
מתעוררת  הדילמה  קל.  זה  לרע  טוב  בין  לבחור 
כאשר צריכים לבחור בין טוב לטוב.

 כיצד נדע איזו מהאפשרויות הטובות היא הטובה 
באמת?

איך נדע לבחור נכון?
>>

פרשת ויקהל-פקודי

ב"ה
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מקור 1   חומש שמות, פרק ל"ה פסוקים כ"א-כ"ט
ֶאת־ ֵהִביאּו  אֹתוֹ  רּוחוֹ  ָנְדָבה  ר  ֲאשֶׁ ְוכֹל  ִלּבוֹ  ר־ְנשָׂאוֹ  ֲאשֶׁ ל־ִאיׁש  כָּ בֹאּו  ַויָּ
בֹאּו  ַויָּ ֶדׁש׃  ַהקֹּ ּוְלִבְגֵדי  ּוְלָכל־ֲעבָֹדתוֹ  מוֵֹעד  אֶֹהל  ִלְמֶלאֶכת  ה'  רּוַמת  תְּ
ִלי  ל־כְּ ַעת ְוכּוָמז כָּ ל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח ָוֶנֶזם ְוַטבַּ ים כֹּ שִׁ ים ַעל־ַהנָּ ָהֲאָנשִׁ
ִאּתוֹ  ר־ִנְמָצא  ֲאשֶׁ ְוָכל־ִאיׁש  ַלה'׃  ָזָהב  נּוַפת  תְּ ֵהִניף  ר  ֲאשֶׁ ְוָכל־ִאיׁש  ָזָהב 
ְועֹרֹת  ִמים  ְמָאדָּ ֵאיִלם  ְועֹרֹת  ים  ְוִעזִּ ׁש  ְושֵׁ ִני  שָׁ ְותוַֹלַעת  ָמן  ְוַאְרגָּ ֵכֶלת  תְּ
ה'  רּוַמת  תְּ ֵאת  ֵהִביאּו  ת  ּוְנחֹשֶׁ ֶסף  כֶּ רּוַמת  תְּ ל־ֵמִרים  כָּ ֵהִביאּו׃  ים  ָחשִׁ תְּ
ְוָכל־ ֵהִביאּו׃  ָהֲעבָֹדה  ְלָכל־ְמֶלאֶכת  ים  טִּ שִׁ ֲעֵצי  ִאּתוֹ  ִנְמָצא  ר  ֲאשֶׁ ְוכֹל 
ָמן  ְוֶאת־ָהַאְרגָּ ֵכֶלת  ֶאת־ַהתְּ ַמְטֶוה  ִביאּו  ַויָּ ָטוּו  ָיֶדיָה  בְּ ַחְכַמת־ֵלב  ה  ִאשָּׁ
ָחְכָמה  ן אָֹתָנה בְּ ר ָנשָׂא ִלבָּ ים ֲאשֶׁ שִׁ ׁש׃ ְוָכל־ַהנָּ ִני ְוֶאת־ַהשֵּׁ ֶאת־ּתוַֹלַעת ַהשָּׁ
ִאים  לֻּ ַהמִּ ַאְבֵני  ְוֵאת  ַהם  ַהשֹּׁ ַאְבֵני  ֵאת  ֵהִביאּו  שִִׂאם  ְוַהנְּ ים׃  ֶאת־ָהִעזִּ ָטוּו 
ָחה ְוִלְקטֶֹרת  שְׁ ֶמן ַהמִּ ֶמן ְלָמאוֹר ּוְלשֶׁ שֶׂם ְוֶאת־ַהשָּׁ ן׃ ְוֶאת־ַהבֹּ ָלֵאפוֹד ְוַלחֹשֶׁ
ר  ָלאָכה ֲאשֶׁ ם אָֹתם ְלָהִביא ְלָכל־ַהמְּ ר ָנַדב ִלבָּ ה ֲאשֶׁ ל־ִאיׁש ְוִאשָּׁ ים׃ כָּ מִּ ַהסַּ

ה ֵהִביאּו ְבֵני־ִישְָׂרֵאל ְנָדָבה ַלה'׃   ַיד־מֹשֶׁ ה ה' ַלֲעשׂוֹת בְּ ִצוָּ

רש"י על פסוק כ"ז
ַח  ְזבֵּ ת ַהמִּ ֲחֻנכַּ ב בַּ שִִׂאם ֵהִביאּו. ָאַמר ַר' ָנָתן: ָמה ָראּו ְנִשׂיִאים ְלִהְתַנדֵּ ְוַהנְּ
ְך ָאְמרּו ְנִשׂיִאים,  א כָּ ה? ֶאלָּ ִחלָּ תְּ בּו בַּ ן לֹא ִהְתַנדְּ כָּ שְׁ ה ּוִבְמֶלאֶכת ַהמִּ ִחלָּ תְּ בַּ
יָון  ִליִמין אוֹתוֹ, כֵּ ִרים, ָאנּו ַמשְׁ ַחסְּ מְּ ִבין, ּוַמה שֶּׁ ְתַנדְּ מִּ בּו ִצּבּור ַמה שֶּׁ ִיְתַנדְּ
ם – ָאְמרּו ְנִשׂיִאים  ָלאָכה ָהְיָתה ַדיָּ אמר ְוַהמְּ נֶּ ל – שֶׁ ִלימּו ִצּבּור ֶאת ַהכֹּ ִהשְׁ שֶׁ
ת  ֲחֻנכַּ בַּ בּו  ִהְתַנדְּ ְלָכְך  ְוגוֹ',  ַֹהם  ַאְבֵני ַהשּׁ ֵאת  ֵהִביאּו  ַלֲעשׂוֹת?  ָעֵלינּו  ֶמה 
שִִׂאם  ְוַהנְּ ָמם,  ִמשְּׁ אוֹת  ֶנְחְסָרה  ה  ִחלָּ ִמתְּ לּו  ְתַעצְּ נִּ שֶׁ ּוְלִפי  ה,  ִחלָּ תְּ ַח  ְזבֵּ ַהמִּ

ִתיב. כְּ

מקור 2  חומש שמות, פרק י"ט פסוק י"ד
סּו שְִׂמלָֹתם׃ ׁש ֶאת־ָהָעם ַוְיַכבְּ ה ִמן־ָהָהר ֶאל־ָהָעם ַוְיַקדֵּ ֶרד מֹשֶׁ ַויֵּ

רשי על הפסוק:
א ִמן ָהָהר -  ה פוֶֹנה ַלֲעָסָקיו, ֶאלָּ א ָהָיה מֹשֶׁ לֹּ ד שֶׁ ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם: ְמַלמֵּ

ֶאל ָהָעם:

א. המנהיגים נשארו מאחור...
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מקור 3  לקו"ש חט"ז ע׳ 457
הוא  ברוך  הקדוש  של  שליחותו  את  מסר  שמשה  בכך  החידוש  מהו 
מיד ולא פנה תחילה לעסקיו הפרטיים? אלא, החידוש "לא היה פונה 
לעסקיו" אין משמעותו רק לצרכי הגוף שלו וכדומה, אלא גם לעסקיו 
ראוי  היותו  כולל  תורה,  למתן  שלו  הכנותיו  עצמה  השליחות  בענין 

ל"משה קבל תורה מסיני".

אך למרות זאת, בהיותו נשיא ישראל, שצריך לדאוג בראש ובראשונה 
הקדוש  את שליחותו של  לישראל  מוסר תחילה  הוא  ישראל,  לצרכי 
חושב  הוא  מכן  לאחר  ורק  יקיימוה,  שהם  לכך  דואג  והוא  הוא  ברוך 
הכנותיו  כולל  הקדוש-ברוך-הוא,    ובין  בינו  הרוחניים  "עסקיו"  על 

העצמיות למתן תורה.

<< הרבי 

רצו להיות אחרונים, אך נשארו מאחור

בחנוכת  להתנדב  הנשיאים  ראו  מה  נתן  ר'  "אמר  גו'1,  הביאו  "והנשיאים 
אמרו  כך  אלא  בתחלה,  התנדבו  לא  המשכן  ובמלאכת  בתחלה,  המזבח 
נשיאים, יתנדבו צבור מה שמתנדבין, ומה שמחסרין, אנו משלימין אותו, 
כיון שהשלימו צבור את הכל, שנאמר2 והמלאכה היתה דים, אמרו נשיאים 
מה עלינו לעשות, הביאו את אבני השהם וגו', לכך התנדבו בחנוכת המזבח 

תחלה. ולפי שנתעצלו מתחלה, נחסרה אות משמם, והנשאם כתיב":

כו'".  התפקיד הראשון של נשיא הוא לדאוג ולהשתדל ש"יתנדבו ציבור 
)כפי שמצינו ש"לא היה משה פונה לעסקיו )לא )רק( צרכי הגוף כו', כי אם 

עסקיו הרוחניים בינו ובין הקב"ה( אלא מן ההר אל העם"(, ...

ו"כיון שהשלימו ִצּבּור את הכל" )כולל גם כסף בשביל לקנות אבני השוהם 
שלא היו לבני ישראל(, "אמרו נשיאים מה עלינו לעשות" - שכבר עשו כל 
האישית  השתתפותם  אודות  לחשוב  התחילו  ואז  נשיאים,  בתור  חובתם 

בנדבת המשכן, והביאו את אבני השוהם. 

אלא, שאז כבר לא היה הכרח בנדבתם, כיון שהיו יכולים לקנות זאת בכסף 
שהתנדבו בני ישראל, ונמצא, שנדבתם לא היתה שוה לנדבת כל בני ישראל.

כי, בנדבת המשכן יש שני ענינים: א. דבר הכרחי שבלעדו לא יכול המשכן 

1( שמות לט, לג.
2( ראה רא"ם ושפ"ח פקודי שם.
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להיבנות. ב. זכותו של המנדב לבנין המשכן, גם כאשר נדבתו אינה מוכרחת 
לבנין המשכן.

)ועל דרך שסיפר כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר3 אודות פתגם אדמו"ר 
בכל  פועל  לידי  יבוא  עצמו  שהענין   - ציבורית  לעסקנות  בנוגע  מהר"ש 
ד את ה"זכות" שיהיה הדבר על ידו. ובלשון המגילה4  אופן, אלא שהוא יַאבֵּ
שמרדכי אמר לאסתר: "ריוח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר", אלא 

ש"את ובית אביך תאבדו" - תַאְבדּו את הזכות.(

)שהרי היו  נדבת הנשיאים לא היתה מוכרחת לבנין המשכן  ובנדון דידן: 
יכולים לקנות אבני השוהם מכספם של בני ישראל(, ורק היתה להם הזכות 

להשתתף כו'...

מקור 4  אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ, חלק ד׳ ע׳ מ"ו ואילך 
- כשהתגברה  לי  - התחיל אבי, הרבי מהורש"ב, לספר  בשנת תר"מ 
השנאה לאחינו בני ישראל במדינתנו, ובהרבה מקומות הסיתו שונאי 
ישראל את האזרחים המקומיים לעשות ח"ו פרעות בישראל, נסע אבי, 

הרבי מהר"ש, לפטרבורג לעשות ככל אשר יוכל לטובתם של ישראל.

הגבוהים,  ומהלכים עם השרים  היכרות  לו  היתה  אבי, הרבי מהר"ש, 
ולכבוש  להעביר  נכונות  ודרכים  מסילות  מצא  לבואו  אחדים  ובימים 
את רוחם של הפורעים. אמנם כדי לתת לענין אופי של פומביות, יעצו 
השרים הגבוהים, שנכון הדבר שמשלחת כבודה ביותר תבקר את שר 
הפנים ואת ראש הסינאט, ובאותה משלחת ישתתפו גם מאדירי ההון 

ומהמשכילים המפורסמים.

אבי, הרבי מהר"ש, לא התחשב בעבודתו הכללית לא עם אדירי ההון 
ולא עם הנאורים, ומשום כך היו עוינים אותו.

אבי, הרבי מהר"ש, קרא לועידה מהנ"ל, במעונו במלון סעראפינסקי, 
והציע לפניהם סדר העבודה, ושיבחרו חבר אנשים מביניהם להשתתף 

אתו במשלחת לבקר את שר הפנים ואת ראש הסינאט.

אחד מראשי הקרואים - אינני רוצה לפרוש בשמו - ענה בשם כולם, 
שאינם גולמי עץ, שישחקו אתם כמו עם גולמי האשקוקי )כלים במשחק 
שח(. אם אנשים בעלי צורה הם יש להתחשב עמהם בכל עת, ואם אינם 

נחשבים לבעלי דעה, הרי גם עתה אפשר לעשות הכל בלעדם.

הרבי מהר"ש ענה:

במגילת אסתר נאמר: "כי אם החרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה 
יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו". בטוחני שרווח 
זה  יהיה  בזה,  להשתתף  רוצים  אינכם  ובאם  ליהודים,  יעמוד  והצלה 
ממקום אחר, ברם אז הרי "ואת ובית אביך תאבדו" - אתם תאבדו זאת.

3( אג"ק שלו ח"ד ע' מז. סה"ש תש"ב ע' 24.
4( אסתר ד, יד.
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<< הרבי 
ואיזו  הטוב  מהיצר  היא  סברה  איזו  להבחין  בכדי  שכלית  הבחנה  דרושה 

מהיצר הרע

ומזה הבינו שהיה חסרון בהנהגתם - שבזה ש"לא התנדבו בתחלה" היה 
מעורב גם ענין של עצלות. ובשביל זה יש צורך בהבחנה שכלית - להבחין 
אינה אלא מצד הקדושה  נדבתם האישית  עיכוב הבאת  ולידע אם סיבת 
)בגלל השתדלותם שבני ישראל ינדבו למשכן(, או שמעורב בזה גם ענין 

של עצלות.

ויש להמתיק זה - על פי מה שסיפר כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר )גם( 
בחג הפסח תש"ג5: ידוע שהרב הצדיק ר' מנחם נחום מטשערנאביל היה עני 
מדוכא ותמיד היה דחוק בפרנסתו, עד שנצטברו לו חובות גדולים. ופעם 
אחת, כשקיבל את החסידים שבאו אליו, הביא לו חסיד אחד דורון - שלש 
מאות רובל בשטרות )"ַאסיגנַאציעס"(, שהם מאה רובל כסף. וחשב לעצמו: 
ובפרט  אחת?!  בבת  כך  כל  גדול  סכום  לו  שיתנו  כזאת,  הויה  עשה  למה 
החסידים  שאר  כל  של  וה"מעמדות"  מה"קוויטלַאך"  שנאסף  שהסכום 
שנכנסו אליו אז )שביניהם היו גם גבירים, כפי שמדייק כבוד קדושת מורי 
וחמי אדמו"ר שבין המטבעות היו גם שלשה דנרי זהב )"רענדלעך"(, שבזמן 
ההוא היו מצויים רק אצל גבירים(, הגיע קרוב למאה רובל בשטרות בלבד, 
ואילו כאן קיבל שלש מאות רובל! - והפסיק באמצע קבלת החסידים כדי 

להתבונן בפשר הדבר.

וכיון שלפני כן נכנס אליו חסיד עני, שהתאונן שאין לו כסף בשביל לזון 
את משפחתו, לשלם שכר לימוד בניו, ולהכניס בתו לחופה, והסכום שהיה 
החליט   - רובל  מאות  שלש  עתה:  זה  שקיבל  לסכום  מכוון  היה  לו  זקוק 
לתתו לחסיד הנזכר לעיל. ואז עלה ברעיונו, אולי לא כדאי לתת לאיש אחד 
סכום גדול כזה, שבו אפשר להחיות לכל-הפחות שש משפחות, וביניהם 

גם בני ביתו, שגם להם מגיע לא פחות משאר משפחות העניים.

5( סה"ש תש"ג ע' 67 ואילך.

ב. נשף מסכות – מיהו היצר הטוב 
ומיהו היצר הרע?
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ובשביל זה היה צריך להבחנה שכלית - כפי שמדייק כבוד קדושת מורי 
נוגע לא רק במדריגות נמוכות בעבודת ה', אצל  וחמי אדמו"ר שענין זה 
סתם יהודים מקיימי תורה ומצוות, אלא גם אצל צדיק גמור - לידע איזו 

סברא באה מהיצר טוב, ואיזו מהיצר הרע.

באה  היתה  הכסף(  את  )לחלק  השניה  הסברא  שאילו   - היתה  ומסקנתו 
מהיצר טוב, היתה צריכה ליפול במחשבתו מיד, וכיון שלא נפלה מיד, הרי 
את  לחלק  לו  להציע  רצה  לא  - שבתחילה  הרע  מהיצר  הוכחה שהיא  זו 
הכסף לשש משפחות, שמא יעלה בדעתו לקחת את כל הסכום לעצמו, ורק 
לאחרי שראה שיש לו סברא לתת את כל הסכום לחסיד העני, אזי הציע 
לו לחלק את הסכום לששה חלקים, כך, שלכל הפחות ליטול לעצמו חלק 

אחד!..

בכך  כמרומז   - הביטול  תכלית  אצלם  חסר  שהיה  בגלל  לכך,  והסיבה 
שנחסרה משמם אות "י" שנרגש אצלם ענין הנשיאות, שעל ידם התנדבו 
בני ישראל למשכן, ולכן נתעצלו באופן שהשתתפותם בנדבת המשכן לא 
תהיה כמו אצל כל בני ישראל, כי, ביחד עם תפקידם לעורר את הציבור 
שיתנדבו, היו צריכים להקדים את נדבתם כדי שבנין המשכן יוכל להיות 

בהקדם האפשרי...

וההוראה מזה בנוגע לנשיאות של כל אחד מישראל, שצריכה להיות מתוך 
רגש הביטול, ואז לא יטעה לחשוב שיוצא ידי חובה בפעולה על הזולת, 

אלא יוסיף גם בעבודת עצמו. 

 משיחת ש"פ ויק"פ, פרשת החודש, מבה"ח ניסן.

  תו"מ ה'תשכ"ו ח"ב ע' 232.

)לשלימות הענין עיין לקו"ש חט"ז ע' 424 ואילך(.
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מקור 5  היום יום כ"ג סיון
מענה אבי אדוני זקני מורי ורבי לאבי אדמו"ר ביחידות חורף תרל"ה: 
היצר הרע נקרא נפש הבהמית לא מפני שהוא בהמה דווקא, כי לפעמים 
הוא שועל פקח שבחיות וצריכים לחכמה מרובה להבין תחבולותיו. 

ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות.

בכל אחד ואחד הנפש הבהמית שלו היא לפי מהותו הפרטי. ויש אשר 
מתעורר חשק גדול ללמוד חסידות או להתבונן היטב באיזה השכלה, 
למנוע  הבהמית  נפש  ומתחבולות  היצר  עצת  רק  זהו  הנה  ובאמת 

מעבודת התפלה וכדומה.

ונקוט האי כללא בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא 
לעבודה בפועל, הנה כל מניעה שתהיה לדבר זה - אפילו אם המניעה 

היא מדבר היותר נעלה - הוא רק מתחבולותיה של נפש הבהמית.

זיין א  וסיים אבי אדמו"ר נשמתו עדן: עד אז לא ידעתי אז עס קען 
)= שיכול להיות  נה"ב  נאך א חסידישער  ווער רעדט  נה"ב,  פרומער 

נפש בהמית דתית, ומי מדבר על נפש בהמית חסידית(.

ג. איך בוחרים נכון?

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 7


