
ה"ב

לבוא,הדבש" לעתיד  התורה  ות  דפנימי י  לו הגי שלימות  על  שרומז  ה("  )ב"תשנ'חמשה עשר בשבט

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

com.Gmail@DvashMalchus 0523 770.973.�בזכות נשי�

 המשיח לעול� ועד יחי אדוננו מורנו ורבינו מל

1

 פרשת תרומה
�מי בונה את המקדש

חומרי� אות� אומר משה לבני ישראל� פרשת השבוע פותחת בפרוט החומרי� הנדרשי� לבניית המשכ�
�!והמקדש  אנשי� ונשי� חייבי� בבניית המשכ�–� מציי� כי כל אחד ואחת�הרמב� לתרו� לצור בנייתו

�כ� השתתפו ג� הילדי� הקטני�בתרומות לבניית המש� ואכ�� בי� בגופ� ובי� בממונ�
בו תשרה השכינה� בית גשמי פה בעול�� לבנות בית�!והמקדש מה היא בעצ� מטרת בניית המשכ�

עליו אומר שלמה המל בעת חנוכת בית המקדש� דבר# הלא זהו דבר חידוש מפליא ביותר� הקדושה
�הראשו� �$ להכיל$הגשמית והמוגבלת יכולהה אי� הבריאה� את הקב–� השמי� ושמי השמי� לא יכלכלו

�ודווקא במשכ� כ� יש השראת השכינה� ג� לא בדרגות הנעלות ביותר שלה� כלל
לכאורה יש צור דווקא באנשי� נעלי� ביותר מבחינה רוחנית על מנת להצליח ליצור בית מתאי�� לפי זה

זה�$לה יש� ובפרט שאת תרומות החומרי� מה� יבנה בית  צור לעשות מתו כוונה ואת פעולת הבניה
�אז אי יכול כל אחד להיות שות% לבניית המשכ�� מה שלא מצוי אצל כל אחד ואחת–מתאימה וטהורה

� הדבר אפשרי–תורה&התשובה לכ היא שמכיוו� שבניית המשכ� הייתה לאחר מת�

ה $בקשר מתמיד ע�
תורה פעל&במת�� יחד$ תחתוני�$ו$ וני�עלי$תורה יש לנו אפשרות להוריד קדושה לעול� ולחבר&מאז מת�

לה� בכל מקו� ומצב שיהיה�ה שהיהודי�הקב ממלכת�נבחר להיות� כל אחד מישראל–$ הרי הוא מחובר
� כהני� וגוי קדוש�הרי� ואפילו כשנדמה לעי� ההפ הגמור חס ושלו�� ג� במצבי� בה� אי� הדבר ניכר לעי�

ה&די היא של היהו! נקודת היהדות האמת הפנימית  כפי שפוסק� ורק$� שהוא רוצה לקיי� את רצו�
�הרמב���� יצרו הוא שתקפו� 
לה� א� כ� #הרי הוא חלק ממנו ממש�$בוודאי שכל יהודי שיי לבניית בית

ג� חודש אדר השנה&דבר זה נרמז ג� בימי� בה� חל ראש ג�$ד&ו$ ימי� $ד$ כתוב בגמרא כי האותיות
לו–� גמול דלי��משמעות� מבטא$ רשי�$אול�� מציי� אמנ� מצב של עוני$ דלי�$לכאורה� לתת למי שאי�

לא� עוני במצב קשה הרבה יותר $�גמול רשי�$אז למה
ד$רש$למילה$דל$אלא שההבדל בי� המילה ר$ היא שהדל נכתב באות שתי אותיות כמעט�$והרש באות

ד� זהות המ� מאחורה$ נקודה$יש$ אול� לאות � של היהודי עליה דיברנו� נקודת היהדות�סמלת את נקודה
חס$דל$ג� כשהוא במצב�ה�והיא המקשרת אותו באופ� קבוע לקב �ושלו�&מבחינה רוחנית

לה&לפני מת� של$ תורה הקשר שלנו ולכ� ג� אומר משה לפני�$גר$ראשי תיבות $� גמול רשי�$היה באופ�
לה� אד� שזר למקו� גר הוא–� גר הייתי באר) נכריה�תורה&מת� שמרחיק$ זאת משו� הקשר של משה

זה$ שיי$אותו מלהיות  � נכריה! מלשו� רצו� באר)�אול� ע� זאת הרי הוא� באמת למקו��יש לו קשר 
�גויי�� כלשהוא לרצונות של נכריי�

ש�פוסק הרמב� תורה&מאז מת�� לעומת זאת ��רצונו האמיתי של כל יהודי הוא לעשות כל המצוות
ל� ולהתרחק מ� העבירות לה� רצו� של נכרי&� אר) נכריה�הוא לא שיי כלל �$אלא כולו קשור

# זהב–כל יהודי
הרי אי� הוא� מדוע� א� נתבונ� שוב בתרומות המשכ� נגלה כי הפרט הראשו� המוזכר בפרשה הוא הזהב

ולא את הצור�! יחסיזהב יש לאנשי� בכמות קטנה יותר באופ� מבטא לכאורה לא את מצב התורמי� 
�לצור בניית המשכ� היה צור במעט זהב ביחס לכס% ולנחושת בתרומה !

� בני ישראל– של התורמי� מעלת�אלא שהזהב מבטא את
הרי� בו יש צור בכס%� ג� כפי שהוא פה בעול� הגשמי� תורה כל יהודי&הרי מאז מת�� כפי שראינו קוד�

�הוא עשיר בעצ� �מ� ב� מל � זהב–ומציאותו של היהודי היא הדבר היקר ביותר�ה�לכי המלכי� הקבלמל
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לה� משו� כ מתחילה התורה בזהב � ג� בהיותו למטה� בא מהעובדה שהיהודי$ ללמדנו שהכח לעשות משכ�
ל �$זהב$והוא בדרגת��עליוני��הרי הוא מקושר ושיי

 בתורה שכל יהודי צרי להיות בעשירותה פוסק�הרי הלימוד הראשו� הנלמד מכ הוא שהקב� א� כ
העובדה� אלא שיש לו את העושר בפועל� ולא רק שהוא צרי להיות עשיר� ה� ברוחניות וה� בגשמיות!$זהב$ 

ה� שלא תמיד רואי� זאת בגשמיות היא ודווקא אז יש ריבוי� רוצה שהדבר יתגלה דווקא על ידי עבודתנו$ כי
מ��ושפע ואת  �החושיתרו� האור הבא�

� כשכבר נגמרו כל ההכנות לקראת משיח� בדור האחרו� לגלות והראשו� לגאולה–כל זאת שיי בפרט היו�
וג� עשיר� בלימוד תורה וקיו� מצוות–עשיר בדעת� ולכ� כל יהודי צרי להשתדל להיות עשיר בפועל

והרי בקרוב מאוד� בה והידור קיו� מצוות מתו הרח–בגשמיות כדי שיוכל לנצל עושר גשמי זה לרוחניות 
�נצטר להשתמש בכס% וזהב לבית המקדש השלישי

 אי� מזל לישראל
�על פי זה נבי� ג� את הקשר בי� פרשת תרומה לחודש אדר

ש�על חודש אדר אומרי� חז � בריא מזלו�ל�ה��אי� מזל לישראל�והרי  של ישראל למזל$ קשר$אלא שבעניי�
� מצבי�(יש 

�ולמזלות אי� כלל שליטה עליה�� ישראל ה� מעל המזל�מצד שורש נפש�
של� נשמה בגו% בעול� הטבעי� כשיהודי פה בעול� כיוו� שביכולתו� אי� מזל לישראל�ג� אז הוא במצב

�מצוות ומעשי� טובי�  בתפילה ובזכויות רוחניות–לשנות את מזלו על ידי שהוא מעורר כח עליו� יותר !
ל� אי� מזל לישראל�ה� ג� ללא כל השתדלות� מעצמו� בריא�ובחודש אדר המזל הוא  מזל–+ִי��הופ

� מזל�הרי הוא� הביטול של היהודי וחיבורו לאלוקות מצד שורש נפשו� ה+ִי�–שמשמעותו��לישראל–
עד כדי הוא מורגש במוחש אפילו� ומשפיע ליהודי מזל וברכה� יורד מלמעלה לעולמנו הגשמי–מלשו� נוזל

כמו שכתוב בגמרא שמי שיש לו די� ע� נכרי שידחה� עד שאפילו מי שאינו יהודי חש בזאת� עול� הגשמיב
�זאת לחודש אדר כי אז מזלו גובר

 שליהודי כא� למטה בעול� יש את אותו–ג� בנדבת ועשיית המשכ� שבפרשת תרומה מורגש אותו כח
�ה�וקשור תמיד לקב� זהב�הוא נשאר� שיש לו למעלה$ מזל$

�משנכנס אדר�� 
כ משנכנס אדר� כש� שמשנכס אב ממעטי� בשמחה�כעת אפשר ג� להבי� מדוע משווי� בגמרא את

� מרבי� בשמחה�אב ובפרט� לכאורה הרי זה ממעט מהשמחה כשמזכירי� את שמחת אדר כהקבלה לחודש
�בסוגיה שעוסקת בתשעה באב� שעניי� זה מופיע במסכת תענית

ג הרי הוא� ג� כזה שמסתיר על אלוקות� דולה של היהודי היא בידיעה שבכל מקו� ומצבאלא ששמחתו הכי
של�ה�קשור לקב אב�והחידוש בכ הוא שאפילו במצב בכוחו של חודש אדר� מצב של חוש בעול���חודש

 כי ג� הדברי�� אלא א% מרבה אותה� דבר זה לא רק שלא ממעט בשמחה� להפו אותו לטוב!$בריא מזלו$ 
�העצובי� הופכי� לשמחה ומרבי� אותה עוד יותר

שמחה� הוא חי חיי� שמחי�–כשאד� שמח� תכונת השמחה שהיא פועלת וחודרת בכל עניני האד�
ושמחה זו מכניסה� והוא משמח ג� אחרי� בסביבתו� וכל כל מה שבא איתו במגע� שפועלת על כל מעשיו

שר–יותר הצלחה בכל פעולותיו וכל חייו  �ואי� במוחש כפי
על� ב� עול� הבא�נוס% לכ שעל ידי שמחה נעשי�� כלומר  אנשי� שאליהו,כפי הסיפור המובא בגמרא

ג��!הנביא הצביע עליה� כבני עול� הבא משו� שה� שמחו ושימחו אחרי� � ב� עול� הזה�הוא נעשה
�שחייו בעול� הזה ה� חיי� אמיתיי� שמחי� ומוצלחי� יותר� אמיתי
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���#מרבי� בשמחה
צרי לשאוב מיד� ועל פי הידוע שלפתיחת הדבר כח מיוחד� הרי בעמדנו בפתיחת חודש אדר� על פי כל זה

על ידי זה שמיד כל אחד ואחת� להרבות בכל ענייני שמחה�! משנכנס אדר �כוחות מהפתיחה והכניסה 
 באופ�� רבות בדברי� המשמחי� להשתדל בכל האופני� להוסי% ולה–מקבל החלטות טובות ומביא� לפועל 

�שלכידוע ששלמות עניי� השמחה היא וה� בנוגע לשמח את הזולת� ה� בנוגע אליו בעצמו��מוסי% והול
�דווקא ביחד ע� הזולת!

 על אחת–וכל המרבה הרי זה משובח� שכל המקדי� הרי זה משובח� ועל פי הכלל בכל ענייני טוב וקדושה
ל באופ� שבכל יו� מתווס% עוד יותר בשמחה לגבי הימי�� שמחהיהיות בנוגע לעניינכמה וכמה שכ צרי

�שלפניו
�כנאמר� על ידי הוספה בלימוד התורה� ראשית כמוב� ה� לב$ פקודי  ובפרט לימוד–� ישרי� משמחי

 שעל ידי כ מתווס% בשמחה בפשטות ג� בענייני�� וכ� על ידי קיו� המצוות בהידור� פנימיות התורה
הבעל יוס%� כאשר מתחילי� מבני הבית� לשמח את הזולת� יש להוסי% בשמחה כפשוטה� ואכ�� גשמיי�

�וכ� הלאה� המשמחי� אות��הורי� יוסיפו בלשמח את ילדיה� בענייני� בלשמח את אשתו
ובעיקר לפרו) את הגדרי� של הרגע האחרו�� שההוספה בשמחה תפרו) כבר את כל הגדרי�� ויהי רצו�

ובפרט מתו� שבאה על ידי מעשינו ועבודתנו בכלל� שזה יעשה כבר הרגע הראשו� של הגאולה�תבגלו
�שבזכות� תבוא הגאולה� על ידי עבודת� של נשי� צדקניות בישראל–ובמיוחד� שמחה

B

� ההוראות לפועל שמביא הרבי בשיחה&� המעשה הוא העיקר
 מתחיל מעשירות ברוחניות ועד ג� עשירות–� להיות עשיר בפועל בכל הענייניהשתדלל

�כדי שיוכל לקיי� תורה ומצוות במנוחת הנפש ומנוחת הגו% בגשמיות!
כולל ג� על ידי נתינה לצדקה לבנות $� נצל את העשירות כדי לעשות מהבית הפרטי משכ� להל

�בית הכנסת ובית המדרש
� אנשי� נשי� וט%–ותיו התכונ� להשתת% בבניית בית המקדש השלישי על ידי נדבל

בבני� בעצמו� חודש&הוסי% ולהרבות בשמחה עוד ועוד מיו� ליו� בחודש אדר החל מראשל
ובפרט על ידי� לכל לראש על ידי לימוד התורה וקיו� המצוות בהידור� בזולת ובסביבתו� ביתו

� וכ� על יד דברי� המשמחי� בפשטות�מצוות תפילי�

!מדברי הרבי בשיחהציטוט  מה משמח יהודי
 אפילו למטה– שבכל מצב בו הוא נמצא בשעה שיודע� השמחה הכי גדולה שיכולה להיות אצל יהודי היא

שכ� אפילו כפי שנמצא למטה�ה�הוא קשור לקב� בעול� שבחיצוניות נראה כהעל� והסתר על אלוקות� מטה
�ה�של מל מלכי המלכי� הקב� בנו יחידו�הוא� נשמה בגו%


