’כזית' לפחות )=נפח של קופסת־גפרורים(; או
מאכל ומשקה ,כגון פרוסת עוגה ומשקה קל.
שיעור המשקה – רביעית )= 86גרם( לפחות.
* ’מתנות לאביונים' אפשר לקיים בשתי פרוטות,
פרוטה לכל אביון .ומובן שכל המרבה בצדקה הרי
זה משובח.
כשנותנים לחיילים וכדומה ’משלוח־מנות' ,יש
להקפיד לתת לגברים בשם ’צעירי־אגודת־חב"ד'
ולנשים בשם ’נשי־חב"ד' ,10וכדי שהם בעצמם
יקיימו את המצווה – יש להדריכם להחליף
את המנות )ובלית־ברירה ,יקיימו זאת במנות
המוכנות להם בחדר האוכל (11ביניהם לבין עצמם,
איש לרעהו ואישה לרעותה .כמו־כן יש לחלק להם
מטבעות כדי שיקיימו ’מתנות לאביונים'.

”שתי המצוות’ :משלוח־מנות' ו'מתנות־
לאביונים' ,מכיוון שהן עיקר בעניין הפורים ,בנקל
יותר לקיימן ...ולכן החובה )והזכות( להשתדל
ביותר ...ולפרסם] ...בכל דרך :מכתבים ,כרוזים,
עיתונות ,רדיו ,תקשורת אלקטרונית וכו'[ :א(
גודל מעלת מצוות אלו; ב( שנקל מאוד לקיימן;
ג( שכל אחד ואחת שהגיעו לגיל מצוות מחוייבים
בהן; ד( ולא עוד ,אלא שגם הקטנים והקטנות
שהגיעו לחינוך ]ו"ספיקא לחומרא" ,[8יקיימו
בעצמם מצוות אלו.
הרבה מהצעירים סומכים על הדעה שאפשר
לצאת ידי חובה על־ידי שההורים מקיימים מצוות
אלו ,אבל לצערנו קורה שגם הורים רבים אינם
מקיימים זאת כראוי .על־כן ,עם כל הכבוד הראוי,
מתבקשים הרבנים ,המחנכים וההורים ,להזכיר
לילדים שתחת השפעתם ]בכל בתי־הספר מכל
סוג[ ...לקיים באופן אישי את מצוות ’משלוח
מנות' ו'מתנות לאביונים' ,ביום הפורים:
* ל'משלוח מנות' דרושים רק שני מיני מאכל,
כגון תפוח ועוגה ,9שכל אחד מהם יהיה בשיעור

תשל"ו־ח?( כשהכניסו לרבי דוגמא מה'משלוח מנות' של צא"ח
בניו־יורק ,הגיב שאחת המנות היא "פחות מכשיעור" ,ועקב
זאת פתחו והשלימו כמאה אלף חבילות־מנות!
) (10ע"פ הרמ"א סו"ס תרצ"ה( וגם דברי ההתעוררות לנשים
– שיבואו מנשים דווקא )'אוצר' עמ' רפו ,משיחת אדר"ח אדר
תשל"ה(.
 (11ועד"ז במאושפזים בבית־רפואה ובית־אבות ותלמידים
בפנימייה וכו' .ועצ"ע בדין בני ישיבה שאינם משלמים .ולכאורה
ראיה לעניין זה מדין בן סורר שגנב מאימו )סנהדרין עא,א( ומדין
פת שעל השולחן )או"ח סי' שסו ,בשו"ע אדה"ז סט"ז( ,ומאידך
צ"ע מדין אורח שקידש במנתו ,שלהרבה דעות מקודשת רק
מספק )אה"ע סי' כח סי"ז ,עיי"ש בב"ש ובאוצר הפוסקים ס"ק
צב בארוכה( .וראה בס' מצת מצוה פי"א ס"ט וש"נ.

 (8ראה שערי הלכה ומנהג או"ח ח"ב סי' רצב.
 (9ממכתב המזכירות )אג"ק ח"כ עמ' קעז( – מתחילת הקטע
הקודם .ואולי הסוכריה האמורה שם היא שיעור־מינימום
)ראה הדעות בנושא בילקוט יוסף ח"ה עמ' שכח־של ובפסקי
תשובות סי' תרצ"ה אות יח ,וש"נ( ,ועל־דרך שביקש הרבי ,מפני
"חוסר האמצעים" תפילין "כשרים בלי כל פקפוק" אבל "קטנים"
)אג"ק ח"ב עמ' כה( .אבל למעשה ,פעם אחת )באחת השנים

ב"ה • ערב שבת־קודש פרשת פקודי • א' באדר ב' 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'רפה
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
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מהיושר הי' לשלוח לכם ענינים לפרקים יותר קרובים ,ואולם
מחמדיי ,מלאכת ההעתקה קשה עלי מאד ,זה נמשך יומיים
אצלי עד שהעתקתי .ויעזרני השם־יתברך לשנה הבאה
לקיים משלוח מנות גם בגשמיות בפועל ,לשמוח בסעודת
פורים בהדי הדדי בכל טוב הגלוי גם לנו סלה

הכנות לימי הפורים

)ניצוצי רבי ,עמ' (9

הכנות לפורים

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

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

תאריך
ו' ,א' באדר שני

4.02

4.49

5.10

6.08

8.55

11.52

12.22

ש"ק ,ב' באדר שני

4.01

4.48

5.09

6.07

8.54

11.52

12.22

א' ,ג' באדר שני

3.59

4.47

5.08

6.05

8.53

11.52

12.22

ב' ,ד' באדר שני

3.58

4.45

5.07

6.04

8.52

11.51

12.21

ג' ,ה' באדר שני

3.57

4.44

5.05

6.03

8.52

11.51

12.21

ד' ,ו' באדר שני

3.55

4.43

5.04

6.02

8.51

11.51

12.21

ה' ,ז' באדר שני

3.54

4.42

5.03

6.00

8.50

11.50

12.20

ו' ,ח' באדר שני

3.53

4.40

5.02

5.59

8.49

11.50

12.20

• הזמנים מתייחסים לא־
זור המרכז .באזור ההרים
והעמקים יש שינויים
שקיעת צאת שעשויים להגיע למספר
החמה*** הכוכבים דקות.
• לגבי זמן עלות השחר
הנהוג בחב"ד קיימות
6.07
5.43.0
שלוש דעות .הבאנו את
הזמנים לפי הדעה המו־
6.08
5.43.7
קדמת ביותר והמאוחרת
ביותר ,וראוי להחמיר לפי
6.09
5.44.5
העניין.
• זמני השקיעה כאן הם
6.09
5.45.2
לפי השקיעה הנראית.
6.10
5.45.9
אולם אדה"ז בסידורו
)'סדר הכנסת שבת'(
6.11
5.46.6
מכיר בשקיעה האמיתית,
המאוחרת ממנה "בכמו
6.11
5.47.3
ארבע מינוטין" )לשון
אדה"ז שם .שיעור התלוי
6.12
5.48.1
במיקום ובעונות השנה(.

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת
פקודי
ויקרא  /זכור

ירושלים
צה"ש
הדה"נ
5:06
5:11

6:19
6:24

תל־אביב
צה"ש
הדה"נ
5:21
5:26

6:21
6:26

חיפה
הדה"נ צה"ש
5:12
5:17

באר־שבע
צה"ש
הדה"נ

6:20
6:25

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

5:24
5:29

6:22
6:26

לבודקם מראש במעבדת־שעטנז מוסמכת.5

בקשר למצוות ומבצעי חג הפורים ,כתב הרבי:
”אשר כל זה דורש זמן והכנה ופעולה – על־כל־
פנים מתחיל מראש־החודש" ,1וכן” :כבכל דבר
חשוב – צריכה להיות הכנה מבעוד מועד ,על־כל־
פנים מראש־החודש".2
יש להתחיל ולהשלים מבעוד מועד את כל
ההכנות הדרושות למבצע פורים בכל העולם
כולו ,שלא יישאר אפילו יהודי אחד בפינה נידחת
בקצווי תבל שלא יהיה נכלל במבצע פורים.3
נוסף על קיום כל המצוות דימי הפורים על־ידי
כל אחד ואחת ,יש להרעיש ולפרסם בכל מקום
ומקום ,הן בחו"ל וכן )ועל־אחת־כמה־וכמה(
בארצנו הקדושה ,על־דבר ההשתדלות שכל ענייני
פורים יהיו באופן ד"ברוב עם הדרת מלך".4
* בכמה תחפושות וכובעי פורים )במיוחד של
חיילים ושוטרים ממזרח אירופה( ובכובעי־חורף
)קוצ'מע( ,נמצא שעטנז גמור .החכם עיניו בראשו

מבצע פורים
יש לעורר על ההכנות לענייני פורים )ואף
בשבת ,שהרי ”מפקחין על צורכי ציבור בשבת"(,
כדי שייעשו באופן מסודר ובהצלחה ,ובהדגשה
מיוחדת ליהודים הנמצאים בבתי־זקנים ,בתי־
רופאים ,בתי־האסורים ,ובצבא ]ובמשטרה[
בכל מקום ,ועל־אחת־כמה־וכמה בנוגע לצה"ל,
שעומדים ומגינים בגופם במסירת־נפש ממש על
גבול ארץ־ישראל  .ו"שמחה פורץ גדר" תגרום
הצלחה רבה בכל זה.
כמו־כן יש להשתדל בעוד מועד לדאוג לנתינת
צורכי הפורים לכל הזקוקים לכך.

זיכוי הרבים
מקרא מגילה :המזכים את הרבים במצווה זו,
יעדיפו את הקריאה ביום על זו של הלילה ,הן
מפני שהציבור אינו מודע לה דיו ,והן ועיקר מפני
)וכדאי לפרסם( שהיא הקריאה העיקרית.6
בשעת הדחק יש להקל לקרוא את המגילה
בברכותיה ,גם ביחיד ,קריאת הלילה – החל מיום
רביעי אחה"צ בפלג המנחה) 7באזור המרכז:
.(16:42

 (1לקוטי־שיחות כרך יא עמ'  .340ובהתוועדויות תשד"מ ח"ב
עמ' '” 1103שלושים יום לפני החג' ,היינו בפורים ושושן־פורים
קטן".
 (2ממכתב )כללי־פרטי( אדר"ח אדר תשמ"ב.
 (3משיחת ש"פ תרומה תנש"א ס"י ,ספר־השיחות ח"א עמ'
 .350בכמה שנים היה הרבי מקשר את ההתעוררות ל'מבצע
פורים' עם ’מבצע תורה' ,כמרז"ל ”ליהודים היתה אורה – זו
תורה" )’אוצר מנהגי חב"ד' ,חודש אדר ,עמ' רפו(.
 (4משיחת ש"פ ויקרא תשמ"ט ס"ח ,ספר־השיחות ח"א עמ'
 ,335ושם פירוט :במשתה ושמחה – שהולכים לשמח מבית
לבית )מלבד ההשתתפות ברוב עם לאחר הסעודה עם בני
משפחתו(; במתנות לאביונים – לתת ברוב עם לגבאי או לקופה
של צדקה )שהרי לעניים עצמם יש לתת בתכלית הזהירות
בכבודם( .וכל זה – כהוספה באחדות־ישראל ,הבאה כהכנה
לסיום הגלות ,עיי"ש.

 (5לוח ’דבר בעתו'.
 (6ראה שע"ת סי' תרפ"ז ס"ק א ,ונטעי גבריאל פמ"ב ס"ו.
מאידך יש לדון אם אין זה סותר את הדין במי שיש לו הזדמנות
לקרוא בלילה ,שלא יוותר עליה מפני החשש שמא לא ירשו לו
לקרוא מחר ,ראה שו"ת רדב"ז ח"ג סי' יג הובא בקו"א לשו"ע
אדה"ז סי' רעא ס"ק א .שו"ת הצמח צדק או"ח סי' קיג ,ובארוכה
בקובץ 'התמים' החדש ,גיליון כז עמ'  55וש"נ.
 (7שו"ע סי' תרצ"ב ס"ד ,פרמ"ג שם בא"א ס"ק א ,ביאור הלכה
שם ,נטעי גבריאל פל"א ס"ה וש"נ.
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ַא חסידישע פרשה
הנמוכה של העולם ,כן עליה להעלות גם את
החלקים התחתונים והנחותים שבנפש .לכן מונים
את י"ח הציוויים רק מהכתובים שבהם נזכרו
גם בצלאל וגם אהליאב ,כי בצלאל היה מגדולי
השבטים ,ואילו אהליאב מהשבטים הירודים )רש"י
שמות לה,לד( .וכאמור ,התפילה עניינה הוא
להעלות לא רק את ה'בצלאל' שבנפש אלא גם את
ה'אהליאב' שבה.

)שמות לג(” ,ויתנצלו בני־ישראל את עדיים מהר
חורב" .בזמן עשיית המשכן נתרצה להם הקב"ה
)כדאיתא במדרש־רבה( וחזרו ונמשכו להם
העדיים .על־שם זה נקרא המשכן ”משכן העדות".
)אור־התורה כרך ו עמ' ב'רלג(

ובצלאל ...עשה את כל אשר
ציווה ה' את משה )לח,כב(

)ליקוטי־שיחות כרך א ,עמ' (199

בירושלמי )ברכות פ"ד ה"ג( מובא שי"ח הברכות
שבתפילת שמונה־עשרה הן כנגד י"ח הציוויים
)”כאשר ציווה ה'"( המופיעים בפרשתנו ,מ"ואיתו
אהליאב" )פסוק כג( עד לסוף הפרשה .אבל ”אשר
ציווה ה'" האמור בפסוק זה איננו מן המניין ,מאחר
שנזכר בו רק בצלאל בלא אהליאב.
ויש להבין :א( מה הקשר בין ברכות התפילה
למשכן? ב( מדוע מונים אך ורק את הפסוקים
שנזכר בהם גם אהליאב?
אלא :תוכן המשכן ותוכן עניין התפילה – חד הוא:
בירור וזיכוך הדברים הנחותים ביותר והפיכתם
משכן להשראת השכינה .המשכן נבנה מחומרים
גשמיים שעל־ידם נעשה מקום להשראת השכינה.
התפילה אף היא מעלה עניינים ארציים למעלה,
כידוע שהתפילה היא בבחינת ”סולם מוצב ארצה
)עניינים ארציים( וראשו מגיע השמימה".
כשם שתפילה עניינה להעלות את החומריות

פרשת פקודי | משכן של אורות וכלים
”ויכל משה את המלאכה" ,נאמר בפרשתנו .מלאכתו של משה היא לחבר את האורות בכלים ,מפני ששורשו גבוה
משניהם .משה רבינו לא יכול היה להקים את המשכן בבחינת ’אורות וכלים' כפי שהם באצילות ממש ,אלא בהקדמת
מעשה הכלים והמשכן של בני ישראל ,ככתוב” :וירא משה את כל המלאכה והנה עשו כאשר צווה ה' כן עשו".
כפל הלשון ”עשו" מלמד ,שכיוונו היטב בעשיית הכלים לאורות העליונים ,ואזי ”ויברך אותם משה" .כאשר הכלים
מכוונים ומוכנים בקבלתם לאורות העליונים המשפיעים כפי רצון ה' באופן יחודם ,נמשכים השפע והברכה בשלמות.
)על־פי ד"ה ועשית בגדי קודש – מאמרי אדמו"ר האמצעי כרך ג' עמ' תי(

הכתב והמכתב

ויעשו בני־ישראל ככל אשר ציווה
ה' את משה כן עשו )לט,לב(

דיוק בכתיבה

כפי שנראה לי מצבה ,ואפילו על פי תיאורה שלה הנ"ל ,איני רואה כל יסוד לפחד ,או אפילו לעצבות וכיוצא בזה .סיכום מצבה :באה
למדינה שסדרי חיים בה שונים בתכלית מאלו אשר חונכה והורגלה בהם ,למרות זה הצליחה להסתדר בעבודה הנותנת גם סיפוק
נפשי ,נוסף על ענין הפרנסה כפשוטה .הורי' מעבר לעם ,אין לה כאן קרובי משפחה שיתענינו בעניני שידוכין

מדוע חזרה התורה על כל פרטי עשיית המשכן
וכליו )בפרשיות ויקהל־פקודי( ולא הסתפקה
בפסוק ”ויעשו בני־ישראל ככל אשר ציווה ה' את
משה כן עשו"?
אלא ,כאשר התורה כופלת עניין מסוים ,הרי זה
מפני חביבות הדבר .לכן ,למשל ,נכפלה פרשת
אליעזר בתורה ,כי ”יפה שיחתן של עבדי אבות
לפני המקום מתורתן של בנים" )רש"י בראשית
כד,מב( .המשכן ,מקום השראת השכינה ,כה יקר
וחביב לבני־ישראל ,עד שמשום זה כפלה התורה
את כל פרטיו.

למרות זה הכירה ,על ידי התענינות קרובים־ברוח ,כמה בחורים ]אשר בטח )ודלא ככתבה( היו ביניהם כאלו שראוי להמשיך בהיכרות
אתם על מנת לברר יותר יחסה לשידוך כזה[
אלא – וזוהי הנקודה היחידה אשר ,לעת־עתה אינה בסדר:
רצתה בדוקא להפגש עם כזה שבמבט הראשון תראה בו כל
המעלות האפשריות.
]ומובן שלא פגשה אותו ,כיון שמציאות כזו—אינה במציאות
בעולמנו זה[.
במלות אחרות :בטח ישנן כמה הצעות אשר כדאי שתתענין
בהן מאלו שכבר הוצעו או שיציעו בעתיד הקרוב .אבל
מוכרח שתתנהג כמו שנוהגות כל אחת ואחת—שכמו שמכיר
האדם את עצמו שאינו מושלם בתכלית ,כך מבין הוא שגם
זה שנפגש אתו—טבעי הוא שלא יהי' שלם בתכלית.
ומתבונן בו – שבעניינים עיקריים יהי' בסדר .ובטפלים
– מה טוב אם מזדמן ,אבל אין זה תנאי לעצם הדבר.
ותיכף שתחליט בעצמה על גישה האמורה לעניני שידוכין
– יחול שינוי עיקרי ,ובמילא יוטב גם מצב רוחה ,יסתלקו
ההפרעות וכו' .והעיקר – תמצא את בן גילה.

)ליקוטי־שיחות כרך טז ,עמ' (458

)א חסידישע דערהער(
ַ
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ĕĤĕĞĢ
ď"čē ĦďđĎČ

ברמב"ם
מורה שיעור ללימוד היומי
א' באדר־שני ה'תשע"ט – ח' באדר־שני ה'תשע"ט
יום
ו'

יום בחודש
א' באדר־שני

ש"ק ב' באדר־שני
א'

ג' באדר־שני

ב'

ד' באדר־שני

ג'

ה' באדר־שני

ד'

ו' באדר־שני

ה'
ו'

ז' באדר־שני
ח' באדר־שני

ęĕĞĢčĚĐ ğĎČ

ג' פרקים ליום
הל' שגגות פרק ט־יא.
פרק יב־יד.
פרק טו .הל' מחוסרי כפרה ..בפ־
רקים אלו .פרק א־ב.
פרק ג־ה.
הל' תמורה ..בפרקים אלו .פרק
א־ג.
פרק ד .לב טהור וגו' .ספר טהרה
והוא ספר עשירי ..הל' טומאת
מת ..בפרקים אלו .פרק א־ב.
פרק ג־ה.
פרק ו־ח.

פרק א' ליום

ספר־המצוות

הל'
מעילה ..בפרקים אלו .מ"ע עא.
פרק א.
מ"ע עב.
פרק ב.
פרק ג.

מ"ע סח .עה .עו.

פרק ד.

מ"ע עד .עז.

פרק ה.

מל"ת קו .מ"ע פז.

פרק ו.

מל"ת קז .מ"ע קז.

פרק ז.
פרק ח.

מ"ע קז.
מ"ע קז.

ממעייני החסידות

דבר מלכות

לרדד את היישות
והגאווה עד דק
כל פרטי המשכן ,כולל גם בגדי כהונה ,שייכים גם לעבודת האדם,
כמו שכתוב ”ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" • גם הענין ד"וירקעו
את פחי הזהב וקצץ פתילים" ישנו בעבודת האדם • צורת עשיית
חוטי הזהב היא על־ידי רידודו לטסים דקים • בשביל מה הקב"ה
נתן לך מטיל של זהב? לא כדי להתגאות בו ,אלא כדי למסור
אותו ל'משרתי השם' • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

הלימוד וההוראה בעבודת האדם לקונו ,וכפי
שיתבאר לקמן.

נהוג בכל התוועדות דיום השבת קודש ללמוד
פסוק בפרשת השבוע עם פירוש רש"י וענין
בהערות אאמו"ר על הזהר דפרשת השבוע...
בנוגע לפירוש רש"י – נתעכב על מה ששאלו
בפירוש רש"י על הפסוק ”וירקעו את פחי הזהב
וקצץ פתילים לעשות בתוך התכלת וגו'"” ,כאן
מלמדך היאך היו טווין את הזהב עם החוטין,
מרדדין טסין דקין וקוצצין מהן פתילים לאורך
הטס לעשות אותן פתילים מעורבין עם כל מין
ומין כו'" – דלכאורה אינו מובן :מה נשתנו חוטי
הזהב מכל שאר הפרטים דעשיית בגדי כהונה
)וכל הדברים שנעשו עבור המשכן( ,שרק בהם
)בחוטי הזהב( מבאר הכתוב )ובארוכה בפירוש
רש"י( אופן עשייתן?!
2
1
 ...בהערות אאמו"ר מובא מאמר הזהר
”אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על ה' אלוקיו...
שברו ,ולא אמר תקוותו ולא בטחונו אלא שברו,
אל תקרי שברו )בשי"ן שמאלית( אלא שברו
)בשי"ן ימנית( וכו'" ,ומבאר אאמו"ר פרטי
העניינים על דרך הקבלה ,אבל ,אינו מבאר

ב
...הביאור בפירוש רש"י – ”וירקעו את פחי
הזהב גו'":
הטעם לכך שהכתוב מספר אופן עשיית חוטי
הזהב דוקא )מה שאין כן בנוגע לשאר הפרטים
דעשיית בגדי כהונה וכיוצא בזה( – בגלל
החידוש בציווי הקב"ה לעשותם באופן מיוחד
)שלא על דרך הרגיל( ,מה שאין כן שאר הפרטים
דעשיית בגדי כהונה שהיו על דרך הרגיל ,כדרך
האומנין.
והביאור בזה:
דרך הצורפים שעושים תכשיטי זהב ,וכיוצא
בזה – שמתיכים את הזהב ,ובהיותו נוזל ,יוצקים
אותו ל"דפוס" שעשוי בצורה מסויימת ,ועל ידי
זה נעשה הזהב באותה הצורה ,ובנדון דידן,
דפוס של חוטים ,שעל ידי זה נעשים חוטי זהב.
ויש להוסיף – על פי הכלל” 3ליכא מידי דלא
רמיזא באורייתא" – שמצינו מקור לדבר בתורה:

 (1לקוטי לוי יצחק ע' קנג ואילך.
 (2זהר ח"ב קצח ,א.

 (3ראה תענית ט ,א.
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פרשת פקודי
בשלמותן כל המעלות שהיו בשני הבתים
הקודמים.
הביטוי ”משכן העדות" רומז גם לכך ,שכל
מה שעתיד לבוא בימות המשיח תלוי במעשיהם
ועבודתם של ישראל בעת הגלות:
הקב"ה קרא לישראל ’עדים' ,כדכתיב )ישעיה
מג,י(” ,אתם עדי" ,כי הם המגלים’ ,מעידים'
ומספרים את הקב"ה בעולם .כשם שאברהם אבינו
הקריא את שמו הגדול לבאי עולם ,כך בני־ישראל
בונים )במעשיהם ועבודתם עכשיו( את ”משכן
העדות" שעליו ועל בית־המקדש אמרו חז"ל
בגמרא )שבת כב,ב(” ,עדות היא לכל באי עולם
שהשכינה שורה בישראל".

אלה פקודי )לח,כא(
חז"ל אומרים )בבא־מציעא מב,א( שאין הברכה
שורה אלא בדבר הסמוי מן העין ,ועל־כן ספירת
הדבר מהווה גורם מפריע לברכה .אבל כאשר
הספירה נעשית ”על־פי משה" ,הדבר מביא את
המשכת השכינה וממשיך ברכה בלתי מוגבלת.
לכן ההלכה קובעת שאין למנות את ישראל,
אפילו לדבר שבקדושה – כדי לדעת ,למשל ,אם
יש ’מניין' – אלא באמצעות פסוק .ויש לומר שגם
מניין זה הוא בכלל ”אשר פוקד על־פי משה",
שהרי הפסוק הוא מתורת משה.
באיזה פסוק מונים? בספר הפרדס לרש"י
מובא שהפסוק הוא ”ואני ברוב חסדך אבוא ביתך
אשתחווה אל היכל קדשך ביראתך" ,שיש בו עשר
מילים .ואולם ,אף שתוכן הפסוק קשור במיוחד
לבית־הכנסת ,נהגו בדורות האחרונים למנות
בפסוק ”הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם
ונשאם עד העולם" .ויש לומר שהסיבה לכך היא,
משום שבעקבתא דמשיחא ,כאשר יהודים נפגשים
יחד ,הבקשה והמשאלה הראשונה שלהם היא
”הושיעה את עמך" – שתבוא כבר הגאולה.

)מהתוועדות שבת־קודש פרשת ויקהל־פקודי תשמ"ו.
התוועדויות תשמ"ו כרך ב ,עמ' (673

אלה פקודי המשכן משכן העדות
)לח,כא(
הלשון הכפול ”המשכן משכן" רומז לשני
המשכנים – המשכן הרוחני שלמעלה והמשכן
הגשמי שלמטה.
אך המילה ”העדות" נאמרה במשכן השני דווקא
– המשכן הגשמי .כי ’עדות' שייכת רק בדבר
מכוסה ונעלם; על דבר גלוי אין צורך בעדות.
ומאחר שבמציאות הגשמית לא נראית אלוקות
בגילוי ,לכן זקוקים ל'עדות' על כך שבמשכן
הגשמי היתה השראת השכינה.

)מהתוועדות שבת־קודש פרשת ויקהל־פקודי תשמ"ג.
התוועדויות תשמ"ג כרך ב ,עמ' (1138

אלה פקודי המשכן משכן העדות
)לח ,כא(
המשכן משכן .שני פעמים ,רמז
למקדש שנתמשכן בשני חורבנין
)רש"י(

)ליקוטי־שיחות כרך א עמ' (198

משכן העדות )לח,כא(

רש"י מפרש ש'משכן' מלשון משכון ,דבר
שאמנם לוקחים אותו לזמן מסויים ,אבל הוא
נשאר בשלמותו .מכאן שחורבן שני בתי־המקדש
הוא באופן שמיד עם בניין הבית השלישי יחזרו

המילה ”עדות" – רומזת ל"עדיים" )כתרים(
שבני־ישראל קיבלו בשעת מתן־תורה .על־ידי
חטא העגל איבדו בני־ישראל את העדיים ,כנאמר
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את הביאור רשם הרבי לעצמו תחת הכותרת
”פורים ,ש"ת" ,והוא נדפס ב"רשימות" חוברות
ו ,לג.
טעימה מתוכן הביאור:
שני הגורמים הרוחניים לגזרה בפורים היו
”שהשתחוו לצלם" וש"נהנו מסעודתו של
אותו רשע".
תקנת ”משלוח מנות" היא שעל ידי אכילת
המשלוח של חבירו מראה שאין חבירו חשוד
בהנאה מסעודתו של אותו רשע ו"מתנות
לאביונים" באות להורות שמסירות הנפש של
בני ישראל שלא שהשתחוות לצלם בפורים
היתה גם באתערותא־דלעילא כמו נתינה למי
שאין לו מאומה מעצמו.
לפי הביאור מוסברים מספר פרטים
הלכתיים בשתי המצוות האמורות.

מעין פארבריינגען בימי
הפורים הממשמשים ובאים
בפורים של שנת תש"ב ,הראשון אותו חגג
הרבי על אדמת ”חצי כדור התחתון" ,שוב מצא
הרבי להעלות על הכתב ביאור ברשימותיו
בענייני חג הפורים.
הביאור הפעם עוסק בביאורה של המשנה
הראשונה במסכת מגילה על־פי פנימיות
העניינים ותורת החסידות )רשימות חוברת
ו'(.
מעניין לציין כי )כמצויין ברשימות שם
בשוה"ג( בשנה הבאה ,שנת תש"ג ,כתב הרבי
מכתב )אגרות קודש חלק א' עמ' קח( ובו
כתב שוב את הביאור האמור בפרטיות יותר
ובשינויים מסויימים.
כהקדמה לביאורו במכתב כותב הרבי
”שיהי' גם מעין פארבריינגען ]=התוועדות[
בימי הפורים הממשמשים ובאים".

Đ"č

ĦđėĤĞĜ čĤĞ ĕďĕĚ
ęĕēčĔĚ ĦđĤĥėĐ
ġĤČĐ ĕčēĤč
ĕĘĕĞĠ ĕďĕ ĘĞ
''ĦđĤĥė ĞĢčĚ

ĘđĔĕĘ Čđč
ĘĕĞĠ ģĘē

,ĖĘ ęĕģđģĒ đĜČ !ď"čē ďĕĝē
ĐĜĞĚ ĦĦĘ ĘėđĜĥ ĕďėč
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איתא במשנה” 4עשרה דברים נבראו בערב
שבת בין השמשות ,ואלו הן כו'" ,ולאחרי שמפרט
ה"עשרה דברים" ,מוסיף” ,ויש אומרים" עוד שני
דברים ,וממשיך” ,ויש אומרים" עוד שני דברים,
והדבר האחרון הוא – ”צבת בצבת עשויה" ,כי,
”הצבת אינה נעשית אלא בצבת אחרת )שאי אפשר
לנפח להכניס ידו באש ליקח הברזל משם לתקן
הצבת אלא אם כן אוחז אחרת בידו ,(5וראשונה
מי עשאה ,על כרחך מאליה נעשית בידי שמים,
ונבראת בין השמשות".6
ולכאורה ,לדעת תנא קמא וה"יש אומרים"
הראשון – יש לשאול :כיצד נעשתה – לשיטתם
– צבת ראשונה?! ועל כרחך צריך לומר ,שיש
אופן נוסף שעל ידו יכולים לעשות צבת רשונה,
כך שאין הכרח שתהיה ”בריאה בידי שמים"– 7
כמפורש בגמרא” 8אפשר )ש(יעשנה בדפוס"” ,על
ידי יציקה כמו שיוצקין  . .כלי זהב" ,9שהתיכו
הנחושת באש והציקוהו בתוך הדפוס ונעשית

)שלא כדרך הצורפים( – ”וירקעו את פחי הזהב
וקצץ פתילים"” ,מרדדין טסין דקין וקוצצין מהן
פתילים לאורך הטס לעשות אותן פתילים" )על
אף הקושי באופן עשיה זה(.
]ומובן שאין מקום לשאלה מהו הטעם שנצטוו
לעשות חוטי הזהב באופן שונה כו' – כשם שאין
לדשאול מהו הטעם לשאר פרטי הציווים בבגדי
כהונה ,וכללות המשכן וכליו ,מכיון שכן הוא
רצונו של הקדוש ברוך הוא ,כפשוט[.

ג
ויש להוסיף ולבאר גם לימוד והוראה בעבודת
ה' – ”והחי יתן אל לבו":
ובהקדמה – שכל פרטי העניינים דיעשיית
המשכן )כולל גם בגדי כהונה( שייכים גם
לעבודת האדם ,בנוגע למשכן הפרטי שבו ,כמו
שכתוב” 11ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" ,בתוך

הקב"ה נתן לו מטיל של זהב – לא בכדי שיהיה מונח על
שולחנו ,כדי שזוגתו תוכל להתפאר בפני השכנה ...אפילו
אם כוונתה ”לשם שמים" ,להראות לשכנתה שעם היות
שבעלה תלמיד חכם שעסק כל ימו בתורה ,בירכו הקב"ה
בעשירות ,ובמילא ,הרי זו ראיה שהעסק בלימוד התורה
מביא ברכתו של הקב"ה...
כל אחד ואחד ,12ומזה מובן ,שגם הענין ד"וירקעו
את פחי הזהב וקצץ פתילים" ישנו בעבודת כל
אחד ואחד ,ומזה מובן ,שגם הענין ד"וירקעו את
פחי הזהב וקצץ פתילים" ישנו בעבודת האדם.
ומכיון שבפירוש רש"י עסקינן ,פשוטו של מקרא
ל"בן חמש למקרא" ,13הרי ,גם הלימוד וההוראה
בעבודת האדם צריך להיות באופן המובן לבן
חמש למקרא.

הצבת".10
ומכיון שדרך הצורפין לעשות חוטי זהב
בדפוס – מפרש הכתוב שבנדון זה היה ציווי
מיוחד שעשיית חוטי הזהב תהיה באופן שונה
 (4פרק ה משנה ו.
 (5רש"י אבות שם.
 (6רע"ב שם.
 (7ולכן הענין ד"צבת בצבת עשויה" הובאר רק בסוף ,כדבר
הי"ד – כי הצורך לעשותה ”בידי שמים" הוא פחות מכל שאר
הדברים שנמנו במשנה.
 (8פסחים נד ,א .הובא ברע"ב שם.
 (9רש"י פסחים שם.
 (10רע"ב אבות שם.

 (11תרומה כה ,ח.
 (12ראשית חכמה שער האהבה פ"ו קרוב לתחילתו .אלשיך
על הפסוק תרומה שם קרוב לסופו .של"ה סט ,א .רא ,א .שכה,
ב .ועוד.
 (13אבות סוף פרק ה.
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אלא גם ”וקצץ פתילים"” ,קוצצין מהן פתילים",
היינו שגם לאחרי שכבר נעשה ”טסין דקין" ,יש
לקוצצו )ביטול המציאות עוד יותר( ולעשות
ממנו פתילים.
16
ולאחרי כן יש לתתו בשביל ”לעשות בתוך
התכלת וגו' מעשה חושב" ,כלומר ,לתתו בשביל
בית המקדש ,לעשות ממנו בגדים ”לכבוד
ולתפארת" 17עבור הכהנים – משרתי ה' ,כמו,
רב ,ראש ישיבה ,מלמד ,שוחט וכיוצא בזה,
לתת להם לא רק כפי המוכרח ,אלא גם באופן
ד"לכבוד ולתפארת" ,18ופשיטא ,שהמלמד לא

וההסברה בזה – בפשטות:
כאשר הקב"ה מברך יהודי בעשירות ,עד
שנותן לו מטיל של זהב ]לא רק שטרות של
ממון ,שערכם תלוי ומשתנה בהתאם למצב
באוצר המדינה ,ובמילא ,יש מקום לחשוש
מפני ”פיחות" ,וכיוצא בזה ,אלא ,מטיל של זהב,
עשירות במזומן[ – הרי ,לכל לראש עליו לדעת
ש"לא 14נברא זהב אלא בשביל המשכן ובית
המקדש"!
הקב"ה נתן לו מטיל של זהב – לא בכדי שיהיה
מונח על שולחנו ,כדי שזוגתו תוכל להתפאר

יש להקיש ולהכות את הזהב ,לעשותו דק ,לשבור את
הישות והגאווה ואז לתיתו עבור הכהנים – משרתי ה',
כמו ,רב ,ראש ישיבה ,מלמד ,שוחט וכיוצא בזה ,לתת
להם לא רק כפי המוכרח ,אלא גם באופן ד"לכבוד
ולתפארת"
יצטרך לבקש תחנונים שיוסיפו במשכורתו ,ועל
אחת כמה וכמה שלא יצטרך לפעול שישלמו את
משכורתו הנוכחית על כל פנים בעתה ובזמנה!
הוראה זו – מובנת גם לבן חמש למקרא ,ולא
עוד ,אלא ,שיכול להסביר את הדבר להוריו,
שהקב"ה בירכם ונתן להם ריבוי זהב כדי שיוכלו
לתת למלמד שלו )וכיוצא בזה( ,שכן ,כשהמלמד
יקבל כל צרכיו באופן ד"לכבוד ולתפארת" ,יוכל
להתמסר יותר לעבודת הקודש.
זאת ועוד:
כאשר טוענים שלאחרי העמל והיגיעה כו' עד
שזכו לקבל את הזהב ,רצונם להנות לכל הפחות
משך זמן ,כלומר ,הם מסכימים אמנם שיש לתת

בפני השכנה ...אפילו אם כוונתה ”לשם שמים",
להראות לשכנתה שעם היות שבעלה תלמיד חכם
שעסק כל ימו בתורה ,בירכו הקב"ה בעשירות,
ובמילא ,הרי זו ראיה שהעסק בלימוד התורה
מביא ברכתו של הקב"ה; הקב"ה נתן לו עשירות
אך ורק כדי שיתמש בזה ”בשביל המשכן ובית
המקדש".
15
ולהעיר גם ממאמר רבותינו זיכרונם לברכה
”גפן של זהב היתה עומדת בפתחו של היכל וכל
מי שרצה לנדב עלה או פרי של זהב היה מנדבו".
ועל זה באה ההוראה – באיזה אופן צריכה
להיות נתינת הזהב בשביל בית המקדש:
לכל לראש – ”וירקעו את פחי הזהב"” ,מרדדין
טסין דקין" – יש להקיש ולהכות את הזהב
לעשות דבר דק ,כלומר לשבור את הישות
והגאוה שבמציאות הזהב ,עד שיהיה באופן
ד"טסין דקין".
ואין להסתפק בהכאה ל"טסין דקין" ,שאז,
יכול עדיין לצפות עצמו בעטיפה דקה של זהב...

 (16ופשיטא – לא לזרקו )מפני שאינו תופס מקום אצלו,
לאחרי שכבר נעשה ”טסין דקין" ,וקוצץ לפתילים( שהרי זה
איסור בל תשחית.
 (17תצוה כח ,ב.
 (18ולהעיר מסיפור הגמרא )זבחים יט ,רע"א( שמלך גוי ירד
ממרכבתו ותיקן את לבושו של אמורא ,באמרו” ,ממלכת
כהנים כתיב בכו" ,ובמילא” ,צריכים אתם לנהוג בעצמכם
בתפארת של כהנים" )פרש"י שם ,אשר על ידי זה נתקיים
הענין ד"היו מלכים אמניך" עוד בזמן הגלות.

 (14שמות רבה רפל"ה .בראשית רבה פט"ז ,ב.
 (15מדות סוף פרק ג.
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שני של אותה שנה ,מוסיף רבי לוי יצחק )שם,
עמודים רנח־רסז(:
”...אהוביי מחמדיי שיחיו
”...שלחתי לכם משלוח מנות קונטרס אחד
גדול ,במכתב מהיר ביום ה' שקודם פורים,
בטח קבלתם אותו ,ובבקשה להשיב מקבלתו...
ודעתכם עליו ,אחרי עיונכם בו היטב...
”אביכם אוהבכם בלב־ונפש כל־הימים מבקש
ומקווה מהשם־יתברך ברחמיו המרובים כי
תצליחו ותתגדלו בתורת ה' בנגלה ובנסתר
למעלה מעלה ,ללכת בדרכיו ואורחותיו יתברך
לטוב לכם כל־הימים.
"לוי יצחק שניאורסאהן".
בשולי המכתבים יצויין עוד:
מכתבי רבי לוי יצחק מהשנים תרצ"ב ותרצ"ד
עוסקים בין השאר בביאור סיפור הגמרא אודות
רבה ורב זירא בסעודת הפורים ,ובמכתב משנת
תרצ"ב מציין רבי לוי יצחק” :נהניתי מביאורך
שאמרת על המאמר־רז"ל ברבה ורב־זירא" ,ודן
בביאורו של הרבי ששיגר אליו.
מי ייתן ונזכה במהרה לגילוי אור חדש בהגלות
מכתבי הרבי לאביו זצ"ל.
לימים עסק הרבי ברבים בביאורו של סיפור
זה בשנת תשד"מ והשיחה המפורסמת אף הוגהה
על ידי הרבי ונדפסו בלקוטי שיחות חלק ל"א
עמודים ) 187-183ומהדורה נוספת – בלקוטי
שיחות חלק כ"ז עמודים .(267-276
הרבי קורא את המגילה לכ"ק אדמו"ר
מוהריי"צ
ב"ספר המנהגים – מנהגי חב"ד" נדפסה
ההוראה הבאה:
”בקריאת המגילה קוראים) :ח ,יא( להרג
ולאבד ,ולהרוג ולאבד; )ט ,ב( ואיש לא עמד
בפניהם ,ואיש לא עמד לפניהם".
כאשר הגה"ח הרב יעקב לנדא זצ"ל הביע את
פליאתו על המנהג האמור ,שכן כ"ק אדמו"ר
מוהרש"ב נ"ע הורה לו לקרוא אחרת וגם בפני
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע הוא קרא רק בנוסח
”ולהרוג" ו"לפניהם" – השיב לו הרבי )אגרות
קודש ,חלק י"ג ,עמוד שלז(:
אפשר שהי' בזה משנה ראשונה ומשנה

אחרונה .כיון שמנהגי פורים נדפסו בחיי כ"ק
מו"ח אדמו"ר בעלמא דין ולאחר שעבר עליהם.
...כ"ק מו"ח אדמו"ר  . .בהיותו בפאריז . .
אז קראתי המגילה לפניו בכפילת הנזכר־לעיל,
והביע תנועה של שביעת רצון )כמובן רק
תנועה ,כיון שהיתה באמצע הקריאה(.
ההזדמנות האמורה ,בה קרא הרבי את
המגילה בפני כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ,אירעה
בפורים של שנת תרח"ץ ,כאשר לצורך בריאותו
שהה הרבי מוהריי"צ בפאריז.
דומה כי רבים ממנהגי חב"ד בפורים התבררו
אז על ידי הרבי אצל הרבי מוהריי"צ.
כך ציין הרבי ברשימתו מ"פאריז ,צ"ח .פורים"
)תורת מנחם – רשימת היומן עמוד קכג .שצה(:
]ברכת[ שהחינו גם ביום.
כפילת המגילה לג'־חלקים ,כן היו עושים.
כשאומרים אגרת הפורים הזאת ,אגרת־
הפורים השנית הגבי' ]הרבי מוהריי"צ[ מעט את
המגילה.
ברכה שלאחרי' בשם ומלכות אף שלא הי'
מנין.
– מפני חולשתו שמע ]הרבי מוהריי"צ ,את
המגילה[ בישיבה.
– במגלה שכתב מהר"ש נ"ע לא היו י' בני המן
בעמוד בפני־עצמו.
נתן לשלשתנו משלוח מנות.
לבוש משי.
לשלחן ]הופיע הרבי מוהריי"צ[ בשטריימיל.
בהמשך הרשימה מופיע סיפור מופלא שסיפר
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע באותו פורים )אולי
בעת הסעודה( על בעל ”אור החיים" שנשאר
במדבר בשבת־קודש ולאחר מכן רכב על אריה
עד שהשיג את השיירה.

ביאור נפלא בעיצומה
של מלחמה
שנתיים לאחר מכן ,בעיצומה של מלחמת
העולם השניה ,ישב הרבי וחידש ביאור נפלא
בנושא” :מהו השייכות דמשלוח מנות ומתנות
לאביונים לפורים".
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השמועה השלישית ”ששמע בשם הגר"א"
תירוץ קושיית בעלי התוספות במסכת מגילה )ז,
א דבור־המתחיל ”קימו"(.
המשך המכתב ,הכולל למעלה מ 90-הערות
והפניות ,עוסק בדיונים נרחבים עמוסים במראי־
מקומות וציונים בחמשה נושאים נוספים בענייני
פורים אותם העלה הנמען במכתבו ,ומהם :מי
כתב את מגילת אסתר? האם בימי מרדכי ואסתר
חזרו ותקנו שאילת שלום בשם? ביאור דברי
רש"י בסיום המגילה ,למי הכוונה במאמר חז"ל
”מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק"?
ועוד.

וכו' .פת וקטנית.
פסח שני
למכתב פורים...
בענין
? ]= מכתב נוסף חסר תאריך[
פורים :רבה ורב־זירא וכו' שחטי' וכו'...
הערות

”משלוח המנות" של רבי
לוי יצחק לרבי
להלן נצטט מספר קטעים של פתיחה וסיום
מכתבו של רבי לוי יצחק אל בנו הרבי ואחיו
ר' ישראל אריה לייב ע"ה מט' אדר־שני )נזכר
ברשימה לעיל( שכותרתו היא ”משלוח מנות.
רבה ורב־זירא" )לקוטי לוי יצחק – אגרות קודש
עמודים רסז־רסח(:
”ב"ה ,אור ליום ה' ט' אדר שני ,ה'תרצ"ב
”בניי אהוביי מחמדיי ויקיריי שיחיו לאורך־
ימים־טובים־אמן.
”לקיים ומשלוח מנות איש לרעהו )שהמכוון
בזה הוא מאב לבנים ,שזהו איש יסוד אבא ,ורעהו
יסוד זעיר־אנפין (...רצוף לכם בזה קונטרס אחד
לשניכם ביחד הגדול והקטן גם יחד  . .וזה יהי'
לכם מנה אחת אפיים.
”וכשתדקדקו בה ,ותטחנו אותה היטב ,אדמה
שיונעם לכם .והראוי הי' לקיים לשלוח לכם
גם מנות בגשמיות ,ואולם לעת־עתה ההכרח
להסתפק בשלום דתורה ,שבזה מסתיימת
המגלה ודובר שלום לכל זרעו .חפצי שתגיע
לכם ליום הפורים להסעודה אם־ירצה־השם,
ומטובכם להשיבני מקבלתה מיד.
”מהיושר הי' לשלוח לכם ענינים לפרקים יותר
קרובים ,ואולם מחמדיי ,מלאכת ההעתקה קשה
עלי מאד ,זה נמשך יומיים אצלי עד שהעתקתי.
ויעזרני השם־יתברך לשנה הבאה לקיים משלוח
מנות גם בגשמיות בפועל ,לשמוח בסעודת
פורים בהדי הדדי בכל טוב הגלוי גם לנו סלה."...

”מכתבי אדוני־אבי־מורי־
ורבי שליט"א"
מאז עזב הרבי את רוסיה ,בתחילת שנת
תרפ"ח ,ועד הסתלקותו של אביו הרה"ק רבי לוי
יצחק נ"ע ,לא זכו האב ובנו להיפגש בגשמיות.
הקשר הגשמי ביניהם בא ,איפוא ,לידי ביטוי
באמצעות התכתבות עניפה שעיקרה היה,
כמובן ,בענייני נגלה דתורה ופנימיות התורה.
ברשימת ”מכתבי אדוני־אבי־מורי־ורבי
שליט"א" ,הרה"ק רבי לוי יצחק נ"ע ,אל הרבי,
מהשנים תרפ"ח־תרצ"ט ,שנערכה על ידי הרבי
)נדפסה ב"רשימות" חוברת נד( צויינו תאריכי
המכתבים )שנדפסו במלואם ב"לקוטי לוי יצחק
– אגרות קודש"( ולצדם תוכנם במספר מלים,
להלן יועתקו אלו הקשורים לפורים:
ר"ץ
)מגילה ב ,א( מגילה נקראת
ו' אדר
וכו' ליום הכניסה.
רצ"ב
משלוח מנות .רבה
ט' אדר־שני
ורב־זירא.
רצ"ג
וישסף שמואל את אגג וגו'.
פורים
עמלק המן אגג .שמואל.
רצ"ד
)מגילה טז ,ב( אר"י ו' דויזתא
פורים
וכו' ובבבא־מציעא )פז ,א( כי מורדיא דלברית

”שלחתי לכם משלוח מנות
קונטרס אחד גדול"...

”וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילים" ,ויתנו עבור
בגדי כהונה – כרוכה סוף כל סוף עם רגש של צער!
על כך באה ההוראה ממאמר הזהר – ”אשרי
שאל יעקב בעזרו שברו על ה' אלוקיו"” ,אל תקרי
שברו )בשי"ן שמאלית( אלא שברו )בשי"ן ימנית(,
דניחא להו לצדיקייא לתברא גרמייהו כו'" ,ועל
ידי זה זוכים ”לפורקנין ולנסין" – שעל ידי הצער
באים לעילוי גדול יותר ,עד להענין ד"אשרי",
מלשון אושר ותענוג.

עבור צרכי הכהנים ”לכבוד ולתפארת" ,אבל ,מהו
החפזון ,מדוע לא נהנה גם אנו מהזהב למשך זמן?!
על כך באה ההוראה ממה שנאמר ”והם הביאו
אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר" ,היינו שהנתינה
עבור המשכן ובית המקדש צריכה להיות בתכלית
הזריזות!

ד
ומכאן באים גם ללימוד ההוראה ממאמר הזהור
– בהמשך להנ"ל:
הנהגה כזו – שלאחרי כל עמלו במשך שנים עד
שהצליח לקבל הזהב ,יבטל את מציאות הזהב,

)משיחת ש"פ ויקהל פקודי תשמ"ח .תורת מנחם
תשמ"ח ח"ב ע' (454-457 ,449

סיכום
– עשירות – עליו לדעת כי ”לא נברא זהב
אלא בשביל משכן ובית המקדש" ,ויש
למסור את הזהב ל"משכן ובית המקדש".
כלומר ,לכל לראש צריך להיות ”וירקעו את
פחי הזהב" – ”מרדדין טסין דקין" ,דהיינו
לבטל את הישות והגאוה שבענין הזהב ,ועד
לביטול עמוק יותר ”קוצצין מהן פתילים".
ואת הזהב יש למסור לכהנים משרתי ה' –
רב ,שוחט ,מלמד וכיוצא בזה.
הוראה זו מובנת אף לבן חמש למקרא,
ויתירה מזו ,הוא אף יכול להשפיע על הוריו
בזה ולבאר להם שהקב"ה נתן להם כסף
וזהב בכדי שיוכלו לתתו למלמד שלו ,וכך
יוכל המלמד להתמסר יותר לעבודתו.
נתינה זו צריכה להיות בתכלית הזריזות ,כמו
שנאמר בנדבת המשכן” :והם הביאו אליו
עוד נדבה בבוקר בבוקר".
ברם ,כאשר אדם מוסר את ”זהב" אשר
התייגע וטרח בכדי להרוויח אותו עלול הוא
לחוש בצער ,ועל זה באה ההוראה מדברי
הזהר בפרשתנו” :דניחא להו לצדיקייא
לתברא גרמייהו" שעל ידי זה זוכים ל"פורקנין
וניסין" וכן לאושר הכי גדול.

התורה מאריכה ומפרטת כיצד היה אופן
הכנת חוטי הזהב של בגדי הכהונה” :וירקעו
פחי זהב וקצץ פתילים" .ולכאורה תמוה:
מדוע מפרטת התורה כיצד נעשתה ההכנה
של החוטים ,מה שלא מצינו בשאר כלי
המשכן ובגדי הכהונה?
אילו אופן הכנת כל הכלים היה כפי המקובל
אצל האומנים ובעלי המלאכה ,אין התורה
צריכה לפרטו ,שכן אין בזה חידוש;
אבל הכנת חוטי הזהב הייתה בדרך מחודשת
ושונה מהמקובל אצל האומנים:
דרך האמנים היא ,שכשאר רוצים להעמיד
הזהב בצורה מסויימת ,מתיכים אותו
ובהיותו נוזל מכניסים אותו לתבנית ודפוס
הצורה שחפצים בה.
מה שאין כן הכנת חוטי הזהב של בגדי
הכהונה נעשתה ללא התכת הזהב ,אלא
בעודו מוצק היו מרדדים אותו וקוצצים
ממנו פתילות .ולפי שצורת הכנה זו הינה
מחודשת ואינה מובנת מאליה הוצרכה
התורה להאריך ולפרטה.
מסיפור התורה אודות אופן הכנת החוטים
יש ללמוד הוראה:
כאשר הקדוש ברוך הוא מזכה יהודי ב"זהב"

במכתב הבא ,שכתיבתו הסתיימה בכ"א אדר
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משיח וגאולה

”מביא גאולה לעולם"
וזהו "כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה
לעולם" – היינו שכאשר לימוד התורה שלו הוא
באופן שניכר שזוהי תורתו של הקב"ה" ,בשם
אומרו" ,הרי הוא ממשיך אלקות בעולם ,ועל־
ידי זה "מביא גאולה לעולם" – תמורת הגלות
דהעלם והסתר העולם.

גאולת כל העולם כולו
ישנה משנה מפורשת שבה מוזכר עניין
הגאולה” :הא למדת ,כל האומר דבר בשם
אומרו מביא גאולה לעולם" )אבות פ"ו ,ו(.
וצריך להבין... :כאשר ה"בן עשר למשנה"
לומד פיסקה זו – מתעוררת אצלו קושיא
עצומה :זה כבר ריבוי פעמים שאמר עניני
תורה בשם אומרם – בשמו של ה"מלמד",
ומכיוון ש"כל האומר דבר בשם אומרו מביא
גאולה לעולם" – כיצד יתכן שלאחרי כל זה
נמצאים עדיין בחשכת הגלות?!...
ואין לומר שהכוונה בזה לגאולה פרטית כו'
– שהרי מפורש במשנה ”מביא גאולה לעולם",
היינו גאולת כל העולם כולו .וכמו כן אין לומר
שהכוונה בזה ל"עולם קטן זה האדם" – שהרי
התנא מביא ראיה לדבר” ,ותאמר אסתר למלך
בשם מרדכי" ,ושם מדובר אודות גאולת פורים
– גאולת כל בני־ישראל שהיו בכל המדינות של
המלך אחשורוש מהודו ועד כוש – כל העולם
כולו!
...והביאור בזה  . .בפנימיות העניינים:
”האומר דבר בשם אומרו" – קאי על הקב"ה
”נותן התורה" ,שהוא זה שאמר ונתן את כל
ענייני התורה – ”אחת דיבר אלקים גו'" .וזהו
”האומר דבר בשם אומרו" – שכאשר יהודי
לומד תורה צריך להיות ניכר בלימודו שזוהי
תורתו של הקב"ה – ”בשם אומרו".
...וממשיך במשנה ”כל האומר דבר בשם
אומרו מביא גאולה לעולם":
”עולם" הוא מלשון העלם והסתר ,היינו
שמציאות האלקות היא בהעלם והסתר ,שהרי
במציאות העולם לא רואים אלקות בגלוי . .
ומובן ,שמעמד ומצב זה הוא עניין של גלות.

ביטול ה"אסתר" על־ידי
הנהגת ”מרדכי"
וממשיך במשנה "שנאמר ותאמר אסתר
למלך בשם מרדכי":
"אסתר" מרמז על העלם והסתר דאלקות
במציאות העולם ,כמאמר רז"ל "אסתר מן
התורה מנין שנאמר ואנכי הסתר אסתיר פני
ביום ההוא".
ו"מרדכי" קאי על כל אחד ואחת מישראל
– "עם מרדכי" ,מכיוון שהנהגתו היא בדוגמת
הנהגתו של מרדכי ,אשר "לא יכרע ולא
ישתחווה".
וזהו מה שכתוב ”ותאמר אסתר למלך )מלכו
של עולם שאחרית וראשית שלו( בשם מרדכי" –
שעל־ידי עבודתם של בני־ישראל ”עם מרדכי",
שעומדים על כל עניני התורה ומצוותיה בתוקף
המתאים ד"לא יכרע ולא ישתחווה" ,מתבטל
ההעלם וההסתר שבמציאות העולם ,ונמשך
גילוי אלקות – ”מלכו של עולם" – בעולם כולו.
והדיוק הוא – ”ותאמר אסתר למלך גו'" ,היינו
שההסתר גופא ]אומר למלך מלכו של עולם[
נהפך לקדושה ,ועל־ידי זה נפעל העניין דיתרון
האור מן החושך ויתרון החכמה מן הסכלות.
)התוועדויות תשמ"ג כרך ד ,עמ' (1782-1793
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ניצוצי רבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

’פורים־תורה'
מה'חדר' של הרבי
"יין" בגימטריא "לקח" • למעלה מ 90-הפניות והערות במכתבו של
הרבי ל"הרב מהאראדאק" • 'משלוח מנות' של רבי לוי־יצחק לבנו
הרבי • הרבי קורא את המגילה בפני כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע •
ביאור נפלא באמצע המלחמה
פעם היו נוהגים ב"חדר" לומר ”פורים־תורה" .ואמר
מישהו ,ש"יין" בגימטריא ”לקח" .וכששאלו אותו:
היתכן? הרי ”יין" מספרו שבעים ,ואילו ”לקח" מספרו
מאה שלושים ושמונה?! – השיב ,שהעצה לזה היא
ליקח עוד הפעם ”יין" .ושאלו אותו :הרי ב' פעמים ”יין"
יעלה יותר מ"לקח"? והשיב ,שיש ליטול עוד פיסת
”לקח" .ושאלו אותו :הרי ב' פעמים ”לקח" יהי' הרבה
יותר מב' פעמים ”יין" ,ואפילו יותר מג' פעמים ”יין"?
והשיב ,שצריך ליקח הרבה ”יין" והרבה ”לקח" ,עד
שיהי' את מהשתיים :או שהחשבון ישתווה ,או שיבוא
לידי קיום המצוה ”לבסומי בפוריא עד דלא ידע" ,ואם
לא ידע להבחין ”בין ארור המן לברוך מרדכי" ,על
אחת כמה וכמה שלא יוכל להבחין אם ”יין" בגימטריא
”לקח" ,או יותר או פחות.
– כך סיפר הרבי בהתוועדות פורים תשכ"ז )תורת
מנחם – התוועדויות חלק מ"ט( על חוויותיו מאחד
מחגי הפורים בילדותו.

מכאן למדנו כי את חג הפורים של שנת תרפ"ז
עשה הרבי בעיר לנינגרד והשתתף בהתוועדות
של הרבי מוהריי"צ נ"ע.

פורים תרפ"ט – התכתבות
תורנית עם ”הרב מהורודוק"
ברשימותיו של הרבי משנת תרפ"ט )חוברת ו'(
מופיע מכתב ששיגר ל"הרב מהאראדאק" בקשר
לימי הפורים )”פורים פ"ט" ,חודשיים לאחר חתונת
הרבי עם הרבנית הצדקנית נ"ע( במענה למכתב
קודם של הנמען )יתכן שהכוונה להגה"ח הרב חיים
זאב וואלף הכהן רבינוביץ ע"ה(.
את מכתבו פותח הרבי בהעתקת שלוש שמועות
הקשורות לפורים אותן הזכיר הנמען:
השמועה הראשונה” ,ששמע בליעפלי משלמה
בר' יעקב יעקבסאן ,שקבל מזקנו ר' דוד ששמע
מאדמו"ר־הזקן בסעודת פורים" ,עוסקת בביאור
הדמיון וההבדל בין הגילוי של פורים לגילוי
דלעתיד לבוא.
השמועה השנייה” :חסידי קאליסק ספרו בשם
השד"ר ר' בעריל אשכנזי ששמע מהצמח־צדק"
שמה שנאמר בסיום המגילה ”דברי שלום ואמת"
רומז על שמו וחותמו של הקב"ה ,שכן שמו של
הקב"ה הוא ”שלום" )שבת י ,ב( וחותמו של הקב"ה
הוא ”אמת".

”קול ביער" בפורים תרפ"ז
בפורים תרפ"ז ,לאחר שכ"ק מו"ח אדמו"ר סיים
את ההתוועדות וחזר לחדרו ,נשארו עדיין מהמסובים
להתוועדות ,וביניהם היה גם החסיד ר' יעקב
זוראוויטשער ,ואז התיישב על הרצפה ,וניגן הניגון
ַ
”קול ביער".
– כך סיפר הרבי לימים )’תורת מנחם –
התוועדויות' כרך ז' עמ'  ,(336ומנימת הדברים
ניכר כי נאמרו מתוך חוויה אישית.
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