.
פרק ב־ג .הל' בכורות ..בפרקים
פרק יט.
רכט .מ"ע טז .עט.
אלו .פרק א.
הכפורים..
יום
עבודת
הל'
מל"ת קמד .קח.
פרק ב־ד.
בפרקים אלו .פרק א.
מ"ע עח.
פרק ב.
פרק ה־ז.
אלו.
בפרקים
שגגות..
הל'
פרק ח.
מל"ת קט .מ"ע סט.
פרק ג.
פרק א־ב.
מ"ע ע.
פרק ד.
פרק ג־ה.
מ"ע ע.
פרק ה.
פרק ו־ח.
אלו.
בפרקים
מעילה..
הל'
מ"ע עא.
פרק ט־יא.
פרק א.

דבר מלכות

להקהיל הכוחות
להקמת המקדש
הרוחני
מדוע קדם ציווי השבת לציווי עשיית המשכן? • המשכת העצמות
בעשיית המשכן – רק לאחר התשובה ביום־הכיפורים ,כשנאמר
להם "סלחתי כדבריך" • להקהיל ולאסוף כל כוחות הנפש אל תוך
התפילה • ומה ההוראה מהקהלת בני־ישראל ,גברים לחוד ונשים
לחוד? • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

שעניין "ויקהל משה" היה "למחרת יום הכיפורים
כשירד מן ההר" ,שאז אמר לו הקב"ה "סלחתי
כדברך" – 5כיוון שהעניין ד"ויקהל משה" מתייחס
לציווי עשיית המשכן (כנ"ל) ,ועשיית המשכן
קשורה עם עניין "סלחתי כדברך" ,הסליחה על
חטא העגל שהיתה ביום הכיפורים:
המענה "סלחתי כדברך" היה על בקשתו של
משה רבינו מהקב"ה "ונפלינו אני ועמך מכל
העם אשר על־פני האדמה" ,6דהיינו שתהיה
בישראל השראת אלקות בבחינת הפלאה
("ונפלינו").
דהנה ,יש בחינת אלקות המתלבשת בטבע,
שאותה משיגים גם חכמי אומות־העולם על־
ידי ההתבוננות בעולמות ,שהתבוננות זו
מביאה (ומכריחה) את ההכרה במציאות
אלקות המהווה אותם ,ובכללות הרי זה בחינת
ממלא כל עלמין ,האור המתלבש בעולמות,
שמטעם זה אפשר להכריח מציאותו ממציאות
העולמות;

הפסוק" 1ויקהל משה גו' אלה הדברים אשר
ציווה ה' לעשות אותם" – קאי בפשטות על ציווי
עשיית המשכן ,אלא ש"הקדים להם אזהרת
שבת לציווי מלאכת המשכן לומר שאינו דוחה
את השבת" (כדרשת רז"ל ,)2כיוון שהשבת היא
למעלה מהמשכן ,אבל עיקר עניין "ויקהל משה"
היה בשביל ציווי עשיית המשכן.
ועל־פי זה יובן הטעם שהוצרך להיות
"ויקהל משה את כל עדת בני־ישראל" – מכיוון
שהמשכן הוא עניין כללי ,שהרי על־ידי "ועשו
לי משכן" נעשה "ושכנתי בתוכם"" ,3בתוך כל
אחד ואחד מישראל" ,4לכן הוצרכו כל ישראל
להיות נוכחים בשעת הציווי על עשיית המשכן.

ב
על־פי זה יש לבאר גם כן מה שכתב רש"י
 )1ריש פרשתנו.
 )2מכילתא ופרש"י עה"פ.
 )3תרומה כה ,ח.
 )4ראה אלשיך עה"פ .של"ה סט ,א .ועוד.

 )5לשון הכתוב – שלח יד ,כ .וראה פרש"י תשא לג ,יא.
ועוד.
 )6תשא לג ,טז.
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"בשביל מה שאמרת" ,10וכידוע 11שאתערותא
דלעילא הבאה על־ידי אתערותא דלתתא
היא למעלה מאתערותא דלעילא הבאה מצד
עצמה (וזוהי המעלה של יום הכיפורים על
חודש ניסן),

אבל "ונפלינו גו'" פירושו – שבישראל
יומשך בחינת האלקות המופלא מבחינת
ממלא ,והמופלא גם מבחינת סובב ,שהוא
עניין המשכת העצמות ממש.7
ובקשה זו נתמלאה בשעת עשיית המשכן,

תוכן עניין "ויקהל גו' את כל עדת בני־ישראל" הוא אסיפת
והקהלת ("צונויפקלייבן") כל כוחות הנפש והעלאתם
למעלה ,ועניין זה – ביטול והעלאת הנבראים – הוא כלי
לעניין "ושכנתי בתוכם"
הנה רק אז היתה יכולה להיות עשיית
המשכן – "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם",
המשכת העצמות.

שעליו אמר הקב"ה "ועשו לי מקדש ושכנתי
בתוכם" ,שפירוש "ושכנתי" הוא שאני בעצמי
הוא השוכן ,עצמותו ומהותו ,כי על־ידי הקמת
המשכן נעשית דירה לו יתברך בתחתונים,
שעניין הדירה הוא לעצמותו ומהותו ,כמשל
דירת האדם ,שעצם ומהות האדם דר בהדירה,
וגם כמו שהוא ערום בלי לבושים ,ועל דרך זה
בעניין הדירה למעלה.8
אמנם ,כדי שעניין זה יבוא לידי פועל –
הוצרכו להמתין עד למחרת יום הכיפורים,
שבו אמר הקב"ה "סלחתי כדברך":
עד יום הכיפורים – גם לאחר שנסתיימו
ארבעים יום השניים ,וכבר מחל להם הקב"ה
על החטא – לא היתה זו אלא מחילה בלבד,
אבל עדיין לא היה הריצוי דהקב"ה לבני־
ישראל כמו קודם החטא.
ורק לאחר ארבעים יום האחרונים ,כשנפעל
עניין הריצוי ,שישראל נעשו מרוצים להקב"ה
כמו קודם החטא ,ועוד יותר מקודם החטא,
שהרי עניין התשובה הוא "כפליים לתושיה",9
ונוסף לזה היתה אז גם המעלה דאתערותא
דלתתא – כדיוק הלשון "סלחתי כדברך",

ג
וכשם שבעניין הזמן הוצרכה להיות עשיית
המשכן למחרת יום הכיפורים דווקא – כן הוא
בעניין נפשות ישראל ,שעשיית המשכן הוצרכה
להיות בכוחו של משה דווקא ,שזהו עניין
"ויקהל משה":
ובהקדמה – שתוכן עניין "ויקהל גו' את
כל עדת בני־ישראל" הוא אסיפת והקהלת
("צונויפקלייבן") כל כוחות הנפש והעלאתם
למעלה ,ועניין זה – ביטול והעלאת הנבראים
– הוא כלי לעניין "ושכנתי בתוכם".
אמנם ,ידוע שהביטול שבנבראים מצד
עצמם אינו ביטול אמיתי ,ולכן זקוקים הם
לבירור שני .12ובירור זה נעשה על־ידי משה
דווקא ,שעליו נאמר" 13ונחנו מה" ,דהיינו
שעמד בתנועה של ביטול אמיתי ,הביטול
דבחינת מ"ה ,14ולכן פעל גם בכל בני־ישראל
 )10פרש"י עה"פ שלח שם.
 )11ראה לקו"ת ויקרא ב ,ב ואילך .ובכ"מ.
 )12ראה תו"א וישב כח ,ב .ובכ"מ.
 )13בשלח טז ,ז־ח.
 )14ראה תו"א שמות מט ,ג .סה"מ תרנ"ד ע' קצה .ועוד.

 )7ראה ד"ה כי תשא דש"פ ויקהל ,מבה"ח אד"ש תשי"א
פ"ד (תו"מ ח"ב ע'  262ואילך) .וש"נ.
 )8ראה תו"מ סה"מ שבט ע' שח .וש"נ.
 )9איוב יא ,ו .וראה שמו"ר רפמ"ו.
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לעניין השבת :במשכן ישנו סדר של העלאה
מלמטה למעלה – תחלה חצר אוהל מועד ,אחר־
כך אוהל מועד ,עד שמגיעים לקדש־הקדשים;
מה שאין כן שבת היא בבחינת מנוחה.

את עניין ההקהלה והביטול בבחינת מ"ה.
וזהו "ויקהל משה את כל עדת בני־ישראל":
עצם הקהלתם של בני־ישראל ,שבני־ישראל
מצד עצמם מתקהלים לעשיית המשכן – אינה

כאשר מתאספים יחד ,לאיזו מטרה שתהיה – אסור להביא
עצמם לידי ניסיונות ,ודווקא על־ידי הנהגה זו אפשר
לגשת לקיום עניין "ושכנתי בתוכם"

וזהו "ויקהל משה גו'" ,שכולל ב' עניינים אלו:
בכללותו – ענינו הוא הציווי על עשיית המשכן,
"ושכנתי בתוכם"; אבל בזה גופא נכללת גם
הנקודה היותר פנימית – "שבת ומנוחה".

מספקת ,אלא הקהלתם צריכה להיות על־ידי
משה דווקא.
ונוסף על פעולתו של משה בעניין ההעלאה
מלמטה למעלה ,לפעול בישראל ביטול אמיתי
(כנ"ל) – הנה גם המשכת השכינה מלמעלה
למטה היתה בכוחו של משה דווקא ,כיוון
שמשה הוא "שושבינא דמלכא" ,15שהוא
הממשיך המשכת העצמות למטה.

ה
והנה ,דובר כמה פעמים 20שעניין החורבן היה
רק בבית המקדש הגשמי ,אבל בית המקדש
הרוחני שנמצא בכל אחד ואחת מישראל ,עם
פרטי עבודות המשכן ברוחניות – ישנם בשלימות
גם עתה.
וזהו שאמרו רז"ל" 21תפילות כנגד תמידין
תקנום" – דלכאורה ,הרי הקרבת קרבנות
צריכה להיות בבית המקדש דווקא [שכן ,כל
זמן ש"לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל
הנחלה" 22היו יכולים להקריב גם בבמות ,אבל
מאז ש"באתם גו' אל המנוחה ואל הנחלה"
נאסרה ההקרבה בבמות עולמית ,23גם בזמן
הגלות] ,ואם כן ,איך יכולה להיות עבודת
התפילה שהיא כנגד הקרבנות? – אלא שתחלה
צריך האדם לבנות את בית המקדש הרוחני
שבו ,ובבית־מקדש זה יכול הוא להקריב
קרבנות ,שהוא עניין עבודת התפילה.

ד
אמנם ,מבלי הבט על גודל מעלת המשכן ,שבו
נתקיים העניין של "ושכנתי בתוכם" – הרי עניין
השבת הוא למעלה עוד יותר מעניין המשכן
(כנ"ל ס"א).
וביאור העניין – על דרך שמצינו בנוגע לזמן
לעתיד לבוא ,שאף שכללותו הוא גילוי העצמות,
מכל מקום בזה גופא יש ב' מדריגות בכללות:16
א) הזמן שבו "אין להם מנוחה  . .שנאמר 17ילכו
מחיל אל חיל" ,18ב) "יום שכולו שבת ומנוחה",19
שזהו עניין נעלה הרבה יותר ,ולכן אין שייך בזה
עליות כו'.
ועל דרך זה הוא החילוק בין עניין המשכן
 )15זהר ח"א רסו ,ב .ח"ב מט ,ב .ח"ג כ ,א (ברע"מ) .נג ,ב.
ערה ,ב.
 )16ראה המשך תרס"ו ע' יב ואילך .ועוד.
 )17תהלים פד ,ח.
 )18ברכות ומו"ק בסופן.
 )19תמיד בסופה.

 )20ראה גם תו"מ חכ"א ע'  .82ע'  108הערה  .103ועוד.
 )21ברכות כו ,א־ב.
 )22פ' ראה יב ,ט.
 )23ראה מגילה יו"ד ,א .ספרי פ' ראה שם ,ח .אנציק'
תלמודית (כרך ג) ערך במה ע' שמ ואילך .וש"נ.
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דור ודור.
ועל־ידי הקדמת "ויקהל משה גו'" – אזי יכול
הוא לבנות את המשכן ולהקריב בו קרבנות,
שהוא עניין התפילה (כנ"ל).
וכשם שבמשכן הגשמי ישנם כמה מדריגות,
ועד שבאים אל הנקודה היותר פנימית ,שזוהי
בחינת "שבת ומנוחה" שלמעלה מחילוקי
מדריגות (כנ"ל ס"ד) – כן הוא בתפילה ,שיש
בה כמה וכמה עליות ,ועד שמגיעים לתפילת
שמונה־עשרה ,שהיא דוגמת עניין "שבת
ומנוחה" ,להיותה בתכלית הביטול (שלכן
אומרים קודם התחלת שמונה־עשרה "אד'
שפתי תפתח גו'" ,26כי האדם מצד עצמו עומד
בתכלית הביטול ,כך ,שלא הוא המדבר ,אלא
"אד' שפתי תפתח".)27

וכשם שבבנין המשכן בגשמיות הוצרכה
להיות ההקדמה ד"ויקהל משה את כל עדת
בני־ישראל" – כן הוא בנוגע לבנין בית המקדש
הרוחני (לצורך עבודת התפילה שכנגד
הקרבנות ,שצריך להיות בבית המקדש הרוחני,
כנ"ל) ,שבהקדמה לזה צריכה להיות העבודה
ד"ויקהל גו' את כל עדת בני־ישראל".
ו .והעניין בזה:
לכל לראש – על האדם להקהיל ולאסוף
("צונויפקלייבן") את כל כוחותיו לעניין
התפילה.24
עבודת התפילה צריכה להיות לא רק בדיבור
בלבד ,ואילו המחשבה תהיה עסוקה בעניינים
זרים מהתפילה ,או שבכוח המעשה שלו יעשה
25
עניינים אחרים – היפך פסק־דין השולחן־ערוך
שבשעת התפילה וברכת המזון אסור לעסוק
בכוח המעשה בעניינים אחרים ,אלא כל לבושי
המחשבה דיבור ומעשה שלו צריכים להיות
מלובשים בתפילה.
ולא די בכך שהלבושים דמחשבה דיבור
ומעשה יהיו עסוקים בתפילה ,אלא נוסף לזה
עליו להקהיל את כל כוחות נפשו – "כל עדת
בני־ישראל" – גם הכוחות הפנימיים של הבנה
והשגה ,שגם הם יהיו שקועים בתפילה ,והיינו,
על־ידי ההתבוננות כו'.
אמנם ,כל זה הוא עניין ההקהלה שהאדם
פועל בכוחותיו מצד עצמו ,ועל־פי האמור
לעיל ,אין זה מספיק עדיין ,אלא צריך להיות גם
העניין ד"ויקהל משה".
וענינו ברוחניות – שלא די בכך שהאדם
מקהיל ואוסף את כוחותיו ועושה מהם מקדש
כפי השגתו ,אלא צריך להיות גם עניין הביטול
למדריגה שלמעלה מהשגתו ,וכמודגש בכך
שהתחלת עבודת היום היא באמירת "מודה אני
לפניך" ,שהוא עניין האמונה שיש בכל אחד
ואחת מישראל בירושה מהאבות ,ובהתאם לכך
צריכה להיות ההתמסרות לעניין שלמעלה
מהשגה ,שמקבלים מהאבות ומרבותינו שבכל

ז
וזוהי הנקודה התיכונה של פרשיות השבוע של
חודש זה ,החל מפרשת תרומה – שכולן עוסקות
בעניין עשיית המשכן ,שמשכן זה ישנו בכל
אחד ואחת מישראל ,והקמתו היא על־ידי העניין
ד"ויקהל משה גו'" ,ועל־ידו פועלים את העניין
ד"ושכנתי בתוכם".
וכיוון שתפילות הם כנגד קרבנות ,הרי כשם
שבקרבנות נאמר" 28ריח ניחוח" ,ש"ריח" הוא עניין
ההעלאה מלמטה למעלה ,שעל־ידי זה נעשה עניין
ה"ניחוח" ,המשכה מלמעלה למטה" ,29נחת רוח
לפני שאמרתי ונעשה רצוני" (כלשון הספרי – )30כן
הוא גם על־ידי עניין הקרבנות ברוחניות ,שעל־ידי
זה נעשה "ניחוח" ,המשכה מלמעלה למטה בכל
העניינים הרוחניים ,ועל־ידי זה גם בגשמיות ,כמו
שכתוב" 31אם בחוקותי תלכו גו' ונתתי גשמיכם
בעתם גו'" ,וכל הברכות האמורות בפרשה.

 )26תהלים נא ,יז.
 )27ראה ד"ה אדנ' שפתי תפתח די"א ניסן תשי"ב (תו"מ ח"ה
ע'  101ואילך) .וש"נ.
 )28פינחס כח ,ח .ועוד.
 )29ראה לקו"ת פינחס עו ,א .עז ,א .ובכ"מ.
 )30עה"פ.
 )31ר"פ בחוקותי.

 )24ראה פי' מהרז"ו לב"ר פפ"ד ,א .וראה גם שיחת י"ט כסלו
שנה זו (תשי"ט) סכ"ט (תו"מ חכ"ד ע'  .)277וש"נ.
 )25ראה טושו"ע (ואדה"ז) או"ח סצ"ו .סקפ"ג סי"ב (סי"ד).

7

– כ"ק מו"ח אדמו"ר דיבר פעם 36אודות מי
שטוען :וכי "קונץ" הוא לשבת בבית־המדרש?
צריכים ללכת ברחוב ,ושם להתנהג כדבעי!
וממשיך – וכי קונץ הוא ללכת ברחוב בלבד?
יש ללכת לתיאטראות כו' ,ושם להתאפק
מלנהוג שלא כראוי ,ובכך יראה את "גבורתו" –
"איזהו גיבור הכובש את יצרו" !37וגם בכך אינו
מסתפק ,אלא הולך למקומות האסורים משום

ח
על הפסוק "ויקהל משה את כל עדת בני־
ישראל" איתא בזהר":32אלין גוברין ,דכניש לון
ואפריש לון לחודייהו" .והיינו שמדייק מלשון
"עדת בני־ישראל" ,בני־ישראל ולא בנות־ישראל.
ומבאר בזה האור החיים הקדוש" :33ומן
הסתם לא יכחיש שלא נזדמנו הנשים לשמוע

לא די שהלבושים מחשבה דיבור ומעשה יהיו עסוקים
בתפילה ,אלא עליו להקהיל את כל כוחות נפשו ,גם
הכוחות הפנימיים של הבנה והשגה ,שגם הם יהיו שקועים
בתפילה
דבר ה' ,ובפרט להביא נדבת המשכן ,34וכן הוא
אומר 35ויבואו האנשים על הנשים ,אלא יכוון
לומר כי הקהיל האנשים בפני עצמן והנשים
בפני עצמן".
והטעם שהוצרכו להיות האנשים בפני עצמם
והנשים בפני עצמם – לא כהטועים שאחד מהם
הוא פחות במדריגה ,אלא כדי למנוע ניסיונות
כו'.

צניעות כו'; וגם בכך לא די לו ,אלא רצונו
לנהוג כדברי הגמרא 38בנוגע לעניין התשובה,
שצריך להיות "באותה אשה באותו פרק כו'"...
והמענה לזה – שאין זקוקים ל"קונצן" שלהם!
כל אחד ואחד מישראל מבקש מהקב"ה "ואל
תביאנו לידי נסיון" ,39ועל אחת כמה וכמה
שאסור לאדם להביא עצמו לידי ניסיון! וכפי
שמצינו אפילו בדוד המלך ש"הביא עצמו לידי
ניסיון ונכשל" ,40ובוודאי שאין תובעים ממנו
שיהיה גדול מדוד המלך ...די לו אם יהיה
מדריגה אחת למטה מדוד המלך!...
וזוהי ההוראה מפרשתנו:
כשהיה צורך להקהיל את ישראל למטרת בנין
המשכן" ,ושכנתי בתוכם" ,שזוהי מטרה היותר
נעלית ,תכלית הכוונה של כל ההשתלשלות,
ונוסף לזה היתה ההקהלה על־ידי משה רבינו,
וזמן ההקהלה היה למחרת יום הכיפורים ,שבו

 )32ח"ב קצו ,ב.
 )33ריש פרשתנו.
 )34נזכר גם שהמשכן הי' תיקון על חטא העגל ,ואינו ברור
(המו"ל).
 )35פרשתנו לה ,כב.

 )36ראה גם תו"מ חי"ב ס"ע  192ואילך.
 )37אבות רפ"ד.
 )38יומא פו ,ב.
 )39נוסח ברכות השחר (מברכות ס ,ב).
 )40סנהדרין קז ,רע"א.

ט
ההוראה מעניין זה:
ישנם אלו שרצונם להראות "קונצן",
ומכניסים עצמם בניסיונות ,בטענה שכאשר אין
להם ניסיונות אין כל "קונץ" בכך שהנהגתם היא
כדבעי ...ולכן – טוענים הם – יש צורך ללכת
למקומות כו' ,ואף־על־פי־כן להימנע מעניינים
שאינם כדבעי ,ואזי יהיה זה "קונץ"!...
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דומין בני־ישראל למלאכים כו' – 41הנה לאחרי
כל זה ,הוצרכו להבטיח שלא להקהיל אנשים
ונשים יחד.42

ומכאן הוראה לכל הזמנים :כאשר מתאספים
יחד ,לאיזו מטרה שתהיה ,ולו הקדושה ביותר
– אסור להביא עצמם לידי ניסיונות ,ודווקא
על־ידי הנהגה זו אפשר לגשת לקיום העניין של
"ושכנתי בתוכם".

 )41ראה שו"ע אדה"ז או"ח סתר"י ס"ט .סתרי"ט ס"ט .וש"נ.
 )42ראה גם מכתב כ"ה אייר שנה זו (תשי"ט  -אג"ק חי"ח ע'
שצד) ,ובהנסמן בהערות שם.

(מהתוועדות שבת פרשת ויקהל ה'תשי"ט.
תורת מנחם כרך כה ,ע' )81-87

סיכום
כשם שהקרבת הקרבן צריכה להיעשות בבית
המקדש דווקא ,גם קודם התפלה צריך האדם
להקים בית מקדש בנפשו .וכשם שלהקמת
המשכן בגשמיות קדמה ההקהלה ד"ויקהל
משה את כל עדת בני ישראל" ,כך בהקמת
המקדש הרוחני צריך האדם ‘להקהיל' ולאסוף
את כל כוחותיו – מחשבה דיבור ומעשה –
שיהיו שקועים בעבודת התפילה.
וכשם שהקמת המשכן הגשמי הייתה על־ידי
הביטול דמשה רבינו דווקא ,כך הקמת המשכן
צריכה להיות מתוך ביטול למדרגה שלמעלה
מהשגתו .הדבר מודגש בכך שתחילת עבודת
היום היא באמירת "מודה אני" – אמונה
שאינה מצד השגה ,אלא קיימת בכל אחד
מישראל בירושה מהאבות.
וכשם שבמקדש הגשמי ישנן כמה מדרגות,
והשבת היא המדרגה הנעלית ביותר ,כך
בעבודת התפלה יש כמה וכמה עליות ,ועד
שמגיעים לעילוי של תפלת שמונה עשרה,
שהוא בדוגמת ה'שבת מנוחה' להיותה
בתכלית הביטול.
ועל ידי עבודת הקרבנות ממשיכים ומשפיעים
בכל העניינים ,ברוחניות ובגשמיות.

ההוראה ותוכן הקמת המשכן הוא :השראת
אלוקות שלמעלה מהעולמות בבני ישראל,
שכן הקמת המשכן קשורה עם המחילה
והסליחה על מעשה העגל ,ונתקיימה
בקשת משה רבינו "ונפלינו אני ועמך" ,והיינו
שבישראל תומשך אלוקות שבבחינת ‘פלא' –
בחינת סובב כל עלמין .וזו משמעות הפסוק
"ועשו לי מקדש ושכנתי" – אני בעצמי
(עצמות ומהות) שוכן במשכן.
עניין זה נפעל על ידי משה רבינו" ,ויקהל
משה וגו' אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות
אותם" .והטעם :לפי שהביטול מצד הנבראים
הינו מדוד ומוגבל ואינו ביטול אמיתי ,ומשה
רבינו ,שנאמר בו "ונחנו מה" (ביטול דמ"ה)
פועל ומשפיע בבני ישראל ביטול אמיתי.
ברם ,קודם שמודיע משה רבינו לישראל על
הציווי להקים משכן ,הוא מזכיר על הציווי
דשבת ,לפי שעניין השבת נעלה יותר מעניין
המשכן.
וביאור העניין בעבודת האדם:
עבודת התפילה היא הקרבת קרבנות
ברוחניות – "תפילות כנגד תמידין תקנום".
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משיח וגאולה

יהודי דורש ותובע
"היכן השכינה!"
נתמלאו הסימנים ,כלו כל הקיצים ,מה אם־כן חסר?
למרות שבני־ישראל כבר עברו ריבוי צרות ותלאות כו' ,כבר נתקיימו כל הסימנים שהובאו בגמרא
אודות "עקבות משיחא" (ועוד יותר מזה ,)...כולל גם "היסח הדעת" ...וכבר "כלו כל הקיצין" ,אף־על־
פי־כן ,עדיין לא בא!...
כפי הנראה ,הדבר היחיד שחסר הוא – החוצפה של בני־ישראל ,לדרוש ולתבוע מהקב"ה שיביא את
הגאולה...
בעניין הנ"ל – יש הוראה ולימוד מהפרשה שקרינו זה עתה ביום השבת־קודש:
על הפסוק "ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד ה' אל כל העם"
– מפרש רש"י" :אמרו ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ,יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם ,לפי שכל
שבעת ימי המילואים שהעמידו משה למשכן ושימש בו  . .לא שרתה בו שכינה ,והיו ישראל נכלמים
ואומרים למשה ,משה רבינו ,כל הטורח טרחנו שתשרה שכינה בינינו וכו'" ,ואכן ,פעלו את גילוי
והשראת השכינה – "וירא כבוד ה' אל כל העם  . .וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם".
וההוראה מזה:
לכל לראש – כאשר יהודי לא רואה גילוי שכינה ,הרי זה פועל אצלו רגש של צער ובושה כו' ("היו
ישראל נכלמים") ,ובוודאי לא ייתכן ש"ינעם" לו כאשר אינו רואה גילוי שכינה!
ומכיוון שכן ,לא ינוח ולא ישקוט עד שיפעול גילוי השכינה – כשם שבאו ישראל למשה בטענה
ותביעה" :כל הטורח שטרחנו כו'".
ומשה רבינו – עושה את כל התלוי בו" ,ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד" ,ותיכף ומיד – שלא לעכב
רגע מיותר – "וייצאו ויברכו את העם" ,עד ש"וירא כבוד ה' אל כל העם  . .וירא כל העם גו'".
ומזה מובן גם בענייננו:
כאשר בני־ישראל נמצאים בגלות ,במעמד ומצב שאין גילוי שכינה" ,אותותינו לא ראינו גו'" – לא
יכולה להיות להם הרגשה טובה! כיצד ייתכן ש"ינעם" ליהודי כאשר אינו רואה גילוי שכינה?! – דבר
כזה הוא היפך טבעו של יהודי! אין לך גלות גדולה מזו שיהודי "מרגיש טוב" בזמן הגלות – בחוץ־לארץ,
וכן בארץ־ישראל – לפני ביאת משיח צדקנו ובניין בית־המקדש!
אדרבה :טבעו של יהודי ,שכאשר אינו רואה גילוי שכינה – דורש ותובע "היכן היא השכינה"?! "היכן
הוא משיח צדקנו?!".
ולא ינוח ולא ישקוט – עד שיפעל גילוי השכינה לכל ישראל" ,וירא כבוד ה' אל כל העם  ..וירא כל
העם" ,כלומר ,גילוי השכינה שעל־ידי ביאת המשיח אינו עניין השייך ל"יחידי סגולה" בלבד ,כי אם,
לכל בני־ישראל" ,כל העם".
(מרשימת דברי כ"ק אדמו"ר בעת ביקור הרבנים הראשיים לישראל ,כ"ז באדר שני ה'תשמ"ו;
התוועדויות ה'תשמ"ו כרך ב ,עמ' )834-832
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ניצוצי רבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

מעשה בדין תורה...
‘התקפה' כנגד "מבצע תפילין" שזכתה לתשובת עורך ‘המאור'
הגאון רבי מאיר אמסעל תוך ציטוט מקורות משיחת הרבי • מדוע
מיעטו במזכירות הרבי להשתמש במכונת־כתיבה בשפה הרוסית?
• התנהלות בדין־תורה שלא נשאה חן בעיני הרבי • הפתגם
נכון; האם מקורו באדמו"ר הזקן – לא שמעתי מחותני • הסיפור
מאחורי קונטרס "שני מאמרים" שנדפס בשנת תשמ"ז
שבראשית הכל הוא גאון עצום וכל רז לא אניס
לי' בש"ס ופוסקים ,והוא אינו יוצא בשום דבר
או מנהג מגבולי השו"ע הפוסקים הראשונים
והאחרונים ,ואני תפילה ,ויריביו ומתנגדיו של
אדמו"ר שליט"א שאני יודעם היטב היטב ,הלואי
שיהיו כ"כ זהירים בכל דקדוקי מצוה כחסידי
ליובאוויטש.

ב'המאור' בעריכת הרה"ג רבי מאיר אמסל
(כסלו־טבת תשד"מ) נתפרסם מכתב למערכת,
בו מתלונן הכותב על ה'המצאה' של זיכוי
יהודים בהנחת תפילין ,וכך נאמר שם:
"מאין ההיתר להניח תפילין לפושעי ישראל
"כבוד הרב הגאון עורך המאור שליט"א
"כ"מ [=כבוד מעלתו] כתומך תמימים ומליץ
יושר בעד כל המנהגים שהנהיג הרבי שליט"א
מליובאוויטש ,נא להראות לי איזה מקור או
רמז להמנהג שהנהיגו זה כמה שנים ,לחטוף
בעלי עבירה מן השוק ומפתים אותם להניח
תפילין על ראשם לרגע כמעט ,וגם לברך
עליהם ,ואנן קיימא לן שתפילין צריכין גוף נקי
ואותם החטופים בשוק ,חקרתי עליהם ומצאתי
שהם מלוכלכים בעבירות של חילול שבת טו"נ
[=טריפות ונבילות] וכו' .ואפשר שהרבי שליט"א
מצא איזה יסוד לזה באיזה ספר מספרי החסידות
אבל בתורת הנגלה בודאי שאין שום היתר לזה,
וחבל על חילול קדושת תפילין בחנם.
"חיים שלמה ראטה
"ברוקלין נ.י.
"תשובת הרב העורך :אודה ולא אבוש שאין
לי עסק וידיעה בנסתרות ואיני יודע באיזה ספר
חסידות נמצא דבר כזה .אולם להוי ידוע לו,
אם יעיין בחיבוריו ,קונטרסיו ומאמריו של כ"ק
אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש ,יווכח לדעת

אין זו המצאתם של חסידי
ליובאוויטש
"בנוגע הנחת תפילין ל'פושעי ישראל' ,אין
זו המצאתם של חסידי ליובאוויטש ,וכבר
היה לעולמים דבר זה .הראשון שהנהיג מנהג
זה בעולם הי' רבנו הסמ"ג ,אשר בדרשותיו
שדרש לגלויות ישראל בספרד ואדום ,כפי
שמוסר לנו בסמ"ג מ"ע ב' ,דרש כזאת בנוגע
תפילין ,וז"ל:
"'עוד זאת דרשתי להם ,כי מה שאמרו רבותינו
(שבת דמ"ט) תפילין צריכין גוף נקי כאלישע
בעל כנפים ,שלא יישן ושלא יפיח בהם ,זהו
באדם שמניח כל היום כולו כמצותן פן ישכחם
עליו ויעשה בהם דבר שאינו הגון ,אבל בשעת
תפלה אין לך רשע שלא יהא ראוי לתפילין קו"ח
[קל וחומר] מספר תורה וכו'.
"'עוד זאת דרשתי להם שיותר חפץ הקב"ה
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זאת ממנו ,לכן נדרש להדגיש זאת.
ולהוסיף :הרבי העיד על הרב חודקוב (כ"ה
תמוז תש"ט – ‘לקוטי שיחות' כרך כד עמ' )416
"ואם היה מכיר את הרב חדקוב לא הי' כלל ספק
אצלו שאינו שייך לדבר שקר וגוזמא".
והנה על־פי פרסום שנחשף בשנת תשס"א,
נמצא שהרב חודקוב שמע את הדברים ישירות
מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.
ביום ט"ו מרחשון תש"ב רשם הרב ח.מ.א.
חדקוב ביומנו (‘עטרת זקנים' ,כ"ט סיון תשס"א,
עמ' :)50
"אמר כ"ק [אדמו"ר מוהריי"צ] כי האדמו"ר
הזקן נשמתו־עדן אמר כי שקר אסור לאמר ואת
האמת אינם מחוייבים לאמר".

באדם רשע שיניח תפילין מאדם צדיק ,ועיקר
תפילין נצטוו להיות זכרון לרשעים וליישרם
דרך טובה ,ויותר הם צריכין זכר וחיזוק מאותם
שגדלו ביראת שמים כל ימיהם וכו'.
"'ויהי אחר ארבעה אלפים ותשע מאות
ותשעים וחמש שנים לברה"ע היתה סיבה מן
השמים להוכיח ,ובשנת תתקצ"ו הייתי בספרד
להוכיחם ואמץ הקב"ה זרועותי בחלומות
היהודים ובחלומות העכו"ם וחזיונות הכוכבים
ויט עלי חסדו ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלקים
ועשו תשובות גדולות וקבלו אלפים ורבבות
מצות תפילין מזוזות וציצית .וכן בשאר ארצות
הייתי אח"כ ונתקבלו דברי בכל המקומות וכו'',
עכ"ל.
"הרי שהסמ"ג נסע למרחקים לדרוש בקהילות
שהרשעים יניחו תפילין.
"עיי"ג [עיין גם] ב[ספר ה]חינוך מצוה תכ"א,
ואמרו בגמרא מה גוף נקי שיזהר שלא יפיח בהם,
אבל אין הענין לומר שצריכין גוף נקי מעבירות
או מטומאה ,כי כל אדם ואפילו טמא ובעל
עבירות מחוייב במצות תפילין ובלבד שידע
להיזהר שלא יפיח בהן ואולי מתוך התמדתו
במצות תפילין שמהם הזכרון הגדול במלכות
שמים ,ישוב מדרכו הרעה ויטהר מכל גילוליו
וכו'.

על 'מחסור במכונת כתיבה
בשפה הרוסית' במזכירות
הרבי כתב בח' תמוז תשי"ב:
תיכננתי לכתוב לו את הנ"ל ברוסית ,בהתאם
להתכתבות הקודמת שלנו .עם זאת ,עקב מחסור
במכונת כתיבה בשפה הרוסית ,ביקשתי ממזכירי
הד"ר ניסן מינדל לכתוב זאת באנגלית.
יצויין כי בדרך כלל המכתבים שנכתבו ע"י
הרבי (ומזכיריו) לרוסיה בשפה הרוסית לא
הוקלדו במכונת כתיבה אלא בכתב־ידו של
המזכיר (בדרך כלל הרב מינדל) ובחתימת
כינויים כגון "זיידע" [=סבא] וכדומה.
ניתן לשער כי הסיבה לכך היא החשש שגם
אם ייחשפו עקבות המכתבים ,לא יובן שמדובר
בהתכתבות רשמית כי־אם פרטית ,המוגשת
בכתב־יד.
בשנים מאוחרות יותר יש מכתבים מוקלדים
ברוסית – בדרך־כלל לעולים שעלו לארצנו־
הקדושה (חלקם הודפסו בסדרת אגרות־קודש
– בעיקר מכרך כז ואילך).

הפתגם נכון; אך לא
שמעתי מחותני
בפורים תש"כ (‘תורת מנחם' כרך ז"ך עמ'
 )430מתבטא הרבי:
יש פתגם שאומרים בשם רבינו הזקן (לא שמעתי
זאת מכבוד־קדושת מורי־וחמי אדמו"ר ,ולכן אינני
יודע אם כן הוא) ,ששקר אסור לומר ,ואילו אמת לא
חייבים לפרסם ולהכריז מן הגגות...
מן העובדה שהרבי הביא־הזכיר פתגם זה
סימן שתוכנו אמיתי ,והספק הוא אם נאמר בשם
אדמו"ר הזקן משום שהרבי לא שמע זאת מכ"ק
אדמו"ר מוהריי"צ .ואולי יש לומר שזה על דרך
נביא שצריך לחזור רק על דברים ששמע בעצמו
כו' [כמ"ש הרמב"ם בהל' עבודה זרה פרק ה'
הלכה ח' :או מי ששמע דברי כו' חברו ואמר
שדבר זה לו נאמר והוא נתנבא בו]
ומכיוון שהרבי ,שהוא ממלא־מקומו ,לא שמע

מעשה בדין תורה
מעשה בדין־תורה שהתנהלותו לא נשאה חן
כל־כך בעיני הרבי.
הרי המסמך כלשונו:
"ב"ה ,כ"ח כסלו תש"כ
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"ברוקלין ,הנהלת ...ה' עליהם יחיו
"שלום וברכה!
"הגיעה לכאן שמועה מוזרה בהנוגע
להתביעה שהיתה להרה"ח ..שי' ..להנהלת..
בענין הפיצויים ,אשר לאחרי ששאלו דעת
כ"ק אדמו"ר שליט"א וקבלו המענה ,אשר יש
לעשות כהוראת רב ,בחרו ברב מסוים ובנציג
הנהלת ..להיות הב"כ בהד"ת [=הבא־כח בהדין־
תורה] ,ונתאשר הב"כ על ידי ההנהלה,
"ולאחרי זה – דרש ..שי' שילכו אל רב אחר
והלך לא לזה שהנהלת ...אישרו אותו לנציגם
ובתור ב"כ להד"ת [בא־כוחם להדין־תורה]
"ובטח יודיעו אם השמועה נכונה .ואם הן –
מהי הסיבה להשינויים ,ומה הכריח לעשות את
זה.
"בכבוד ובברכה
"א .קווינט המזכיר
"נ.ב.
"העתק להרב ...שי'".

"ברוקלין ,נ.י.".
בשלהי שנת תשמ"ז הופיע קונטרס שני
מאמרים שהכיל:
 )1המאמר ראשית גוים עמלק תר"פ – מאמרו
הראשון של כב' קדושת אדמו"ר מוהריי"צ,
שנדפס לראשונה מגוף־כתב־יד־קודש בשנת
תשמ"ג.
 )2המאמר באתי לגני תשי"א – מאמרו הראשון
של כב' קדושת אדמו"ר נשיא־דורינו.
בשער הראשון נכתב רק "קונטרס שני
מאמרים" ,ואחרי ה'פתח דבר' צולמו המאמרים
האמורים כולל עמוד השער שלהם .בסך־הכל
הכילה החוברת  28עמודים.
מה מסתתר מאחורי חוברת זו?
ניתן לשער שהדבר כרוך בפרשת הספרים של
ספריית ליובאוויטש שהחלק המרכזי בה הסתיים
ביום ה' טבת תשמ"ז ( 6בינואר  .)1987היום בו
"דידן נצח" באופן גלוי לעיני כל העמים (בבית
המשפט הפדרלי) בנוגע לספרי וכתבי רבותינו
נשיאינו שבספריית ליובאוויטש.
כבר בתחילת הפרשה התבטא הרבי כי המאבק
איננו רק על הספרים אלא על הנשיאות ("על
הכסא") – מפי הרב שניאור זלמן גורארי' – אחרי
הנצחון של ה' טבת עירער הצד שכנגד דבר
שהוכרע בסופו של דבר בכ"ה מרחשון תשמ"ח
( 17בנובמבר .)1987
כנראה שהמאמרים הודפסו כדי לזרז את
הנצחון הסופי של הספרים ולהנציח עוד יותר
ברוחניות את ענין הנשיאות.

הדפסת ‘דידן נצח'
"פתח דבר
"ע"פ בקשת רבים הננו מוציאים לאור ד"ה
ראשית גוים עמלק ,תר"פ (אשר לכ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ נ"ע) וד"ה באתי לגני תשי"א (אשר
לכ"ק אדמו"ר שליט"א) בקונטרס מיוחד
"מערכת "אוצר החסידים"
"עש"ק תבוא ,ח"י אלול תהא זו שנת משיח
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הלכות ומנהגי חב"ד

הלכות ומנהגי חב"ד
להחזיק ספר.5

שבת פרשת ויקהל  -שקלים
כ"ה באדר־א ,מברכים החודש

6

קריאת התורה

השכם בבוקר – 1אמירת תהילים בציבור .2אחר־
כך לומדים בציבור במשך כשעה מאמר חסידות
שיהיה מובן לכולם ,ואחר־כך התפילה.3
[כמה ממנהגי שבת־מברכים פורטו בספר
‘הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה',
עמ' .]305
רצוי לגלול את ספר־התורה השני לפרשת
שקלים לפני תפילת שחרית ,כדי למנוע ‘טירחא
דציבורא'.4
פותחים את הארון ,ומוציאים שני ספרי־תורה.
לאחר שמגיעים לבימה ,ניתן למסור גם לקטן

בספר הראשון קוראים לשבעה עולים בפרשת
השבוע – ויקהל ,לאחר־מכן מניחים את הספר
השני על הבימה (ונשאר על הבימה עד הקריאה
בו) 7ואומרים חצי קדיש .הגבהה וגלילה .בספר
השני קוראים למפטיר פרשת 'שקלים' – מתחילת
פרשת כי־תישא עד 'לכפר על נפשותיכם' (שמות
ל,יא־טז) .הגבהה וגלילה.
אם יש רק ספר־תורה אחד ,אזי לאחר חצי
קדיש אין מגביהים אלא גוללים לפרשת שקלים.
ומגביהים וגוללים רק לאחר גמר כל הקריאות,
דהיינו לאחר מפטיר.
הפטרה" :ויכרות יהוידע ...לכוהנים יהיו"
(מלכים־ב יא,יז־יב,יז).
אם קרא את הפטרת השבוע או כל הפטרה
אחרת ,קורא אחריה הפטרת פרשת שקלים
‘ויכרות יהוידע' ,ואם נזכר אחר הברכות – קורא
אותה בלא ברכה.8

 )1בשיחת ש"פ קורח ,מברכים־החודש תמוז ה'תשמ"א סי"א
(שיחות־קדש תשמ"א ח"ג עמ'  ,)760מזכיר הרבי ‘טענות' שיש
לאנשים שונים אודות תקנות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ בקשר
לשבת מברכים" :לשם מה עליו למעט משינתו ,ולהתעורר
שעה או שעה וחצי (  -משך זמן אמירת תהילים שלו) מוקדם
יותר [מבכל שבת]?".
 )2הפסוקים הנדפסים לאומרם לפני ואחרי התהילים ,אין
מנהגנו לאומרם ,ובפרט לפני התהילים שלאחרי התפילה
(ראה מענה הרבי בנדון ומשמעותו‘ ,התקשרות' גיליון תפד
עמ'  .)17לגבי ה'יהי רצון' ,הרבי לא נהג לאומרו אחר כל ספר,
אך היה אומרו פ"א בסופו (כמו שהציע לחולה ,שיאמר "את
כל התהילים ...בלי הפסק ,היינו גם בלא אמירת ‘יהי רצון' כ"א
אחרי כל הספרים" – אג"ק ח"ה עמ' קפא) ,כמובן בשינויים
המתחייבים.
 )3ספר־המנהגים עמ' .30
בלקוטי־שיחות כרך ט"ז עמ'  349נתבאר ,שהשמחה באדר־
שני היא ביתר שאת ויתר עוז לגבי אדר־ראשון .ולא זו בלבד,
אלא שנקט כ"ק אדמו"ר כמה פעמים (ספר־השיחות תשמ"ט
ח"א עמ'  )403 ,306 ,292את הלשון "משנכנס אדר "...לעניין
אדר־שני ,ומשמע שזו שמחה חדשה לגמרי ,כאילו לא היתה
שמחה באדר־ראשון כלל .וראה ‘שערי־המועדים – אדר' סי'
כח ,ואג"ק כרך ה' עמ' רנה ,וש"נ.
 )4לוח דבר־בעתו.

המולד
יום רביעי בשעה  12בצהריים 41 ,דקות ,ו16-
חלקים.

 )5משתפים בזה צעירים מתאימים באופן מכובד כדי לקרבם
לתורה ,ראה שערי אפרים שער י ס"ו ובפתחי שערים שם.
 )6ע"פ לוח כולל־חב"ד.
 )7רמ"א סו"ס קמז .שערי־אפרים שער י סי"ב .י"א בשם הרב
מאיר שי' הארליג ,שהרבי הקפיד להניח את הס"ת השני מימין
הראשון דווקא (ודלא כמ"ש בס' פסקי תשובות סי' קמז ס"ק
י ,משו"ת משנה הלכות חי"ג סי' כב ,להניחו משמאל הראשון
כדי שיהא קרוב יותר לבעל קורא ,שלא יהיה אח"כ כמעביר
על המצוות).
 )8לוח כולל־חב"ד ,ש"פ נח.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם  -ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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זבדיה "...ג' פעמים .קדיש־תתקבל .שיר־של־
יום ,הושיענו ,ברכי נפשי ,קדיש יתום.
אמירת ההלל כסדר התפילה חשובה יותר
מאמירתו בציבור.13
קריאת התורה .אשרי ,ובא לציון ,יהללו.
הכנסת ספר־תורה .חליצת התפלין .הנחת
תפילין דרבנו־תם ,14קריאת־שמע ,פרשיות:
‘קדש' ‘והיה כי יביאך' ,שש זכירות 15וחליצת
התפילין .מזמור (כלשהו ,כדי לומר הקדיש),
חצי קדיש ,מוסף.16

מברכים החודש
ראש חודש ֲא ָדר־שני (ולא :אדר ב') ביום
החמישי וביום השישי.
אין אומרים ‘אב הרחמים'.
ההתוועדות בבית הכנסת.9

יום רביעי
כ"ט באדר־א
ערב ראש־חודש אדר ב' – "יום כיפור קטן".10
ביום זה יש להוסיף בג' הקווין שעליהם
העולם עומד :תורה ,עבודה (תפילה שבמקום
קרבנות) וגמילות־חסדים.11
במנחה אין אומרים תחנון.

ולסיים עמו ,ולא לענות אמן על ברכתו – ראה בארוכה
ב'התקשרות' גיליונות :שלח עמ'  ,17תמז עמ'  ,17ו־תמט
עמ'  19הע' .47
 )13בשנים הראשונות סיפר הרה"ח רי"ל שיחי' גרונר בשם
הרבי בשם אדמו"ר מהוריי"צ בשם אדמו"ר מהורש"ב ,שאין
לומר הלל שלא כסדר התפילה ,כי אח"כ כשיתפלל שמו"ע
ללא הלל ,יהא זה כמו "אן אלטן געבאקענעם בולקע" [חלה
ישנה שנאפתה מזמן] .וראה כף־החיים סי' תכב ס"ק לח,
והמובא ב'התקשרות' גיליון תלב בלוח השבוע הערה .1
 )14יש לדון אם הנחת תפילין דר"ת ‘כסדר' קודם מוסף,
כנדרש ע"פ הסוד (ע' כף־החיים סי' כה ס"ק צד ואילך),
דוחה תפילה בציבור למי שאינו מספיק זאת לפני התפילה,
אף שבס' ‘אות חיים ושלום' (שם ס"ק כ) ובס' ‘לקט הקמח'
החדש (שם ס"ק קז) שללו הנהגה זו.
באם לא הניחו תפילין דר"ת קודם מוסף – מפני שכחה או
סיבה אחרת – יניחם אחר מוסף (משמרת־שלום סי' ל ס"ק
ג ,הובא בהוספות לשו"ע אדה"ז ח"ג־ד עמ'  1310הערה .)7
 )15בהיום־יום (י"ט מנ"א) ובספר־המנהגים (עמ'  )5נזכרו
"הזכירות שנדפסו בסידור" בין הדברים הנאמרים בתפילין
דר"ת ,כשמניחין ארבעה זוגות תפילין; ובהערות וציונים
ל'סידור עם דא"ח' (שהרבי עבר עליהן והסכים לפירסומן)
עמ'  ,718נדפסה ההוראה גם כשמניחים רק שני זוגות
תפילין .ולא מסתבר שה'זכירות' שהן בגדר ‘מצווה' ולא
‘תורה' [ובפרט שהכוונה בהן לתוכן הפסוקים ולא ללשונם,
אג"ק כרך יב ס"ע ג] ייכללו בהוראה (היום־יום א טבת,
ספר־המנהגים עמ' " )36השיעורים לומדים אחר סיום כל
התפילה" וייאמרו ללא תפילין כבשבת ויו"ט.
 )16בפרמ"ג (סי' לד ,משבצות סוף ס"ק ב) כתב שאין לקפל
התפילין בשעת חזרת הש"ץ (כיוון שלמעשה אין מאזינים
לש"ץ אז – ראה בשו"ע אדמוה"ז סי' קכד ס"ו וס"י) .וא"כ –
כש"כ בשעת קדיש (שאז אסור מדינא אפילו להרהר בד"ת,
פר"ח סו"ס סח) וקדושה (ראה שו"ע אדמוה"ז סי' נו ס"ז).
שכח לחלוץ התפילין והחל להתפלל בהן מוסף ,כ' במשנה
ברורה (סי' כה ס"ק סא) שלא יחלצן באמצע שמו"ע ,כיוון
שהחליצה אינה אלא מנהג .ובכף־החיים (שם ס"ק צח)
מזכיר רק שיצא בדיעבד.
שמע קדושת ‘כתר' מהש"ץ ועודנו בתפילת שחרית – יכסה
התפילין־של־ראש ויענה (‘מאסף לכל המחנות' סי' כה סוף

יום חמישי
ל' באדר־א ,א' דראש־חודש
אדר־ב'
[מנהגי ראש־חודש פורטו בספר ‘הלכות
ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' ,עמ'
.]310

שחרית
12

"יעלה ויבוא" .חצי הלל " .ואברהם זקן...
 )9היום יום ,ל' ניסן.
 )10נסמן בלקוטי־שיחות כרך לב עמ' .251
 )11שיחות־קודש ה'תשל"ו עמ'  ,663עמ'  667ובכ"מ .וראה
גם לקוטי־שיחות כרך טו עמ' .549
 )12ההוראה בסידור אדמוה"ז היא" :ובימים שאין גומרים
את ההלל ,יש לנהוג שהש"ץ לבדו יברך בתחילה ובסוף,
והקהל יענו אמן ויצאו בברכתו" .הנוהגים כך ,צריכים לוודא
מראש שהש"ץ יאמר בקול את כל ברכת "יהללוך" ולא רק
את סיומה "ברוך ...בתשבחות" (ע"פ הרי"ף [ברכות פ"ז,
בדפי הרי"ף לד,א .וראה בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי' כ]
שאין יוצאים י"ח בשמיעת חצי ברכה  -הגרז"נ גולדברג
שליט"א בשם הגאון רבי יעקב קלעמעס ז"ל ,אב"ד מוסקבה,
שכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע כתב עליו "שנים רבות עבדנו
שם שכם אחד בעבודת הכלל" אג"ק ח"ט עמ' רלד ,ראה
גם בערכו במפתחות האג"ק ובמפתחות ס' ‘תולדות חב"ד
ברוסיא הסובייטית').
אולם מאז שהזכיר הרבי (שיחות־קודש תשמ"א ח"ד עמ'
 322סל"ז) את "מנהג חסידים ,אז מ'כאפט אריין אויך די
ברכה בחשאי" ,רבו הנוהגים כן ,לברך לפני הש"ץ ,או לברך
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פנים מתחיל מראש החודש" 18וכן "כבכל דבר
חשוב – צריכה להיות הכנה מבעוד מועד ,על־
כל־פנים מראש החודש".19

בקשר להליכה לבית־עלמין למי שנשלמו לו
י"ב חודשי אבלות בחודש זה ,ראה בהערה.17
בקשר למצוות ומבצעי חג הפורים ,כתב הרבי:
"אשר כל זה דורש זמן והכנה ופעולה – על־כל־

יום שישי
א' באדר־ב ,ב' דראש־חודש
אדר־ב

ס"ק קלו ,ובלקט־הקמח החדש שם ס"ק קה ,ואין נוהגין
כפר"ח סי' תכג שכתב לחלצן או להזיז תש"ר ממקומן ולחצוץ
בין ידו לתש"י).
 )17מי שנפטר אביו או אמו בחודש ניסן אשתקד ,ובחודש
אדר־שני ימלאו לו י"ב חודשי אבלות ,נהוג לעלות לבית
העלמין ביום השלמת י"ב חודש (ע"פ שו"ע יו"ד סי' שד"מ
ס"כ) ,וכן מי שיש לו יארצייט באדר סתם ,מחמירים רבים,
גם בין אנ"ש ,לנהוג מנהגי יארצייט גם באדר־ב' .אבל בחודש
ניסן עצמו ,הורה הרבי שאין מבקרים בבית העלמין (הוראה
להרבנית קרסיק ע"ה מת"א ,מפי בני־המשפחה).

מנהגי ראש־חודש ,כדאתמול.

 )18ליקוטי־שיחות כרך יא עמ' .340
 )19ממכתב (כללי־פרטי) אדר"ח אדר תשמ"ב.

גזמנו כ50%-
בביטוח הבריאות
הקבוצתי
של אנ"ש!
למה לשלם יותר?
להצטרפות
חינם077-444-7777 :
ויעוץ

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
16

