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ויקהל פקודיפרשת
�פקודי�ו� ויקהל�

ולפעמי���יחד באותה שבת שתיה�את כאשר קוראי��ות ויקהל ופקודי נקראות לפעמי� מחוברותיפרש
העניי� מיוחד מכ שה� נקראות ג� נפרדות אנו למדי�� נפרדות �� בעבודת

חז�חנית שלו העבודה הרו–שתי פרשיות אלו עוסקות בעבודת האד� בעול� אני�ל� המתבטאת במאמר
ה–� נבראתי לשמש את קוני לפעול ג� בכל עניני העול� כמו כ� עליוו�� תפקידי הוא לעשות את רצו�

של� אופני�$אול� בעבודה זו עצמה ישנ�� שישמשו את קונ� כל הקהלה ואיסו%–� ויקהל�באופ� של
של� הפרטי� לנקודה אחת �ת הפרטי� אחד לאחד ספיר–� פקודי�ובאופ�

ה של לגלות–�ויקהל�שלהעבודעל ידי  פועלי���לשמש את קונ��בכל עניני העול� את העבודה הכללית
�ישראל על ידי אהבת ישראל& בבני את האחדות ועל אחת כמה וכמהת עניי� האחדות בכל ענייני העול�א

� לכול���כללית�ה� המשותפתודהשמגלי� את הנקכ על ידי
לאחר העבודה הכללית�היא גילוי החידוש המיוחד בכל פרט��ויקהל�הבאה לאחר��פקודי�ודת עב

�בעניינו הפרטי עובד את קונוו�המיוחד שבומנצל את אי כל אחד��המאחדת את כל הפרטי�
כיימכ שפרש עלות אלו באות ג� בנפרד אנו למדי�  אי� צור לחכות לשלמות עבודת כל פרט בפני עצמו

ה–�מנת לבצע את העבודה של ויקהל וב לגלות את  שכ� ג� עבודה��ישראל&בניאחדות הכללית בבריאה
� זו היא שלמות בפני עצמהכללית

 מחצית השקל בלבד
–� שקלי��נקראת פרשת ויקהל באותה שבת בה קוראי� בתורה את פרשת� ברוב השני� המעוברות

היא למעשה קטע קצר� שקלי��פרשת� סביב חודש אדרהראשונה מארבעת הפרשיות המיוחדות הנקראות
תשא בה אנו קוראי� על הציווי לתת את תרומת מחצית השקל לצור קרבנות הציבור&מתחילת פרשת כי
� שהוקרבו במקדש

זה�לפרשת שקלי� בה אנו מוצאי� את הציווי� האחדותשהוא–יש קשר הדוק בי� המסר מפרשת ויקהל
� יתנו��לה� השקלעשרי� גרה  לכאורה פשוט יותר� צרי להבי�� א כדי להבי� זאת���מחצית השקל תרומה

)למה כתוב בתורה שצרי דווקא לתת מחצית מעשרי��' עשר גרה�היה לומר שצרי לתת 
�ישראל&ות זה מלמדנו על העניי� של אחד–� מחצית השקל�אלא שכאשר מדגישי� את העניי� של

ל� בלבד� מחצית�הוא כל יהודי בפני עצמו הרי � עליו להתאחד ע� יהודי שני� שקל הקודש�ועל מנת להיות
שיש להתאחד ע� כל אלא� ולא די בהתאחדות ע� יהודי אחד נוס%� יוצרי� שקל של�יחדשניה�רקרשאכ

�עד להתאחדות הע� כולו� ישראל&אחד ואחד מבני
ר הזק��כפי שכותב האדמו�ה� חלק מהקב–� חלק אלוקה ממעל ממש�ישראל הרי הוא&כל אחד ואחת מבני

מ� תופסי��וישנו כלל שכאשר� בספר התניא –� עצ��כיוו� שהוא� תופסי� למעשה בכולו–� עצ��בחלק
כ�� אחדות אחת פשוטה מהה�ישראל ה� מציאות אחת מצד זה שה� חלק מהקב&כל בני� א� ��עצ�� חלק

רק� ואהבת לרע כמו�מצוות� משו� כ &אלא לכל אחד ואחד מבני� ליהודי שמכירי� וקרוב אלינוהיא לא
מה� וי תבלוג� יהודי שנמצא בקצ� ישראל ממש �כולנו מציאות אחת ממש� שלנו� שקל�שהרי הוא חלק
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� בלתי רצויג� במקרה שיש אצל חבר משהווכ הרי הדר היעילה ביותר לתק� זאת היא� ויש להוכיחו על
�באהבת ישראל� נוע� ובדרכי שלו�על ידי שמשפיעי� עליו בדרכי 

ה�היהודי והקב
בי� ישראל&בעול� ובבני� ויקהל� את האחדות לפעולכדי �ה�נו לבי� הקבינצרי להתחיל ע� האחדות

לה� עשרי� גרה השקל�על הפסוק ששאלנו זו ג� תשובה נוספת לשאלה כל���מחצית השקל תרומה  שהרי
� כביכול�ה�והקב� ולכ� כל יהודי הוא רק חצי� דבר אחד ממשעד שה��ה בתכלית�יהודי מאוחד ע� הקב

וכל� הוא כמו עשר גרה– ספירות כדי לברוא את העול� בעשר� התלבש�ש–ה� ולכ� הקב�הוא החצי השני
 הוא–� שה� כוחותיו הנפשיי� של האד�� דעת וכו� בינה� חכמה� כוחות הנפש מעשרהכלול� יהודי ויהודי

לעדווקאו� ג� עשר �שקל של�� שקל הקודש–� עשרי� גרה�ל ידי איחוד� יחד הרי ה� נעשי�
�ואנו רואי� התאחדות זאת בכל יו� ויו� מחדש

מודה�הוא לומר� עוד לפני שהוא מספיק אפילו לחשוב� הדבר הראשו� שיהודי עושה מיד כשהוא מתעורר
שבאמירה זו יש את �� אני עוד לפני עשייה היא מציאות הבאהה�ההתאחדות המוחלטת ע� הקבהעובדה

�ועבודה כל שהיא
���מודה�כאשר המילה הראשונה היא�שמתחיל ע� עניי� ההודאה��מודה אני לפני�וזהו ג� הדיוק בנוסח

ה&� אני לפני�ולא ע� ואי�� הוא דבר פשוט��אני לפני��� שמכיוו� שזה שכל יהודי מאוחד בתכלית ע�
להודות��מודה�–מקדימי� ומדגישי� רק את העבודה הנדרשת מאתנו� מתחילי�לכ�� צור להדגיש זאת

� מאוחד אית בתכלית–� אני לפני�ואחר כ בא ג� מה שכבר ברור לנו �� לה
ה ��מיד כשניעור משנתו�הבא��המרמז על עבודה כללית��ויקהל�כמו�היא עניי� כללי� ההתאחדות ע�

ה �יו� כולהומהווה את ההקדמה לעבודת
� ישני����ג� את מה שמגדיר הרמבובאותו עניי� יש להוסי%��הנתפסי� להבלי אלו שה�–� בהבלי הזמ�

ואי מתחילי�� שג� משינה זו יש להתעורר� לפעול את פעולת� ושליחות� בעול�העול� הזה במקו�
חלק אלוקה ממעל�שהרי אנחנו�ה�על ידי שזוכרי� שאנחנו דבר אחד ממש ע� הקב) להתעורר ממנה

�'ממש

 דרגות בצדקה
שהרי בנתינת הצדקה יש כמה� שיש להוסי% בנתינת הצדקה�ההוראה לפועל הנלמדת מפרשת שקלי� היא

בה� דרגות כ���כל אשר לאיש יית� בעד נפשו�ועד חומש� מעשר� ותמיד נית� להוסי%  בכל דרגת נתינת� א�
עעדיי�� צדקה בה אנו מצויי� וההחלטה וההתחלה בנוגע להוספה שתהיה� ולתת עוד יותר�כל נית� להוסי%

�על ידי נתינת מאכל ומשקה וכיוצא בזה� התחלה באופ� המותר בשבת� עוד בשבת זו
�המדברת על נתינת מחצית השקל לצור קרבנות ציבור� ג� על אופ� הנתינה יש לנו הוראה מפרשת שקלי�

לה�על הפסוק ש�רש האדמומפ�� אד� כי יקריב מכ� קרב� � משמע–א� אד� רוצה להקריבר הזק�
ה לה�) מה עליו לעשות�� להתקרב אל לה–� מכ�� לתת–��מכ� קרב� את�� לתת מעצמו וממציאותו לתת
��כל מציאותו לה
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כל�שנתינת הצדקה וגמ� ומזה מובנת ההוראה למעשה בפועל ח צריכה להיות באופ� שמכניס בנתינה זו את
נ בפ� פשועשר כוחות כל� להכניס�אלא� ועללא רק לתת כ� כולו&בזה את � לדבר עלכ ולהיות� לחשוב על

ישראל לאר( ישראל בגאולה&ה את הצדקה שלו ויקב( את כל בני�ואז יעשה הקב� נתו� לזה לגמרי
�ב�תשנ�ה�פ שיחת ויקהל�ע���קהל גדול ישובו הנה�האמיתית והשלמה 

B

"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-íì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³îêþîíí  

•ññð³¾íñêþ¾− ³ëíêë  ,ñë³ −îî®šë ê®ôòí −ðîí−ñ óè.
•ñîòîš ö−ëñ îò−ë ³îðìêí ³ê ñî¼õ ,þôîêî î³ò¾ô þî¼−ò¾ ¼èþô ñìí

"−òê íðîô "þšîëë.
•ñô þþî¼³í"öôïí −ñëí "ñîëší ó¼ ¾ôô šñì îòê¾ ³¼ð"í.

•ñíšð®í ³ò−³òë ¹−½îí ñ¾ öõîêë "¾−êñ þ¾ê ñ×î¾õò ð¼ë ö³−− "–
− ñ¼ ³ë¾ë ðî¼ íïë ñ−ì³íñîíš¾ôî ñ×êô ³ò−³ò −ð,íšð®í ³ò−³òëî

íñ¾õòí ³îìî× þ¾¼ ñ× ³ê ½−ò×.

... ³î−îñèí ±îë−š öôï ¼−èí ב–י הרבימדבר� ��בלתי מוגה�ג�
 רואי� במיוחד בשני� האחרונות כשנוכחי� אי נעשה בעול�–� ויקהל�הדגשה מיוחדת לעבודה זו של

ועליה שהיא� כאשר ישנו קיבו( גלויות של היהודי� מכל העול� שעולי� לאר( הקודש–כפשוטו� ויקהל�
זה&באי� וב� ערו לכל העליות שהיו בדורות שלפני  א% שנשארה מדינה אחת או שתי מדינות�רחמי�ובחסד

� מדינות העול�כל מדינות העול� על שברוב ובוודאי ישפיע המצב�אשעדיי� צריכי� לברוח מש� בהיחב
זו� ואכ�+*שמכול� ממש יצאו ויבואו לארצנו הקדושה מתו מנוחת הנפש ומנוחת הגו% זמ� קצר לאחר שיחה

מ�מ�של הרבי מה ה,�תימ� וסוריההותרה היציאה ג� גואל�ויקהל משה�ועד שעומדי� כבר בגמר ושלימות
 שבמש זמ� הגלות לא עלו– רבותינו נשיאינומ ומתחיל��את כל עדת בני ישראל� ראשו� הוא גואל אחרו�

�ג� לא לביקור בלבד�לאר( ישראל��שלו  לא– ישראל לאר(,הרבי הקוד�*+ר�אדמוק מורי חמי�כנסיעתו
� רוסיה�*שביציאתו ממדינה ההיא� כפי שהסביר בעצמו במכתבו הידוע�אלא� ישראל� ביקור באר(הייתה לש

ולכ� ברצונו לבקר� ניטלה ממנו האפשרות לבקר בהיכלי קודש ציוני הוד כבוד אבותיו נשיאי החסידות
� כנפות האר(מכל ארבע� גמר ושלמות קיבו( גלויות של כל בני ישראלעד��במקומות הקודש באר( הקודש

�בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו


