Đ"č

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת שלח • י"ח בסיוון התשע"ט

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

:ĦďēČĦĚ ĥďđģĐ ġĤČč ď"čē ĕďĕĝē ĦēĠĥĚ

ĐĜĥ ĥĚēđ ęĕĤĥĞ - ĒđĚĦ 'Ď

א'ש
שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
 מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים,• הלכות

מאוחדים
" עמדו הכן כולכם
"Ĕ"ĞĥĦ
ěđĕĝ ē"ė ĤĕĐčĐ ęđĕ ,ĕĜĥ ęđĕ
ęĕĘĥđĤĕ ĐĜĤČ ĘėĕĐ

Ęė Ęĥ ĦđďēČĐđ ĦđĘĘėĦĐĐ À "ęėĘđė"
ěėđĚĐ ěĚ đĜĥĕ ĐĒ-ĕďĕ-ĘĞĥ . . đĕĘČ ęĕėĕĕĥĐ
..."ĖĕĜĠ ĤđČč . . đĜĕčČ đĜėĤč"ď ěĕĜĞĐ
ė"ĥĦ ,Ĕčĥ ď"đĕ

:ęĕĝĕĔĤė ĦĥĕėĤ
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ĕĤĕĞĢ
ĦďđĎČ
ď"čē

kinus-chabad.co.il

*6565 :ĕĜđĠĘĔ ďģđĚ

9:00-17:00 ĦđĞĥĐ ěĕč Đ-Č ęĕĚĕč ěĕĚĒ

לוח השבוע

כאשר צריכים לפעול עניין מסויים אין להתחשב
עם ישות ומציאות עצמו ,אהבת עצמו ,או להתיירא
שמא תתמעט דמות עצמו ,ותגדל דמות חבירו
שחולק עליו ,אלא להיצמד אל האמת כפי שהיא!

הלכות ומנהגי חב"ד

)דבר מלכות ,עמ' (4
”נכון – שכל אחת ואחת מהמסיימות תחיינה –
תפריש ביום ההוא לצדקה:
פרוטה בבוקר – לפני הסיום ,ופרוטה – לאחריו.
המורות תחיינה תבארנה להן – לפי ערכן –
המאמר )היום יום – דיום הנ"ל ]כ"א סיון[(
קאן זיין ח"ו
”א איד] ...ניט ער וויל און ניט ער ָ
ַ
ַא נפרד = יהודי אינו רוצה ואינו יכול חס־ושלום
להיות נפרד[ מאלוקות".
אזכירן על־הציון לתוכן הפדיון־נפש ,ותבשרנה
טוב".

1

שבת־קודש פרשת שלח
י"ט בסיוון
פרקי אבות – פרק ב.2

 < 4דבר מלכות •  < 8משיח וגאולה •  < 9ניצוצי רבי •
 < 12ליישר הדעות •  < 13ממעייני החסידות •
 < 15הלכות ומנהגי חב"ד

זמני השבוע*
תאריך

עלות השחר**
זמן
סוף
חצות מנחה שקיעת צאת
זריחת
היום
 120ד' 72
ד' ציצית החמה זמן ק"ש והלילה גדולה החמה*** הכוכבים
לפני
לפני
הזריחה ותפילין
הזריחה

ו' ,י"ח בסיון

2.57

4.07

4.35

5.43

9.07

12.42

1.18

7.49.6

8.18

ש"ק ,י"ט בסיון

2.57

4.07

4.35

5.43

9.07

12.43

1.18

7.49.8

8.18

א' ,כ' בסיון

2.57

4.08

4.35

5.43

9.07

12.43

1.18

7.50.0

8.18

ב' ,כ"א בסיון

2.57

4.08

4.35

5.43

9.07

12.43

1.19

7.50.2

8.18

ג' ,כ"ב בסיון

2.58

4.08

4.36

5.44

9.08

12.43

1.19

7.50.3

8.18

ד' ,כ"ג בסיון

2.58

4.09

4.36

5.44

9.08

12.43

1.19

7.50.5

8.18

ה' ,כ"ד בסיון

2.58

4.09

4.36

5.44

9.08

12.44

1.19

7.50.6

8.18

ו' ,כ"ה בסיון

2.59

4.09

4.37

5.45

9.08

12.44

1.19

7.50.6

8.18

הוראות ליום סיום שנת הלימודים:3

• הזמנים מתייחסים לא־
זור המרכז .באזור ההרים
והעמקים יש שינויים
שעשויים להגיע למספר
דקות.
• לגבי זמן עלות השחר
הנהוג בחב"ד קיימות
שלוש דעות .הבאנו את
הזמנים לפי הדעה המו־
קדמת ביותר והמאוחרת
ביותר ,וראוי להחמיר לפי
העניין.
• זמני השקיעה כאן הם
לפי השקיעה הנראית.
אולם אדה"ז בסידורו
)'סדר הכנסת שבת'(
מכיר בשקיעה האמיתית,
המאוחרת ממנה "בכמו
ארבע מינוטין" )לשון
אדה"ז שם .שיעור התלוי
במיקום ובעונות השנה(.

 (1בחו"ל :בהעלותך.
 (2וכדאי לפרסם מנהג זה ,כדי שגם אלה )שמתפללים
בסידורים אחרים ]לכאורה הכוונה לקהילות הספרדים[(
שנהגו עד עתה ללמוד פרקי־אבות בשבתות שבין פסח
לעצרת בלבד ,יוסיפו וילמדו זאת בכל שבתות הקייץ ,ע"פ
מש"כ אדה"ז בסידורו השווה לכל נפש – גם עבורם – ש"יש
נוהגין כך בכל שבתות הקייץ" )התוועדויות ה'תש"נ ח"ג עמ'
 .(297וראה שערי הלכה ומנהג או"ח ח"א סו"ס מז ,הוראות
כלליות באופן הפצת מנהגינו בבתי־כנסת שבנוסח אחר.
 (3מענה משנות הלמ"ד לקבוצת מורות ב'גן חובה' של ’בית

רבקה' בברוקלין ,שדיווחו על חגיגת סיום הלימודים ביום
כ"א סיוון )’מאוצר המלך' ח"א עמ'  .(48נפתחו ראשי־תיבות
וקיצורים ,ונוספו השלמות בסוגריים מרובעים.

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת
שלח
קורח

ירושלים
צה"ש
הדה"נ
7:12
7:13

8:30
8:31

תל־אביב
צה"ש
הדה"נ
7:28
7:29

8:33
8:34

חיפה
הדה"נ צה"ש
7:21
7:22

8:35
8:35

באר־שבע
צה"ש
הדה"נ
7:28
7:29

8:31
8:32

צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו · יו"ר :הרב יוסףיצחק הכהן אהרונוב
מערכת :לוייצחק שייקביץ ,יוסףיצחק אולידורט,
אליהו קעניג ,אברהם מרינובסקי
מו"ל :המרכז לעזרי שליחות ,ת"ד  1122כפר חב"ד 6084000
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ַא חסידישע פרשה
במחשבה ובדיבור ,כמאמר )מכילתא בשלח טז(
”לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן" .רק לאחר
הכניסה לארץ נעשתה העבודה העיקרית במעשה
– קיום המצוות בגשמיות .המרגלים ,בחטאם ,לא
רצו להיכנס לארץ ,מכיוון שהעדיפו להישאר
במדבר ולעסוק בעבודה רוחנית.
נמצא ,אפוא ,כי יש נתינת־מקום לסברה לפיה,
כיוון שלבסוף נגזר על ישראל ”שלא ליכנס לארץ
ממעשה מרגלים" ,הרי ששוב אין הם שייכים כלל
לקיום המצוות במעשה ,וכל עבודתם היא בלימוד
התורה.

להזכירה ש"ממך הכול" .ואילו הנחתום ,היינו
בעל עסק ,רואה בעליל השגחה פרטית ,כיצד
הקב"ה מזמין לו את פרנסתו; ומשום כך די לו
בשיעור קטן ,אחד ממ"ח.
)לקוטי שיחות כרך יח עמ' (186

ראשית עריסותיכם

)טו,כ(

מכיוון שהיא נותנת את המים זו היא
ראשית עריסותיכם )ירושלמי חלה
פ"ג(

פרשת שלח | למקום רחוק
ישנם ב' אופני עבודה – עבודה עם עצמו ,בד' אמותיו ,ועבודה באופן של הפצה ,ששולחים אותו
למקום רחוק כו' .יכול יהודי לעשות 'חשבונות' בנוגע לסדר העבודה – מה קודם למה; תדיר ושאינו
תדיר תדיר קודם; קשוט עצמך תחילה ואחר־כך קשוט אחרים...
שקלא־וטריא זו שייכת רק במשך שאר זמני השנה ,אבל כאשר מגיע השבוע שבו קוראים בתורה
את פרשת שלח ,ובפרט בשבת פרשת שלח – ישנה הוראה ברורה ומפורשת בתורה ,שעכשיו צריכה
להיות העבודה במקום רחוק דווקא – "שלח" ,למקום רחוק ,ובאופן של הפצה חוצה דווקא.
והאמת היא שכללות עבודתו של יהודי ,גם כאשר עוסק בעבודה ד"קשוט עצמך" ,היא באופן של
"שלח" :ירידת הנשמה למטה ,שזוהי ירידה למקום רחוק ביותר ,מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ,כדי
לתקן את הגוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם ,הפצה חוצה דווקא.
ועכשיו ,עיקר ההדגשה היא על העבודה דהפצת המעיינות חוצה.

)ליקוטי־שיחות כרך כח עמ' (93

נתינת המים לתוך הקמח רומזת להמשכת אור
התורה אף בדברי הרשות .שכן פירורי הקמח,
שכל אחד מהם הוא דבר בפני עצמו ,רומזים
לדברי הרשות; ואילו המים ,המאחדים את כל
הפירורים לישות אחת ,רומזים לתורה ,שלא
ניתנה אלא לעשות שלום בעולם.
בער ָבה )הכלי שבו לשים
על־פי הלכה ,אם נשאר ֵ
את הבצק( קמח שלא נתערב במים – אין החלה
פוטרת אותו .כלומר :יש להמשיך את אחדותה
וקדושתה של התורה בכל מקום ומקום ,ללא יוצא
מן הכלל ,ואין להסתפק בהבאת אור התורה לרוב
המקום או למקום סמוך ,וכיוצא בזה.

)ע"פ שיחת שבת פרשת שלח תשמ"ג  -תורת מנחם תשמ"ג כרך ג' ,עמ' (1649

פרשת ציצית
בעת מאסרו של הרבי הריי"צ בשנת תרפ"ז,
נכנסו פקידי בית הסוהר לתאו כדי לצלמו .הרבי,
שהיה אז באמצע תפילתו ,רמז להם בידו שלא
להפריע לו ,והם עזבו את החדר .כעבור זמן
מה חזרו הפקידים ,והרבי ,שבינתיים סיים את
התפילה ,התיישב כשהכיפה לראשו ,ופרש את
הטלית קטן כך שייראו את כל ארבע הכנפות.
הפקידים לא היו שבעי רצון מכך ,ואמרו לרבי
שיצניע את הציצית .אולם הרבי השיב בהחלטיות
ובנחישות :רצונכם לצלם אותי? צלמו אותי כפי
שאני נראה !...וכך עשו...

)משיחת שבת־קודש פרשת שלח תשי"ח.
תורת מנחם כרך כג ,עמ' (87

הכתב והמכתב

מענה לאחד שרצה לקבל הוראה מפורשת לצאת לשליחות ,וסיים את מכתבו" :לאחר שאתחתן
אוכל לנהל אורח חיים רק אם אזכה ,והלוואי שאזכה שכ"ק אדמו"ר שליט"א יגיד לי במפורש,
והנני מתחנן על כל הנ"ל בכל לשון של בקשה".
מענה כ"ק אדמו"ר )כתב מודגש( משולב בתיבות המכתב )כתב רגיל(:
"כמובן לאחרי שאתחתן בשעטומ"צ וירצו ויחפצו שניהם בזה אזכה וכ"ק אדמו"ר שליט"א
ישלחם בשליחות וכו'".

)שיחת י"ב תמוז תשכ"א .תורת מנחם תשכ"א
)לא( חלק ג ,עמ' (120

וימצאו איש מקושש עצים ביום
השבת )טו,לב(

ברצון שניהם

)מתשורה ניסילעוויטש  -גרליק ,שבט תשע"א(

וזכרתם את כל מצוות ה'

לשם שמים נתכוון ,שהיו אומרים
ישראל :כיוון שנגזר עליהן שלא
ליכנס לארץ ממעשה מרגלים שוב אין
מחוייבין במצוות ,עמד וחילל שבת
כדי שייהרג ויראו אחרים )מדרש,
הובא בתוספות בבא־בתרא קיט(

)טו,לט(

שמנין גימטרייה של ציצית שש מאות,
ושמונה חוטים ,וחמישה קשרים – הרי
תרי"ג )רש"י(

למרות שכל תרי"ג המצוות נרמזות בציצית,
בכל־זאת יש צורך גם בטלית .שכן הטלית היא
לבוש המקיף וסובב את האדם מבחוץ ,רמז
לבחינה על־שכלית ,שלא ניתנת לתפיסה שכלית
והגיונית .יש לדעת ולזכור תמיד שתרי"ג המצוות
יוצאות ונמשכות מדרגה שהיא למעלה מהשכל.

לכאורה לא מובן :וכי למה יעלה על הדעת שאי
הכניסה לארץ־ישראל די בה כדי להפקיע מחובת
קיום המצוות?
ההסבר הוא :העבודה העיקרית במדבר הייתה
לימוד התורה ,שהיא עבודה רוחנית הנעשית

)לקוטי שיחות כרך ב עמ' (324
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ברמב"ם
מורה שיעור ללימוד היומי
י"ח בסיוון ה'תשע"ט – כ"ה בסיוון ה'תשע"ט
יום
ו'

יום בחודש
י"ח בסיוון

ש"ק י"ט בסיוון

ג' פרקים ליום
הל' שאלה ופקדון פרק ו־ח.

פרק א' ליום
הל' טומאת צרעת פרק
יג.

הל'
מלוה ולוה ..בפרקים אלו .פרק יד.
פרק א־ג.

א'
ב'

כ' בסיוון
כ"א בסיוון

פרק ד־ו.
פרק ז־ט.

ג'

כ"ב בסיוון

פרק י־יב.

ד'
ה'
ו'

כ"ג בסיוון
כ"ד בסיוון
כ"ה בסיוון

פרק יג־טו.
פרק טז־יח.
פרק יט־כא.

פרק טו.
פרק טז.
הל' מטמאי משכב
ומושב ..בפרקים אלו.
פרק א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.

ספר־המצוות
מ"ע רמב.
מ"ע קצז .מל"ת רלד.
מ"ע קמב.
מל"ת רלט.
מ"ע קצט .מל"ת רמ.
מל"ת רמא .רמב.
מל"ת רלה.
מל"ת רלו.

דבר מלכות

לשמור על
השליחות של משה
הייתכן שהמרגלים ,שנבחרו על־ידי משה רבנו למשימת ריגול הארץ,
נכשלו בחטא החמור כל־כך? • אילו היו המרגלים נאמנים לשליחותו
של משה ,לא היו חוטאים כלל • התורה לא מפחדת מקושיות ,אבל
אסור לנטות מדרך האמת • אין דבר נעלה יותר ונמוך יותר משכל •
משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

להיות רועה ישראל ,וכבר היה בן שמונים ואחת
שנה ,לאחרי ש"רוב שנים יודיעו חכמה" – 7אצל
כל אדם ,ועל אחת כמה וכמה אצל משה רבינו
שבחינתו היא חכמה דקדושה )בלשון החסידות.(8
ומה גם שמשה ראה את בני ישראל בכל
המצבים ,מן הקצה אל הקצה – החל משינוי
המצבים שהיה מיד בשנה הראשונה לצאת מארץ
מצרים :בשעה שהכריזו ”נעשה ונשמע" 9לפני
מתן תורה ,וכאשר ”על כל דיבור ודיבור פרחה
נשמתם" 10בשעת מתן תורה ,ולאידך גיסא –
בהיותם בקצה ההופכי בשעת מעשה העגל )שפעל
ש"ביום פוקדי ופקדתי" ,(11וכן לאחרי זה בשעת
נדבת המשכן ,שהקב"ה אמר" סלחתי כדברך";12
בכל המצבים הנ"ל היה משה רבינו יחד עם בני
ישראל ,ובלשון הכתוב” :13שש אלף מאות רגלי
העם אשר אנכי בקרבו".
וכיוון שמשה רבינו הכיר היטב את כל בני
ישראל ,ואת כל אחד מישראל בפרטיות הרי מובן
בפשטות ,שבשעה שבחר מרגלים בוודאי בחר
אנשים כאלו שהיו ראויים לכך .ואם כן ,אינו מובן

בנוגע למה שכתוב אודות שילוח המרגלים:
”שלח לך"” ,לדעתך ,אני איני מצווה לך ,אם תרצה
שלח" – 1יש שלומדים בפשטות שמשה לא העריך
וחישב היטב כו' ,ולכן הייתה התוצאה באופן בלתי
רצוי.
אבל באמת ,חס ושלום לומר כן ,כי:
משה רבינו – שהיה אז בן שמונים ואחת שנה
)שהרי ביציאת מצרים היה משה בן שמונים שנה,2
ושילוח המרגלים היה בשנה השנית ליציאת
מצרים – ( 3הכיר היטב את בני ישראל ,שכן ,עוד
לפני שברח למדין ,בהיותו בן ארבעים שנה,4
נאמר כבר ”ויצא אל אחיו וירא בסבלותם,"5
”נתן עינו ולבו להיות מיצר עליהם" ,6ומזה מובן,
שבכל משך הזמן שלאחרי זה – ארבעים שנה –
נתן משה עינו ולבו להתבונן במעמדם ומצבם של
בני ישראל ,טבעם ותכונתם וכו' ,כך ,שבוודאי
הכיר אותם היטב ,שהרי גם מישהו אחר )לא משה
רבינו( ,ובגיל צעיר יותר ,היה מכיר אותם היטב,
ועל אחת כמה וכמה משה רבינו ,שהקב"ה בחר בו

 (7איוב לב ,ז.
 (8ראה אור התורה וירא עמ' קלג .ועוד.
 (9משפטים כד ,ז.
 (10שבת פח ,ב.
 (11תשא לב ,לד.
 (12פרשתנו יג ,כ.
 (13בהעלותך יא ,כא.

 (1פירוש רש"י ריש פרשתנו.
 (2וירא ז ,ז .וראה ליקוטי שיחות חלק כ עמ'  26הערה .15
 (3פירוש רש"י דברים א ,ב.
 (4ראה שמות רבה פ"א ,ל.
 (5שמות ב ,יא.
 (6פירוש רש"י על הפסוק.
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ממעייני החסידות

פרשת שלח
ובניכם יהיו רועים במדבר
ארבעים שנה )יד,לג(

ויהס כלב את העם )יג,ל(
מה ראה כלב שהשתיק את המרגלים כבר בשלב
זה ,והלוא לכאורה לא היה כל דופי בדבריהם עד
כאן ,שכן הם רק השיבו על השאלות שמשה רבנו
ביקשם לברר על הארץ ויושביה ,ותו לא?!
אלא שכלב מיהר להסותם משום שראה שהפכו
את סדר הדברים :משה שאל תחילה על חוזק העם
לסדר
)”החזק הוא הרפה"( ,דבר שהיה חשוב ֵ
המלחמה ,ורק לאחר מכן על טיב הארץ )”השמנה
היא אם רזה"( ,שזה הרווח והשכר של המלחמה;
ואילו המרגלים שינו את הסדר :השיבו תחילה על
הארץ )”זבת חלב ודבש היא"( ,ורק אחר־כך על
גבורתם של יושבי הארץ )”עז העם היושב בארץ"(.
כאשר שמע כלב שהקדימו והדגישו את השכר,
בבחינת עבודה על מנת לקבל פרס – מיד השתיקם.

חטא המרגלים גרם לעונש של ל"ט שנה ,שכן
החטא היה בשנה השנית ליציאת מצרים.
בטעמו של מספר זה – ל"ט – יש לומר:
חז"ל דימו את הוצאת הדיבה של המרגלים
להוצאת שם רע על ”בתולת ישראל" )ערכין טו(,
והרי עונשו של מוציא שם רע הוא ”ויִ ְסרו אותו"
)תצא כב( ,היינו ל"ט מלקות.
)תורת לוי־יצחק עמ' רסה(

פרשת נסכים
למה נסמכה פרשת נסכים לפרשת המרגלים?
נסכים דומים לתפילין ,שלכן ”הקורא קריאת
שמע בלא תפילין כאילו הקריב זבח בלא נסכים"
)ברכות יד( .מכאן סמיכות הפרשיות :שהרי
המרגלים לא רצו להיכנס לארץ בגלל הפחד
מגבורת יושביה; ואילו קיום מצוות תפילין מטילה
אימה ופחד על האויב ,כדכתיב )תבוא כח(” ,וראו
כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך",
ואמרו חז"ל – ”אלו תפילין שבראש" )ברכות ו(.

)לקוטי שיחות כרך ד ,עמ' (1313

את כבדי ואת אתתי אשר עשיתי
במצרים ובמדבר )יד ,כב(
מבואר בתורת החסידות שהמדבר הוא ”מקום
נחש ,שרף ועקרב" ,והיינו שורש יניקת ה'קליפות';
הליכת בני־ישראל במדבר ,ביחד עם ארון הברית,
הכניעה את כוחה של הקליפה.
”מעשה אבות סימן לבנים" – הליכה זו מאפשרת
לכל יהודי לבטל את ה'מדבר' הפרטי שלו שהם
גופו ונפשו הבהמית.
השפעה זו בא לידי ביטוי גם בגשמיות :א( הענן
שהיה הולך לפניהם היה הורג נחשים ועקרבים,
ב( הימצאותם של שישים רבוא נפשות הפכה את
המדבר ממקום שומם וריק למקום יישוב ,ג( המים
מבארה של מרים הצמיחו דשאים ואילנות לרוב
והמדבר נהפך ממקום שומם לפורח.

)תורת לוי־יצחק עמ' קיט(

ראשית עריסותיכם חלה תרימו
תרומה )טו,כ(
בעל הבית אחד מעשרים וארבעה,
ולנחתום אחד מארבעים ושמונה
)רש"י(

עקרת בית האופה לחם עבור בני ביתה מקבלת
את הקמח ואת העצים מן המוכן ,ומכיוון שכן אין
היא מרגישה כל כך שעיסה זו ניתנה לה מהקב"ה,
ולכן חייבוה חכמים בשיעור גדול ,אחד מכ"ד ,כדי

)ליקוטי־שיחות כרך יג עמ' (16
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ליישר הדעות

רחמנות ומניעת הפסד
מצוות עשה".
וצריך להבין :בשלמא מה ש"לשאר העולם מותר"
– הרי זה משום שדרך העולם ללוות ולהלוות בכדי
להרוויח כו' ,והלווה משלם את הריבית מרצונו
הטוב ,אבל אינו מובן מהי ה"מצוות עשה להשיך
לעכו"ם"?!
ויש לומר הביאור הביאור בזה:
הסיבה לכך שלא זו בלבד שמותר להלוות לנכרי
בריבית ,אלא ”מצוות עשה להשיך לעכו"ם" ,היא- 7
כדי שלא לגרום הפסד ממון לישראל ,דמכיון שיש
אפשרות להרוויח ממון על ידי הלוואה בריבית
)כדרך העולם( ,אין להחמיץ הזדמנות כזו ,שהרי
התורה חסה על ממונם של ישראל ,8ולא עוד ,אלא
שעניין זה הוא גם בגדר דבל תשחית.9
אלא ,שבנוגע לישראל – ישנו ציווי בתורה ”לא
תשיך לאחיך" ,מה שאין כן בנוגע לגוי – מכיון שאין
איסור בדבר )מלבד הגבלות מסויימות שהטילו
חכמים מפני הגזירה ”שמא ילמוד ממעשיו ברוב
ישיבתו עמו" ,(10הרי זה בגדר דבל תשחית ,כנ"ל.
ועל דרך זה מובן בנוגע לציווי ”לנכרי תגוש",
היינו ,לאלצו לפרוע את החוב בזמן ,ולא להרוויח
לו את זמן הפרעון – שטעם הציווי הוא כדי שלא
לגרום הפסד ממון ,11שכן ,על הרווח זמן הפרעון
משלמים ממון” ,אגר נטר".12

שיעור היומי ברמב"ם הוא – שלושת הפרקים
הראשונים דהלכות מלווה ולווה.
בפרק א הלכה ב כותב הרמב"ם” :כל הנוגש העני
והוא יודע שאין לו מה יחזיר לו ,עובר בלא תעשה,
שנאמר 1לא תהיה לו כנושה" .ומוסיף” ,ומצוות עשה
לנגוש את העכו"ם ולהצר לו שנאמר 2לנכרית גוש,
מפי השמועה למדו שזו מצוות עשה" .וכן כותב
במניין פרטי המצוות דהלכות אלו – ”ליגוש את
העכו"ם".
וצריך להבין:
גם בנוגע לאומות העולם – מצינו כמה פרטי
דינים על דבר ההנהגה במדת החסד והרחמים כו'
ולדוגמא” :מפרנסין ומכסין עניי עכו"ם עם עניי
ישראל" ,3וכיוצא בזה )ועל אחת כמה וכמה בנוגע
לחסידי אומות העולם שקיבלו שבע מצוות בני נח,
אלא ,שעניין זה כותב הרמב"ם לאחרי זה ,בהלכות
מלכים ,(4שכן” ,אין האכזריות והעזות מצויה אלא
בגויים עובדי עבודה זרה ,אבל זרעו של אברהם
אבינו והם ישראל שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא
טובת התורה ...רחמנים הם על הכל".5
ועל פי זה ,דרוש ביאור והסבר במה שכתב
הרמב"ם ”ומצות עשה לנגוש את העכו"ם ולהצר
לו" – דלכאורה ,כיצד יתאים הדבר עם החיוב
להתנהג במדת החסד והרחמים?!
וכמו כן דרוש ביאור והסבר בנוגע להלוואה
בריבית – כמו שכתב הרמב"ם בהלכות שלאחרי
זה :6העכו"ם וגר תושב לווין מהן ומלווין אותן
בריבית ,שנאמר לא תשיך לאחיך ,לאחיך אסור,
ולשאר העולם מותר .ומצוות עשה להשיך לעכו"ם
שנאמר לנכרי תשיך ,מפי השמועה למדו שזו

)משיחת שבת פרשת וישב תשמ"ז .תורת מנחם
התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ'  .119 ,113הנחת השומעים,
בלתי מוגה(

 (7ראה גם ליקוטי שיחות חלק יב עמ'  115ואילך.
 (8ראש השנה כז ,א.
 (9רמב"ם הלכות מלכים פרק ו הלכה ח ואילך.
 (10הלכות מלווה ולווה פרק ה הלכה ב.
 (11לשון הרמב"ם הוא ,אמנם” ,לנגוש ולהצר לו" ,אבל,
בהכרח לומר שאין הכוונה ”להצר לו" סתם ,שהרי זה היפך
ההנהגה דמדת הרחמים כו' ,כי אם ,שלא יהיה לישראל
הפסד ממון גם אם לצורך זה צריך ”להצר לו" .ואכן ,הלשון
עדיין דחוק ,וצריך עיון.
 (12בבא מציעא סג ,ב.

 (1משפטים כב ,כד.
 (2פרשת ראה טו ,ג.
 (3רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק י הלכה ה .הלכות מתנות
עניים פרק ז הלכה ז.
 (4סוף פרק ח.
 (5רמב"ם הלכות עבדים בסופן.
 (6ריש פרק ה.

12

וסרו מהשליחות של משה ,ועירבו את ענייניהם
האישיים ,ולכן נכשלו כו'.21
ג .ליתר ביאור:22
המרגלים לא אמרו דבר שאינו אמת ,והראיה
שאף אחד לא הפריך את דבריהם ,כיוון שהאמת
הייתה כדבריהם – ”שעז העם היושב בארץ...
וגם ילידי הענק ראינו שם"” ,23עמלק יושב
בארץ הנגב וגו'" ,24ועד שבספר דברים 25חוזר
משה רבינו בעצמו ומפרט את טענות המרגלים,

כלל :איך יתכן שלאחרי זה אירע חטא המרגלים,
שבגלל זה הוצרכו בני ישראל להישאר במדבר?!

ב
ויובן על פי המדובר לעיל:
...אם במשך כל זמן שליחותם היו המרגלים
נשארים צמודים לנקודת שליחותם ,אזי היו
נשארים עם האמת,

כאשר ניגשים לעניין ללא פניות ,אזי השקלא וטריא
שבשכל היא באופן שנמשכת גם במדות שבלב ,והיינו
שמיצר הגרון אינו מפסיק ,אלא נעשה המקום שעל ידו
נמשך השכל למדות שבלב ,ועד למעשה בפועל
– ובפרט שעניינו של משה רבינו הוא עניין
האמת ,14לפי שעניינו הוא עניין החכמה ,וחכמה
עניינה ביטול” ,ונחנו מה") 15שלכן הייתה שכינה
מדברת מתוך גרונו ,(16ועד שקשור עם החכמה
דלמעלה שעניינה אמת ,כמבואר בתניא 17בהגהה
ש"אין סוף ברוך הוא הוא אחד האמת שהוא לבדו
הוא ואין זולתו וזו היא מדרגת החכמה" –
אלא שהמרגלים שינו משליחותם והתחילו
לחפש מה שהם רצו למצוא ובגלל זה אירע העניין
הבלתי רצוי.
ולכן ,יהושע ]שעליו התפלל משה" י־ה יושיעך
מעצת המרגלים" [18וכלב ]ש"נשתטח על קברי
אבות שלא יהי ניסת לחבריו להיות בעצתם",[19
שנשארו צמודים לנקודת שליחותם ולא חיפשו
מה שהם רוצים – אכן אמרו” :עלה נעלה וירשנו
אותה כי יכול נוכל לה".20
ומזה מובן ,שאין זה חיסרון בשליחות של
משה ,אלא אדרבה :החיסרון היה בכך שנטו

שמזה מובן שדבריהם היו אמת .אלא הטעות של
המרגלים הייתה בכך ששינו מהשליחות ששלח
אותם משה רבינו :משה רבינו לא שלח אותם
כדי לברר אם יש בכוחם של בני ישראל לנצח את
יושבי הארץ ולכבוש את הארץ; מטרת השליחות
הייתה – ”וראיתם את הארץ מה היא ...הטובה
היא )במעיינות ותהומות טובים ובריאים( אם
26
רעה ...השמנה היא אם רזה היש בה עץ אם אין"
)לאחרי ש"באו ישראל ואמרו נשלחה אנשים
לפנינו ...ומשה נמלך בשכינה ,אמר ,אני אמרתי
להם שהיא טובה ...חייהם שאני נותן להם מקום
לטעות".(27
וגם מה שנאמר בנוגע ל"העם"” ,החזק הוא
הרפה המעט אם רב" – אין זה כדי לידע אם יוכלו
לנצח אותם במלחמה ,אלא כדי לידע את טיב
הארץ ,כיון ש"יש ארץ מגדלת גיבורים ויש ארץ

 (21חסר קצת )המו"ל(.
 (22בהבא לקמן – ראה גם שיחת שבת פרשת שלח,
מברכים החודש תמוז תשכ"א סעיף ט )תורת מנחם חלק
לא עמ' .(75
 (23שם ,כח.
 (24שם ,כט.
 (25א ,כח.
 (26שם ,יח – כ )ובפירוש רש"י(.
 (27פירוש רש"י ריש פרשתנו.

 (14ראה שמות רבה פ"ה ,י.
 (15בשלח טז ,ז – ח.
 (16נסמן בליקוטי שיחות חלק ד עמוד .1087
 (17פרק ל"ה .
 (18פירוש רש"י פרשתנו יג ,טז.
 (19פירוש רש"י שם כב.
 (20פרשתנו יג ,ל.
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אם טובה הארץ ,ולאחרי כן הנה בעזר ה' יכבשו
את הארץ.

מגדלת חלשים ,יש מגדלת אוכלסין ויש ממעטת
אוכלסין"; וכן בנוגע ל"הערים אשר הוא יושב
בהנה הבמחנים אם במבצרים" – ש"סימן מסר
להם ,אם בפרזים יושבים ,חזקים הם שסומכים על
גבורתם ,ואם בערים בצורת הם יושבין ,חלשים
הם" ,28ובזה יהיה סימן על הארץ ,אם היא מגדלת
גיבורים או מגדלת חלשים.
]דרך אגב – רואים כאן עניין נוסף :לאחרונה
נתעורר רעש אודות תגלית מדעית חדשה
לאדזשי" ,(29בחשבם
”יוקא ָ
ָ
)שנקראת בלשון יוון:
שזוהי המצאה שלהם – שענייני הגוף קשורים
ומשפעים מהארץ שבה נמצאים ,ומי המעיינות
שמהם שותים כו' .ובכן ,עניין זה נתפרש כבר
בפירוש רש"י בפרשתנו” :יש ארץ מגדלת גיבורים
ויש ארץ מגדלת חלשים" ,היינו ,שעניין הגבורה
או החלישות של בני האדם תלוי בטיב הארץ שבה
נמצאים ,ובמי המעיינות ותהומות שבה כו'[.
אבל המרגלים שינו משליחותו של משה,
וחיפשו לראות אם בני ישראל יוכלו לכבוש
את הארץ ,ומסקנתם הייתה” :אפס כי עז העם
היושב בארץ והערים בצורות וגו'" – אף על פי
שלא שאלו אותם על זה ,ועל אחת כמה וכמה
שלא שאלו אותם מה קורה בדרך לארץ ישראל,
ש"עמלק יושב בארץ הנגב וגו' ועל יד הירדן",
”ולא תוכלו לעבור".30
ולהעיר ,שבדברי המרגלים גופא מודגש השינוי
משליחותו של משה – שהרי ”סימן מסר להם
)משה( ,אם בפרזים יושבין חזקים הם שסומכים
על גבורתם ואם בערים בצורות הם יושבין חלשים
הם" ,ואילו הם אמרו ש"עז העם היושב בארץ
והערים בצורות".
ונקודת העניין – שכיוון שנטו וסרו מהנקודה
שבשבילה נשלחו על ידי משה ,והתחילו לחפש
מה שהם רוצים ,הרי זה מנע ולא הניח שיוכלו
לראות את האמת .אבל אם באמת כל משך זמן
השליחות לא היו נוטים מנקודת השליחות אזי היו
רואים את האמת ,ולא היה נפקא מינה אצלם איך
נראה היה המצב בנוגע לכיבוש הארץ ,אם וכלו
לכובשה או לא – כיוון ששליחותם היא רק לראות

ה
וזוהי גם ההוראה בעבודה:
התורה אינה מפחדת מקושיות ,חקירות
ודרישות כו' )כפי שאחרים חושבים( ואדרבה
– שהרי שכל הוא עניין שנברא על יד הקדוש
ברוך הוא ,ועל התורה נאמר 31ש"היא חכמתכם
ובינתכם לעיני העמים"; אלא שעניין זה צריך
להיות באופן שהולכים בדרכה של תורת אמת,
ולא לנטות מהאמת ,ולחפש מה שרוצים למצוא...
ובוודאי להיזהר מעניין של שוחד – ”כי השוחד
יעוור" ,32ועד שלא זו בלבד שאינו רואה את
האמת ,אלא נעשה מזיק כו'.
וכמבואר בספרי מוסר ,שאין דבר נעלה יותר
משכל ,ואין דבר נמוך יותר משכל :אם האדם
מנצל את השכל כדבעי – אזי מתעלה למעלה מכל
העניינים כו' ,ואם אינו מנצל את השכל כדבעי
– אזי נעשה למטה מכל העניינים ,למטה אפילו
מבעלי חיים כו' ,וכמו שכתוב” 33חכמים המה
להרע" ,היינו ,שהרע שיכול לעשות בעל שכל הוא
גרוע יותר מהרע שיכול לעשות מי שאינו בעל
שכל.
וכפי שאירע אצל המרגלים ,שעל ידי זה שלא
ניצלו את שכלם כדבעי ,הזיקו לבני ישראל –
שבמקום להיכנס ל"ארץ טובה ורחבה" 34נשארו
ב"מדבר גו' נחש שרף ועקרב גו'" ,35היפך מיישוב
הארץ; אלא צריכים לילך בשליחותו של משה
רבינו ,ולהישאר צמודים במשך כל הזמן לנקודת
האמת.
וזוהי ההוראה – שכאשר צריכים לפעול עניין
מסויים אין להתחשב עם ישות ומציאות עצמו,
אהבת עצמו ,או להתיירא שמא תתמעט דמות
עצמו ,ותגדל דמות חבירו שחולק עליו ,אלא
להיצמד אל האמת כפי שהיא ,ללא עניינים של

– ראה במכתב הרבי אליו מכ"א כסלו תש"ל
)’אגרות־קודש' כרך כו עמ' רנט(:
ויישר חילו של מר שלא התחשב עם אלה שרצו
להשפיע עליו להפך ,והדפיס ופירסם השפה זו.
וחבל מאד מאד שמקבלי השקפה זו שמספרם
הולך ומתרבה ,לא הספיק לזה שכנוע בשכל...
ושוב בל' שבט תש"ל – שם עמ' שו; ובאריכות
למחרת ל"ג בעומר תש"ל )שם עמ' שצו(:
וזכות הרבים מסייעת לכל אחד המוחה נגד זה...
שבכל אופן עושה רושם ,ומי עמד בסוד הוי'
לידע התוצאות .וכמובן שאין זה פוטר מלמחות
עוד־הפעם ועוד־הפעם...
כיצד נרתם ר' יהודה פלדי לעסוק ב"מיהו
יהודי"? מסתבר שהרבי רתם אותו לנושא באותה
איגרת:
בודאי קרא בשימת לב המתאימה גם הנדפס
מההתוועדות דימי הפורים ,ותקותי ...גם...
מהמדובר ביום הל"ג בעומר...
הרב רפאל ווילשאנסקי ,שימש שנים רבות
מזכיר הלשכה האירופאית בפאריז שבראשה עמד
הרב בנימין גורודצקי ,כותב בכ"ב אדר תשכ"ד
להרה"ח ר' טובי' בלוי שיחי':
"הנני בזה להודיעו כי אמנם כן מקבלים אנחנו
את תוכן הענינים ]=לקוטי שיחות בתרגום ללשון־
הקודש[ התחל מפ' שמות” ,ואני הנני כותב כעת
גם מכתב להר"י שי' ליבוב בו אני מודיעו בדיוק
המספר שקבלנו מכל שבוע ושבוע ואת אשר נצרך
לנו מהחוברות הקודמות וכן כמה לשלוח להבא.
"וכיון שסוף סוף מגיעות החוברות לארצות
אפריקה הצפונית – הנני להעיר שהודיעו לי
משם שאין צבע ה'כריכה' מתאימה להם ,ובכן נא
לעשות מצבע אחר במספר הטופסים הנשלחים
לנו.
"העטיפות היו מודפסות בצבע תכלת דבר
שהיה מזכיר את הקשר לארץ ישראל ,דבר שהיה
מחשיד בארץ ערבית )באותם שנים לפחות(".

למעשה היו צריכים להתבטא ”מיהו בעל שכל"
או ”בעל צדק ויושר" ,משום שכאשר מתבוננים
ע"פ שכל ,ועל־פי צדק ויושר – מובן שאין לרמות
את עצמו ,אין לרמות את הגוי )להבדיל( צריכים
היו להזכיר גם מבצע זה – אך מכיון שנוכח כאן
יהודי שמוסר נפשו על כך ופועל ללא לאות
מבלי הבט על כל המניעות ועיכובים  -הרי מצוה
בו יותר מבשלוחו – יאמר ,אפוא הוא עצמו כמה
מילים בנושא זה.
ומבקשים ממנו שיאמר לא רק מספר מילים,
אלא פעמיים ,שלושה ארבעה וכו'.
ויהי־רצון שבמועט שהוא יאמר – משום שכמה
שהוא רק יאמר ,הרי זה לא יותר ממועט בערך
לגודל הסכנה רחמנא־ליצלן הטמונה בכך – יהיה
מועט המחזיק את המרובה.
...וכפי שהיהודים נפטרו מכל הגזירות השונות
ומשונות באופן של ’תשועת השם כהרף עין'...
ובדרכי נועם ובדרכי שלום.
כמנהג המדינה ,ניתנת כעת רשות הדיבור לר'
חיים יהודה.
)ר' יהודה פלדי דיבר בנושא מיהו יהודי והרבי
איחל לו שיהיה לו בהצלחה רבה(.
לאחר מכן אמר הרבי:
יש לנו עסק עם מישהו ’ירוק' ,שלא הדגיש די את
ענין הממון משום שהתבייש לעשות כן והזכיר
זאת רק ברמיזה ובדברים קלים וכו' – אין לשכוח,
אבל ,שנמצאים אנו בארצות־הברית המצטיינת
בנתינת צדקה וכל הענינים הקשורים בממון –
לכן מהראוי שכל אחד ישתתף ויסייע בהפעולה
ברצונו ,חוכמתו באהבה־ויראה שלו עד ב"היקום
אשר ברגליהם" – זה הממון )סנהדרין קי ,א(
למחרת נמסרו לרח"י פלדי שתי תרומות –
האחת של הרבי והשנייה של הרבנית )”של רעייתי
תחי'"(.
בין לבין עסק ר' חיים פלדי גם בהסברה נגד
הגדרת המצב בתקופתינו כ"אתחלתא דגאולה",
למרות שקבוצה מעסקני אנ"ש הסתייגו מכך

 (31ואתחנן ד ,ו.
 (32שופטים טז ,יט.
 (33ירמיה ד ,כב.
 (34שמות ג ,ח.
 (35עקב ח ,טו.

 (28שם ,יח – כ )ובפירוש רש"י(.
 = (29אקולוגיה.
 (30שם כט ,ובפירוש רש"י.
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ביחס למצב בארץ־הקודש :אין לרדוף אחר
שלום עם השונאים שאף מזיקים לעצמם כדי
להרע לישראל ,היפך הטבע ,אלא לפעול בבני
ישראל שיתנהגו הם כפי הטבע שלהם ,לקיים
תורה ומצוות.
בתגובה למכתב־הדיווח שלו כתב לו הרבי בה'
בטבת תשכ"ט את המכתב הבא )’אגרות קודש כרך
כו עמ' נט(:
שלום וברכה!
מפני כמה סיבות נתעכב מכתבי זה ואתו רב
הסליחה.
...ויהי רצון אשר יצליחהו השי"ת ויברכו להוסיף
כח ואומץ בהפצת היהדות המסורתית ,יהדות
תורתנו תורת אמת )אשר אמת הרי ענינה שאין
בה מקום לפשרות ולויתורים וכולי( ומצותי'
עליהן נאמר וחי בהם ,זאת אומרת אשר כל
אחד ואחת בישראל בכל מקום ובכל זמן התורה
ומצותי' הם חייו האמתיים גם עלי אדמות בעולם
הגשמי והחומרי .והנהגתם בדרך זו הרי תלוי'
בהחינוך אשר מקבלים ,ועוד יותר אשר כל
השפעה טובה בגיל הצעיר והחינוך מוגדלת פי
כמה לכשיגדל המחונך והמחונכת,
וכידוע בזה הדוגמא אשר הטבה קטנה בכמות
בגרעין ובשתיל עץ ,חשיבותה גדולה ביותר
לכשיגדל הגרעין והשתיל והיו לאילן נושא
פירות .ובודאי לדכוותי' דכת"ר אין צורך בביאור
בכל זה.
והשם יתברך יצליח את כל אחד מאתנו בתוככי
כלל ישראל להעלות בקודש בעניני תורה ומצוות
הלוך ומוסיף ואור ,כהוראת ימי חנוכה דאזלינן
מנייהו ,שמוסיפין בנרות  -נר מצוה ותורה אור
 מיום ליום.בכבוד ובברכה.
לאחר שנגזרה גזירת ”מיהו יהודי" נרתם
לעבודת־הקודש של ניהול המאבק לביטול
הגזירה – ראה בעיתון ’כפר חב"ד' גליון ) 74ב'
כסלו תשמ"ג( ב"דבר המערכת" ; עמודים ;12 – 13
 .22ועוד.
במהלך התוועדות י"ט כסלו תשל"ז אחרי
שהרבי סיים את אמירת מאמר החסידות אמר
הרבי )’שיחות־קודש' תשל"ז כרך א' עמ' 345
ואילך(:
כיון שמדברים אודות המבצעים ,היו צריכים
בעצם להזכיר את מבצע ביטול החוק שונה
ומשונה – אשר בזיון הוא בכלל לקוראו בשם
חוק – ”מיהו יהודי".

מיידנצ'יק ובסופו של דבר לא ייכנס – נקל לשער
מה תהיה תגובתו.
אבל היו יוצאים מן הכלל :במקרים בודדים
הרבי ביקש להזמין אליו אישים ציבוריים.
גם בסדרת ’ימי תמימים' אנו מוצאים את
הרה"ח ר' אפרים וולף מדווח לרבי על אנשים
רבים שנסעו או מתכוננים לנסוע לניו־יורק
וביקשו לבוא ולבקר ב'יחידות' – הרב וולף היה
מודיע ושואל אם הרבי יאות לקבלם וכו'.
בקיץ תשכ"ט ביקר אצל הרבי ר' חיים יהודה
פלדי ז"ל )תרפ"ט – תשמ"ג( .מששב ארצה ,ישב
ודיווח לרבי:
”ב"ה א' דר"ח תמוז ה' תשכ"ט
”כ"ק אדמו"ר שליט"א!
”לפני כשבוע ימים הגעתי בע"ה לארה"ק ת"ו,
כשבדרכי לכאן זכיתי להתחיל במילוי שליחות
והצלחתי לדבר על לב אחד הנוסעים שיניח
תפילין ויקרא ק"ש ואח"כ הודה לי מקרב לב ,על
כי ,לפי ביטויו” ,ערכתי לו בר־מצוה שני בדרכו
ל  -הולילנד".
”תיכף אחרי בואי מסרתי לעיתונות את דברי
כ"ק על הפסוק ”קומה ד' וכו'" וזה הופיע ”בגיליון
ערב שבת של העיתון ”שערים" .שני עתונים
)”שערים" ו"אוי קלט"( כבר הזמינו אצלי סדרת
מאמרים על הנושא ”לובאביטש" ,עם כל הקשור
במושג זה ופעולותיו הענפות ,ויתכן שהמאמרים
יודפסו גם בשפות אחרות – .ולמוצש"ק הבא
הנני מוזמן לכפר חב"ד ,שם אמסור אי"ה לאנ"ש
את ברכת כ"ק וחלק משיחתו הקדושה מש"פ
בהעלותך ,בליווי המשקה שהבאתי איתי למענם".

”להתחיל במילוי השליחות"
לפני שעזב ר' יהודה פלדי ז"ל את  – 770אמר
הרבי בהתוועדות ש"פ בהעלותך תשכ"ט )תורת
מנחם תשכ"ט כרך נו עמ' :(334
ענין זה קשור גם עם ”צאתכם לשלום"  -בנוגע
לאלו שאחרי השבת נוסעים חזרה למקומם...
שנוסף לכל מה שקיבלו כאן ...ישתדלו גם לפעול
על הזולת ,להאיר במקומם כו' ...הן בנוגע לאלו
שנוסעים מכאן לארץ ישראל ...ממלאים את
השליחות של המשלח."...
נושא ”קומה ה' למנוחתך" – נאמר בסיום אותה
התוועדות )תורת מנחם שם עמודים (341 – 338
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דירה בתחתונים ,37אזי נעשית הכניסה לארץ –
”והביא אותנו אל הארץ הזאת"” ,38ארץ אשר
גו' עיני ה' אלוקיך בה וגו'" ,39ואז נכנס הקדוש
ברוך הוא בירושלים של מעלה ,ועוד לפני זה
נכנס בירושלים של מטה ,40בביאת משיח צדקנו
– גואל אחרון הוא גואל ראשון ,41משה רבינו –
יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו.

שוחד ,ואפילו לא מתוך טענה של קדושה –
שלכן על פי דין אסור לחלוק כבוד לדל ולזכותו
בדין ,36אף על פי שעל פי תורה צריך ליתן לדל
יותר מאשר לעשיר ,כי כשצריך לברר את האמת
אסור שיהיה עניין של שוחד.
וכאשר ניגשים לעניין ללא פניות ,אזי השקלא
וטריא שבשכל היא באופן שנמשכת גם במדות
שבלב ,והיינו שמיצר הגרון אינו מפסיק ,אלא
נעשה המקום שעל ידו נמשך השכל למדות
שבלב ,ועד למעשה בפועל.

)משיחת שבת פרשת שלח ,מברכים החודש תמוז,
ה'תש"ל .תורת מנחם חלק ס' עמ'  486ואילך .הנחת
השומעים בלתי מוגה(

ו
 (37ראה תנחומא בחוקותי ג .נשא טז .בראשית רבה סוף
פ"ג .במדבר רבה פי"ג ,ו .תניא ריש פרק לו .ובכ"מ.
 (38פרשתנו יד ,ח.
 (39עקב יא ,יב.
 (40ראה תענית ה ,סוף ע"א.
 (41ראה שמות רבה פ"ב ,ד – ו .דברים רבה סוף פ"ט .זוהר
חלק א רנג ,א .שעה"פ ויחי מט ,יו"ד .תורה אור משפטים
עה ,ב.

...ועל ידי זה שממלאים את השליחות באופן
שקשורים עם נקודת העניין שצריך לפעול העניין
שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך

 (36משפטים כג ,ג )ובפירוש רש"י(.

סיכום
על הפסוק ”שלח לך" מפרש רש"י” :לדעתך ,אני איני
מצווה לך".

אחרת ,ולפיכך נכשלו.
]עניין זה – שהמרגלים שינו משליחותו של משה –
נרמז בדבריהם :משה מסר להם סימן” :אם בפרזים
יושבים ,חזקים הם שסומכין על גבורתם ,ואם בערים
בצורות הם יושבין ,חלשים הם" ,ואילו המרגלים
אמרו” :עז העם היושב בארץ והערים בצורות"[.

וצריך להבין :משה רבינו בוודאי הכיר היטב את
בני ישראל ,וידע להעריך את מדרגתם ויכולותיהם,
ובוודאי בחר לשליחות זו את האנשים הראויים
והמתאימים .כיצד קרה שמשליחות זו נשתלשל דבר
בלתי רצוי בתכלית?

וההוראה:

והמענה :הסיבה לכך שהשליחות נכשלה ,היא
שהמרגלים עזבו את שליחותו של משה ונטלו
לעצמם שליחות חדשה.

כאשר רוצים לחקור ולדרוש בתורה ,יש לוודא
שהדבר נעשה לפי כללי התורה – תורת אמת,
שכאשר הולכים לפי הוראותיה אזי מגיעים לחקר
האמת .מה שאין כן כאשר החקירה והדרישה אינן
לפי חוקי וכללי האמת ,לא מוצאים את האמת אלא
את מה שרוצים למצוא ...כמו כן ,כאשר צריך לפעול
עניין מסוים ,יש לפעול לפי דרישות התורה בעניין
ולא להתבלבל מפניות ועניינים אישיים.

משה שלחם בכדי לבדוק אם טובה הארץ או רעה,
אם מגדלת אנשים בריאים וחזקים או שמא מגדלת
חלשים .אבל המרגלים נטלו לעצמם שליחות אחרת
– לברר האם יש ביכולת בני ישראל לכבוש את
הארץ .נמצא ,שמשה אכן שלח אנשים מתאימים
לביצוע השליחות ,אלא שהם טעו וביצעו שליחות

7

ניצוצי רבי

משיח וגאולה

נכנסים לארץ!
שבטים" ,שגם שבט לוי יקבל חלק בארץ ,כמו
שכתוב ”שער לוי אחד":
”למה לא זכה לוי בנחלת ארץ־ישראל ובביזתה
עם אחיו – מפני שהובדל לעבוד את ה' לשרתו
ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים,
שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל,
לפיכך הובדלו מדרכי העולם ,לא עורכין מלחמה
כשאר ישראל ולא נוחלין ...אלא הם חיל השם,
שנאמר ברך ה' חילו ,והוא ברוך הוא זוכה להם,
שנאמר אני חלקך ונחלתך".
אבל לעתיד לבוא ,כיוון ש"באותן הימים תרבה
הדעה והחכמה והאמת ,שנאמר כי מלאה הארץ
דעה את ה'" ,ועד ש"לא יהיה עסק כל העולם אלא
לדעת את ה' בלבד ...שנאמר כי מלאה הארץ דעה
את ה' כמים לים מכסים" – לא יהיה צורך בהבדלה
דשבט לוי מדרכי העולם שיהיה אז בתכלית
השלימות ,ולכן יקבל גם שבט לוי חלק ונחלה
בארץ.

לכן יש להוסיף במעשינו
ועבודתינו מתוך שמחה
...בפרט לאחרי מעשינו ועבודתינו בהפצת
המעיינות חוצה – שזהו תוכן עניין הנסכים ,סולת,
יין ושמן ,בעבודה הרוחנית” :שמן" הוא עניין
החכמה ,ו"יין" הוא עניין הבינה ,ו"סולת" הוא עניין
הדעת )”אין התינוק יודע לקרות אבא עד שיטעם
טעם דגן"( ,כמבואר בדרושי חסידות ,היינו,
שהגילוי דתורת חסידות חב"ד )”מעיינותיך"(
נמשך וחודר בכל העולם כולו” ,חוצה" )דוגמת
היין דנסכים שיורד על־ידי השיתין עד לתהום(,
שעל־ידי־זה פועלים את ביאת דוד מלכא משיחא.
ולכן ,כשנמצאים יום נוסף בגלות ,הרי עם היות
שאפילו יום אחד נוסף בגלות הוא עניין רע ומר
כו' ,שלכן צועקים ”עד מתי" וכו' וכו' ,יש להוסיף
במעשינו ועבודתינו מתוך שמחה וטוב לבב ,מכיוון
שיודעים שתיכף ומיד ממש נכנסים לארץ )ובלשון
ההפטרה ”כי נתן ה' בידינו את כל הארץ וגם נמוגו
כל יושבי הארץ מפנינו"( ,ולא נותר אלא ”לצחצח
את הכפתורים" ,כדי שהכניסה לארץ תיכף ומיד
תהיה באופן הכי נעלה.

)מהתוועדות שבת־קודש פרשת שלח ,מברכים החודש
תמוז ה'תנש"א; התוועדויות תנש"א ,כרך ג ,עמ' 363-
(362

קיום השליחות מגלה את
בחינת ”משיח" שבכל אחד
ואחד

)מהתוועדות שבת־קודש פרשת שלח ה'תשמ"ז;
התוועדויות תשמ"ז ,כרך ג ,עמ' (544

לא תהיה הבדלה בין שבט
לוי לכלל ישראל

ויש להוסיף בהשייכות ד"שלח לך" למשיח –
ש"שליח" בתוספת יו"ד בגימטריה ”משיח" ,שבזה
מרומז שעל־ידי עבודת השליחות בכל עשר כוחות
נפשו ,ובפרט על־ידי השליחות דהפצת התורה
באופן ד"עשרה שיושבים ועוסקים בתורה" ,מתגלה
ה"משיח" שבכל אחד ואחד מישראל ,בחינת
היחידה ,שהיא ניצוץ מנשמתו של משיח צדקנו,
בחינה היחידה הכללית ,ועד לביאת משיח צדקנו
בפועל ממש.

מבואר במדרשי חז"ל ש"שניים אנשים" ששלח
יהושע הם כלב ופינחס:
כלב – הוא היחידי )נוסף על יהושע( שנשאר
מהמרגלים דמשה ,כיוון ש"היתה רוח אחרת עמו
וימלא אחרי גו'" .אבל פינחס ,בנו של אלעזר בן
אהרן הכהן ,משבט לוי – למה שלחו יהושע לראות
את הארץ לצורך כיבושה ,הרי שבט לוי ”לא עורכין
מלחמה כשאר ישראל"?
ויש לומר הביאור בזה – על־פי דברי הגמרא
”עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלושה־עשר

)מהתועדות שבת־קודש פרשת שלח ,מברכים החודש
תמוז ה'תש"נ; התוועדויות תש"נ ,כרך ג ,עמ' (360-359
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

”מצווה בו יותר
מבשלוחו"
כשהרבי עורר על הדפסת כתבי האדמורי"ם מגור • למה נמנע הרבי
מלהשיב על מכתב של הרב שאר ישוב הכהן? • מה אסר הרבי על
עסקני חב"ד – מלבד במקרים יוצאים מן הכלל ! • השליחויות של הרב
חיים יהודה פלדי שהרבי העיד עליו ברבים ”יהודי שמוסר נפשו...
פועל ללא לאות מבלי הבט על כל המניעות ועיכובים" • צבע הכריכה
של השיחות לא מתאים לארצות צפון אפריקה
במכתב מדוע יש ענין דווקא באכילת בשר –
במענה לשאלתו – אך נמנעתי מלעשות כן כדי לא
להתיר לו דבר בניגוד לדעת אביו שליט"א".
בנושא זה שוחח הרב שאר־ישוב עם הרבי גם
בשנת תשכ"ג )ראה ספר ’היכל מנחם' כרך א' עמ'
רכה .ושם נסמן(.
]על הרה"ג ר' דוד ושאר ישוב הכהן – ראה ’שמן
ששון מחבריך' כרך א' )מהדורה חדשה( עמ' 283
– .(294

בכ"ד אייר תשל"ז ביקר אצל הרבי הגאון החסיד
רבי יעקב אלתר ,בנו של ה"לב שמחה" וכיום כ"ק
האדמו"ר מגור שליט"א.
במהלך הביקור )ראה ’בצל החכמה' עמ' – 39
 ; 42וליתר דיוק – פרדס חב"ד גליון  18עמ' – 17
 (21התעניין הרבי בדבר כתביהם וחידושי תורתם
של אדמור"י גור – החל ב"בית ישראל" )שנפטר
באותה שנה( ,ה"חידושי הרי"ם" ,ה"שפת אמת"
)וה"אמרי אמת"(.
ושוב חזר ועורר על כך בעת ביקור ה"פני מנחם"
)בצל החכמה עמ'  78ואילך(:
האם התווספו מאז דברים הראויים להדפסה או
שנמצאו כתבים חדשים? ...אפשר להוסיף מראי
מקומות.
ויש לציין שכ"ק אדמו"ר ע"י שעורר על כך
אכן פעל ברוחניות שאכן נמצאו כתבים חדשים
מאדמו"רי גור ונדפסו בשנים הבאות בספרים
בפני עצמם וכן בכמה וכמה מכתבי־עת תורניים.

לא ללחוץ על
אחרים לבקרני
ב'אגרות קודש' כרך כ"ז )עמודים שמח – שנ(
נדפס מכתב ארוך של הרבי למו"ה זלמן יפה
ממנצ'סטר ז"ל ,שביקש להשפיע על נדבן מפורסם
שיסע לבקר את הרבי – ותוכנו :לא ללחוץ על
אחרים לבקרני ואי התועלת שבדבר.
כיוצא בזה סיפר העסקן המפורסם הרה"ח ר'
שלמה מיידנצ'יק ז"ל ,שהרבי אסר עליו בצורה
מפורשת לדבר עם אישים באופן ישיר על הנושא,
ובוודאי שלא להזמינם רשמית מטעם חב"ד.
כך נהג שלא אמר מיוזמתו לאדם שאם הוא
נוסע לארצות־הברית כדאי שיבקר אצל הרבי,
שמא הרבי לא יוכל לפוגשו ,ואם הגיע ביוזמת

מפני כיבוד אב
במהלך התוועדות יו"ד שבט תשכ"ה ניגש הרב
אליהו יוסף שאר־ישוב הכהן ושאל את הרבי מדוע
לא השיב לו על מכתבו .הרבי השיב :מפני כיבוד־
אב – של אביו הרה"ג ר' דוד הכהן שליט"א ,שנוהג
בצמחונות ואינו אוכל בשר” :רציתי להסביר
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