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מדברי רבינו שליט"א בסיום מס' קידושין

)(.å"ô÷ ÷ìá ÷"äåæ

שמשפיל עצמו והיינו ע"י המותר מנדבות המשכן ע"ד הנ"ל

אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי

מזה עשה משה רבינו משכן לעדות וא"ש בס"ד.

ערוגת הבושם

משה .אפשר לומר דאיתא ששאל משה רבינו ע"ה את

הקב"ה אם יחרב ביהמ"ק היכן תשרה השכינה א"ל הקב"ה

בצדיקים .ואיתא בגמרא )סוכה מה ע"ב( ל"ו צדיקים איכא

בעולם .וזש"ה "אלה" בגימטריא ל"ו דהיינו על ל"ו צדיקים
תשרה השכינה בעת "פקודי המשכן משכן העדות" פקודי

לשון חסרון כמו "ויפקד מקום דוד" דהיינו בעת שיחסר

המשכן ויחרב בית המקדש אשר "פוקד על פי משה" דהיינו

משה רבינו ע"ה שאל את זה מהקב"ה שישרה שכינתו על

הצדיקים.

דברי מהרי"א

בילקוט על הפסוק" :אלה פקודי המשכן" .זהו שאמר

הכתוב" :איש אמונות רב ברכות" – כל מי שהוא נאמן

הקב"ה מביא ברכות על ידו .וצריך ביאור ,ובעולת חודש

ותכל כל עבודת משכן ויעשו .יש לדקדק כיון שאמר

ותכל וכו' ממילא ידענא שעשו כל אשר צוה וכו' .ואפשר

לפרש מלשון כלתה נפשי וכו' ,על דרך דפירשו ז"ל ויכל
אלקים ביום השביעי )בראשית ב ב( ]תרגום אונקלוס[ ותמיד

וכו' ,והיינו ותכל כל עבודת משכן וכו' שהיה נחמד למראה
וכלילת יופי.

ועוד יש לפרש בדרך זה על דרך דבריהם ז"ל בפרקי

אבות פ"ו )מ"י( בית המקדש קנין אחד ,וקנין הוא לשון חבה
עיין פירש"י ז"ל בשלח על פסוק )לעיל טו טז( עם זו קנית,
חבבת וכו' כחפץ הקנוי בדמים יקרים שחביב על האדם,

והיינו ותכל כל עבודת משכן וכו' שעתה נקרא קנין חיבתו

של הקב"ה.

שבט מיהודה החדש

הביא בשם גאון אחד דאיתא במדרש )ויקרא רבה פרשה כ,

ד( על הפסוק" :משם חפר אוכל" – מיום הכיפורים היה הכהן

גדול חופר אוכל לכל השנה בתפלתו בבית המקדש ,וכן כתב

רש"י איוב )לט כט( ,ואם כן קשה :איך נתמשכן המשכן

בעוונותיהם של ישראל הרי אין לך כלי שעושין בו אוכל

נפש יותר מזה ,וכתיב" :לא יחבול רחיים ורכב" ,והוא הדין

כל דבר שעושין בו אוכל נפש .אמנם חז"ל אמרו דאם היו לו

שנים כלים – נוטל אחד ומניח אחד.

ולפי זה מבואר המדרש" :אלה פקודי כו' משכן העדות"

– שנתמשכן על עוונותיהם של ישראל ,וקשיא לי' :הרי הבית

המקדש הוא דבר שעושין בו אוכל נפש שאין ממשכנין? על

זה אמר :זהו שאמר הכתוב" :איש אמונות רב ברכות" – כל

מי שהוא נאמן הקב"ה מביא ברכות על ידו ,והוי' לי' כשני

כלים שנוטל אחד ומניח אחד ,כי על ידי איש נאמן נתברך
ביתו של עולם בגללו.

פנינים יקרים

אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד עפ"י משה

וגו' .במ"ר נכנס משה אצל בצלאל וראה שהותיר מן המשכן

אלה פקודי המשכן אשר פוקד על פי משה ביד איתמר.

אפ"ל עפ"י מה שכתב האוה"ח הקדוש פ' ויקהל עה"פ
והמלאכה היתה דיים וגו' והותר ,דלכאורה קשה שהם ב'
סוגים הפכיים אם דיים אינו הותר ואם הותר אינו דיים.

ואולי שישמיענו הכתוב חיבת בני ישראל בעיני המקום לצד
שהביאו בני ישראל יותר משיעור הצריך חש ה' לכבוד כל

איש שטרחו והביאו ונכנס כל המובא בית ה' במלאכת

המשכן ,וזהו פירוש הכתוב והמלאכה שהביאו היתה דיים

לא חסר ולא יותר הגם שהיתה יותר כפי האמת והוא אמרו

והותר כי נעשה נס ולא הותיר .ועפ"י זה מובן שלא היה

אפשר בפשטות לתת חשבון ,שהרי באמת נכנס במשכן בדרך
נס כל מה שהביאו ,יותר מן הצריך למלאכת המשכן על פי

חשבון ,ואך ורק איתמר ברוח קדשו היה יכול להבין החשבון

הזה ג"כ ,וזאת כוונת אשר פוקד על פי משה וכו' שהיה קורא

לאחרים ומחשב על ידיהם ,ולא לאנשים פשוטים היה קורא,

כי לא היה ביכולתם להשיג החשבון הזה בדעתם ,ורק שהיה
מחשב על ידי איתמר ,והוא השיג חשבון זה ברוה"ק.

דברי יואל

אמר לפני הקב"ה רבש"ע עשינו מלאכת המשכן מה נעשה

בנותר א"ל לך ועשה בהם משכן לעדות הוי אומר אלה
פקודי המשכן משכן העדות ונראה לפרש בס"ד הנה נדבות

המשכן היו לכפר על אותו מעשה ומסתמא כפי מה שכל

או"א עשה תשובה לערך זה זכה שנעשו מנדבתו כלי המשכן

ע"כ כשראה משה רבינו שהותיר מן המשכן דאג שמא לא
עשו כלל כל ישראל תשובה ומאותם שלא עשו תשובה

נתותר לפי שלא זכו להעשות מהם צרכי המשכן ע"כ התנצל

לפני הקב"ה רבש"ע עשינו מלאכת המשכן ומה נעשה בנותר

ובאמת י"ל דזה נמי הוצרך למרק הכפרה דהנה אילמלא
נתותר הי' כאו"א שקט ובוטח שכבר עשה תשובה שלמה

וכבר נתכפר להם הכל אבל השתא כיון דנתותר ולא נודע

משל מי כאו"א נשבר לבו בקרבו וחשב מחשבות דבודאי מה
שנתותר הוא מנדבה שלו דאכתי לא שב בתשובה שלמה

נמצא דבר זה נמי הי' גורם למרק הכפרה והתשובה והיינו

דא"ל הקב"ה דהמותר יעשה הימנו משכן לעדות היינו בית
מדרש ללמוד ע"ד שארז"ל מפני מה קבעו הלכה כב"ה מתוך

שענותנין היו וכמבואר דאין התורה מתקיימת אלא במי

איתא במדרש אמר משה לפני הקב"ה ,רבון העולם

עשינו את מלאכת המשכן והותרנו ,מה נעשה בנותר ,אמר

לו לך ועשה בהם משכן לעדות .ופירש ביפה תואר בית

מדרש לתלמוד תורה .והקשה בבנין אריאל האיך הותר

להוריד נדבת המשכן מקדושה חמורה לקדושה קלה .ואפ"ל
דהנה בתי כנסיות ובתי מדרשות הן המה הגורמים
והמסייעים שיזכו בני ישראל להשראת השכינה ,וכמו

שאמרו חז"ל )ויק"ר פי"א ס"ז( אם אין תורה אין בתי כנסיות

ובתי מדרשות ,ואם אין בתי כנסיות ובתי מדרשות אין

הקב"ה משרה שכינתו בעולם .ולפי זה מיושב קושית הבנין
אריאל האיך בנו בית מדרש ממותר נדבת המשכן והלא אין

מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה ,כי מאחר שבית

מדרש לתלמוד תורה היא הגורם והמסייע להשראת

השכינה שבמשכן ,אם כן יש לו דין כמו המשכן עצמו ,כי

הגורם והמסייע לדבר דינו כעצם הדבר ,ולפי זה לא היה כאן
שום הורדה מקדושה חמורה לקדושה קלה.
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I
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I
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יכול להתאפק ,ושאל את רבי לייב על הפליאה שראו עיניוI .
I
של תורה .ובכן הרי זכיתי במעותי כדין".
,
עוד
יוכשר
לא
זה
גם
"
:
ואמר
מקאריץ
פנחס
רבי
ענה
על
שאל
ת
שלא
עמך
התניתי
הלא
"
:
לייב
רבי
לו
אמר
הדברים שלא תבין" .אך האיש הפציר בו מאוד שיאמר לו I
I
ò"éæ ñ'äøù áééì 'ø ÷"äøä
כי מלבד אמרם "לית חכים למידן דינא" ,הנה אולי בלבו
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שהאחד נתן הוכרח גם הוא ליתן ,ובכן אין אלו המעות
אמר לו רבי לייב" :דע שהאיש הזה איננו
ידוע כי יוסף השני ,קיסר אוסטריה ,היה מפחד פחד הזה .כיון שבשנות חייו לא נתן מעולם צדקה יותר ממטבע I
I
כשרים .אבל לי יש מעות כשרים ,שבא לפני אדם בבקשה
והתפלתי עליו ,ותלי"ת שתפילתי הועילה לו ונתמלאה
אחר קטן שאינו שוה כלום ,דנו אותו בבית דין של מעלה על
מות מאותו "יהודי אדמוני" הנכנס באין רואה לארמונו
רבנו זה .הוא טען שעכ"פ מטבע אחר נתן לצדקה .בבית דין של I
I
בקשתו .ומטוב לב נתן לי הפדיון ,וזכיתי בו כדת תורה .ובכן
ומכהו מכות קשות .אותו "אדמוני" לא היה אלא
אקנה אני התיקון".
מעלה פסקו שאם יסכימו בעולם התחתון שמטבע זה שוה
ענה רבינו ואמר" :גם זה אינו כסף טהור .כי הן יכול הקדוש ,שאיים בדרך זו על הקיסר האוסטרי כדי שיבטל כסף אזי יחשבוהו לו לצדקה .על כן ירד לעוה"ז לקנות יי"ש I
I
על
,
ד
"
תקמ
בשנת
ארצו
ליהודי
שהעניק
"
זכיות
"
ה
ת
א
להיות שהיה האיש ההוא מתפלל בעצמו ,או הולך לאדם
במטבע זה ,אך המוכרים לא רצו לקבלו כי באמת אינו
רצה,שוהכי I
I
ידיהם חפץ היה להטמיעם בין גויי הארץ כשהוציא את
כשר אחר שיתפלל עליו ,והיתה התפילה מועלת ,ואז לא
כלום .ולכן גם כשרצו ליתן לו יי"ש במתנה לא
של
הספר
בבתי
ללמוד
ישראל
לבני
להרשות
"
הרשיון
"
היה נותן אותו הפדיון .אלא אני אקנה התיקון מכסף טהור
רצונו היה שהמטבע יתקבל כמטבע עובר לסוחר .עד
שבא I
I
הגוים ,להשכילם בהשכלה כללית.
ממש .לי אין גם פרוטה אחת ,ובכן אלך ואלוה הסכום
אלי וקבלתי המטבע ,והסכמתי ששוה כסף הוא ,ובזה היה
ב"ספר הדורות החדש" שנכתב על תלמידי הבעש"ט
I
I
תיקון לנשמה זו ,שנתינתו בחייו תיחשב לצדקה".
שבעדו אקנה התיקון ,והלואה זו הן בטח תבוא לידי
מובא בזה הלשון:
רוח קדשו
בכשרות ,ואזכה בה כדת תורה" .נמנו וגמרו כי הצדק עמו.
הרב רבי לייב שרה'ס ,קדוש עליון כמלאך אלהים
ידוע שהצדיק הנגיד רבי יעקב פיש היה בעל האכסניא I
I
מדברי תורתו
צבאות ,כל דרכו היה נעלם ונסתר .והיה איש מופת לא
למרות התמדתו הרבה ולמדנותו המופלגת ,לא אמר
של העיר קאלוב ,וכל הצדיקים אשר הגיעו לקאלוב התאכסנו
 Iמעולם דברי תורה ברבים .מובא בשמו כי היה מתרעם על נראה כמוהו .ומאוד מאוד היה מהצנע לכת בדרכי ה' .וכל אצלו .פעם בא רבי לייב שרה'ס לעיר קאלוב והתאכסן בבית I
ימי חייו לא נח ולא שקט ,ולא היה עיר וכרך אשר בני
המנהג הנפוץ לומר דברי תורה ברבים ,באומרו כי הצדיק
ר' יעקב ,שקיבלו בסבר פנים יפות וכיבדו מאד
כיאות".לך לשר I
I
ועד
ישראל בתוכם ,אשר הרב לא היה שמה .מקצה ארץ
ביום אחד אמר רבי לייב שרה'ס לר' יעקב:
עצמו צריך להקרין תורה ולא לאומרה ,אלא יקפיד שכל
נסע
מעט
התעכבו
ואחרי
.
שמה
בא
אשר
,
שמעו
שמענו
קצהו
המדינה אשר שמו נקרא קאלא ואמור לו " :לייב לאזט
מעשיו והנהגותיו יהיו תורה ,ושהוא בעצמו יהיה תורה,
דיר I
I
משם ,כי זה ברור כשמש כי כל נסיעותיו היו בקפיצת ארץ.
דהיינו שיתנהג בכל דרכיו עפ"י התורה ,עד שילמדו בני אדם
רופן" .ענה ר' יעקב לרבי לייב שרה'ס" :הלא כלבים גדולים
.
לוחציהם
מיד
ישראל
את
להציל
היתה
מגמתו
וכל
 Iממנו ,מהנהגותיו ,תנועותיו ,דביקותו ודיבורו ,ע"ד שנאמר :נוראותיו נתפרסמו ,כנודע ממעשה שהיה לו עם מלך א' מסובבים את הפלטין ולא אוכל ליכנס לשם" .אמר לו רבי I
ליב שרה'ס" :אף על פי כן לך ,ואם לא תלך אשלח את
"אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם ,בכל הארץ יצא
]הספר הזה נדפס באוסטריה לבוב בשנת תרכ"ה לכן סתם
רשות I
I
שליחיי שילכו" .ביקש ר' יעקב מרבי לייב שיתן לו
קום ,ובקצה תבל מליהם" .ובלשון קדשו" :א צדיק דארף
שם המלך יוסף השני מפני יראת הצנזורה האוסטרית[
לילך יחד עם אחד משליחיו ,ורבי לייב הסכים .הלך ר' יעקב
זיין שטיק תורה ".
בהקשר לכך אף התבטא רבינו כי הוא נוסע אל המגיד וכמה דוכסים שהוכיח על פניהם והכריחם להטיב לישראל .עם אחד משליחי רבי לייב ,ובדרך נס הגיעו אל השר ומסרו I
I
שברצונו
...
:
כדלהלן
כתוב
א
"
תרמ
משנת
"
עת
כתב
"
ב
ממעזריטש ,כדי לראות כיצד הוא פושט ולובש את מלבושיו
לו את דברי רבי לייב שרה'ס
דבריהם ,.השיב" :הנני הולך אליו תיכף I
I
]של רבי לייב[ היה רואה ואינו נראה ,כשעלה "המלך
כששמע השר
וכיצד קושרם ,ע"ד "פשטתי את כתנתי וגו'" .ולא כדי
שרים
נאספו
,
בווארשא
מלכותו
כסא
על
"
פאניאטאווסקי
ומיד" .השר בא לאכסניא ,ורבי לייב שרה'ס נכנס
לשמוע ממנו תורה .כי צדיק אמיתי אינו צריך לומר תורה
עמו אלאת I
I
רבים מנכבדי פולין שמה למשתה אשר עשה להם ,עם רב
החדר פנימה ודיבר עמו .כשיצאו הראה רבי לייב להשר
ברבים ,היות ועצם מעשיו הינם תורה שלימה.
מהיהודים עמדו מרחוק לראות בהתאסף ראשי
החסידים,העם.הולךוהנהעל ר' יעקב באמרו "זהו הר' יעקב שמבין היטב בסוסיםI ,
כמה מאמרותיו מובאות בספרים :סדר הדורות
I
בא רבי לייב שרה'ס ,הדור בלבוש
החדש מתלמידי הבעש"ט ,שפתי צדיקים ,נפלאות חדשות
וכאשר תרצה לקנות סוסים תקח אותו עמך ליריד" .ויהי
משענתו הלוך וקרב לחצר המלך .הסריסים ושומרי הסף
I
I
ועוד.
הדבר לפלא.
אשר אם קרב איש יהודי להכנס לפני ולפנים היו מכים
ברבות השנים ,פעם בהתקרב ימי חג הפסח העלילו
רבי לייב אמר כי עיקר מגמתו ותקותו של הצדיק הוא,
 Iלהיות תמיד בטחונו ביוצרו ,ואינו מצפה ומשתוקק לקנייני אותו מכות רצח עמדו דום על משמרתם כבוא רבי לייב רשעי הגוים על ר' יעקב שהרג נער נכרי משרתו .היו לר' I
שרה'ס .הוא קרב ונכנס אל החצר פנימה ,ולא הרים איש
יעקב הרבה שונאים בעיר ,ובראשם כומר אחד ,רשע
העולם ,לכסף ,וזהב ,עושר וכבוד ,רק תמיד חומד וכפו
נכריI ,
I
את ידו ואין פוצה פה ומצפצף .ואז ידעו כל העם יושבי
שנתקנא מאוד בהצלחתו המרובה .צוה הכומר למשרת
פרושה לשמים בתפלה ,שיתן לו הקב"ה לב טהור לעבדו
ווארשא ,כי רואה ואינו נראה הוא .ועד היום הזה דור לדור
עדים
והעמיד
,
שם
ולהשאר
רחוקה
לעיר
לנסוע
יעקב
'
ר
של
.
יתברך
לו
ומקווה
אמיץ
תמיד
לבו
ושיהא
,
באמת
פעם כשעמד רבי לייב לנסוע ,רצה אחד מתלמידיו מספר מעשהו זה .ולא מפסיקים העם מהתפלא ומהשתומם שר' יעקב הרג את הנער .זמן המשפט נקבע לאחר הפסחI ,
I
ראו
לא
כי
אלא
,
בחרבותם
חיל
אנשי
אותו
דקרו
לא
איך
 Iלשמשו ולקח תיבה להניחה על העגלה ,והיתה התיבה כה אותו ,ויהי לנס] .זה היה בשנת תקכ"ד ,ובשנת תקצ"ג ובינתיים נאסר ר' יעקב במאסר .בני משפחתו השתדלו I
להוציא אותו מן
כבידה שכמעט אינו יכול להרימה .הרגיש רבי לייב בדבר
שמעתי המאורע הזה מפי איש זקן בן תשעים ויותר ,שהיה
ושחררוהו.המאסר עד זמן המשפט ,ובעד ממון רב I
I
הצליחו
ולקחה מידו ,באומרו לו" :כתיב "גבורי כח עושי דברו" ,היינו
בעת ההיא בווארשא ,ובעיניו ראה את רבי לייב שרה'ס
בינתיים הוצרך השר לקנות סוסים ביריד ,והלך אל ר'
שכדי להימנות על "עושי דברו" של הקב"ה צריך האדם
נכנס בין שורות אנשי החיל לחצר המלך ,ואיש לא מחה יעקב כדי לצרפו בנסיעתו לקניית הסוסים כפי שרבי לייב I
I
להיות מן ה"גבורי כח" .ובאמת רבי לייב היה גבור חיל.
בידו ולא גער בו ,כי לא ראו אותו כל אנשי החיל ,רק
.
אפטא
ק
"
לק
הסמוך
בכפר
רבינו
היה
אחת
פעם
שאלו
.
זועפות
בפנים
מצאו
השר
אליו
כשבא
.
יעצו
ס
'
שרה
השר" :מדוע פניך רעות היום" .סיפר לו ר' יעקב את דבר I
I
היהודים ראו אותו ,ויהי לנס[.
והתאכסן אצל איש כפרי ירא שמים שהיה דר שם .כאשר
בלי
לבד
,
לעיר
מעיר
תמיד
לנסוע
רגיל
היה
לייב
רבי
נסע לדרכו ,בקש ממנו הכפרי ,שיאמר לו איזה סגולה להניח
העלילה .הרגיעו השר באמרו" :אם
וצדק".האמת אתך ,אשתדל I
I
מלוה .פעם הפציר בו איש אחד שירשהו ללוותו בנסיעותיו.
ברכה אל ביתו ,או שיתן לו איזה דבר להצלחה ,והשיב לו
בעדך שהמשפט יצא לאור באמת
יבטיח
שהלה
,
אחד
בתנאי
מסכים
שהוא
,
לייב
רבי
לו
אמר
רבי לייב "אני מניח אצלך שתי עוגות )באידיש – צוויי
נסע ר' יעקב עם השר ליריד הסוסים ,וכשהגיע לשם I
I
לו שלא ישאל לפשר הדברים שיראה אצלו ,אף אם יהיו
פגשו את הנער הנכרי – אשר לפי העלילה הרגו ר' יעקב –
קיכלעך( וכאשר תהיה נזהר בהם אז תהיה לך ברכה והצלחה
מופלאים ותמוהים בעיניו .האיש הבטיח לו זאת ונסע עמו.
עמדו כשהוא עומד ובוכה שברצונו לשוב לעירו ,כי הכומר שלחו I
I
בכל אשר תפנה" .הכפרי חשב שרצה להניח אצלו שתי פרות
הגיעו אל רחוב אחד שהיה שם השוק ,ובמקום אחד
לכאן על לא דבר ושלא ברצונו .כשראה אותו השר ,נוכח
שנקראות בלשון אשכנז "קיה" ,ושאל" :היכן הן אותן
 Iהקיה'לעך" הסביר לו רבי לייב שכוונתו בדרך הצחות על חדרים קטנים מוכנים להשכיר ,כדי למכור בהם יין שרף לדעת כי אך עלילת שקר העלילו על ר' יעקב ,ולקחו חזרה I
ושאר משקאות .הלך רבי לייב ,קנה הרבה יי"ש ושכר לו
לעירו שם נתן לו אש"ל בהרחבה כדי שלא יברח,
אותם שני "כי"" :כי בו ישמח לבנו ,כי בשם קדשו בטחנו".
והחביאו.יעקב I
I
חדר קטן למכרו שם .באמצע החדר פרש וילון כעין מחיצה
בהגיע זמן המשפט באו העדים ,והעידו על ר'
מופתיו ונפלאותיו
כדי שהרוצה לשתות יכנס לפנים מן המחיצה.
קפיצת
"
לערוך
לייב
רבי
של
כחו
על
יסופרו
נפלאות
הגיע
אז
.
מות
דין
פסק
עליו
גזרו
והשופטים
,
הנער
את
שהרג
הנה בא איש אחד לשוק ובידו מטבע קטן ,נכנס לאחת השר עם הנער לבית המשפט וראו כולם כי זוהי עלילת I
I
הדרך" ,ולעיתים אף להיות רואה ואינו נראה ,כדי להציל
זה
מטבע
"
:
המוכר
לו
אמר
.
ש
"
יי
לקנות
וביקש
החנויות
נפשות בני ישראל ממאסר הגוף ,כאשר נכלאו בידי פריצים
שקר ,והכומר הרשע נתלה .כן יאבדו כל אויבך ה'.
I
I
אינו שוה כלום ,כיון שכבר נפסל ע"י המלכות ואי אפשר
על כך דיבר רבי לייב שרה'ס עם השר ,כדי שיציל את
בעלי אחוזות ,שדם יהודי היה הפקר בעיניהם לעשות בהם
ש
"
יי
קצת
לך
אתן
תרצה
אם
אבל
,
דבר
שום
תמורתו
לקנות
 Iכרצונם ,על כי לא יכלו לשלם דמי חכירה בזמן .וגם כדי בחנם" ,ולא רצה האיש במתנה אלא לקנות באותו מטבע ר' יעקב מן העלילה .כל כך היו עיני רבי לייב שרה'ס פקוחות I
להצילם ממאסר הנשמה ,משאול תחתית ומיון מצולה.
שראה מראש מה שעתיד להיות אחר כמה שנים .זי"ע.
I
I
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הפליגו מאד בחומר פגם I
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I
הברית שאינו מועיל תשובה על חטא זה ר"ל ,אולם כתב
החיד"א בכסא דוד בשם רבינו אפרים ז"ל ,ויקה"ל
דשמירת שבת קודש הוא תיקון I
בזוהר חדש
 Iגימטריא מקו"ה.
 (áאלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם ,דקדקו
לפגם אות ברית קודש ,עי"ש .וכן כתב בראשית חכמה I
I
המפרשים על אומרו לעשות אותם ,דהלא מצות שבת הוא
כי אות שבת ואות ברית כחדא אזלי ,ועל
מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ידי שמירת שבת זוכה לשמירת אות ברית ותיקונו ,עי"ש I
 Iבשב ואל תעשה ,והיה לו לומר שלא לעשות אותם.
 (âששת ימים תעשה מלאכה וביום
.
בדבריו
על
הוסיף
ל
ויש
.
יהיה
השביעי
דבריהם הקדושים בטעם דסגולת שמירת שבת הוא לתקן I
I
למה
בזה
ל
"
רשיז
לכם קודש שבת שבתון לה' .וכבר עמד
÷"ôì ç"ñùú úðù ìä÷éå úùøô â"ñ
נתפרסם ע"י ועד להוצאת ספרי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א חטא זה ,דהוא באמצעות טבילה במקוה ביום שב"קI ,
 Iהקדים אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן.
שעל ידי שמקיים חק הטבילה במקוה בלי טעם ,גם
 øàáúéåבהקדם מה שהביא בבני יששכר
הקב"ה לעומתו מוחל על כל העוונות חק בלי טעם I
I
בשם ק"ז הרה"ק הרבי ר' זושא זי"ע ,לפרש
ונתכפר גם חטא זה.
להתפלל ולומר נשמת כל חי בלא טבילה מקודם .וא"ז
 Iהכתוב
תקעו בחודש שופר בכסא ליום חגינו,
I
זללה"ה בשו"ת עצי חיים
כי חוק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב .דהנה מלך
 äæáåיתבאר הכתוב אלה הדברים אשר צוה ה'
האריך לבאר היתר
 Iבמשפט יעמיד ארץ ,וכאשר השי"ת רוצה להושיע את הסקת מקוה לצורך טבילה בשב"ק בבוקר ,דהוא בשביל לעשו"ת אותם ,וביאר בתפארת שלמה לעשות אות"םI ,
ישראל ,שואלים המקטריגים מה טעם יש בדבר כיון שאין
רמז על תיקון אות ברית קודש ,עי"ש .ולפי דרכו בקודש
רבים ולצורך מצוה דרבים ומותר ,ונחית בכחא דהתירא
מלשון I
I
להם זכות חס ושלום ,אזי אומר השי"ת כיון שישראל
יל"פ אלה הדברים אשר צוה ה' לעשו"ת אותם,
לסלק כמה פקפוקים שהיו בזה ,כדי שלא לבטל הטבילה,
ועשתה את צפרניה שהוא לשון תיקון ,ורמז I
 Iמקיימים מצוות שהם חוקים בלא טעם ,משפט צדק הוא
עי"ש .ובכן י"ל כי לזה נקרא מצות שבת בלשון חק,
בזה על תיקון פגם אות ברית קודש .ולזה אמר ששת ימים
מדה כנגד מדה לזכותם ולהושיעם מבלי טעם ,וזה שאמר
להורות על חיוב הטבילה והטהרה במקוה ביום שב"ק
תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת I
I
תקעו בחודש שופר ,לקיים מצות ה' ,כי חוק לישראל הוא,
בבוקר שהוא חוק בלי טעם.
 Iחוקה מבלי טעם ,והוא הנעשה משפט לאלהי יעקב ,דכיון
 êøãáåזה יש לפרש מה דאיתא במס' שבת
שבתון לה' ,שעל ידי שמירת שבת יזכו לתקן פגם הבריתI .
ולזה פתח בתיבת ויקה"ל בגימטריא מקו"ה ,אלה הדברים
שמקיימים ישראל חוקה
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ,כל המשמר שבת
מבלי"ק.טעם אזי המשפט .הוא גם כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו ,אשר צוה ה' לעשו"ת אותם ,להורות על חיוב הטבילה I
 Iכן שיוושעו מבלי טעם ,עכדה
והקשה בטורי זהב
במקוה ביום שב"ק ,ועל ידי זה יזכו לתקן אות
 ìòåפי זה ביאר כ"ק מרן אאמו"ר זללה"ה בברך
אי לא עשה תשובה
ברית I
I
קודש ,ומשה רבינו הורה בזה העצה של טבילה ביום
משה
שבת מאי מהני ,ואי עשה תשובה שבת למה לי ,עי"ש.
מה מקוה
מאמר המשנה
 Iמטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל .כי ענין אמנם לפי האמור י"ל על פי מה שכתב בסמיכת חכמים השבת ,כי כל מה שגילה האריז"ל הכל נאמרה למשה I
המקוה הוא חוק בלי טעם ,כמו שכתב הרמב"ם
חקירה אי מהני תשובה
בשלש ,מסיני åäæå.ענין גדול וביום השביעי יהיה לכם קוד"שI ,
I
עבירות החמורות עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים
הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים
דיש לומר דמהני תשובה דכתיב
 Iהוא ,שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים ,אלא
תשב אנוש עד להזהר בטבילה במקוה ביום השבת לצורך תוספת I
גזירת הכתוב הוא .ולפי זה הכי נמי לגבי
קדושה ,שהוא ענין שמירת החוקים בלי טעם ,וכבר אמרו
דכא ,ותיבת דכ"א ראשי תיבות ד'ם כ'פירה א'שה ,רמז
מחילת עוונות דגם על אלו החמורות יוכל האיש לשוב עליהם ,עכ"ד .חז"ל כי חק לישראל הוא ,האי חק לישנא דמזוני I
 Iהקב"ה מוחל להם בלי טעם ,כי מבואר בגמרא
אכן אם האדם נזהר בטבילה במקוה ביום שבת קודש ,שם
הוא .ועל ידי קיום החוקים נשפע פרנסה.
 Iכמה חילוקי כפרה ,וישנם עוונות אשר אין מועיל בהם
שדרשו גםחז"לעצם שמירת I
שם לו חק ומשפט שמקיים חק הטבילה במקוה ביום
שבת קודש משפיע פרנסה ,כמו
תשובה לבדה אלא בצירוף יסורים ומיתה ,וכמו כן מצינו
זו השבת ,והוא I
השבת ,גם הקב"ה מתנהג לעומתו בחק ומקבל התשובה
 Iעבירות אשר משורת הדין אין תשובה מועיל בהם כלל,
ברכת ה' היא תעשיר
וכדאיתא בזוה"ק
משפיע פרנסה על כל ימות השבוע
ומוחל לו גם על עבודה זרה שהוא משלש החמורות .וזה
 .ובכן
לענין פגם הברית ,לית לך
זוכים I
I
שאמרו כל המשמר שבת כהלכתו ,היינו שהוא נזהר
על ידי זהירות בטבילה במקוה ביום שב"ק בבוקר
חובא בעלמא דלא אית ליה תשובה בר מהאי ,עי"ש .אכן
 Iבזכות שמקיימים ישראל חוקים בלא טעם ,גם הקב"ה בטבילה ביום השבת כמצווה עלינו מדברי האריז"ל ,להשפעות טובות בגשמיות וברוחניות וכל הענינים I
אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו ,שמועיל לו
הנוגעים להנפש ולהגוף ,ומה מקוה מטהר את
מתנהג לעומתם מדה כנגד מדה לקבל תשובתם הדלה
וברוחניות.הטמאים I
התשובה אף בשלש עבירות החמורות.
אף הקב"ה מטהר את ישראל בגשמיות
 Iולמחול על כל עוונותיהם מבלי טעם .ובכן מה מקוה
 äæáåיש לפרש המדרש
 ú"éùäåיעזור שנזכה לעבדו יתברך שמו בקדושה
 Iמטהר את הטמאים שבני ישראל מקיימים מצות הטהרה
הבה
שבת I
ובטהרה ,ונזכה לתקן מה שפגמנו ,ובזכות שמירת
נתחכמה לו ,רצו לבטל מהם את השבת .הכוונה כי פרעה
במקוה שהוא חוק בלי טעם ,אף הקב"ה מטהר את ישראל
I
הרשע ביקש להכשיל את בני ישראל בעבירות החמורות
 Iוימחול על כל עוונותיהם מבלי טעם ,עכ"ד.
קודש נזכה לגאולה שלימה ,וכמו שאמרו חז"ל
כדי שידחו מן הקדושה ולא יזכו ח"ו לגאולה ,לזה רצה
 äðäåמצות שבת נצטוו במרה ככתוב
אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד
איתא ,אמר רבי I
I
לבטל מהם את השבת ,היינו הטבילה ביום השבת ,כדי
נגאלין ,אמנם במדרש
שם שם לו חק ומשפט ,ופירש"י במרה נתן להם מקצת
 Iפרשיות של תורה שיתעסקו בהם ,שבת ופרה אדומה שלא יקיימו את החוקים וממילא לא יזכו למחילה על כל לוי אם משמרים ישראל את השבת כראוי אפילו יום I
החטאים.
ודינין .וצ"ב התינח פרה אדומה נקרא חק שאין לו טעם,
אחד בן דוד בא .ולכאורה הני תרי מדרשי חז"ל
נראים I
 Iאבל מצות שבת הלא הוא זכרון למעשה בראשית וזכר
כסותרים אהדדי .וביאר כ"ק מרן דו"ז זללה"ה בדברי
 äðäåנדבת המשכן בא לכפר על חטא העגל,
 Iליציאת מצרים ,כמפורש הטעם בתורה בפ' יתרו ובפ'
יואל
כדאיתא במדרש רבה
על פי מה דאיתא בזוהר
אמר הקב"ה יבא זהב
הקדוששבת I
תלת דרגין אינון וכלהו אקרון שבת,
ואתחנן ,ולמה נקרא בלשון חק .אמנם י"ל על פי דברי
המשכן ויכפר על זהב העגל .עוד איתא במדרש
ויקהל משה ,תבא קהלת משה ותכפר על קהלת עילאה ,שבת דיומא ,ושבת דליליא ,וכלהו חד ואקרי I
 Iהאריז"ל
בחיוב הטבילה בשבת
כולה שבת .ולפי זה ליל שבת הוא כשבת בפני עצמו,
אהרן דכתיב
קודש בבוקר לפני התפלה ,דכמו שיש הפרש בין חול
ויקהל העם על אהרן .ולכאורה
 Iלקדושת שבת ,כך יש הפרש בין קדושת ליל שבת ליום קשה הא חטא העגל היה עון עבודה זרה שהיא חמורה ויום השבת כשבת בפני עצמו ,ולפי זה יש לומר כי I
 Iשבת ,כי הוא קדושה חמורה ,וצריך לטבול ,ומכל שכן אם מאד ,ואיך הועיל להם התשובה על ידי נדבת המשכן באמת בשמירת שבת אחד מיד בן דוד בא ,ומה שאמרו I
נטמא שאז אין צריך לומר שצריך לטבול ,עכ"ד .ואכן
לכפר על נפשותיהם ,אולם כבר נתבאר שבזכות שמירת
אלמלי משמרין ישראל שת"י שבתו"ת מיד נגאלים
שתיI ,
החוקים מתקבל התשובה גם על שלש החמורות.
 Iקימו וקבלו עליהם חסידים ואנשי מעשה דברי האר"י
הכוונה על שבת דיומא ושבת דליליא שהן נקראים
 äúòîåי"ל דלטעם זה הקדים שמירת שבת
 Iהקדוש כנתינתן מסיני ,ונזהרו בטבילה במקוה בבוקרו של
שבתות ,עכ"ד .וזהו ענין הטבילה בשבת קודש
בבוקר I
יום שב"ק ,והתאמצו כמה דרכי השתדלות כדי שיוכלו
לפני התפלה לתוס' קדושה ,אף שכבר טבלו בערב
למלאכת המשכן ,כי באמצעות שמירת שבת הנקרא חק
 Iלטבול אף כאשר היה בקישוי .ועובדא ידענא מא"ז מועיל תשובה גם על עון עבודה זרה ,אמנם זהו רק על ידי שב"ק לכבוד השבת ,כי יש הפרש בין קדושת ליל שבת I
הקדושת יו"ט זללה"ה שהתאונן לפניו איש אחד שהוא
ליום שבת וכדברי האריז"ל .ויעזור השי"ת שנזכה
הטבילה ביום השבת ,ולזה ויקה"ל בגימטריא מקו"ה,
בהתרוממות I
I
דר במקום שאין שם מנין להתפלל ,ניחם לו א"ז זללה"ה
שעל ידי שיזהרו בטבילה ביום השבת יזכו לטהרה מאת
בזכות שמירת שבת קודש לגאולה שלימה,
 Iבאמרו שאפשר להתפלל בלא מנין ,התאונן האיש שאין הקב"ה ולמחילת העוונות ,וזה היה ההכנה לנדבת המשכן קרן התורה וישראל ובהתגלות כבוד שמים עלינו I
שתתכפר להם חטא העגל.
במהרה בימינו אמן.
לו מקוה ,על זה ענה לו א"ז זללה"ה איך אפשר לעמוד
I
I
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)תשרי מאמר
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)דברים כא יב(

)דף קיח(:
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)שבת
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)שמו"ר פכ"ה סי"ב(
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)פנ"א ס"ח(
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יתרו דף צב(.

ברבינו בחיי(

)פרע"ח שער השבת פי"ח(

)שמות לב א(
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óéñåäì åà äìåçä íù úåðùì
ענין הד' פרשיות שבזמנים אלו פרשיות לשון הפרשה להפריש עצמו מכל רע להיות
,ä÷òö ,ä÷ãö ,ïä åìà ,íãà ìù åðéã øæâ ïéòø÷î íéøáã 'ã ÷çöé éáø øîà (:æè óã ä"ø) 'îâá àúéà äðä
I
I
( )ברכת דוד. משכן לשמו יתברךäøù éë éøù äîù úà àø÷ú àì êúùà éøù :áéúëã ,íùä éåðéù ,íå÷î éåðéù óà à"éå ,äùòî éåðéù ,íùä éåðéù
ìåëé íãàä ìù åîù éåðéùã 'îâä éøáãî øàåáîå ,ïá êì äðîî éúúð íâå äúåà éúëøáå :áéúëå ,äîù I
I  שני הפרשיות שקלים וזכור קורין קודם פורים שהוא תיקון הנפש מפגם העבר,úàùãçúåðùì
íù íäì àø÷ì úñðëä úéáá íéìåç êøáì åâäð" é"ñ ä"ìù 'éñ ã"øåé ò"åùá éîð ÷ñôð êëå ,äáåèì åðéã øæâ
והתגברות על המונע ובפורים נגמר הישועה בפועל להיות נתקן כל העבר ולהתהפך הכל
.ì"ðä ä"øá 'îâä éøáãî êëì øå÷îä ïééö ã"é÷ñ à"øâä øåàéááå ,"ïéã øæâ òøå÷ íùä éåðéù éë I
I  לטובה ובזה אנו נעשים מוכנים לקבל הטהרה מחדש ועל זה קורין אחר פורים פר' פרהúåðùì íúåîöòá íéìòåô
íå÷îä éåðéùå íùä éåðéùã øàåáî è"ìä úáùã å"ôá éîìùåøéä éøáãî ïëå
( )תורת אמת לובלין. וחודשåì ìàùå ,ä÷éúî éðéî øëåî ãçà äàøå ÷åùá øáò ïðçåé éáøã ,éîìùåøéá íúä àúéàã ,íãàä ìù åìæî úà
I הימים הקודמים להכנה כגון חג המצות שואלין ודורשין שלשים יום
I
בכל מועד ניתן
åáéùä ,äîåàî øåëîì çéìöä àì åæ äìàù åìàùù úòîù åì øîà äòù øçàì ,íäî ñðøôúîå éç àåä íàä
éåðéùù íéîòô ,íøåâ íùä éåðéùù íéîòô ,êøúà éðù" ïðçåé éáø I
I  קודם וכל ענין מחיית עמלק והמן והפרשיות שקורין קודם פסח הכל הוא הכנה לקבלïðçåé éáøì äéì à÷éñôã àîìà ,"íøåâ íå÷î.íãàä
ìù åúñðøô úøéæâ úà úåðùì íùäå íå÷îä éåðéù çåëá ùéã
( )בית אהרן.קדושת וחירות חג המצות
úà úåðùì íãà ìë éàùø íàä éøåøáì ïìò éîø äðäå
I  בכח סגולת הד' פרשיות יעזרונו ה' לטהר נגעי לבנו מכל הד' יסודות שקלים מרומזåàéåðéù,ãéîúïéðò íåéìëãìëáàîéð,åùôðéà äðäåúåàëå.ìåãâåðåöøëêøåöåîùåà äðëñ
I
ùùç ùéù íå÷îá àìà ,éëä ãáòéîì øúåä àì àîìéã
 מטבע של אש הראה לו לבטל כח היצה"ר מיסוד אשàåä éàùø áì ìëá äáåùú ãéáòã àðîéæ ìëáã øîéîì ïðéöî ë"à äîòù äáåùúä úîçî ÷ø àåä íùä I
I שהואכלהגאוההתאותוהכבודפרהופ'הואזכוראיפרנגד יסופרהד
÷ המים שעמלק הוא הגורם לכל התאווות וכן מהמים נצמחôúñäì ùé ìæî éåðéù ìù ïéðò ÷ø àåä íà ìáà ,åìù éúåäîä éåðéùä úà íéìùäì êëáå åîù úà úåðùì
.åàì åà úò ìëá ïë úåùòì íãàì äðåúð úåùøä íàä I
I
( )ישמח ישראל.החודש הוא כנגד רוח כד"א ורוח חדשה אתן בקרבכם
ùùç íå÷îá àìà éëä ïðéãáò àìã àèäéø íåôì äàøð ì"ðä ã"øåé ò"åùá à"îøä éøáã úîéúñî äðäå
הד' פרשיות המה ימי תשובה פ' זכור לתקן את אשר קלקל במחשבה פ' פרה לתקן
ùîùúäì ùðéàì äéì éøù éîð äñðøô êøåöì óàã äøåàëì òîùî éîìùåøéä éøáãî íðîà .ùôð çå÷éôå äðëñ I
I  את אשר קלקל בדיבור פ' החודש את אשר קלקל במעשה ולהתחדש במעשים נאיםéåðéùì
íùä éåðéù éîìùåøéã àðú éîãî÷ã àúìéîã àôåâî éîð òîùî ïéëäå ,íùä éåðéù åà íå÷î éåðéùá
 )עמק תפלה. להשי"תéîð ä"ä äøåàëì ë"à ,äöøéù úò ìëá åîå÷î úåðùì ùðéàì äéì éøùã àèéùô íå÷î éåðéù éáâå ,íå÷î I
I פרשיות( קורין תמיד קודם פסח כי המה ההכנה שיוכל כל נפש ישראל לקבל
éåðéù éðôåàá äøéúé úåëéøà â"ö÷ñå á"ö÷ñ è"ë÷ 'éñ èåùô èâá ãåò ïééòå] .éøù éîð åîù úà úåðùì äöåøùë
'הנה הד
.[äæá ì"îëàå ,íùä I
I
( )אמרי אמת לובלין.קדושה בחג הפסח
íàã äöøéù úò ìëáå äìáâä ìë àìì åîù úà íãàä óéìçéã ììë øáúñéî ïéà àúìéîã àèùå÷ì íøá
אחד מי"ג עקרים הוא אני מאמין בביאת המשיח ועתה בעוה"ר מעול הפרנסה ושעבוד
åðéúåáøî ãçì ã"ñá éúàöîå ,àîìòã úåøèù ìëá óàå úåáåúëáå ïéèéâá úåîù úøåú ìë äì åìèá ïë I
I באחד
 כי אם מידי שנה בשנה כגון בפ' שקלים ע"ש, מלכיות השכחה מצוי ומסיחין דעת מזהøôñ" íùá àø÷ðä íñøåôîä åøôñá ,è÷ìä éìáù ìòá ìù åøåãá íéðåîã÷ä äéìèéà éîëçî íéðåùàøä
àäá ïåãì íù áúëå ,äéøçàìå íéðåùàøä úôå÷úá õåôð äéä øùà ,äðåøçàì øåàì àöéù ,"øéãúä I
I  באדר משמיעין על השקלים לקרבנות ובפ' זכור ובפר' פרה וחדש פר' הפסח ששמין על לבןàúìéî
. מתי יבנה המקדש וימחה זכר עמלק וכ"ש בימי ניסן ותשרי זמן הגאולה לכל חד כדאית ליה:[ã"ðø 'îò] äðùä ùàøì åúùøãá íù åðåùì äæå ,íéðéòì ïéøåìé÷ íä éë ,äæ ïåãéðá åéøáã ìë úà ÷éúòðå
I
( )רב טוב פ' תשאóà à"éå ,íùä éåðéù ,äùòî éåðéù, ä÷ãö ,ä÷òö :ïä åìàå ,íãà ìù åðéã øæâ ïéòø÷î íéøáã äòáøà éë ì"æøà" I
åîù ïéôéìçîù àåä íùä éåðéùå ,'åëå åðéìò äù÷ä ïéã øæâ òåø÷ì éãë íúåà íéîéé÷î åðà íìåëå ,íå÷î éåðéù
הנה בזמן הזה שאין לנו בה"מ על מכונו ואין אנו נותנין שקלינו לכפר בעדינו עם כל
íìåòä ïå÷éú éðôî øùôà éà íéøåôëä íåé ìëá åîù íãàä óéìçéù ìáà ,äøéæâä ìèáúú äæá éë øùôàå I
I ישראל(זה
 )אוהב. ונשלמה פרים שפתינו וכשאנו קורין הפרשה הזו נעשה ונתקן הכוונת הנ"ל.íùä éåðéùá êë àöîé àìå ,"éðåìô ïá éðåìô" ïéáúåëå úåîùä ïéîúåçù úåøèùäå úåîéúçäå úåáåúëä éðéðòá
íéëøãä íúåàî åîöò ï÷úéå íéòø äîë äàøéå åéëøã øçà ùôçì åì ùé íãàäù ,øáãä íéð÷úî ë"éôòàå I
I  בפרשת שקלים יש תיקון על פגם הברית שקלים הוא לשון ששוקלים עוונות של אדם,éåðéù
åì ùéù àöîðå áåè íù úåð÷ì åùôðá ï÷úé ïëå ,áåè íù äúò åì äéäé òø íù íãå÷î åì äéä øùà úçúå
( )שארית ישראל.וגם מלשון שיקול הדעת ויסוד עולה עד הדעת וד"ל
àìà äæá ïéâäåð ïéàå .êë åîù ïéà äæå òåãé íù ìò äøæâðù äøéæâä ìèáúú ùîî íùä éåðéùá øùôàå .íùä I
I  )דברי. כשאין בית המקדש קיים וודאי הקריאה נחשב לנו כאילו נתנו השקלים לכפרàìà
íùä éåðéù úåùòì íéâäåð ïéàã àéãäì êì éøä ."åîù ïéôéìçîù ïëåñî àåäå ìåãâ éìåç äìçù éîì
ïå÷éú éðôî ïë íéùåò ïéà éëä åàìá ìáà ,ãáìá äðëñ ìù éìåç íå÷îá I
I  אמת(אמרו חז"ל טובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר ממאה מלקות והנה אחר החורבןøå÷éá úåëìä óåñ ìéðåìî ä"àøäì.íìåòä
íééç úåçøà øôñá àáåîä íùä éåðéù øãñ çñåðî àéãäì çëåî ïëå
êëá ïéà åàì íàå íù íééåöî íä íà íãà éðá äøùò äìåçä ìà åöá÷úéå åàåáé" :íù àúéàã ,íéìåç I
I  עיקר פרשת שקלים לשום לב איך בעוה"ר אבדנו כל טוב ולא זכינו לשקול בביה"מ ומחציתíåìë
íù úà ïéðùî óåñáìå ,éìåçå äàåôø éðéðòá íéðåù íé÷åñôå úåãî â"é íéøîåàå ,"äìåçä ìò íéîçø åù÷áéå
השקל בא לכפר על נפשותינו ומרדות אחת בלב הוא כמו מאה פעמים ככה וג"כ
úòã ìòå ïåéìòä ïéã úéá úòã ìò ä"á÷ä íéëìîä éëìî êìî úåùøá" :íéøîåàå ÷"øùú úòé÷ú øçàì äìåçä
I קריאתינו
 בתורה עולה מאה פעמים מאה ככר שהוא עשרת אלפי ככר ואז בימי המן חרב הבית ורקíåéäîå éðåìô íù åîù äéä øáë øùà ,äæ äìåç ìù åîù ïéðùîå ïéááñîå ïéøéîîå ïéôéìçî åðà ïåúçúä ã"éá I
 קראו פר' שקלים ועלה עשרת אלפים ככר ומשום הכי,íééçì úåîî åìæî äðúùé êë åîù äðúùð øùàëå åîù äéäé éðåìô íà éë éðåìô åîù àø÷é àì äàìäå äæä I
I דרשותמייתיחת"סבאחדסופר(באדר משמיעים על
) . השקלים היינו גם בשעת החורבן קורין פר' שקליםãåòå ,"'åëå àôøîå äëåøàì äôøðå äôñð áìîå äùåáç äôåøúì äùåðà äëîîå äìòú úàåôøì äìçî äåãîîå
.éìåçå äàåôø éðéðò àåä íìåëá äåùä ãöäù íéôñåð íé÷åñô I
I  לכן נקרא שבת שקלים ע"ש המשקל היינו שישקול מעשיו ויהי' ממארי דחושבנאíéùðå íéùðà úåîù íéðùî åéä àìù úåðåùä úåôå÷úä
ìëá úåøåãä éìåãâ ìë ìöà ìáå÷î äéä êë ïëàå
( )דעת משה. בכ"י וממילא יושפע עלינו שפע שקלים מזהב וכסף נחושתïáåàø" :íù áúëù ,ì"ðä äåàìç í"øäî ú"åùá òîùî ïëå ,äìåçä ééç ìò úîééàîä úéùçåî äðëñ úòùá àìà
I
I
( )עטרת ישועה.בשבת שקלים מסוגל להמשכת פרנסה
éåäã àãáåò àáåî ïë åîëå ."åâäðù åîë úåøôåùáå äøùòáå ïåéìòä ã"á úîëñäá åîù úà åðùå úåîì äèðå äìç
ïéöé÷ä ìë åìë ùîî øùà ãò åîù úà åðùéù íéëñä àì ,ïåøçàä åéìç úà äìç øùà úòá ,ò"éæ ñ"çä ïøî ìöà I
I  חודש אדר הבא לקראתינו מורה על התקופות והבטיחות עליו יתברך על הישועהåòðîð
íéáøù òåãéå .ã"éä ñééå é"øâäì áúë óìà øôñá àúéàãëå ,äùî ÷çöé :íù åì åôéñåä íéðåøçàä íéîéáå
 )תורת.ובטיחות הזה נמשך מקדושת שבת זו שקורין בו פר' שקלים ומברכין בו החודש אדר
I
( אמתøàåáîëå ìåèéå àáé "íùä" úà ìåèéì äöåøä ìë àìå äæ øáãá ÷åñòì éåàø íãà ìë åàì íúòãìù íåùî êëî I
.(ùà éãéøù) ò"éæ áåùèàìæî ìëòî éáø ÷"äøä íùá úéùàøá úùøôá ,íééç íéî øàáá æåò ó÷åúá
התעוררות השקלים באדר שהוא כמו אלול שנתקן לתשובה מאימת הדין כן
I אדר"תמתוךבנו
I
אהבה שימי ניסן ממשמשין ובאין שהוא התחדשות שנותן לבני ישראל שבחר השי
לעסוק בתורה בלי דאגות
( )שפת אמת.להיות עמו וחלקו
I
I
 הנה לעולם,'ויערוך עליו ערך לחם לפני ה
ע"י מצות מחצית השקל וקריאת הפרשה יאיר אלינו מאורו ית' מבחי' אש שלמעלה כי
השלחן קודם למנורה לומר שזבלון עוד קודם
I
I
( )מהר"י ט"ב שקלים.כן סגולת מצוה זו
 ומכל מקום תראה פלא כי קדמה.ליששכר מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו
 שהמנורה הודלקה ביום א' והשלחן עמד,הדלקת המנורה ששה ימים לפני ערך לחם
כדי
לאזניו
'
בחי
מצותה
עיקר
פורים
ענין
להשמיע
שצריך
מגילה
מקרא
של
שמועה
I  להורות נתן כי התלמיד חכם יעסוק בתורה לתקן בחי' שמיעה טרם בא חדש ניסן שבו נגאלו ובו עתידין להגאל וכבר א' שואלין ודורשין, ריקם עד יום השבת ז' למלואים ער"ח ניסןI
אפילו
I  וסוף יערך לחם לפניו ארוחתו ארוחת תמיד ניתן לו מאת המלך שלושים יום וכו' וזה שאמרו חז"ל באחד באדר משמיעין על השקלים לתקן בחי' שמיעה,לחם בילדותו.הכבוד יתבלי"ש
I
'ושורש התיקון לקשר בחי' ראי' ובחי' שמיעה אל אלופו של עולם להיות עיניו תמיד אל ה
I ולשמוע בקולו לדבקה בו יתברך וזהו כי תשא את ראש בנ"י לפקודיהם לחסרונם ופגמם
I
חמשה דברים נחסרו במקדש שני
 יש לומר רמז למה שאמרו חז"ל ה' דברים שהיה בבית שני חסר.המשכן משכן
רא"ש ר"ת ראי' שמיעה ובתוכו אלף ירמוז אל אלופו של עו
I שקלים(לם להיות תוכן ראות העין
I
' עיין שם דדייקו לה מחסרון ה,מבראשון כבמסכתא יומא סוף פרק קמא דף כא ע"ב
 )ייטב פנים.ושמיעת האוזן אל אלופו של עולם ית"ש לעד
 שתיבת "המשכן" קאי על בית ראשון שהיה בו, וכן הוא כאן.( ח,בתיבת ואכבדה )חגי א
I לכן גם עתה בזמן הגלות שאין לנו המצוה הזאת התקנה לזה נתינת הצדקה יותר מכדי
I
 ושרש, ותיבת "משכן" בלא ה' על בית שני שהיו חסירים הה' דברים,ה' דברים ההם
יכולתו כמ"ש וחצי את כספו וגם את המת יחצון אם מנדבת לבו נותן צדקה אף בחצי עשרו
I ( )תפארת שלמה פ' תשא. אזי גם את המת יחצון להציל ממות נפשו ויזכה לחיים ארוכים. המציאות לשני בתי המקדשים ההם היה כלול במלאכת המשכן שעל פי משה רבינו ע"הI
I
I
 © על פי דין תוה"ק אנו אוסרים להעתיק בכל אופן שהוא מאמרים שלמים או חלקם שנדפסו בגליונינו בלי רשות כתב מהמערכתúåøåîù úåéåëæä ìë
I
I
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