
183' מסגליוןפקודי-ויקהלק פרשת "עש| ה "ב

מעיןהינן-בשבתמההקהלהמסובבאוכהמשך
.משהשלובכחובשליחותונעשותוהן,ל"הנ

זהבעניןהעוסקיםוהמשפיעותהמשפיעים,לכן
ויראתתורהעניניעמםוללמודיהודיםלכנס-

קושימכללהתרשםצריכיםאינם-שמים
שלבשליחותוזאתעושיםהםשהרי,שהוא
.כמותואדםשלושלוחו,משה

לאהמשכןבנדבת:זהבעניןנוסףפרט
,טףגםאםכי,ונשיםאנשיםרקהשתתפו

עדתכל"שב,מובןמזה.נתןדרביבאבותכאמור
(המשכןנדבתלשם)הקהילשמשה"ישראלבני

.טףגם(אלא,ונשיםאנשיםרקלא)נכללים

פסוקבאותושישנםהפירושיםשכלומכיון
להקהיל"דהעניןשגם,מובן-לזהזהמתאימים

רקאינו"לרביםתורהבהםללמוד..קהילות
.לטףבנוגעגםאלא,ונשיםלאנשיםבנוגע

אינווהמשפיעותהמשפיעיםשענין,מובןמזה
לקטניםבנוגעגםאלאלגדוליםבנוגערק

יהיועצמםהילדיםמביןשגםוכדאי.וקטנות
ועלגילםבניעלשישפיעו,ומשפיעותמשפיעים
כולל]התורהבלימודלהוסיף-מהםהקטנים
רבותינוומאמריהפסוקיםעשרשניםבלימוד

.שייכיםהםאליהןהמצוותבקיוםוגם[ל"ז

(המשך בעמוד הבא)

:ומשפיעותמשפיעיםאודותלהמדוברבהמשך..
מובאואף,במדרשאיתא"משהויקהל"הפסוקעל

שלאויקהלזובפרשהנאמרלמה":הלכהלפסק
רדלמשהה"הקבאמר,כולההתורהבכלכןנאמר

שבכדימקומותבכמהמהמבוארלהעיר-4הערה]
[ירידהענין-עצמואתלצמצםצריךלהשפיע

שילמדוכדיבשבתגדולותקהילותליועשה
.שבתבכלקהילותלהקהילאחריךהבאיםהדורות

."לרביםתורהבהםללמוד.

יהודיםבשבתמכנסיהודישכאשר,מובןמכך
לעםלהודיע"הלכהעניניהן-תורהעמםללמוד

בהםלהכניסאגדהדברי"והן,"האלקיםחוקיאת
זאתעושההואהרי-"בלבבםשמיםיראת

שפעולתו,כךכדיעד.משהשלובכחובשליחותו
."משהויקהל"-משהשלשמועלנקראתזו

הוא""ויקהל"שי"רשמפירושלהעיר-6הערה]
דמזה-"דבורופיעלנאספין'כוהפעיללשון

ההקהלהגםנכללת"משהויקהל"שבמשמע
הילקוטלשוןפיעלובפרט.הבאיםשבדורות

שילמדוכדי'כורדלמשהה"הקבדאמרשמעוני
['כולהקהילאחריךהבאיםהדורות

,מובן"יומיןשיתאכלמתברכאן"שמשבתוכיון
ההקהלותגםמתברכות-בשבתשמההקהלה

ויראתתורהעניניללימודהחולבימישעושים
באותכשהןובפרט-אלופעולותגם;שמים

צריכים להתרשם  אינם "
"שהואמכל קושי 

רק בנוגע לאנשים  אינו "
"לטףאלא גם בנוגע , ונשים



תביאהילדיםשלההשפעהשפעולתלכךובנוסף]
גילםבבניהמצוותוקיוםהתורהבלימודלהוספה

בגדוליםגםהתעוררותתוספתיביאזה-'וכו
גםאלא,בשניםבגדוליםרקולא)וגדולות
כפי.(שמיםויראתהתורהבידיעתבגדולים
ילדיםכיצדרואהגדולשכאשר,במוחששרואים
בחמימותומצוותתורהשלעניןמקיימים

.[גדולהלהתעוררותלוגורםהדבר-ובתמימות

-יעשושהםשהפעולהלהםיסבירווכאשר
בשליחותוהינה-אחריםילדיםעללהשפיע

אודותיודעילדגםוהרי]משהשלובכחו
כיון,רבנומשהעםשלווהקשרהשייכות

לנוצוהתורה"איתולמדו"לדברמשהתחיל"ש
."יעקבקהלתמורשהמשה

כאחד)שהואלכךשבנוסף,יודעהואובמילא
עםיחדפסוקבאותובתורה"(יעקבקהלת"מ

יתרשמולאשהם,עליהםישפיעהדבר,[משה
ברובזאתיעשוהם:ואדרבה,שהואקושימכל

שליחותממלאיםשהםביודעם-וחיותזריזות
.רבינומשהשל

(ז"תשל'ה, פרשת החודש, פ ויקהל פקודי"משיחת ש)

אתולברכהלטובהלהזכירהמקוםוכאן
כדיליםמעברשנסעוהשלוחיםהתלמידים

ועשו,המעיינותוהפצתהיהדותבהפצתלעסוק
הצלחהלהם'שתהי-לבבוטובשמחהמתוךזאת

מדידותללא,הטבעמדרךלמעלהמופלגה
.'כווהגבלות

כאןלהישארשמתעקשיםכאלושישנם,ולהעיר
עושיםאינםכאןשבהיותםלמרות,דוקא

[מתבזבזים]=..."צוריבןווערןזיי",מאומה
;מזהלמטהועוד,בכך-מהשלבעניניםומונחים

עוסקיםהיו-אחרלמקוםנוסעיםהיואילו
בהיותםואילו,המעיינותוהפצתהיהדותבהפצת

ומונחים,מאומהעושיםאינם-בברוקלין

?"על כמה יהודים פעלת"

המנהגשנעשהכפי-ולדוגמא,בכך-מהשלבענינים
לקרואצריכיםיוםשבכל,"דשּפיץשּפיץ"האצל

,הדברמוכרחכךוכל',כו"דזשוס"ולשתותהעיתון
כ"ועאכו,להתפלליכוליםאינםזאתשלוליעד

שקודםבהתבוננותלעסוקיכוליםאינםזאתשלולי
...התפלה

לך"הציוויאתקיימול"הנהשלוחים-זאתולעומת
,ממשכפשוטו"אביךומביתוממולדתךמארצךלך

שםשבהיותםכךעלהבטמבלי,"לַאך'פשט"ללא
וללא,"(זיךווַאלגערן)"ולהתייגעלהיטלטלצריכים
פנינערים"ו..."!דזשוס"ושתייתעיתוןקריאת
הםיהיו,המשיחיבואשכאשר-"ילבינוזקנים

זיי)"עמהםיקחווהם,לקראתושילכוהראשונים
!השאראת"(זיךמיטשלעּפן-מיטוועלן

אלא,"קונצים"שוםלשמועמוכן'יהילאמשיח
תרשום:"המשכןפקודיאלה"-חשבוןידרוש

באצבעוא"שליטר"אדמוק"כהקישזאתבאמרו]
על-עשיתחסידיםכמהבפתק[השולחןעל'הק

,הרבישלחסידיםשיהיופעלתיהודיםכמה
בשבתהתהליםכללומרויבואו,ת"חתשילמדו
!מברכים

(ז"תשכ'ה, שקלים' פ, פ פקודי"שמשיחת )

,בעיירותח"דאלימודקביעותבדברתשתדלגם..
העניןשנתקבלל"ות,בזהלעסוקהתחלתיאשר
,ח"בדא'ברבילימודעיירותבכמהונתיסד.בטוב

ההוההזמן.'כורעהואלאישאלקיםיראיונדברו
תשקוטב[ו]שבקרת"השיויתן,הכלאתהפריע

לחדשצריכים,ידברורעהואתואיש,המדינה
.בעיירות'החדריהתייסדותבדברכן.ההשתדלות

אשרהאלובדבריםלהתעסקויזכנייעזרנית"השי
תשתדל,לכלכאשרוהכל,בהםלהתחילזיכני

בטחשיחיוש"אנוידידינו.בהם'יחיבניותתעסק
ותצליחבעזרך'יהית"והשי,ידךעליסייעו

...במלאכתך
(475' עמב"הרשספר התולדות של הרבי )

ע"נב"הרשצוואתו של הרבי 

הרבנית הצדקנית מרת חיה  לזכות 
ע לרגל יום הולדתה"נמושקא

מלך המשיח  ר "אדמוק "כלזכות הוד 
ר"מהרה יגלה אכיא"שליט

ע"נב"הרשר "ק אדמו"כלזכות הוד 
לרגל יום ההילולא



אחתועל,השבתביוםוכמהכמהאחתעלהרי-"(ויקהל"דהעניןקיוםידיעל)הימיםבכלהואכךואם..
הקהלתידיעל,"משה(ויקהל")ידיעלנעשה"ויקהל"שהובפרט,עצמה"ויקהל"פרשתבשבתוכמהכמה

שבשבילו)הראשוןשהצוויבשבת-וכמהכמהאחתועל.מישראלואחדאחדכלבקרבשישנו"משה"הכל
כדיועד,"שבת"הואיהודישלענינושכללותכיון,שבתשמירתאודותהואשלהבפרשה"(ויקהל"ההיה
]=דכסופאדנהמאהעניןאתלשלולבכדי]לשבתהכנהבתורורקאךהיאהחלבימותעבודתושכל,כך

לכל-"ויקהל"האתמקייםשהואכיון,"לבוויגבה"דבאפןדוקאהיאשהנהגתוודאישאז-[[בושהלחם
.לעילכנזכר,השלמותבתכליתלצדוהעומדהיהודיעם-לראש

(ב"תשנ'הויקהלפ "שמשיחת )

-ויקהל"'פרשבתשלקהילותהקהלת"ח"דועל
,תבלמרחבית"דוחווכמהכמהעודועל"פקודי
לליתכתשובהלענותא"שליטר"אדמוק"כהואיל

:כדלקמןפרטית-

,ג"והזמובהוספהנמשכתפעולהותהאח"ות'נת"
מוסיפיםהמוסיףדכלוברכתםל"דחזכחכנתינת

וחירות,ושמחכשרפ"וחהניסןחודשג"והזמ,לו
שתוספתוה"דהקבברכתוובמיוחד,בכלאמיתית
."צ"עהאזכיר.'וכומרובה

(11' עמ34' בית חיינו גליון מס)

בשכונתכנסתהבתי'אשלהרבנים'אעבר
שלנואברכיםהולכיםשבתשמדיפלעטבוש

.קהילותומקהיליםודורשיםשלוס"לביהכנ

ונכנסיםשהיות,א"שליטר"אדמוק"לכאמרל"הנ
ק"לכלהודותברצונולכן,משהויקהל'לפר

י"עהקהילותההקהלתעלא"שליטר"אדמו

רחוקיםומקרבים.'וכוס"לביהכנאברכיםששולח
.'וכו

"רחוקיםקירוב"הזכרתם:א"שליטר"אדמוק"כ
התפילהלפנייוםכלאומריםשהריהיאהאמת
לאכברזההריכ"א.כמוךלרעךואהבת

."רחוקים"

(נ"תש'א אדר ה"כ' יום א, 6' עמ32' בית חיינו גליון מס)

ח"דו)ז"תשיראשוןאדר'זמתאריךבמכתב
שבעתח"צאכתבו(ר"אדח"אדרמהתוועדות
קראדוכמאןהלוי'שיז"הרש"ההתוועדות

חזרכהן'שיי"הר.א"תשיכסלומ"דשמהשיחה
הירשצבי'הר.ו"תשטראשוןאדרמ"משהשיחות

מקובץמכתביםשניקראגאנזבורג'שי
:לענותר"אדמוק"כהואילז"וע."ליובאוויטש

פ"עכח"דאיחזרוהתוועדותשבכללהנהיגכדאי"
."מבפניםאופ"בעאםממאמרחלק

(ע"תש'השוחאט' תשורה משמחת הנישואין של משפ)
ה
מ
חכ

ה
ר 

צ
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פעולה נמשכת  תהא ". . 
. ."ג"והזמובהוספה 

ר  "ק אדמו"להודות לכברצונו "
"  הקהילותההקהלתעל א"שליט

בכל התוועדותח"דאלחזור 



"מיתריהםואתהחצריתדתואתהמשכןיתדתאת"
.(יח,לה)

ולקשורלתקוע-יתדות":ואומרי"רשזאתמפרש
.ברוחינועושלאבארץהיריעותסופיבהם

המשכןיריעותאת."לקשורחבלים-מיתריהם
ימוטלבל,בארץהקבועותליתדותבחבליםקשרו

לדמותניתןהקודמיםהדורותאתאם.ברוחהמשכן
לקושרילדמותישדורנושאתהרי,המשכןלבוני
.לארץלחברםמנתעלליתדותהיריעותשולי

עקבלדורנושלהידועלדימויגםמתאיםזהרעיון
מוחבבחינתשהיוהקודמיםלדורותביחס,שברגל

המשלים,עקבבבחינתהיאדורנושלהעבודה.ולב
אך-הגאולהלהבאתהנדרשתהעבודהאתומסיים

מושלמתעבודה,שכן,מעלהבהישכךמשוםדוקא
החיצונייםהפרטיםכשגםדוקאביטוילידיבאה

הפעוטההעבודה,זהלפי.כנדרששלמיםוהטפלים
תוקףהנותנתהיא,היריעותקשירתשללכאורה
ינועושלאאנובטוחיםאזרקשכן,כולולמשכן

.ברוחהיריעות

דורנושלוהמצוותהתורהקיוםשערךספקאין
בהשוואה"עקב"שללמימדיםמתגמדכשלעצמו

והצדיקיםהגאונים,והאמוראיםהתנאיםלדורות
מעלת,מיוחדתמעלהישבודוקאאך.לפנינושהיו

נוסכיםאך-לכשעצמםהטפלים-הפרטיםהשלמת

היסודאתומשלימיםכולובמשכןוביטחוןתוקף
אין":לברכהזכרונםרבותינוואמרו.והעיקר

."גומרהשםעלאלאנקראתהמלאכה

הקבועותליתדותהיריעותסופיקשירתפשרגםזהו
,שבמשכןהשכינההורדתעלהרומזתפעולה,בארץ

אתהמסייםהואשדורנומכיון;בארץגםוקביעתה
בפועלהשכינהלהשראתשיביאוהואהמלאכה

הגאולהבביאת,הגשמיהזהבעולם-בארץ
.והשלימההאמיתית

(ט"תשמ'הויקהל' ש פ"פ לקו"מעובד ע)

המקדששבית,ל"חזאמרוהמקדשביתחורבןעל
-הקדושאלאמוחלטבאופןישראלמעםנלקחלא

בכתובנרמזהדבר."משכון"כאותונטלהוא-ברוך
כפל.(כא,לח)"העדתמשכןהמשכןפקודיאלה"

,שחרבוהמקדשבתישניעלמרמז"משכן"המילה
.בלבד"משכון"בתור,כאמור,ניטלואך

היטבעליולשמורמשכוןנוטלכלחייב,ההלכהלפי
ישמכך.לבעליו,העתבבוא,בשלימותולהחזירו

יכילהואהשלישיהמקדשביתשכשייבנה,להסיק
המקדשבתישנישלמעלותיהםאתגםבתוכו

.הקודמים
(ב"תשנ'פ משפטים ה"פ שיחת ש"מעובד ע)

ז הרצל מתוך ספרו פניני גאולה"באדיבות הרב שנ

"משכון"כ" משכן"ה

דורנו מחבר את יריעות  
המשכן לארץ


