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   להקריב לי במועדו: –התוועדות המועדים 

  

  הפנים כולו של פנחס הוא חסד.  ,כלומר - חס"   –: "פני 'נו בחייירב'מה פירוש השם פנחס? כתוב ב

  אזי הוא זוכה לברית כהונת עולם.  –ד, וממילא גם הפנים כשהפנימיות היא כולה חס

  

פנחס לקח את הרומח והוא הציל את כולנו. הוא הציל את העולם, והוא היה יכול להגיע לזה רק 

  מהחסד.

  

 ְלִאַ%י ַלְחִמי ָקְרָ�נִי ֶאת ֲאֵלֶהם וְ#ַמְר"ָ  יְִ ָרֵאל נֵי�ְ  ֶאת ַצו) ב( :ֵ�אמֹר מֶֹ�ה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדֵ�ר) א(

 ְ)ָבִ ים ַליקֹוָק ַ"ְקִריב& ֲאֶ�ר ָהִאֶ%ה זֶה ָלֶהם וְ#ַמְר"ָ ) ג( :ְ�מ'ֲעד' ִלי ְלַהְקִריב ִ"ְ�ְמר& נִיחִֹחי ֵריחַ 

  ָתִמיד.  עָֹלה ַל('ם ְ�נַיִם ְתִמיִמם ָ�נָה ְ�נֵי

  

 מועד הוא יום בכל -  במועדו? רש"י אומר: ""מועדוב"כאן מדובר על פרשת התמיד. אז מה פירוש 

ואומר רש"י: "אם עבר יומו בטל קורבנו". ומסביר  –התמידים". ובהמשך: "זאת עולת חודש בחודשו" 

  יום למחרת שניים. באפשר להביא - ל יום הוא מועד, אישכיון שכ –הרבי מליובאוויטש 

  

לא רק  מועד הוא התוועדות. התוועדות הכוונה שעכשיו נועדים מחדש, וזה לא מה שהיה אתמול.

שהם לא  –הכהנים אחראים על התוועדות התמיד, אלא בני ישראל : "צו את בני ישראל". עם ישראל 

יומית. על עם ישראל להיות -, אבל הם אלו שאחראים על התוועדות התמידית היוםמקריבים

  המקדש. -רבנות בביתת עם הקב"ה דרך הקבהתוועדו

  

הכוונה ששני צדדים קובעים התוועדות. כאשר ההתוועדות לא  –זהו לא חג ולא זמן. 'מועד'  –'מועד' 

  מועד.  יןקיימת א

  למה באה כל פרשת המועדים בפרשת פנחס? מה היא עושה פה? אבל  

  

שבכל יום ויום יהיה לך מועד. התשובה  בסופו של דבר, היא היכולת  'פעור'התשובה ל –לעניות דעתי 

התעלות רוחנית יוצאת דופן, אלא חייבים את  –היא לא איזה משהו מאד מיוחד, חד פעמי  'פעור'ל

  התמידיות. לכן צריכים התוועדות ערב ובוקר. 

  

יש תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים. בלילה  כל התמידים.-רבנות הם קודםבבית המקדש, הק

הפדרים והאברים הפנימיים מוקטרים, ומנקים כל היום, ומקריבים כל הזמן. ההתעסקות הייתה כל 

  הזמן בהתוועדות הזו. 

  

התוועדות יכולה להתעלות רק מהמקום בו אני מבין שיש שני כוחות. הרי התוועדות היא קביעה בין 

  שיש שני כוחות מנוגדים, ואני יודע למצוא את החיבור ביניהם ולהתעלות.   שני צדדים. אני מודע

  אל לא יכול לעשות'. מיכבחסידות אומרים: ש'התוועדות חסידית אחת יכולה לעשות את מה שהמלאך 

  

הרוצה  'פעור'כל הזמן את העולם מה 'מושה'נו עומד כל הזמן וי. משה רב'פעור'זאת התשובה ל

"יפקוד ה'... איש על העדה".  ואומר לו  –נו אומר לקב"ה שצריך מנהיג ימשה רבלהשקיע אותו. 

  הקב"ה שנכון, אבל צריך התוועדות תמידית כל יום.  

  

יש מימד נוסף של זמן. יש צורך בקביעות של ההתוועדות. וזוהי התפילה. התפילה היא  ,להתוועדות

  . 'פעור'התיקון ליומית עם הקב"ה. וזה - התוועדות היום  -'תחנת הדלק'

  

עכשיו להגיד שכל מה  פרשה זו מופיעה כאן ולא בספר ויקרא, כי עכשיו נכנסים לארץ, ואפשרשאלא 

לכן  –שהיינו רגילים עד כה היה חשוב במדבר, אבל כאשר נכנסים לארץ אולי כבר לא יהיה צורך בזה 
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אתה לא מקבל את  -  ם הקב"העבאים לחזק את ההתוועדות דווקא אז. אם יש בוקר שאין לך בו מועד 

הוא מועד שונה, כל יום  "הוא מועד התמידים". כל יום –אומר לנו רש"י  –ה'דלק' שלך ליום. "כל יום" 

  הוא מועד של ההתוועדות. 

  

  ,. בהתחלה: "שויתי ה' לנגדי תמיד"'תמיד'ומסיים ב 'תמיד'ב 'שולחן ערוך'הרמ"א פותח את הולכן 

  ומסיים: ב"טוב לב משתה תמיד".

  

  

 


