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התמונות מפורסמות באדיבות חברת JEM ותודתנו נתונה להם

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

חב"ד חסידי לאנ"ש שבועי טרס

לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

תוכן
הרבי מציע לחדש את המנהג הקדום, וקורא 
מצות  לשלוח  השפעה ,  לו  שיש  מי  לכל 
שמורות ליהודים שבזכות זה יקיימו את מצוות 

מצה בליל הסדר• התוועדות עם הרבי

המצוות  את  לקיים  לנו  אומר  הטבעי  הרגש 
בהזדמנות הראשונה שיש לנו, כך גם מדריכים 
אותנו חז"ל. אלא שיחד עם זאת, עלינו להיזהר 
לא לקיים את המצווה מוקדם מדי, בלי הכנה. 
מעוררת  מההתנהגות  לומדים  אנחנו  זה  את 
הפליאה של משה רבינו, המתוארת בפרשה 

• שיעור בלקוטי שיחות

מכתב  בדידות?  תחושת  עם  מתמודדים  איך 
בודדה.  שחשה  מבוגרת  לרווקה  הרבי  של 
הרבי מתחיל ומסביר לה שיהודי לעולם איננו 
בודד, ומוסיף ומסב את תשומת ליבה לעיסוק 
שלה בחינוך – שהוא אחת הדרכים החזקות 
במבחן  שעומד  אמיתי  קשר  ליצירת  ביותר 

הזמן • מכתב מבואר
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ווארט חסידות –  10 • לוח השבוע –  12 • עת לדעת -  14• זמנים ושיעורי השבוע –  16• שניים מקרא ואחד תרגום –  17

חודש א של  בערבו  מצויים  נו 
ניסן. במדור ההתוועדות עם 
מדברי  קטע  הבאנו  הרבי 
החודש  פרשת  בשבת  הרבי 
לראות  אולי  אפשר  תשי"ד.  בשנת 
מצה".  "מבצע  של  תחילתו  את  בזה 
נהוג  היה  שבעבר  כך  על  מדבר  הרבי 
הקהילה  לאנשי  שולחים  שהרבנים 
הסדר.  לליל  שמורה  מצה  שלהם 
הקדום  המנהג  את  לחדש  מציע  הרבי 
שיש  מי  לכל  וקורא  אותו,  ולהרחיב 
שמורות  מצות  לשלוח  השפעה ,  לו 
ליהודים שבזכות זה יקיימו את מצוות 

מצה בליל הסדר.

השבוע  שיחות  בלקוטי  השיעור 
עוסק בנושא "זריזין מקדימין למצוות". 
שמשה  רש"י,  דברי  על  נסוב  הדיון 
ומסר  ישראל  עם  את  הקהיל  רבינו 
למחרת  המשכן  הקמת  על  הציווי  את 
יום הכיפורים. השאלה הפשוטה היא: 
מדוע משה רבינו המתין למחרת, ולא 
עשה זאת עוד באותו יום בו ירד מהר 

סיני?

מכתב  הבאנו  המכתבים  במדור 
שנוגע במצוקה שרבים חשים, לפחות 
מדי פעם. איך מתמודדים עם תחושת 
לרווקה  ממוען  המכתב  בדידות? 
מסביר  הרבי  בודדה.  שחשה  מבוגרת 
שהאמונה  עקרוני,  באופן  קודם  לה 
שיהודי  מחייבת  פרטית  בהשגחה 
הרבי  כך  אחר  בודד.  איננו  לעולם 
מתייחס למקרה הפרטי שלה, וממליץ 
על  מהעבר  תלמידיה  עם  לדבר  לה 
המשותפים  והדברים  השיעורים 
היא  שחינוך  לה  מסביר  הרבי  שעשו. 
אמצעי חזק ליצירת קשר אנושי, רוחני 

וגם גשמי, עמוק ונצחי.



היה נהוג בישראל ְלָפִנים [פעם], כי לפני הפסח שולחים הרבנים מצות שמורות אל 
בעלי הבתים [ראשי משפחות] שבקהילותיהם. מערכת מצות, דהיינו שש מצות לצורך 
שני הסדרים [בחו"ל], או לכל הפחות שתי מצות לצורך "כזית" של מצת מצ ווה, דהיינו 
המצה האמצעית [משלוש המצות שבקערת ליל הסדר, שבאכילתה מקיימים את מצוות 

אכילת מצה].

טעם המנהג בפשטות היה הכנסה [כספית] לרב. אבל ביחד עם זה פעלו ענ יין עיקרי: 
בידם  שיש  או  בהם  בקיאים  הכל  ולא  מצ ווה,  במצת  ודקדוקים  דינים  ריבוי  יש  כידוע, 
לקיימם. על ידי שהרבנים היו מספקים מצת מצוו ה לבעלי הבתים, בטוחים היו שיצאו 

ידי חובת מצ וות מצה בהידור.

הטעמים  על  לדבר  המקום  כאן  לא  רבים.  במקומות  המנהג  בטל  שונים  מטעמים 
שגרמו לביטול המנהג. מה שברצוני לומר הוא, כי הנני מבקש – ולו יישר חילי [אילו היה 
בכוחי] הייתי ְמַצֶוה – להנהיג את המנהג מחדש, כי ישלחו הרבנים מצות מצ ווה לבעלי 

הבתים שלהם.

ולאו דווקא ברב אמורים הדברים, אלא כל מי שהוא בעל השפעה, רב או שוחט, משרת 
בקודש [בעל תפקיד בקהילה, כמו חזן] או ַׁשָמׁש – אם רק יש לו מישהו אשר אם ישלחו 
לו  ישלחו  זאת.  נא  יעשו  לו,  ששלח  במצות  הסדר  בעת  הלה  ישתמש  לסדר  מצות  לו 
מצות, ודווקא עגולות, ודווקא מצות מאפיית יד, ודווקא מצה שמורה. וע ל ידי כך יקיימו 

מאות ואולי גם אלפים מבני ישראל מצוות אכילת מצה כהלכתה ובהידור.

במקומות שבהם נוהגים לעשות סדרים כלליים (כגון בתי מלון וכדומה) – מובן מאליו 
כי על מסדרי הסדרים לעשות זאת.

דאסוותא"  "מיכלא  הקדוש,  הזהר  כלשון  שהיא,  מצה,  מצ וות  וסגולת  מעלת  וגדולה 
לכל  היסוד  היא  האמונה  אשר  אמונה],  ומאכל  רפואה  [מאכל  דמהימנותא"  ו"מיכלא 
בקיום  חיות  ייתן  ובהידור  כהלכתה  המצווה  קיום  כ י   – בכלל  יהודיים  ולחיים  המצוות 
התורה והמצוות לכל השנה כולה. שתהיה שנת בריאות ברוחניות, וממילא תהא שנת 

בריאות בגשמיות.

"אם יש מישהו שאם ישלחו לו 
מצות לסדר ישתמש במצות 

ששלחו לו, יעשו נא זאת"
(מהתוועדות שבת פרשת תזריע תשי"ד – 

תורת מנחם, חלק יא, עמוד 177)

התוועדות עם הרבי
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זריזין 
מקדימין?
הרגש הטבעי אומר 
לנו לקיים את המצוות 
בהזדמנות הראשונה 
שיש לנו, כך גם 
מדריכים אותנו חז"ל. 
אלא שיחד עם זאת, 
עלינו להיזהר לא 
לקיים את המצווה 
מוקדם מדי,
בלי הכנה.
את זה אנחנו לומדים 
מההתנהגות מעוררת 
הפליאה של משה 
רבינו, המתוארת 
בפרשה.
השיחה המלאה – בלקוטי 
שיחות,  חלק ו, שיחה 
ראשונה לפרשת ויקהל.

 ההזדמנות הראשונה
להר  עולה  רבינו  משה  כיצד  קראנו  הקודמות  בפרשות 
סיני ושם ה' מורה לו בפרטי פרטים כיצד לבנות את המשכן, 
ולאחר מכן קראנו על חטא העגל ותחנוני משה לה' כי יסלח 
ומשה  ישראל,  לעם  סולח  ה'  דבר  של  בסופו  ישראל.  לעם 
החדשים,  הברית  לוחות  שני  כשבידיו  מההר  יורד  רבינו 
המסמלים את הכפרה והסליחה על החטא – ומאז  הפך  אותו 

יום שבו משה ירד מההר, העשירי בתשרי,  ליום הכיפורים.

פרשת ויקהל ממשיכה את הסיפור, וכך היא פותחת1:

אֶמר ֲאֵלֶהם: ָרֵאל ַוּיֹ ֵני ִיְשׂ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכׇ ְקֵהל ֹמֶשׁ ַוּיַ
ת ֹאָתם. ה ה' ַלֲעֹשׂ ר ִצּוָ ָבִרים ֲאֶשׁ ה ַהּדְ ֵאּלֶ

ציווי  להם  ומוסר  ישראל,  בני  כל  את  אוסף  רבינו  משה 
במצווה  שמדובר  מתברר  הבאים  בפסוקים  ה'.  מאת  מיוחד 

לשמור את השבת, ובעיקר – להקים את המשכן לה'.

שכינס  הזו  שהאספה  אותנו  מלמד  רש"י  קרה?  זה  מתי 
משה רבינו התקיימה ביום י"א בתשרי:

ַרד ִמן ָהָהר. ּיָ ׁשֶ ּפּוִרים, ּכְ ה – ְלָמֳחַרת יֹום ַהּכִ ְקֵהל ֹמֶשׁ ַוּיַ

מניין רש"י יודע זאת? – התשובה פשוטה:

המקור לפירוש רש"י "למחרת יום הכיפורים" [מובן] 
מצד הסברא:

השכל  הנה  למצוות"א,  מקדימין  ש"זריזין  מאחר 
ישראל  לעם  מלמסור  התמהמה  לא  שמשה  מחייב 
מהקדוש  שמע  אותו  המשכן,  עשיית  על  הציווי  את 
ברוך הוא על הר סיני, אלא עשה זאת מיד למחרת 

ירידתו מן ההר.

למצוות",  מקדימי ן   "זריזי ן   קובע:  מפורסם  יהודי  כלל 
הראשונה  בהזדמנות  מצווה  לקיים  ממהרים  כלומר, 
האפשרית. הגמרא מנסחת את הכלל הזה בנוגע לזמן ברית 
את  לקיים  שהזדרז  אבינו  מאברהם  אותו  ולומדת  המילה, 
מצוות ה' בעקידת יצחק: "במשנה נאמר "כל היום כולו כשר 
"וישכם  שנאמר  למצוות,  מקדימי ן   שזריזין  אלא  למילה", 

אברהם בבוקר"".

1. שמות לה, א.
עריכה:
הרב דויד אולידורט
הרב ישראל אריה ליב רבינוביץ

א. פסחים ד, א. תנחומא וירא כב. ועוד. וראה גם פרש"י וירא כב, ג. 
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לידך  הבאה  "מצווה  אומר2:  דומה  הלכתי  כלל 
אל תחמיצנה", אל תדחה מצווה שיש לך הזדמנות 
מיד.  אותה  ועשה  ההזדמנות  את  נצל  לקיים, 
יומיומיים,  מעשיים  הלכתיים  ביטויים  לכך  יש 
התפילין  לסידור  באשר  ההלכתית3  החובה  כמו 
בנרתיק: את התפילין של יד מניחים לפני התפילין 
של  התפילין  את  מהנרתיק  נשלוף  אם  ראש.  של 
את  רגעים  בכמה  לדחות  נצטרך  תחילה,  ראש 
המצווה שכבר אחזנו ביד עד לאחר הנחת תפילין 
של יד. ולכן, חובה לסדר מלכתחילה את התפילין 
בנרתיק כך שידנו תיתקל ראשית בתפילין של יד.

כמובן, זה לא רק כלל טכני אלא עניין רגשי. כמו 
של  הזמנה  הדואר  מסניף  לאסוף  רצים  שאנשים 
חבילה שציפו לה, יהודי רץ לתפוס את ההזדמנות 
ולעשות  הוא  ברוך  הקדוש  עם  להתחבר  לו  שיש 
גם  כך  בבוקר,  מוקדם  מניחים  תפילין  רצונו.  את 
הסוכות  חג  בבוקר  המינים  ארבעת  את  נוטלים 
מבקש  כשמישהו  וגם  המצווה,  את  דוחים  ולא 
למועד  אותו  נדחה  ולא  מיד  אליו  נתפנה  צדקה 
מהחיבה  נובעת  כזו  התנהגות  יותר.  מאוחר 

והיוקר של המצוות בעינינו.

שלנו.  הסיפור  מאחורי  גם  שעומד  מה  וזה 
עם  את  אסף  רבינו  שמשה  יודע  רש"י  מאיפה 
המשכן  להקמת  ההוראות  את  לו  ומסר  ישראל 
משה  מאליו.  מובן  זה  הכיפורים?  יום  למחרת 
מקבל מה' מצווה, ואך טבעי שהוא יתחיל לגלגל 
ולא  שיתאפשר  הראשון  ברגע  למעשה  אותה 
מפראג  המהר"ל  כותב  כך  הנה  זה.  עם  יחכה 
(בפירושו "גור אריה" על פירוש רש"י על התורה): 
"אין סברא לומר שיהיה משה מעכב את המצווה 
שציווה הקדוש ברוך הוא לעשות את המשכן, כי 

זריזים מקדימין למצווה".

למה מחר?
מקדימי ן",  "זריזי ן  של  הכלל  עם  נלך  אם  אבל 
נשאלת שאלה פשוטה: זה מסביר לנו למה משה 
רבינו לא דחה את הכינוס בכמה ימים. אבל למה 

משה רבינו לא עשה זאת מוקדם יותר?

נקרא את השאלה בלשונו של הרבי:

מניחים  היינו  העניינים  פשטות  מצד 
הכיפורים  ביום  התרחש  משה"  ש"ויקהל 

2. יומא לג, א. פרש"י שמות יב, יז בשם המכילתא.
3. רמב"ם הלכות תפילין פ"ד ה"ח.

מהר  משה  ירד  בו  היום  באותו  עצמו, 
מקדימין")  ("זריזין  הסברא  מצד  סיני... 
שאומרת כי משה רבינו לא היה ממתין עד 
היה  אלא  הציווי,  את  למסור  כדי  למחרת 

עושה זאת באותו היום.
סיני  מהר  ירד  רבינו  שמשה  לומר  יש  כי 
שאנו  כפי  זה.  ביום  שעות"  שש  "בתוך 
ההר,  מן  הראשונה  בירידתו  מוצאים 
הבדל  שהיה  לומר  ואין  בתמוז.  בי"ז 
הראשונים  הימים  ארבעים  [של  בסיומם 
והאחרונים] ובירידה מן ההרב. הרי שהיה 
לו מספיק זמן באותו היום, יום הכיפורים, 

למסור את ציווי עשיית המשכןג.
הפרשות  באחת  רש"י  פירוש  וכפי 
את  למסור  נהג  שמשה  הקודמותד, 
השליחות שניתנה לו מאת ה' לבני ישראל 

באופן מידי.
המשכן,  עשיית  על  שהציווי  ובפרט 
דבר  את  בתוכו  נושא  בתוכם"ה,  "ושכנתי 
הוא  ברוך  הקדוש  של  והכפרה  הסליחה 
הרי   – ישראלו  עם  של  העגל  חטא  על 
את  למסור  ישתדל  רבינו  שמשה  בוודאי 

הבשורה הטובה בהקדם האפשריז.
במסירת  משה  התעכב  מדוע  כך],  [אם 
עד  לישראל  המשכן  עשיית  על  הציווי 

למחרת, ולא מסרו באותו יום?

אם "זריזי ן מקדימי ן למצוות", מדוע משה רבינו 

 ב. בתוס' (ד"ה כדי שלא – ב"ק פב, א) שמ' יום האחרונים היו חסרים לילה. 
ועפי"ז י"ל שצריך לאחר זמן ירידתו ביוהכ"פ עד כמה שאפשר – שירד סמוך 
לערב (וראה בנו"כ לאו"ח סתקפ"א. סה"ד (ב' אלפים תמח ד"ה בס' פ"ר). 
ועוד). אבל מפשטות הכתובים משמע שגם מ' יום האחרונים היו שלימים, 

ושלא חשבינן שעות, כדפרש"י (ת ישא לב, א – גבי מ' יום הראשונים). 
 ג. בב"ח או"ח שם מפרש אליבא דרש"י (לפי פי' אחד) ש"ירידתו ביוהכ"פ 
שכל  מוכרח  בא  מ"ת  לאחרי  יתרו  שלמ"ד  מכי וון  אבל  היתה".  לערב  סמוך 
ביוהכ"פ,  היתה  ממחרת"  עד "ויהי  גו'"  משה  אל  גו'   יתרו  מ"ויבא  הפרשה 
הרי א"א לומר שכל זה הי' סמוך לערב. ולפ"ז מסתבר שכ"ה גם למ"ד קודם 
מ"ת בא – כי יש למעט במחלוקת וכל כמה שאפשר לקרב הסברות עבדינן 
(ב"י יו"ד קצד ד"ה ומאימתי, ובס' שנסמנו בשד"ח כללים מ' כלל טז בסופו). 

 ד. יתרו יט, יד. ועייג"כ שמות ד, כד. 
 ה. תרומה כה, ח. 

לישראל  המקום  שנתרצה  טז:  ל,  ת ישא  רש"י  וראה  ח.  תרומה  תנחומא   ו. 
לסלוח להם ונצטוו על המשכן (וראה גם רש"י שם לא, יח. לג, יא). וראה גם 

שמו"ר ספכ"א. זח"ב רכד, א. 
 ז. עדמש"נ: מהרו ועלו גו' (ויגש מה, ט). ולכן הוצרכו לאזהרה "אל תפסיעו 

פסיעה גסה והכנסו בחמה לעיר" (פרש"י שם מה, כד). 
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המתין עד "למחרת יום הכיפורים"? הוא יכול היה 
לעשות זאת אתמול, עוד באותו יום שבו הוא יורד 

מהר סיני – ביום הכיפורים עצמו!

ה'  ציווי  את  למסור  שליחות  על  מדובר  כאשר 
לבני ישראל, הזריזות והדחיפות גדולות עוד יותר 
שפקודה  כמו  זה  שהיא.  מצווה  לכל  מהזריזות 
בחזית בעת מלחמה צריכה לעבור בצורה בהולה 
כבר  כך  על  אותנו  מלמד  עצמו  רש"י  ומיידית. 
קודם: "לא היה משה פונה לעסקיו, אלא מן ההר 
אל העם". ברדתו מההר, שם לימד אותו ה' תורה 
ומצוות, משה לא היה מתיישב לאכול ואפילו לא 
היה  הוא  למשפחתו.  שלום  לומר  לאוהלו  ניגש 
את  להעביר  העם",  אל  ההר  "מן  ישירות  הולך 

המסר מיידית.

למסור  מיוחדת  סיבה  הייתה  ספציפית,  וכאן 
את דבר ה' במהירות. המצווה להקים את המשכן 
הכילה הרבה יותר מהמצווה עצמה. זה היה סימן 
משלושה  פחות  נזכור,  והתפייסות.  לסליחה 
חודשים קודם לכן חטאו בני ישראל בחטא העגל. 
כולו  העם  את  להעניש  ביקש  הוא  ברוך  הקדוש 
וסילק ממנו את שכינתו. ההוראה מאת ה' עכשיו, 
הבשורה  היא  בתוכם"  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו 
המתוקה שכולם כה ציפו לקבל: ה' סולח, ומבקש 
לשכון בתוכנו.  היינו מצפים    שמשה רבינו יאסוף 

את כולם מיד ויבשר להם את בשורת הסליחה.

נוסיף לכך את העובדה שמבחינה פרקטית זה 
מלמד  עצמו  (רש"י  יודעים  אנחנו  אפשרי.  היה 
ארבעים  שבתום  תישא4)  כי  בפרשת  זאת  אותנו 
בהר  רבינו  משה  שהה  שבהם  הראשונים  הימים 
עשר  שבעה  ועד  תורה  מתן  למחרת  מיום  סיני, 
"בתוך  הצהריים,  לפני  מההר  ירד  משה  בתמוז, 
לוחות  שני  את  שבר  מעמד  (ובאותו  שעות"  שש 
הברית, למראה בני ישראל הסוגדים לעגל הזהב). 
אין סיבה להניח שהפעם, בירידה של משה מההר 
למשה  שהיה  כך  אחרת.  היה  זה  הכיפורים,  ביום 
רבינו מספיק זמן לאסוף את העם עוד באותו יום, 
ולהתחיל למסור את ההוראות על הקמת המשכן.

ללכת  ישראל  לעם  נותן  רבינו  משה  מדוע  אז 
ורק  והבשורה,  ההוראה  את  אצלו  שומר  לישון, 

למחרת מכנס אותם ומוסר להם את דבר ה'?

4. ההוכחה לכך מוצגת בגוף השיחה (אות ג' ובהערות 9*, 10, ובשוה"ג).

זמן לחגיגה
התשובה פשוטה גם היא:

בפרשת יתרו, וכן בסיום פרשת משפטים, 
מסופר אודות גודל העילוי של מתן תורה 
בעם  עורר  הדבר  וכיצד  הלוחות,  ונתינת 
ישראל התמסרות ודביקות עצומה לקבלת 

התורה והלוחות.
דרך  שעל  היא,  מכך  העולה  המסקנה 
הלוחות  את  הוריד  משה  כאשר  היה  זה 

השניות.
מאשר  יותר  שאף  לומר  ניתן  ואדרבה: 
נתינת  שכן  הראשונות,  הלוחות  במסירת 
הלוחות השניות (ביום הכיפורים) קשורים 
הוא  ברוך  הקדוש  "נתרצה  עם  כן  גם 
לו  ואמר  שלם,  ובלב  בשמחה  לישראל 

למשה: סלחתי כדבריך"ח.

ננסה לתאר לעצמנו מה התרחש באותן שעות 
הצהריים  לפני  סיני  מהר  משה  רדת  שלאחר 
זמן  כבר  לבואו  מצפים  הם  הכיפורים.  יום  של 
באופן  כולם  מתכנסים  הם   – יורד  וכשהוא  רב, 
ספונטני. במילים של הרבי: "מובן מאליו, שירידתו 
השניות  הלוחות  עם  סיני  מהר  רבינו  משה  של 
כדי  מעצמו  יתאסף  ישראל  עם  שכל  לכך  תגרום 
אפשר  להם".  מוסר  שמשה  הדברים  את  לשמוע 
השמחה  ואת  ההתרגשות,  רמת  את  לשער  רק 
החדשים  הלוחות  את  רואים  כשהם  המתפרצת 
בידיו של משה רבינו. זו הייתה חגיגה גדולה מאד.

זו  כל,  קודם  לחגיגה.  כפולה  סיבה  כאן  יש 
עם  מגיע  רבינו  שמשה  כך  על  שמחה  הייתה 
לוחות הברית, במקום הלוחות השבורים, ועכשיו 
הוא יתחיל ללמד את התורה. התורה מתארת את 
ישראל כשקיבלו  בני  שחשו  ההתרגשות הגדולה 
את התורה, וברור שהפעם זה היה מרגש ומשמח 
לא פחות  ואפילו הרבה יותר – כי כעת הם מבינים 
שבעצם זה שמשה רבינו יורד עם לוחות חדשים 
זהו סימן לכך שה' נותן להם עוד הזדמנות, שהוא 
סלח על חטא העגל. זו לא רק 'שמחת תורה', אלא 

גם 'יום כיפור'.

אותם  העסיק  באמת  מה  להבין  אפשר  מזה 

6

 ח. פרש"י ת ישא (לג, יא). 
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באותו יום:

מובן אם כן שמשה ובני ישראל היה שקועים 
"סלחתי"  של  בעניין  לגמרי  היום  באותו 
ובתוכן הלוחות – תורה – ולא הייתה אצלם 
לא  אפילו   אחרים,  לעניינים  מקום  נתינת 
לעניין חשוב כעשיית המשכן. ועל כן באותו 
היום התעסקו אך ורק עם (ענייני "סלחתי", 

תשובה ו)ענייני התורה.
אמנם ענייני תורה אלו שמשה לימדם כללו 
ציוויים על עשייה, אך הם עסקו אז בלימוד 
עניין  הדגשת  תוך  וההלכות,  הפרשיות 

התורה שבהןט.
יום  למחרת  מההר,  לרדתו  השני  ביום  רק 
הכיפורים, כינס משה את בני ישראל ואמר 
להם: "אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות 
אותם". רק אז נתן להם משה את הציווי על 
כעניין   – המשכן  ומלאכת  שבת)  (שמירת 
עניין  העשייה,  חלק  נרגש  שבו  תורה  של 

הלימוד המביא לידי מעשה.

רק  הכיפורים  ביום  עסוקים  היו  ישראל  בני 
מחדש  התורה  נתן  את  ה'  תורה.  ובלימוד  בתשובה 
הזדמנות  גם   העניק  וה'  המצוות,  מלמד  את  ומשה 
שנייה לשוב אליו ולתקן. זה כל מה שהעסיק אותם 
וההתרגשות  החגיגות  את  רואה  רבינו  משה  אז. 
הגדולה, ומחליט לתת לעם ישראל פנאי 'לעכל' את 
הבשורה הגדולה, 'לחגוג' את התשובה ואת התורה 
את  ליישם  חשובה  משימה  שיש  נכון  מאודם.  בכל 
הדברים ולהקים בפועל את המשכן – אבל זה יחכה 
שיעור,  פתח  רבינו  משה  עצמו,  יום  באותו  למחר. 

לא מטה להקמת המשכן.

בין  חשובה  הבחנה  כאן  יש  אחרות:  במילים 
ללימוד,  זמן  יש  כמעשה.  לתורה  כלימוד  התורה 
בה.  ולהתאחד  בה  להתמלא  בתורה,  לדבוק 
כשלומדים, שום דבר אחר לא קיים. ויש זמן לקום 
ולעשות. לאסוף את הנדבות והחומרים, לתפור את 
הבגדים, לבנות את המבנה ולייצר את הכלים. לכן, 
ביום הכיפורים עצמו משה רבינו נותן לבני ישראל 
להם  קורא  הוא  למחרת  מיד  אך  בתורה,  לשקוע 

לפעולה, לקום ולעשות – להקים את המשכן.

משהו  כאן  אותנו  מלמד  רבינו  משה  למעשה, 
שטחי  באופן  כשמתייחסים  לפספס  אולי  שניתן 
למהר  צריך  אכן,  למצוות".  מקדימי ן  "זריזי ן  לכלל 
המשימה  את  בפועל  ולבצע  המצוות  את  לקיים 
פזיזות,  משמעה  אין  זריזות  אבל  עלינו.  מטיל  שה' 
השמחה,  רגש.  וללא  מחשבה  ללא  ולעשות  לקום 
ההתלהבות והחיבור הרגשי למצוות הם חלק חשוב 
אחר  מיוחד.  זמן  להם  להקדיש  וצריך  פחות,  לא 
כך – לרוץ לבצע בזריזות. במילים אחרות: הזריזות 
נפשי  חיבור  חשבון  על  לבוא  אמורה  לא  במצוות 

למצווה.

שבוי  שהיה  לחייל  הדברים  את  להמשיל  אפשר 
בידי האויב זמן ארוך וכעת חזר הביתה. ברור שאנשי 
שירות הביטחון צריכים לחקור אותו היטב, להוציא 
ממנו את כל המידע שאסף ולוודא האם  הוא מסר 
שיש  כמותה,  מאין  חשובה  משימה  לאויב.  מידע 
באותו  לא  הוא  הזה  ה"מיד"  אבל  מיד.  אותה  לבצע 
לו  לתת  צריך  קודם  הוריו.  לבית  מגיע  הוא  בו  יום 
את  ולחגוג  החירות  את  לנשום  להתרגש,  לשמוח, 

החופש.

רבים  לתחומים  הנחיה  מכאן  ללמוד  אפשר 
בעבודת ה'. לדוגמה: צריך להתפלל מיד על הבוקר, 
מול  למחשבה  זמן  להקדיש  עלינו  חובה  זאת  ועם 
הוא  שהמעשה  למרות  להתפלל.  נעמדים  אנו  מי 
העיקר, לא מתחילים התוועדות חסידית מהחלטה 
בניגונים  קודם  ומתעוררים  מתחממים  אלא  טובה 
וסיפורים. כשלומדים מאמר חסידות או דף גמרא, 
ויסודית  טובה  בהבנה  כל  ראשית  להתמקד  עלינו 
של הדברים ורק אחר כך להפיק מהם משהו מעשי. 

לימוד לשם לימוד

מכך ניתן ללמוד הוראה בעבודת האדם:
הוא  ומרצם  השתדלותם  שכל  כאלו  ישנם 
להפוך את העולם ל"משכן ומקדש" לקדוש 
ברוך הוא. עליהם לדעת כי עד כמה שנעלית 
את  להחליף  יכולה  איננה  היא  זו,  עבודה 
(המצווה ו)העניין של לימוד התורה, הנעלה 

מכל המצוותי.
העניין  עם  להתאחד  יש  הלימוד  בעת  ולכן, 

7

פעלו  ועשי' –  דציווי  הדברות  גם  ודבור –  דבור  כל  דעל  ממחז"ל  ולהעיר   ט. 
בבנ"י "פרחה נשמתן" (שבת פח, ב (יצתה נשמתן). תניא ספל"ו) היפך דעשי'. 

 י. הכוונה כאן למעלת התורה המבוארת בתניא פכ"ג וכיו"ב – משא"כ המדובר 
באגה"ק ס"ט תניא פל"ז ובכ"מ. 
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כך  כדי  עד  לתורה,  ולהתמסר  הנלמדיא 
עם  קשר  כל  לאדם  יהיה  לא  זו  שבעת 
"קחו  של  לעניין  לא  גם  אחרים,  עניינים 
בכם]  לב  חכם  [וכל  תרומה...  מאיתכם 
את  ה'],  ציווה  אשר  כל  ויעשו [את  יבואו 

המשכן..."יב.
אמנם לאידך גיסא, יכולה לעלות מחשבה 
תורה  בלימוד  חובה  ידי  לצאת  שניתן 

בלבד.
הכיפורים",  יום  ש"למחרת  נאמר  כך  על 
מיד לאחר הלימוד, יש להתמסר לעבודה 
יתברך.  לו  לדירה  העולם  את  להפוך  של 
שכן "כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו 
מוכרח  תורה  עם  יחד  לו".  אין  תורה 

שתהיה גם גמילות חסדיםיג.

לשלב  הלימוד  שלב  בין  הברורה  ההפרדה 
 – נחוצים  ששניהם  בכך  ההכרה  לצד  המעשה, 

מלמדים אותנו על עבודת ה' שלנו.

שקופצים  שלפני  אותנו  מלמד  זה  כל  קודם 
לעשות, צריך להתחבר באופן עמוק אל הלימוד:

אין ספק כי יהודי בעל מכולת או חנות נעליים, 
עם  מפגש  כל  ומנצל  וחסדים  במצוות  שעוסק 
לקדוש  בונה  והתעוררות,  לחיזוק  נוסף  יהודי 

השכינה  את  ומשכין  מקדש ,  בית  הוא  ברוך 
יהודי  כי  ספק  אין  שלו.  העסק  בתוך  הקדושה 
המשפחה  את  לפרנס  לעבודה  בוקר  כל  שיוצא 
שלו ולגדל ילדים שמחים ויראי שמים, הופך את 
הבית שלו למקום בו שורה השכינה וחיי היומיום 
שלו הם קודש קדשים. אבל כל זה לא יכול לבוא 

על חשבון לימוד התורה.

 – לה'  המשכן  בבניית  שעוסק  מי  גם  יהודי,  כל 
ובהפצת  חסדים  בגמילות  בית,  בשלום  בפרנסה, 
יהדות – חייב להקדיש זמן קבוע ללימוד התורה, 
שאר  מכל  ושוכח  הטלפון  את  מכבה  הוא  בו 
איך  המעשיות  מהתוכניות  גם  כולל  הדברים, 
להפיץ יהדות ואיך להביא את אור ה' לעוד מקום. 
אחר.  דבר  שום  עושים  לא  ולומדים,  כשיושבים 
ללמוד,  ללמוד  כדי  צריך  עצמו,  התורה  ובלימוד 
לעשות  מה  לא  גם  'תכל'ס',  שום  לחפש  בלי 

בפועל.

מצד שני, לכל יום כיפור יש למחרת יום כיפור. 
משה  החגיגות,  לאחר  הראשונה  בהזדמנות  מיד 
הקמת  על  ומצווה  העם  כל  את  מקהיל  רבינו 
שיעור  כל  לאחר  אנחנו:  גם  כך  בפועל.  המשכן 
מיד  עצמו,  ללימוד  לחלוטין  התמסרנו  בו  תורה, 
עצמם.  בחיים  מהדברים  משהו  ליישם  עלינו 
למדנו על משמעותה הפנימית של אהבת ישראל? 
נתנהג באיפוק ובכבוד כלפי לקוח או שכן; למדנו 
רחבה  ביד  נתרום  צדקה?  מצוות  של  העומק  על 
למטרה הקרובה שתזדמן לנו; למדנו על המעלה 
נרות  להדליק  נקדים  השבת?  יום  של  הרוחנית 
שבת או נעשה קידוש בכוונה גדולה יותר ונהדר 
למעשה  הלכה  נהיה  בכך  שבת.  בשמירת  יותר 

"זריזי ן מקדימי ן למצוות".

 יא. ראה תניא פ"ה. 
 יב. פרשתנו לה, ה-יא. 

 יג. יבמות קט, ב. ובלקו"ת ויקרא ה, א: "אלא תורה וגמ"ח". וראה סה"מ 
תש"ח ע' 266 הערה ז. 
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ְלָּכּתָבּה [על מה שאת כותבת] אודות עניין הבדידות – בעיניי זה לפלא גדול.

שהרי בוודאי הינך יודעת מפתגם של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 
במה  פעלה  "החסידות  ישראל:  נשיא  הרבי]  של  חמיו  הריי"צ,  [הרבי  זי"ע 
שסילקה את ענין הבדידות" – שעל כך יש להוסיף: אם בנוגע לקשר שבין רבי 
הפגת הבדידות אמורים, שחסיד יכול ליצור קשר פנימי  וחסיד הדברים בעניין
עמוק עם הרבי ובכך הוא נגאל מהבדידות... על אחת כמה וכמה [בוודאי שזה 
כך באשר] לקשר שבין אדם לאדם רגיל אחר שבסביבתו, שהחסידות מעניקה 
את היכולת  ליצור קשר וחיבור אמיתיים, ומכך מובן שמי שהולך בדרך החסידות 

באמת איננו בודד.

ופשיטא [מובן מאליו] שכן הוא הקשר שבין ה' ובני ישראל, שיהודי איננו בודד 
המחשבה של יסוד  פי  על  העניין  מובן  ובמיוחד  משום שה' נמצא יחד א יתו. 
תורתנו, שהיא תורת חיים, בעניין השגחה פרטית, שהוא כפשוטו של המושג – 

אשר השם יתברך משגיח בהשגחה פרטית על כל פרטי ופרטי החיים...

עד כאן מדובר על ע יקרון כללי שנכון לכל יהודי, שלעולם איננו בודד. ובנוגע 
אליה תגדל התמיהה פי כמה על תחושת הבדידות שחשה.

בשטח  אותה]  [הציבה  והעמידתה  העליונה  השגחה  אותה  זיכתה  שהרי 
ועליה  ישראל.  ילדי  הוא],  ברוך  [הקדוש  מקום  של  בניו   – ישראל  בני  חינוך 
קירוב  מייצר  זה  הרי  עליהם,  והשפעה  בהם  שלה  טובה  פעולה  שכל  להבין 
נצחי ביניהם, וקירוב זה הוא רוחני וקדוש, טוב ומועיל גם למטה [לא רק במובן 
רוחני אלא גם בחיים הגשמיים] – שבכל עניינים אלו של קשר פנימי שנוצר בין 
מחנך לתלמידיו, אין המקום והמרחק הפיזי מפסיק, ואי אפשר שיחול בו פירוד 

[החיבור הזה לא יכול להתנתק].

במילות אחרות: כשיושבת בחדרה ונמצאת בֶהְרֵגׁש של בדידות, ובה בשעה 
או  ממנה  ששמע  השיעור  על  חוזר  שלה  מהמושפעים  או  מתלמידיה  אחד 

מברך את ה' כפי שלימדה אותו, הרי זה מוסיף חיות ואור בקשר שביניהם.

ואולי לא מרגישים זאת בחושים ובגוף, אבל אי אפשר [לא ייתכן] שהנפש 
תלמידיה  לבין  בינה  בקשר  וההתחזקות  התוספת  תרגיש  לא  שבה  אלוקית 
מרגיש  אחד  כל  שלא  הנני  יודע  ועושים מצוות בהשפעתה...  כשהם פועלים 
את האמור, כיו ון שאין זה נראה לעיני בשר [העיניים הגשמיות] ואין היד יכולה 
למשמשו. אבל אין זה ממעט כלל אמיתת מציאות העניין [קיומו של הדבר]...

כיוון שהאדם בעל שינויים הוא ולא תמיד מסוגל להתבונן בזה ולהפיג את 
תחושת הבדידות, ישנם זמנים שצריכים להתעוררות נפשית ורגשית מיוחדה 
[מיוחדת] ולתוספת התחזקות מיוחדת. ואז במצבים אלה, הרי עצה היעוצה 
[עצתי היא] להיפגש עם מי שהוא מהתלמידים או המושפעים שלה מהעבר, 
או על כל פנים [לחלופין, לפחות] לדבר עם מי שהוא אודותם ועל השיעורים 
– והרי הקול מעורר הכוונה , והדיבור מגלה את העניינים יותר [שיחה, הקשבה 
סביב  חזקות  תחושות  ומעורר  הרגשות  את  מלבה  מסוים,  נושא  על  ודיבור 

הנושא].

מכתב מבואר

הביאור מופיע
בגופן כזה. מילים 

שעוזרות לשטף 
הקריאה הכנסנו 

ללא סוגריים, מילים 
שמבארות מושגים 

או מילים - מופיעות 
בתוך סוגריים.

מה יכול להפיג את 
תחושת הבדידות?
(אגרות קודש, כרך כג, אגרת ח'תתקסד)

לפנינו מכתב 
של הרבי 

לרווקה 
מבוגרת 

שחשה בודדה. 
הרבי מתחיל 

ומסביר לה 
שיהודי לעולם 

איננו בודד, 
ומוסיף ומסב 

את תשומת 
ליבה לעיסוק 
שלה בחינוך 

– שהוא 
אחת הדרכים 

החזקות ביותר 
ליצירת קשר 

אמיתי שעומד 
במבחן הזמן.
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פרשת ויקהל-פקודי

ארבעת כללי החינוך:
להקשיב, להריח, להצביע ולשמור

ָהבב,  ִי זָזָ ּכְ  ַעת ְוכּוָמזז ּכָ בבַבַּ ֵב הֵֵהִביאּו חָחח ָוֶנֶזם ְוטטַטַ יים, ּכֹ ְנִדיבבב ַע ַהנָּנששׁשִ ֹבאאּו ָהֲאָנשׁשִשייים ַוּיָ
פַפת ָזָהבב ַההה' (שמות, פרק ה, פסוק כב) נווּוּ ֵהִניף תּתְ ר ְוָכ ִאיׁש ֲאששששׁשֶֶֶ

(אבן עזרא) ––– באצצבע; ווככוממז – בזרררוועע חח – באוזןןן; נזם – בבאאףאף; טבעעת
"באוזן": על ההורים להאזין להוראת התורה ולדברי גדולי ישראל 
להקשיב  ההורים  על  חובה  מוטלת  כן  הילדים.  לחינוך  הקשור  בכל 
היטב לשיחות שהילדים מנהלים עם חבריהם ובינם לבין עצמם, כדי 

להדריכם בדרך הנכונה.

"באף": הורים זקוקים ל'חוש ריח' מפותח, כדי להבחין אם החברים 
שעמם ילדיהם מתחברים הם אכן טובים ומחונכים כדבעי.

לילדיהם  ב'אצבע'  ולהראות  להורות  מחויבים  ההורים  "באצבע": 
את  נועם  בדרכי  להם  ולהסביר  א-ל,  בית  העולה  הישרה  הדרך  את 
לבוא  העלול  הנזק  את  וכן  הישרה,  בדרך  מהליכה  והתועלת  הטוב 

בדרך ההפוכה.

בתוקף  לפעול  ההורים  על  נועם,  בדרכי  ההסבר  לצד  "בזרוע": 
אף  אלא  ממושמע,  אינו  כשהילד  רק  לא  ילדיהם.  בחינוך  ובהקפדה 
הוריו  של  קפדנית  שמירה  עליו  שיש  לחוש  עליו   – מציית  כשהילד 

בכל הנוגע לחינוכו.  
(הרבי הריי"צ – ל קוטי דיבורים, כרך ג, עמוד תקעג)

המשכן בלב כל אחד
ן ֹאֶה מממוֵֹעד (פרק מ, פסוק ב) ּכַ ִקיםם ֶאת מִמשׁשְ ָחד ַחֹחֶדשׁש, ּתָ אאֶאֶֶ ַהֹחֶדשׁשש הָהִראׁשוֹן בּבְ יוֹםם ּבְ

במשכן הפנימי שבליבו של כל אחד משתקפים ובאים לידי ביטוי 
כל פרטי העניינים שהיו במשכן הגשמי.

של  שליבו  ה':  ובעבודת  להאיר,  הוא  המנורה  של  עניינה  לדוגמה: 
"מנורת  באור  מאירים  הנהגתו  וכללות  גופו  כל  גם  וממילא  יהודי, 
ולהגן  המשכן  את  ולכסות  להקיף  עניינן  המשכן  יריעות  טהור".  זהב 
ובעבודת  בזה,  וכיוצא  רצויות  בלתי  רוחות  מפני  הגשם,  מפני  עליו 
ה':  ההגנה מפני השפעות בלתי רצויות שמבחוץ. על המזבח הקריבו 
קורבנות, ובעבודת ה': שהאדם עצמו נעשה ק ורבן לה', על ידי שזובח 
לה'  ומקריב  רצויים,  הבלתי  והרצונות  התאוות  את  ומבטל  יצרו  את 

את התענוג והחיות (ה"ֵחֶלב" ו"דם" שבו) שיהיו רק לקדושה.
(הרבי – תורת מנחם תשמ"ה ג', עמוד 1511)

פרשת ויקרא

קוראים לנו!
אאממֹר (ויקרא, פרק א, פסוק א) ֵֵ ֵמאאֹאֶה ממוֵֹעד ר הה' ֵאָיוו ה, ַוְיַדבּבֵ ֶ א ֶא מממֹשֹשׁשׁ ְקרָרָ ַוּיִ

שמה של הפרשה מלמד אותנו הוראה בעבודת ה': ויקרא! בכל עת 
התעלה,  ממנו:  ודורשים  השמים  מן  יהודי  לכל  'קוראים'  שעה  ובכל 

חסידות

יייששנננו הההעענננייין ששללל 
""ההההקההההל""" בבתתתווררההה, עעעללל 
ידדדדי זזההה ששששככמממהה וווכממממההה 
מממממיששששראאאאלל נננקקההההליםםם 

יחחחחדייווו עעללל ממנננתת 
ללללמממודדד תתתתוררההה. וווובבפפפררטטטט 
בבנננווגעעעע ללללליימממווד תתוורררתתת 

הההההחחסססיידדדותת –– אאלללוו 
שששששהםםםם ככבבברר חחחסססידיייםם 
צצצצצרייייכייםםם להההקקההילללל 
יהווודייםםם נווסספפפפפיםםם 

ששננננמצצצצאיםם בבבססבבבבביבתתתםםםם 
ולללללממוודד עעעעמההההםם 

חסססידדווותת..
(שיחת שבת פרשת 

מסעי תשכ"ז)

ררעייייונוותתת  קקקצצרייםם ממממתתווורתתתת 
החחחססיידותתת עעעלל פפפפרשששת 
השששבבועע -- רעעעעיוןןןן אחחחחד 

ללכככלל ייום
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לך מחיל אל חיל בעבודתך!

שתי פנים לקריאה זו: לבעל מדרגה גבוהה, זוהי קריאת אתגר: אסור לך להסתפק בהישגיך 
זוהי  המדרגה  בשפל  שמצוי  למי  ואילו  יותר.  נעלים  להישגים  לחתור  עליך  אלא  עכשיו,  עד 
קריאת עידוד: אל לך להתייאש, שכן על אף הכול, תמיד בכוחך להתעלות ממצבך הירוד ולצאת 

מאפילה לאורה.
(הרבי – התוועדות שבת פרשת ויקרא תשמ"ב)

אש מן ההדיוט
ַח, ְוָעְרכוכּו ֵעצִציםים ַע ָהאֵאׁש (פרק א, פסוק ז) ּבֵ ֵני ַאֲהרֹן הַהככֹּכֵֹהן ֵאׁש ַע הַַהמִּמזְזְ ְוָנְתנוּו ּבְ

מן הההדיוט (גמרא, מסכת יומא, דף כא) אף עע פי שאש ייוורדת מן הששמיםםם, מצווה הבייאא
את אש המזבח מצווה להביא מן ההדיוט. ומשמעות הדברים ברוחניות היא שאת אהבת ה' 
אפשר להבעיר בלב דווקא באמצעות "הדיוטותו" ושפלותו של האדם. כלומר: כאשר אדם עושה 
חשבון צדק מכל מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו, ומתבונן בשפלותו ופחיתות ערכו – הוא מתמרמר 

מא ד ממצבו השפל, וצועק אל ה' בצר לו, ואז מתעוררת בליבו אש התשוקה והצימאון לה'.
(אדמו"ר הזקן – ל קוטי תורה, דברים, דף עט)

קרבן העצים הרוחני
מֶמן ְונָָנַתן ָעֶיָה ְבֹבנָָנה (פרק ב, פסוק א) ננוֹ, ְוָיַצק ָעֶיָה שׁשֶֶ ן ִמְנָחה ַהה' ססֶֹת ִיְהֶיה ָקְרבּבָ י ַתְקִריב קקָקרְרּבַ ְוֶנֶפשׁש ּכִ

קרבן עעצים (תורת כהנים) וא ננאמר "כי תתקקקרריב מנחה", ממד שמקרריביםםם
במשמעות הרוחנית בעבודת ה', ק ורבן העצים מיוחד ושונה מכל שאר הקורבנות. בכל ק ורבן 
מקריבים לה' חלק או כוח מסוים בנפש, ואילו ק ורבן העצים מסמל הקרבה כללית שבה האדם 
כפי  לעץ,  נמשל  (כשלם)  שהאדם  בזה  הוא  לכך  ורמז   – הוא  ברוך  לקדוש  כולו  כל  את  מוסר 

שאומרת התורה "כי האדם עץ השדה".

בנוסף לכך, עצי המערכה שעל המזבח נועדו לאפשר הקרבה והעלאה לה' של הקורבנות – 
ובעבודתו של כל יהודי זהו רמז לעבודה של מסירת עצמו עבור קירוב של יהודי אחר אל הקדוש 

ברוך הוא. הנכונות לעסוק בעבודה כזו היא אות וסימן להתבטלות מוחלטת אל ה'.
(הרבי – ל קוטי שיחות, כרך כב, עמוד 11)

אש התנור הרוחנית
(פרק ב, פסוק ד) ֶמןן ָ ּשׁ ִחים ּבַ ׁשֻ ּוְרקִקיֵקי ַמּצוֹתתת ממְמְ ממֶמן ֶ ּשׁ וּוֹת ּבַ ּנוּורר, סֶֹת ַחּוֹת מַמַמּצֹת ּבְ ָחה ַמֲאֵפה תַתַ ן ממִמנְנְ ְוִכי תַתְקִרב ָקְרּבַ

יש בפסוק רמז לעניין יסודי בעבודת ה': "וכי תקריב" – כשאדם רוצה להתקרב אל השם יתברך, 
"מאפה תנור" – עליו לעורר בליבו רשפי אש האהבה לה' באמצעות התבוננות בגדולת הבורא. 
כמו אש התנור שמוציאה את הלחות מהעיסה, כך אהבת ה' מסירה מהאדם את ההשתוקקות 

לתאוות העולם ומביאה אותו לדבקות בקדוש ברוך הוא.
(אדמו"ר הזקן – ל קוטי תורה, ויקרא, דף מ)

לא חמוץ, לא מתוק
(פרק ב, פסוק יא) ַהה'' ה ֶ ּנּו ִאּשׁ בַבׁש ֹא ַתְקִטיררוּו מִמּמֶ אֹאר ְוָכ דּדְ ץ, ככִּכי ָכ ׂשְ ה ָחמֵמֵ ֵתָעׂשֶ ְקִריבּו ַה' ֹאא רר תּתַ ְנָחה ֲאׁשֶ  הַהּמִ ּכָ

התורה רומזת לנו כאן כיצד לא נכון לנהוג: "כל שאור" – להיות 'חמוץ' כל הזמן, בבוקר ובערב, 
בשבת, בחג ובימות החול; וגם "כל דבש" – להיות תמיד 'מתוק', לעצמך ולאחרים, בבוקר ובערב, 
ממנו  תקטירו  "לא  לה',  להתקרב  אפשר  אי  האלה  הדרכים  בשתי   – החול  ובימות  בחג  בשבת, 

ִאֶׁשה לה'".
(אדמו"ר מהר"ש – ספר השיחות, תש"ד, עמוד 151)
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שבת קודש
פרשת ויקהל-פקודי – החודש

כ"ה אדר – שבת מברכים חודש ניסן

תהלים
בבוקר לפני התפילה אומרים את כל התהלים • 

לבושים  התהלים  את  לומר  נוהגים  בציבור. 
ב סירטוק וכובע וחגורים באבנט1.

אחרי אמירת כל התהלים, מי שאין לו הורים • 
יאמר קדיש יתום. ואם יש חיוב (יארצייט או 
מישהו בשנת אבל), יאמר קדיש אחרי אמירת 
כל ספר בתהלים (לאחר אמירת ה"יהי רצון").

אחרי אמירת התהלים לומדים בציבור במשך • 
לכולם,  מובן  שיהיה  חסידות  מאמר  כשעה 

ואחר כך מתפללים2.

קריאת התורה
את •  גם  השבוע  פרשת  מלבד  קוראים  השבת 

פרשת החודש.

רצוי לגלול את ספר התורה המיועד לקריאת • 
לפני  עוד  הנכון  המקום  אל  החודש  פרשת 
התפילה, כדי למנוע עיכוב מיותר של הציבור 
שייאלץ להמתין אם יגללו את הספר רק אחרי 
קריאת  לפני  הקודש  מארון  הספרים  הוצאת 

התורה3.

הראשון •  בספר  תורה.  ספרי  שני  מוציאים 
קוראים לשבעה עולים בפרשת השבוע.

הפרשה, •  של  האחרון  הפסוק  בקריאת 
עומדים.  כולם  שמות,  ספר  את  המסיים 
רצוי שבעל הקורא יעצור לכמה שניות לפני 
שיתחיל לקרוא את הפסוק, כך שהמתפללים 
היטב  ישמעו  וכולם  לקום  יספיקו  שיושבים 

את הקריאה.

חזק •  "חזק  אומר:  הציבור  כל  הקריאה  בסיום 
את  אומר  הקורא  בעל  כך  אחר  ונתחֵזק!", 

המשפט, וגם העולה לתורה אומר.

1. כך נהג הרבי וכל הציבור עימו.
2. ספר-המנהגים עמ' 30.

3. לוח 'דבר בעתו'.

ספר •  את  מניחים  הפרשה,  קריאת  אחרי 
התורה השני על הבימה ליד הספר הראשון4. 
את  וגוללים  מגביהים  קדיש,  חצי  אומרים 
הספר הראשון [ואם יש רק ספר תורה אחד, 
מיד  גוללים  אלא  הספר  את  מגביהים  לא 
לאחר  וגוללים  ומגביהים  החודש,  לפרשת 
קריאת פרשת החודש], ואחר כך מעלים את 
פרשת  את  השני  בספר  וקוראים  המפטיר 

החודש.

ברכת החודש
ו-12 •   01:24 בשעה  חמישי  ביום  הירח  מולד 

חלקים.

ניסן •  חודש  "ראש  אומרים:  החודש  בברכת 
ביום החמישי הבא עלינו לטובה".

לא אומרים "אב הרחמים".• 

בבית •  התוועדות  עורכים  התפילה  אחרי 
הכנסת, וממשיכים אותה בבית עם בני הבית. 

כדאי שגם הנשים והבנות יערכו התוועדות.

יום רביעי
ערב ראש חודש - כ"ט אדר

ביום זה צריך להוסיף בתורה, תפילה וצדקה5. • 
ובהיותו היום האחרון של חודש אדר, השמחה 

צריכה להיות גדולה ביותר.

בחודש ניסן לא עולים לבית העלמין. ועל כן, • 
היום  יעלה  ניסן,  בחודש  יארצייט  שמציין  מי 

לבית העלמין6.

בתפילת מנחה לא אומרים תחנון.• 

מנהגי ראש חודש, "יעלה ויבוא"
בכל התפילות בראש חודש, "חיוב" לא עומד • 

חזן.

לא מכריזים "יעלה ויבוא" לפני שמונה עשרה • 
לציבור  ומזכירים  בשחרית,  או  בערבית 

בדפיקה על השולחן וכדומה.

4. שערי-אפרים שער י' סי"ב.
5. שיחות-קודש תשל"ו עמ' 663.

6. על פי הוראת הרבי להרבנית קרסיק ע"ה מתל אביב.

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"
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מי ששכח לומר "יעלה ויבוא" בתפילת ערבית, • 
אינו חוזר ומתפלל.

מי ששכח לומר "יעלה ויבוא" בברכת המזון, • 
הערב או מחר – אם נזכר אחרי שאמר את שם 
אומר  ירושלים",  ברחמיו  בברכת "בונה  השם 
 .  . "ברוך  ברחמיו":  "בונה  ברכת  סיום  אחרי 
לזיכרון".  ישראל  לעמו  חודשים  ראשי  שנתן 
"ברוך"  לומר  התחיל  שכבר  אחרי  נזכר  ואם 
המזון  ברכת  את  ממשיך  הבאה,  הברכה  של 

ולא חוזר.

הנשים נוהגות לא לעשות מלאכות מסוימות • 
בראש חודש, כמו תפירה וגיהוץ – בכל מקום 

לפי מנהגו.

יום חמישי
ראש חודש - א ניסן

סדר התפילה
בתפילת •  ויבוא"  "יעלה  לומר  ששכח  מי 

שחרית או במנחה:

בסיום  השם  שם  את  שאמר  אחרי  נזכר  אם 
את  יסיים  לציון",  שכינתו  "המחזיר  ברכת 
בברכת  וימשיך  ויבוא"  "יעלה  יאמר  הברכה, 

מודים.

חוזר  התחיל "מודים",  שכבר  אחרי  נזכר  ואם 
לברכת "רצה".

ואם נזכר אחרי שאמר את שם השם של סיום 
רצה  לברכת  שחוזר  לפני  שלום,  שים  ברכת 
משלים ואומר "[ברוך אתה ה'] למדני חוקיך", 

ואז חוזר לברכת רצה.

ואם נזכר אחרי שאמר את "יהיו לרצון" השני 
שוב  ומתפלל  חוזר  עשרה,  שמונה  בסיום 
(בלי לומר "ה' שפתיי תפתח"), או שייגש חזן 

ויתפלל את חזרת הש"ץ.

מוסף, •  שהתפלל  אחרי  נזכר  אם  ו[בשחרית] 
אינו חוזר.

יש להשתדל במיוחד להתפלל שחרית במניין, • 
שמאחר      ומי  הציבור7.  עם  הלל  לומר  כדי 

7. רמ"א תכב, ב. שו"ע אדמוה"ז תפח, ג.

עם  ההלל  את  יאמר  לא  בציבור,  לתפילה 
הציבור אלא לפי סדר התפילה.

את •  בעצמו  מברך  אחד  כל  ההלל,  באמירת 
ו"מלך  ההלל"  את  ("לקרוא  ההלל  ברכות 

מהולל בתשבחות").

לארון •  התורה  ספר  את  שמכניסים  אחרי 
רש"י  של  התפילין  את  חולצים  הקודש, 
בהן  קוראים  תם.  רב ינו  של  תפילין  ומניחים 
קריאת שמע, פרשות "קדש" "והיה כי יביאך" 
ושש זכירות (ואת השיעורים היומיים לומדים 
אחרי סיום כל התפילה). אחר כך חולצים את 

התפילין ומתפללים מוסף.

הזרוע •  את  בחזרה  מלבישים  לא  מנהגנו  לפי 
רבינו  של  התפילין  חליצת  אחרי  בשרוול 
שרוול  את  להכניס  אין  וכן  מוסף,  לפני  תם 

החליפה מתחת לאבנט.

החזן לא מסיים "ובא לציון" בקול רם. מכיוון • 
שיש הפסקה ארוכה בין הכנסת ספר התורה 
לארון הקודש לבין אמירת חצי קדיש שלפני 
מוסף, החזן צריך לומר מזמור תהלים כלשהו 
לפני אמירת הקדיש, ולפחות את סיומו לומר 

בקול.

פסוק •  חודש  ראש  בכל  ללמוד  עתיק  מנהג 
אחד עם פירוש רש"י ופירושים נוספים מפרק 
אם  (לדוגמה,  לגיל  המתאים  האישי  התה לים 
יותר  בפרק  יש  אם  י"ד).  פרק   –  13 בן  הוא 
אם  מעוברת,  (ובשנה  פסוקים  עשר  משנים 
יש יותר משלושה עשר), מחלקים את הפרק 
כך  פסוקים  מספר  חודש  ראש  בכל  ולומדים 
ואם  כולו.  הפרק  את  ילמדו  השנה  שבמהלך 
את  שוב  ולומדים  חוזרים  פסוקים,  פחות  יש 

הפרק.

היום עורכים התוועדות בבית הכנסת8.• 

לפני •  "כזית"  אכל  וכבר  לאכול  שהתחיל  מי 
השקיעה, גם אם נמשכה הארוחה אפילו כמה 
"יעלה  אומר  חודש,  ראש  צאת  אחרי  שעות 
לא  שעדיין  בתנאי   – המזון  בברכת  ויבוא" 

התפלל ערבית.

8. היום-יום, ל' ניסן.
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כ"ד אדר

ת"ש (אדר א)

בטיסה  ריגה  את  עוזב  הריי"צ  אדמו"ר 
לשטוקהולם שבשבדיה, משם נסע ברכבת לעיר 
לארצות  בדרכו  באונייה  הפליג  ומשם  גטבורג, 

הברית.

כ"ה אדר

תרס"א

אדמו"ר  של  בתו  מושקא,  חיה  הרבנית  נולדה 
בעיירה  הרבי,  של  אשתו  ולימים  הריי"צ 

בבינוביטש הסמוכה לליובאוויטש.

שמה  נקרא  הרש"ב,  אדמו"ר  של  בקשתו  לפי 
של הרבנית "חיה מושקא", על שם אשת אדמו"ר 

הצמח צדק.

וטהרה  קדושה  הרבנית  ספגה  מילדותה 
בבית סבה אדמו"ר הרש"ב ובבית אביה אדמו"ר 

הריי"צ, אשר חיבבו אותה באופן מיוחד.

תש"ז 

הרבנית  אימו  את  לפגוש  לפריז  נוסע  הרבי 
השניים  המועצות.  מברית  לשם  שהגיעה  חנה, 
הייתה  והשמחה  שנה,  כעשרים  התראו  לא 
ציפייה  סבל,  של  לאחר  תקופה  ארוכה  עצומה 
וגעגועים. בתקופת שהותו בפריז, התוועד הרבי 
עם אנ"ש ועורר אותם בנושא ההתקשרות לרבי. 

משם הביא הרבי את הרבנית לארצות הברית.

תשכ"ה (אדר א)

המאמרים  את  ילמדו  שבת  שבכל  מציע  הרבי 

מנהגי חודש ניסן
אומרים •  לא  החודש  בכל 

החול  בימי  בתפילות  תחנון9. 
מזמור  את  גם  אומרים  לא 
ובא   - (ב"אשרי  "למנצח" 
לציון")10, ובשבתות לא אומרים 
וכן  מוסף ,  לפני  הרחמים"  "אב 

לא אומרים "צדקתך" במנחה.

קוראים •  היומי  ה"נשיא"  את 
אחרי תפילת שחרית11 [ובימים 
אחרי  מוסף,  שמתפללים 
שיעור  אמירת  לפני  מוסף12], 
התהלים13. ואחר כך [כולם, גם 
את  אומרים  ולויים14]  כוהנים 
המופיעה  רצון"  "יהי  תפילת 

בסידור.

לפני •  לא  ניסן,  חודש  במהלך 
ברכת  את  מברכים  אחרי15,  ולא 
עצי  על  רק  מברכים  האילנות. 
הפריחה16,  בשלב  וכשהם  פרי 
מקבץ  על  לברך  להשתדל  ויש 
לפחות17.  עצים  שני  של 
שאפשר  כתבו  רבים  פוסקים 
בשנות  עצים  על  גם  לברך 
את  לברך  נוהגים  יש  ערלה18. 

ברכת האילנות ברוב עם19.

9. שו"ע אדמוה"ז סימן תכט ס"ח.
10. סידור אדמוה"ז, לפני 'למנצח' זה.

11. 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב עמ' עז.
12. שם עמוד עט.

13. ע"פ מכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע (אג"ק ח"א 
עמ' שצ) ו'רשימות היומן' עמ' שצז.

כולל- לוח  שם,  ספר-המנהגים  שם,  היום-יום   .14
חב"ד.

15. 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"א עמ' רכ.
16. לקוטי-שיחות כרך כג עמ' 116 הערה 33.

17. כף-החיים סי' רכו ס"ק ב , וקצות-השלחן בבדי-
השלחן סי' סו ס"ק יח.

18. הגדה של פסח 'חזון עובדיה' עמ' יד.
19. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' ה.

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"
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פרשת  על  אור"  ו"תורה  תורה"  ב"לקוטי 
השבוע.

תשמ"ח

וקורא  הולדת,  יום  מבצע  על  מכריז  הרבי 
לנצל את יום ההולדת לתורה, עבודה וגמילות 
ההולדת  יום  את  לציין  הורה  הרבי  חסדים. 
כיום שמחה: לקיים התוועדות חסידית, לערוך 
להוסיף  תהלים,  ספר  לומר  נפש,  חשבון 
בצדקה, לחזור מאמר חסידות בעל פה, לעלות 

לתורה, לקבל החלטה טובה ועוד.

תשנ"ב (אדר א)

הרבי מתוועד, בשבת פרשת ויקהל-שקלים, 
שזכינו  עתה  לעת  האחרונה  ההתוועדות  וזו 

לשמוע מפי הרבי.

כ"ז אדר

תשנ"ב (אדר א)

באוהל  ביקור  בעת  מוחי  אירוע  עבר  הרבי 
פינה  הרבי  הקודמים  בימים  הריי"צ.  אדמו"ר 
את השולחן בחדרו הקדוש, שהיה תמיד עמוס 
במכתבים וספרים, והספרים היחידים שנותרו 
על השולחן היו שלושת הכרכים שיצאו עד אז 

של "ספר השלוחים".

כ"ח אדר

תש"א

נפטר הרב החסיד ר' משה הורנשטיין, בעלה 
אדמו"ר  של  בתו   – משוקא  חיה  הרבנית  של 
שם  ברוסיה,  התגוררו  הם  בתחילה  מהר"ש. 

מאוחר  עצים.  לחיתוך  מפעל  משה  ר'  ניהל 
מלחמת  כשפרצה  לפולין.  עברו  הם  יותר 
ומרותק  חולה  משה  ר'  היה  השנייה,  העולם 
המלחמה  של  בעיצומה  נפטר  הוא  למיטתו. 
מנחם  הרב  בנו  שבפולין.  באוטבוצק  ונטמן 
מענדל נותר לצדו במסירות נפש לסעוד אותו , 
ובהמשך  ולהימלט,  חייו  את  להציל  במקום 

נספה על ידי הנאצים יימח שמם.

כ"ט אדר

תרכ"ו

וולס,  זלמן  יקותיאל  ר'  הקדוש  הרב  נפטר 
אדמו"ר  של  בתו   – ביילא  הרבנית  של  בעלה 

האמצעי.

של  נכדו  היה  אימו,  מצד  זלמן,  יקותיאל  ר' 
הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. חתונתם 
של ר' יקותיאל זלמן והרבנית ביילא התקיימה 
בשם  מפורסמת  החסידים  ובפי  ז'לובין,  בעיר 
התגלגלו  רבים  וסיפורים  הגדולה"  "החתונה 
בה  שנטלו  משום  זאת  החתונה.  אירועי  סביב 
אדמו"ר  הכלה  סב  הגדולים,  הסבים  שני  חלק 

הזקן, וסב החתן רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.

א ניסן

תשל"ד

ביקר  פיינשטיין  משה  רבי  והפוסק  הגאון 
והוגדר  וחצי,  כשעה  ארך  הביקור  הרבי.  אצל 
כ"פגישה  והכללית  החרדית  בעיתונות 
ועסק  הלכתי,  היה  השיחה  נושא  היסטורית". 
בדין "חתן פטור מקריאת שמע". בשובו לביתו, 
לא הסתיר הגאון ממלוויו את גודל התפעלותו 

והתפעמותו משיחה תורנית זו.

עת 
לדעת
מבוסס על הספר 'עת לדעת', 
מאת השליח הרב אברהם 
שמואל בוקיעט ע"ה
מוקדש לעילוי נשמתו
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שניים מקרא ואחד תרגום
מוקדש לע"נ הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
17עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.

לחיות עם הזמן

זמני השבוע

לוח ללימוד הרמב"ם

זמני הדלקת הנרות
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
17:0818:2417:3018:2617:1918:2517:3018:26ויקהל-פקודי – החודש

18:1319:2918:3519:3118:2419:3118:3519:31ויקרא

כ"ד באדר ה'תשפ"ג – ב' בניסן ה'תשפ"ג

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מ"ע קצח.הל' עדות פרק יט.הל' מלוה ולוה פרק כה-כז.כ"ד באדר ו'

מ"ע רמו.פרק כ.הל' טוען ונטען.. בפרקים אלו. פרק א-ג.כ"ה באדר ש"ק
מ"ע רמו.פרק כא.פרק ד-ו.כ"ו באדר א'
מ"ע רמו.פרק כב.פרק ז-ט.כ"ז באדר ב'

הל' ממרים.. בפרקים אלו. פרק י-יב.כ"ח באדר ג'
מ"ע רמו.פרק א.

מ"ע רמו.פרק ב.פרק יג-טו.כ"ט באדר ד'
מ"ע רמו. רמח.פרק ג.פרק טז. הל' נחלות.. בפרקים אלו. פרק א-ב.א' בניסןה'
מ"ע רמח.פרק ד.פרק ג-ה.ב' בניסןו'

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 

והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים

120 ד' 
לפני 

הזריחה

72 ד'
לפני 

הזריחה
3.504.384.595.578.4811.5012.205.49.36.13ו', כ"ד באדר

3.494.374.585.568.4711.4912.195.50.06.14ש"ק, כ"ה באדר
3.484.354.575.548.4611.4912.195.50.76.15א', כ"ו באדר
3.464.344.565.538.4611.4912.195.51.46.15ב', כ"ז באדר
3.454.334.545.528.4511.4912.195.52.16.16ג', כ"ח באדר
3.434.314.535.508.4411.4812.195.52.86.17ד', כ"ט באדר

3.424.304.525.498.4311.4812.185.53.56.18ה', א' בניסן
4.405.295.506.489.4212.481.186.54.27.18ו', ב' בניסן
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