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בסייעתא דשמיא נקרא השבת הקרובה את הפרשה 
החותמת את ספר שמות, ספר הגלות והגאולה הספר 
הפותח בירידת עם ישראל למצרים ומסיים בהקמת המשכן 

 והשראת השכינה על עם ישראל. 

לא ניתן לתאר ולשער את גודל השמחה שהיה לעם ישראל, 
גדולה ועמוקה, עם  שכן החרטה על חטא העגל היתה

ישראל הבין שהוא נכשל בעוון קשה וחמור, והם התחרטו 
על כך מעומק הלב, וסוף סוף זכו לשמוע את המשפט 
"סלחתי כדבריך" והראיה לכך היא בניית "משכן העדות" 

 עדות היא לישראל שנמחל להם חטא העגל.

אבל מגלה לנו רש"י הקדוש שהיתה אז בסיום בניית המשכן 
נחומא, קטנה, רש"י מביא את דברי המדרש תדרמה לא 

שלא היו יכולין להקימו )את המשכן(, ולפי שלא עשה : וז"ל
משה שום מלאכה במשכן, הניח לו הקדוש ברוך הוא 
הקמתו, שלא היה יכול להקימו שום אדם מחמת כובד 
הקרשים, שאין כח באדם לזקפן, ומשה העמידו. אמר משה 

ר הקמתו על ידי אדם, אמר לפני הקדוש ברוך הוא איך אפש
לו עסוק אתה בידך נראה כמקימו, והוא נזקף וקם מאליו, 

 ליו", עכ"ל.וזהו שנאמר הוקם המשכן, הוקם מא

סיימו את כבר בכ"ה לחודש כסלו והיינו, עם ישראל 
מלאכת המשכן וכליו, אבל לא היו יכולים להקים את 

כל קרש היה בגובה מחמת כובדם של הקרשים,  המשכן
כח לאף אחד את השה מטרים ומצופה זהב, ולא היה חמ
 .להעמידם, וכך היו מונחים עד ר"ח ניסן כדי

ניסן עמדה לעם ישראל זכות אבות, ואמר לו  אש חודשבר
הקב"ה למשה כעת אתה יכול להקים את המשכן. הלך משה 
רבנו כדי להקים את המשכן, ובאו כמה אנשים והציעו את 

אינו זקוק לעזרה. והיו ליצני עזרתם אך הוא סירב ואמר ש
דתן ואבירם, בטוחים שמשה רבנו לא יצליח בדבר,  –העדה 

וקיבצו את כל העדה לבוא ולראות כיצד משה נכשל 
בהקמת הקרשים, ורצו לביישו ברבים. והנה, כל עם ישראל 
רואים את משה רבנו עומד ליד הקרשים, אומר "ויהי 

הוא מתרומם נועם", ומושיט את ידו ורק נוגע בקרש ו
מאליו )והיה נס בתוך נס שכן הקרש הראשון עמד ללא 
תמיכה וחיבור מהקרש שלאחריו(, וכך השני והשלישי עד 
שכל המשכן עמד על תילו, וכל זה נגד הטבע, שכן מלאכה 

 ם.שכזו מצריכה עבודה משותפת של כמה אנשי

 הלווים היו במדבר המסעות בכל: לשאול יש אלא שלכאורה
 להם שהיה מצינו ולא, אותו ומקימים המשכן את פורקים

 היו שלא הזאת בעת נשתנה ומה, בקלות בנוהו אלא, קשה
 ?להקימו יכולים

, שבודאי שיכלו ישראל בפרשתינו ק"הזוה אומר אלא
להקים את המשכן בידיהם, על אף הכובד הרב של הקרשים 
בגלל ציפוי הזהב שעליהם, אולם יבואו כמה אנשים חזקים 

רב, וירימו אותם. אולם כל המניעה נבעה מחמת  בעלי כח
הסטרא אחרא שהתלבשה על הקרשים ומנע מהם להרימם, 
אולם כשבא משה רבינו ואמר "לשם יחוד קוב"ה ... ויהי 
נעם", סילק את הסטרא אחרא למקום הנקרא "נקב העפר" 
ורק אז יכלו להקים את המשכן. לכן בפעמים הבאות כבר 

 ולהקים את המשכן. יכלו כל ישראל להרים 

מכאן נלמד את מעלת אמירת "לשם יחוד" לפני כל מצוה 
ומצוה, אשר על ידי אמירה זו מסלק את הסטרא אחרא, 

שאם מזכיר על כל  )דף נא:(דברי הזוה"ק בפרשת תזריע וכ
מעשה מצוה שעושה את שמו של הקב"ה, מיד הסטרא 
אחרא מסתלקת, ואין לה רשות לינק ולקחת לעצמה 

ח רו בשער א"זיע י"האר רבינו המצוה. וכתבממעשה 
 מצוה איזו יעשה שהאדם וקודם: "ל"וז (ב"ע ב"דף י) שדוהק
 בדחילו ושכינתיה ה"דקב שמא ליחדא, יאמר צדקה או

 ה"י שם לחבר ויכוין, ישראל כל בשם ודחילו ורחימו ורחימו
". ושכינתיה ה"קב שהם ה"ו שם עם ורחימו דחילו שהם

 .כ"ע

הרבי רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע בספרו  וכתב הרה"ק
: בכל הדברים שבעולם הן בתורה הן )אות ד'(צעטיל קטן 

בתפילה הן במצוות מעשיות ירגיל עצמו לומר: הריני עושה 
זאת לשם יחוד קוב"ה ושכינתיה לעשות נחת רוח להבורא 
ית"ש, וירגיל עצמו לומר זאת בתוכיות הלב ובהמשך הזמן 

 באמירה זו. ע"כ.  ירגיש הארה גדולה

לא עלינו אדם הולך להלוית המת יאמר: לשם יחוד קוב"ה 
ושכינתיה, הריני הולך לקיים מצות "לויית המת" לעשות 
נחת רוח לבורא יתברך שמו, כמו שכתוב בתורה "והלכת 

מה הקב"ה קבר מתים אף  )יד.(בדרכיו" ודרשו חז"ל בסוטה 
 אתה קבור מתים". 

מר בכוונה: לשם יחוד קוב"ה כמו כן הולך לחתונה יא
 ושכינתיה, הריני הולך לקיים המצוה לשמח חתן וכלה.  

בשם  )אות רפ"ז(בזה יש לבאר מה שהביא בספר אלף כתב 
הרב בעל שאילת יעקב, שמקובל בשם גדולים, למי שקשה 
לו למצוא זיווגו ילמד בעיון מסכת כתובות ומסוגל שיהיה 

 חתן. ע"כ. 

ולכאורה מה הסיבה שלימוד מסכת כתובות סגולה לזיווג, 
אם הסיבה בגלל שמסכת כתובות עוסקת בענייני נישואין 
היה צריך לומר גם על מסכת קידושין שעוסקת בענייני 

 נישואין. 
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אולם נראה לומר על פי מה שכתב החיד"א בספר נחל 
 , שהרווק שולט בו שר עמלק,ד', י"ד( )על מגילת אסתראשכול 

 –שנושא אישה מכניעו. ולכן נאמר "מצא אישה"  ל ידיוע
שהוא גימטריא שר  "מצא"שנושא אישה מכניע  ל ידישע

נמצא שכל זמן שהבחור הוא רווק הוא כפוף  עמלק. ע"כ.
ונשלט על ידי שר עמלק )ולכן יום פורים מסוגל להתפלל בו 

 על הזיווגים כיון שביום זה נמחה שמו של עמלק(.

ענין שמחת חתן וכלה הוא היחוד של קוב"ה ויש לפרש, ש
ושכינתיה, שכשם שיש ייחוד למטה בין החתן והכלה כך יש 
יחוד למעלה בין קוב"ה ושכינתיה, ולכן עמלק כל זמן שהוא 

השם שלם, היינו הוא מפריד בין י"ה לו"ה, וחסר קיים אין 
 ביחוד השלם, ולכן הוא מעכב את שידוכו של האדם. 

ן יש צורך להכניע את שרו של עמלק, ממילא כדי להתחת
ובשביל כך מוטל עלינו להשלים את שמו של הקב"ה, אולם 
בשביל להשלים את שמו יש צורך ללמוד את כל הש"ס 

אולם כשלומד מסכת כתובות שכתב בצוואת רבי כולו, 
: מסכת כתובות כולל כל )אות כ"ה(שעפטל בן השל"ה הקדוש 

 כניע את שרו של עמלק. התלמוד. ע"כ. ממילא על ידי זה מ

ובדרך רמז מסכת כתובות פותחת במשנה: "בתולה נשאת 
ליום הרביעי", היינו עניני נישואין כאן למטה. ומסיימת: 
"עתידין אילני סרק שבארץ ישראל להוציא פירות" בענייני 

 הגאולה העתידה שיהיה היחוד השלם גם למעלה.

בנה בכוונה אגב יש סגולה נוספת לזיווג והיא לברך את הל
כיון שהמשנה הפותחת את מסכת כתובות: מחה, ובש

 "בתולה נשאלת ליום הרביעי" היא ראשי תיבות: לבנה. 

נסיים בדברי הלצה לכבוד חודש אדר שבא עלינו לטובה, 
 ראשיה כשמורנו ורבינו רבי עובדיה יוסף זצוק"ל כיהן כרב

גורן,  הרב האשכנזי עמיתו אביב, לצד-העיר תל של הספרדי
שאלה הלכתית קשה:  הארץ, ובפיו עם יהודי יואל ניגש
ו ל לתת אני רשאי אם בביתי, והסתפקתי חתול אני מגדל

 שש שעות? "שחור להמתין בשר, מבלי אכילת חלב אחרי
 האיש " השיבןמעושה "לב מרן ברצינות " חקרןלב או אוה

 על מרן הרב, "אם כך" הצביע של מהתעניינותו מיד, מתלהב
 גורן". הרב את האשכנזי "תשאל הרב של משרדו

 

 ראש חודש אדר:

רוא ספר תהילים בראש חודש סגולה גדולה לק
 אדר )הקדמת מעם לועז בשם המהרח"ו( 

 חודש אדר:

א. כתב בספה"ק צמח צדיק )חודש אדר דף 
כג:(: "משנכנס אדר מרבין בשמחה", כי אדר 
הוא החודש הי"ב, וי"ב פעמים חודש גימטריא ג' 
אלפים תשמ"ד, שהם הי"ג מכילין דרחמי, לכל 

ה שאמר זקני סטר ד' פעמים תתקל"ו כידוע. וז
מוהר"מ זצ"ל )האהבת שלום( כי אד"ר ר"ת 
רעוא דרעוא אשתכח, והמן הרשע רצה לגזול 
החסדים מחודש זה. ע"כ. הרי שבחודש זה 

 נפתחים שערי רצון, והתפילה מתקבלת.    

ב. כתב בספה"ק שם משמואל )פרשת ויקהל, 
תרע"ט( וזל: כן בכל שנה בחודש אדר שקודם 

ים התעוררות חדשה בלב ניסן, נותנים מן השמ
ישראל, אפילו לאותם שהיו בכל השנה בבחינת 
שינה, וכמו שהגיד כ"ק אבי האדמו"ר 
זצללה"ה: אדר קודם ניסן הוא כעין אלול קודם 

 תשרי.  

ג. כתב החידושי הרי"ם )עה"ת ענייני חודש 
לה תשוקה ר נתעורר למעדאדר(: כי בכל חודש א

מלשון "דירה", אדר" "לישראל, וזהו פירוש שם 
משל למלך שאמר  :כדאיתא במדרש תרומה

לחתנו טובה זו עשה לי, בכל מקום שאתם 
הולכים קיטון אחד עשה לי ואדור אצלכם. 

חודש של גאולה, נתעורר  -וטרם שבא ניסן 
חודש מקודם אותו תשוקה שהיה אז טרם גמר 
המשכן, ובכן צריך איש ישראל להתעורר בלבו 
תשוקה בוערת להתנדב כל עצמו חיותו והונו 
להשי"ת, שישתוקק מאוד שנזכה לעבוד לפניו 

 יתברך שמו בכל לב נפש. 

ד. בספה"ק דברי שמואל להרה"ק רבי שמואל 
ג זי"ע )פרשת זכור ד"ה שמעלקא מניקלשבור

וזהו( כתב לפרש דברי חז"ל )תענית כט.( "האי 
מאן דאית ליה דינא בהדי נכרי ליצא נפשיה 
באדר", וז"ל: בהדי נכרי היינו עם היצר הרע 
הנקרא נכרי, ובחודש הזה מסוגל לילך נגדו. 

 עכ"ל. 

: כתב חודש המסוגל לטהרת המחשבהה. 
( לבאר בספה"ק מעגלי צדק )דף קיט. "ה ועו

מאמרם ז"ל )ביצה טו:( הרוצה שייתקיימו 
נכסיו יטע בהם אדר. וז"ל: דבכל שנה אף שאדם 
רוצה לטהר מחשבותיו אין לו הצלחה כל כך, כי 
במעט קט נטרד מחשבות חיצוניות. אבל חודש 
אדר מסוגל לזה לטהר לבבות, והענין כי אז היה 
כן בימי הפורים שקיימו וקבלו בלב שלם, וכמו 

וכל לפעול עתה שהמחשבות טובות יעשו כן נ
רושם בנו ונצליח בהם שלא ימוט לעולם, והיינו 

שנכסין  "הרוצה שיצליחו נכסיו" הם המחשבות
   מכל, "יטע בהן" נטיעות טובות בחודש "אדר". 

: כתוב בספרים הקדושים שב' אדרים ב' אדרים
הוא גימטריא קדו"ש, והיינו בשנה מעוברת יש 

 לדרגה של קדוש.  מסוגלות להגיע 
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