ב"ה • ערב שבת־קודש פרשת יתרו • י"ט בשבט 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

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

"באתי בהצעה ובקשה שכל אחד ואחת יחליט ויקבל על עצמו
(בלי־נדר ,כמובן ,אבל בכל התוקף) להוסיף במעשה בפועל
כדלקמן :מידי חודש בחודשו ,כאשר משתנה צירוף שם הוי'
המהווה מחיה ומקיים את החודש ,ישתדל כל אחד ואחת לפעול
בעניין ד"יוסף ה' לי בן אחר" ,לכל הפחות בנוגע ליהודי אחר!".
(דבר מלכות ,עמ' )4

 > 4דבר מלכות •  > 9משיח וגאולה בפרשה •  > 10ניצוצי רבי
 > 14ממעייני החסידות •  > 15כ"ב שבט •  > 16הלכות ומנהגי חב"ד

זמני השבוע
תאריך
ו' ,י"ט בשבט
ש"ק ,כ' בשבט
א' ,כ"א בשבט
ב' ,כ"ב בשבט
ג' ,כ"ג בשבט
ד' ,כ"ד בשבט
ה' ,כ"ה בשבט
ו' ,כ"ו בשבט

עלות השחר
זמן זריחת סוף
חצות מנחה
ד'
 120ד' 72
היום
זמן
ציצית
לפני ותפילין החמה ק"ש והלילה גדולה
לפני
הזריחה הזריחה
12.23 11.53 9.14 6.46 5.46 5.24
4.36
12.23 11.53 9.14 6.46 5.45 5.23
4.36
12.24 11.54 9.14 6.45 5.45 5.23
4.36
12.24 11.54 9.14 6.45 5.45 5.23
4.35
12.24 11.54 9.14 6.44 5.44 5.22
4.35
12.24 11.54 9.13 6.44 5.44 5.22
4.35
12.24 11.54 9.13 6.43 5.43 5.21
4.34
12.25 11.55 9.13 6.43 5.43 5.21
4.34

• הזמנים מתייחסים ל�א
זור המרכז .באזור ההרים
שקיעת צאת והעמקים יש שינויים
החמה הכוכבים שעשויים להגיע למספר
***
דקות.
• לגבי זמן עלות השחר
 5.33 5.07הנהוג בחב"ד קיימות
שלוש דעות .הבאנו את
 5.34 5.08הזמנים לפי הדעה המו־
קדמת ביותר והמאוחרת
 5.35 5.09ביותר ,וראוי להחמיר לפי
העניין.
 • 5.36 5.10זמני השקיעה כאן הם
לפי השקיעה הנראית.
 5.36 5.11אולם אדה"ז בסידורו
('סדר הכנסת שבת')
 5.37 5.11מכיר בשקיעה האמיתית,
המאוחרת ממנה "בכמו
 5.38 5.12ארבע מינוטין" (לשון
אדה"ז שם .שיעור התלוי
 5.39 .5.13במיקום ובעונות השנה).

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת
יתרו

ירושלים
צה"ש
הדה"נ
4:31

5:46

תל־אביב
צה"ש
הדה"נ
4:45

5:47

חיפה
הדה"נ
4:35

צה"ש
5:45

צעירי־אגודת־חב"ד באה"ק ת"ו • יו"ר :הרב יוסף־יצחק הכהן אהרונוב
מערכת :לוי־יצחק שייקביץ ,יוסף־יצחק אולידורט
מו"ל :המרכז לעזרי שליחות ,ת"ד  1122כפר חב"ד 6084000

באר־שבע
צה"ש
הדה"נ
4:49
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ַא חסידישע פרשה
פרשת יתרו | פעולת מתן־תורה על משה רבינו
משה רבנו היה חכם בעצם כוח חכמתו ,ואצלו ,קודם מתן תורה לא הייתה כל חשיבות ליהודי פשוט .כי אצל
חכם בעצם כוח חכמתו ,מי שאינו כזה נמוך בעיניו מבעל־חי .וזו פעולת מתן תורה אצל משה רבינו :שהוא החל
להכיר בחשיבות של כל יהודי.
על יהודי אין להסתכל לפי הכוחות הגלויים שלו ,גם כשאינו שלם בתורה ומצוות .מצד כוחות הנעלמים כולם
שלמים .צריך לעזור לו להיחלץ מהבוץ ,להושיט לו יד ולהעמידו בקרן אורה של תורה ומצוות.
(משיחת יום ב' דחה"ש תש"ד)

הכתב והמכתב

התעוררות לבדיקת סת"ם

ט) נהניתי במאד ממ"ש [=ממה שכתב] שאחד
מהמלמדים דאהלי"י [דאהלי יוסף יצחק] הכריז
שיבדקו התפילין והמזוזות ותיקן הענין ,ומה טוב
שגם בשארי המקומות יהיו מתענינים בזה .וכדאי
שיתדבר עם הרה"ג והרה"ח הרבא"ג [הרב בנימין
אליהו גורודצקי] שי' על־דבר תקציב מיוחד לתועלת
זו .וכדאי ההוצאות והטרחה בשביל גודל הענין ,ונוסף
ע"ז שבודאי יפעול ג"כ על החינוך.
* חלק ממכתב כ"ק אדמו"ר ,כ"ה בשבט תשי"ג .במענה על מכתבו
של הרה"ח וכו' ר' שלמה מטוסוב ,השליח במרוקו ,על שאחד
התלמידים עורר בקהילות היהודיות בכפרים על הצורך לבדוק את
התפילין והמזוזות( .תשורה מטוסוב־רסקין ,תשס"ח)

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ב בשבט ה'תשע"ט – י"ט בשבט ה'תשע"ט

יום
ו'

יום בחודש
י"ט בשבט

ש"ק כ' בשבט
כ"א בשבט
א'

פרק א' ליום

ג' פרקים ליום

הל' שמיטה ויובל פרק יב-יג .שאלו
שלום וגו' .ספר עבודה והוא ספר
שמיני ..הל' בית הבחירה ..בפרקים
אלו .פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח .הל' כלי המקדש והעובדים
בו ..בפרקים אלו .פרק א-ב.

פרק טו.
פרק טז.

ספר־המצוות

הל' מעשה הקרבנות פרק
יב.

מל"ת קסט .קע .מ"ע קפג.
מל"ת רכח .מ"ע כ.

פרק יג.
פרק יד.

מל"ת עט .פ.
מ"ע כא.
מ"ע כב .מל"ת סז .מ"ע לה.
מל"ת פג .פד.
מל"ת פה .פב .מ"ע לד.
מל"ת פו.
מ"ע כג .מל"ת עב .מ"ע לב.
לו.
מ"ע לג .מל"ת פח .פז .עג.
קסג .קסד.
מל"ת סח .קסה .מ"ע לא.
מל"ת עז .עח.

ב'

כ"ב בשבט

ג'

כ"ג בשבט

פרק ג-ה.

ד'

כ"ד בשבט

פרק ו-ח.

פרק יז.

ה'

כ"ה בשבט

פרק ט-י .הל' ביאת המקדש ..בפ־
רקים אלו .פרק א.

פרק יח.

ו'

כ"ו בשבט

פרק ב-ד.

פרק יט.

דבר מלכות

להפוך את
ל'ּבן'
ה'א ֵחר' ֵ
ַ
כאשר מקבלים החלטה טובה בשבת קודש ,היא יוצרת קשר
והמשכיות בין השבת לבין ימי המעשה הבאים לאחריה • ההוכחה
מדברי הרוגצ'ובי להשפעה העתידית של פעולה עכשווית ,אף אם
נעשתה מתוך רשות ולא חובה • ההצעה :לפעול בעניין "יוסף ה' לי
בן אחר" • שיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
התוועדות דשבת זו היא השלישית בהמשך
ליום ההילולא דכ"ק מו"ח אדמו"ר – בהוספה
על ההתוועדות דיום שבת למחרת יום ההילולא,
וההתוועדות דחמשה עשר בשבט (כאשר "קיימא
סיהרא – דחודש שבט – באשלמותא" ,)1שהייתה אף
היא בהמשך ליום ההילולא (כמוזכר בהתוועדות).
ומטרתה ותכליתה – לפעול עניין של חזקה [לא
רק לדעת רבי ש"חזקה" היא בב' פעמים ,אלא
"חזקה" שהיא לכו"ע – בג' פעמים הוי חזקה]2
בכל ענייני יום ההילולא ,כלומר ,שכל ההחלטות
הטובות שקיבל כל אחד ואחת על עצמו להוסיף
במילוי הוראותיו של בעל ההילולא – יהיו באופן
של חזקה ,שהיא גם מלשון חוזק ,היינו ,בתוספת
חוזק ותוקף.
ומובן ,שהעילוי ד"חזקה" אינו ביחס לפעם
השלישית בלבד ,כי אם שבפעם השלישית מתגלה
שגם בפעם הראשונה והשנייה נעשה הדבר בתוקף
המתאים – כפי שמצינו בנוגע לג' שני חזקה על־ידי
כיתי עדים" ,שנים בראשונה שנים בשנייה ושניים
 .1זהר פרשתנו פה ,א .זח"א קנ ,רע"א .וראה זח"ב רטו ,א .שמו"ר
פט"ו ,כו.
 .2ב"מ קו ,רע"ב וש"נ.

בשלישית כו'" ,3דמסוגיית הגמרא מוכח ,שגם ב'
השניים הם (לא רק הכנה ל"חזקה" דשנה הג' ,כי
אם) חלק מעניין ה"חזקה".
ובאופן כזה – מתוך תוקף של "חזקה" – ממשיכים
זאת על כל הימים שלאחרי־זה ,היינו ,שהתעוררות
זו תהיה באופן ד"פעולה נמשכת" על כל השנה
כולה ,וכן על כל השנים שלאחרי־זה.

ב
בהמשך להמדובר לעיל שההתוועדות דשבת
זו פועלת תוקף של "חזקה" בכל ענייני העבודה
הקשורים עם יום ההילולא – הרי מכיוון שהכוונה
בזה היא להמשיך התעוררות זו על כל הימים
שלאחרי־זה [בדוגמת העניין ד"ראש השנה",
שממנו נמשך על כל ימי השנה כולה ,4עד ליום
ההילולא דשנה הבאה ,וגם במשך השנים שלאחרי־
זה ,באופן נצחי (אלא שבשנה הבאה יהיו כל עניינים
אלו ביתר שאת וביתר עוז ,])5בהכרח שתהיה
פעולה מסויימת כדי לקשר את ההתעוררות דיום

 .3ב"ב נו ,סע"א ואילך.
 .4ראה גם שיחת ט"ז שבט – ב'יחידות' הכללית לאורחים שיחיו
– ס"ג .שיחת ש"פ בשלח ,י"א שבט סכ"ח.
 .5שיחת ט"ז שבט הנ"ל ס"א ,וש"נ.

נעשית לפני זמן החיוב ,במעמד ומצב ד"אינו
מצווה" (ואדרבה – ביום השבת אסור לעשות
ענינים אלו) – שהרי הכוונה דקבלת החלטות
טובות היא קיום הדברים בפועל ממש בימי
המעשה ,וכוונה זו נשלמת גם כאשר ההתעוררות
וההחלטה על עניין זה הייתה ביום השבת.
ומצינו זאת גם בהלכה – 11כידוע דברי
הרגצ'ובי 12ש"גם פטור (פעולת המצווה בשעת
הפטור) ,כיוון דהפעולה שלו קיימת נפטר אף
בזמן שנתחייב" ,ולדוגמה :א) קטן שהגדיל בין

שהשבת עם ימי המעשה שלאחרי השבת.
ובפרט על־פי הידוע 6שימי המעשה קשורים
עם בחינת המעשה והדיבור (דיבורו של הקב"ה
חשיב מעשה – 7עשרה 8מאמרות שבהם נברא
העולם ,)9ואילו ביום השבת נעשית העלייה
לבחינת המחשבה – שמזה מובן ריחוק הערך
שביניהם ,ועד כדי כך ,שכדי לצאת מיום השבת
לימי המעשה ,צריך להיות עניין של "הבדלה".
ומכיוון שכן ,בוודאי יש צורך בפעולה מסויימת
שעל ידה יהיה קשר בין יום השבת לימי המעשה.

באופן כזה – מתוך תוקף של "חזקה" – ממשיכים זאת על
כל הימים שלאחרי־זה ,היינו ,שהתעוררות זו תהיה באופן
ד"פעולה נמשכת" על כל השנה כולה ,וכן על כל השנים
שלאחרי־זה
פסח ראשון לפסח שני – "אם שחטו עליו בראשון
פטור" ,13מכיוון שהפעולה דפסח ראשון קיימת
גם בפסח שני .ב) קיום מצוות ידיעת התורה גם
על־ידי הלימוד בקטנותו ,מכיוון שעל־ידי־זה
תהיה לו ידיעה בגדלות.
ויש להוסיף ,שעניין זה מודגש גם בנוגע
לכללות העניין דמתן־תורה – אודותיו למדים
בפרשת השבוע:
בעת קבלת התורה נתחייבו בני־ישראל בקיום
כל המצוות שבתורה .ולכאורה ,יכול לבוא
מישהו ולשאול :כיצד יכולים להתחייב בקיום
כל המצוות – הרי לכל לראש צריכים ללמוד כל
עניינים אלו כדי לדעת את המעשה אשר יעשון?!
הנה כאשר ישאלו שאלה זו אצל "בן חמש
למקרא" – בוודאי יצחק למשמע ה"שאלה":
וכי לפני מתן־תורה לא למדו תורה?! – הרי
אצל אברהם אבינו נאמר כבר "וישמור משמרתי

בשלמא בנוגע למוצאי שבת – ישנה סעודת
"מלווה־מלכה" המקשרת את עניין השבת
[שנמשך עדיין במוצאי שבת ,שהרי סעודת
מלווה־מלכה עניינה ללוות את המלך ,10כלומר,
שנמצאים והולכים ביחד עם המלך]; מה־שאין־
כן בנוגע ליום השבת עצמו.
ולכן ,העצה היעוצה – לקבל החלטה טובה
בנוגע למעשה בפועל (בענינים שאי־אפשר
לעשותם ביום השבת) כאשר נמצאים עדיין
ביום השבת ,והחלטה טובה זו היא המקשרת
את ההתעוררות והתוקף ד"חזקה" שנפעל ביום
השבת שלאחרי השבת.

ג
ובהקדמה:
פשוט ,שאין כל חסרון בכך שהחלטה טובה זו
 .6לקו"ת דרושים לש"ש סו ,ג .ובכ"מ.
 .7ראה ב"ר פמ"ד ,כב.
 .8אבות רפ"ה.
 .9ראה תניא בסופו .אוה"ת שמות (כרך ז) ס"ע ב'תשב ואילך.
 .10שולחן ערוך אדה"ז ס' ש ס"ב.

 .11בבא לקמן ראה לקו"ש חלק כ"ו עמ'  69סעיף ז'.
 .12צפע"נ הל' תרומות פרק ב' הלכה י"ד (מג ,סע"ג).
 .13רמב"ם הל' קרבן־פסח פרק ה' הלכה ז'.

5

וכמדובר בארוכה בהתוועדויות שלפני זה
שעבודה זו מודגשת בשמו של בעל ההילולא –
"יוסף" – על־שם "יוסף ה' לי בן אחר" ,17כלומר,
להוסיף עוד יהודי ועוד יהודי שיהיה ניכר בו
בגלוי שהוא בנו של הקב"ה ,ובאופן ד"בן אחר" –
שבזה ב' פירושים :א) גם יהודי שבבחינת "אחר"

מצוותי חוקותי ותורותי ,14שבזה כלולים כל
ענייני התורה ,כולל "תורה שבעל פה הלכה
למשה מסיני" (כפי שמפרש רש"י בפשוטו
של מקרא) .ועל־אחת־כמה־וכמה משה רבינו
– שבוודאי למד ולימד תורה לישראל גם לפני
מתן־תורה ,ולא עוד ,אלא שכבר היו מצוות

16

מה פירוש שאין זה נוגע לו?! בוודאי "נוגע" לו ש"תמורתו
יהיה קודש" ,שהרי זוהי כל התכלית והכוונה בשליחותו
של בעל ההילולא! הכוונה היא ,איפוא ,שגם כאשר אינו
רואה את התוצאה תיכף ומיד ,לא נגרע מאומה מעבודתו

שנצטוו במרה וכו'.15
ואף שלפני מתן־תורה היו במעמד ומצב ד"אינו
מצווה ועושה" – הרי כדי לדעת את המעשה אשר
יעשון ,בבוא זמן הציווי ,אין נפקא־מינה כלל אם
ידיעה זו נתחדשה אצלו בזמן החיוב או לפני זמן
החיוב ,כי העיקר הוא שיודע מה עליו לעשות
בפועל ממש ,כפשוט.
ומזה מובן גם בענייננו – שאף שביום השבת
אינו מצטוווה על עניינים אלו ,ואדרבה :אסור
לעשותם ביום השבת ,מכל מקום ,ה"פעולה" של
ההחלטה ביום השבת (בזמן הפטור) קיימת גם
בימי החול (בזמן החיוב) ,שהרי העשייה בימי
החול היא תוצאה מההחלטה דיום השבת ,ועל־
ידי־זה ישנו הקשר דיום השבת עם ימי החול.

יש לעשות ממנו "בן" .18ב) גם יהודי שהוא כבר
בבחינת "בן" – יש להעלותו לדרגא נעלית יותר
שלא בערך לדרגתו הקודמת ,עד שנחשב ל"בן
אחר" (למעליותא) לגבי מעמדו ומצבו הקודם.
זאת ועוד – עבודה זו מרומזת גם בעניינו
של חודש שבט (שזהו הצד השווה בכל ג'
ההתוועדויות הקשורות עם יום ההילולא ,שכולן
בחודש שבט):
ידוע 19שצירוף שם הוי' המאיר בחודש שבט
[המהווה מחיה ומקיים את כל ענייני החודש]
20
הוא – הצירוף היוצא מראשי־תיבות "המר
ימירנו והיה הוא".
ובזה מרומז תוכן העבודה הנ"ל (לעשות
מ"אחר" "בן") – 21הן בנוגע לתכלית ומטרת
העבודה ,והן בנוגע לאופן הפעולה:

ד
מהעניינים העיקריים שתבע בעל ההילולא
– שבהם צריכים לקבל החלטות טובות במשך
ההתוועדות דיום השבת – ההתעסקות בהפצת
תורה ויהדות ,עד להפצת המעיינות חוצה.

 .16שיחת ש"פ וארא ,מבה"ח שבט ס"ג ואילך .ש"פ בשלח
הנ"ל סי"א ואילך .לקו"ש בשלח ס"ג ואילך .ועוד.
 .17ויצא ל ,כד.
 .18אוה"ת ויצא רכ ,א ואילך .ויחי שפו ,א ואילך .שצ ,א ואילך.
שצז ,ב ואילך .ועוד.
 .19סידור האריז"ל כוונת ר"ח .משנת חסידים סוף מ' טבת
ושבט.
 .20בחוקותי כז ,לג.
 .21ראה שיחת ש"פ ואראה נ"ל ס"ט ואילך .לקו"ש שם ס"ז
ואילך.

 .14תולדות כו ,ה.
 .15פרש"י בשלח טו ,כה.
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ויש להוסיף ,שציווי זה נאמר בכפל לשון – "המר
ימירנו" ,המורה על עניין של ריבוי ,כמו" :פתח
תפתח" ו"נתון תתן"" – 25אפילו מאה פעמים",26
היינו ,שאין להסתפק בפעם אחת ,אלא יש לעסוק
בזה פעם אחר פעם ,אפילו מאה פעמים ,עד
שיצליח לפעול את הדבר.
ומבטיחים לו ש"והיה הוא ותמורתו יהיה קודש"

תכליתה ומטרתה של עבודה זו – להחליף ("המר
ימירנו") יהודי שבבחינת "אחר" ולעשות ממנו
"בן".
וגם הפעולה מצידו של המשפיע היא באופן
ד"המר ימירנו" – שהרי צריך להחליף את מקומו
(לפי שעה) מד' אמות של קדושה לצאת ל"רשות
הרבים" כדי למצוא את היהודי שבבחינת "אחר"

ידי חודש בחודשו – כאשר משתנה צירוף שם הוי' המהווה
מחיה ומקיים את החודש – ישתדל כל אחד ואחת לפעול
בעניין ד"יוסף ה' לי בן אחר" ,לכל הפחות
בנוגע ליהודי אחר
שיוכל לעשות ממנו "בן" ,ולא עוד ,אלא שגם
לאחרי שמוצא יהודי זה ,הרי גם הדיבור עמו הוא
באופן ד"המר ימירנו" – שצריך להחליף את הסגנון
שלו לסגנון שהוא לפי־ערכו של יהודי זה ,כגון:
להסביר שכדאי לו לקיים תורה ומצוותיה מכיוון
שעל־ידי־זה יזכה להמשכת ברכותיו של הקב"ה
בעניינים שהוא להוט אחריהם (ענייני הרשות,
כמובן) – "שלא לשמה" כפשוטו [לא רק שאין זה
"לשם התורה" ,ורק "בשבילו ,לקרב נפשו אל ה'"
(כמוזכר בהתוועדות שלפני זה 22ממאמרי אדה"ז
על כתובים ,23כי אם "שלא לשמה" כפשוטו],
ובוודאי שדיבור בסגנון זה הוא עניין של ירידה
לפי ערך דרגתו.
ובלשון הכתוב" :24טוב ברע או רע בטוב" –
שיוצא ממקום הטוב למקום הרע כדי להפוך את
הרע לטוב.
וכמדובר לעיל בארוכה ,שמכיוון שצירוף שם
הוי' דחודש שבט יוצא מהתיבות "המר ימירנו והי'
הוא" לבדן – הרי תיבות אלו הם בלשון של ציווי,
כלומר ,שישנו ציווי (בזמנים ומצבים מיוחדים) –
עניין של פיקוח־נפש כו') שיהיה העניין ד"המר
ימירנו".

– שגם "הוא" וגם "תמורתו" יהיו "קודש" ,ובאופן
ד"והיה" – "בהווייתו יהא" ,27הן אצלו ,שעבודה
זו לא תגרע מאומה בשלימות הקדושה שלו ,כי
אם "בהווייתו יהא" – שעומד ,ונמשך כך ,בתוקף
ובשלימות הקדושה ,ואדרבה – באופן של הוספה
כו' ,והן אצל הזולת – "תמורתו יהיה קודש",
ובאופן ש"בהווייתו יהא" ,בכל התוקף.
אמנם ,סיום הכתוב" ,ותמורתו יהיה קודש" ,אינו
נכלל בראשי־תיבות שמהם יוצא צירוף שם הוי
המאיר בחודש שבט – להורות שהוא מצדו צריך
לעשות את המוטל עליו" ,המר ימירנו והיה הוא",
והתוצאה ("ותמורתו יהיה קודש") – אינה נוגעת
לו – .מה פירוש שאין זה נוגע לו?! בוודאי "נוגע"
לו ש"תמורתו יהיה קודש" ,שהרי זוהי כל התכלית
והכוונה בשליחותו של בעל ההילולא! הכוונה
היא ,איפוא ,שגם כאשר אינו רואה את התוצאה
תיכף ומיד ,לא נגרע מאומה מעבודתו ,אלא
ממשיך למלא את תפקידו – "המר ימירנו" ,ובאשר
לתוצאה ד"ותמורתו יהיה קודש" – אין כל הכרח
שהדבר יהיה בחודש שבט ,אלא ייתכן שעניין זה
יהיה בחודש שלאחרי־זה וכו'.

 .22שיחת ט"ו בשבט סל"א.
 .23בתחלתו – ד"ה תורת ה' תמימה.
 .24שם ,י.

 .25ראה טו ,ח־י.
 .26ספרי ופרש"י עה"פ.
 .27ראה ברכות יג ,א .מגילה ט ,א .יז ,רע"ב .בכורות ד ,ב .ובכ"מ.
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בלאו־הכי) במספר ל"ו (בהתאם לכך ששנה זו היא
שנת הל"ו להסתלקות־הילולא),
וכדי שכל־אחד־ואחת יוכל לקיים זאת בנקל
(ללא בלבולי היצר כו') – תהי' הוספה זו במטבעות
קטנות ,והעיקר – במספר ל"ו.
ופעולה זו (נוסף לכך שתוכנה אהבת ישראל
ואחדות ישראל – מהעניינים העיקריים שתבע
בעל ההילולא) תוסיף יתר הצלחה בעבודה
דקירוב בני־ישראל לענייני תורה ויהדות.

ה
ובהתאם לכך – באתי בהצעה ובקשה שכל
אחד ואחת יחליט ויקבל על עצמו (בלי־נדר,
כמובן ,אבל בכל התוקף) להוסיף במעשה בפועל
כדלקמן:
א) מידי חודש בחודשו – כאשר משתנה צירוף
שם הוי' המהווה מחיה ומקיים את החודש –
ישתדל כל אחד ואחת לפעול בעניין ד"יוסף ה' לי בן
אחר" ,לכל הפחות בנוגע ליהודי אחר.
ב) מידי חודש בחודשו – יוסיף כל אחד ואחת
בעניין הצדקה (מלבד מה שרגיל לתת לצדקה

(תורת מנחם – תשמ"ה ,כרך ב' עמ' )1187

סיכום
כדי "לדעת את המעשה אשר יעשון" .מכאן,
שאף שבשבת אסור לעשות את ההחלטות
שנתקבלו בה ,מכל מקום פעולת ההחלטה
בשבת פועלת גם בימי החול.
בעל ההילולא ,כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע,
תבע עבודה בהפצת היהדות ,המרומזת
בשמו" :יוסף ה' לי בן אחר" ,בשניים :א) גם
מי שהוא "אחר" יש לעשות ממנו "בן" .ב) מי
שהוא כבר "בן" ,יש להעלותו למדרגה גבוהה
יותר – "בן אחר".
עניין זה מתבטא בחודש שבט – שצירוף שם
הוי' המאיר בו הוא ה,י,ו,ה – ראשי־תיבות
הפסוק" :המר ימירנו והיה הוא" ,להחליף
יהודי 'אחר' ב'בן' .זה עניין של ציווי ,שמבטיח
שהמשפיע לא ייגרע בדרגתו הרוחנית מכך,
אלא "והיה הוא ותמורתו יהיה קודש".
ובהתאם לזה הצעה שכל־אחד־ואחת יחליט:
א) לפעול בעניין "יוסף ה' לי בן אחר" ,לכל
הפחות בנוגע ליהודי אחד ,מידי חודש
בחודשו .ב) להוסיף בעניין הצדקה במספר
ל"ו.

ההתוועדות שבה נאמרה השיחה היא
השלישית בהמשך ליו"ד שבט ,והרי בג'
פעמים הוי חזקה ,ותכליתה לפעול שכל
ההחלטות הטובות שקיבל כל אחד ואחת
על עצמו – יהיו באופן של 'חזקה'.
שבת חלוקה מימי המעשה ,בכך שאלו
קשורים בבחינות המעשה והדיבור ,ואילו
בשבת נעשית עליה לבחינת המחשבה .על־
ידי שמקבלים החלטה טובה בנוגע למעשה
בפועל כאשר נמצאים ביום השבת ,ההחלטה
טובה יוצרת את ההתעוררות והתוקף של
החזקה מיום השבת לימי המעשה הבאים
אחריו.
החלטה טובה יכולה להיעשות לפני זמן
מימושה בפועל ,כמוכח מדברי הרוגצ'ובי
לפטור ,שפעולתו קיימת אף בזמן
בנוגע ָ
שנתחייב ,ולדוגמה :קטן שהגדיל בין פסח
ראשון לשני – אם נמנה בקרבן פסח ראשון
הוא פטור .דוגמה נוספת :קיום מצוות
ידיעת התורה על־ידי לימוד של קטן ,מכיוון
שעל־ידי־כך תהיה לו ידיעה כשיגדל .גם בני
ישראל למדו את כל התורה לפני מתן־תורה,
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משיח וגאולה

'בר־מצווה' של
כל ישראל

כוח לקבל את גילויי הגאולה

במתן תורה נעשה חידוש גדול גם לגבי קיום המצוות לפני מתן־תורה – כמודגש במנהג אכילת מאכלי
חלב בחג השבועות ,זמן מתן תורתנו ,שאחד הטעמים לזה הוא מפני שבמתן־תורה בפעם הראשונה אכלו
מאכלי חלב בלבד ,ולא היו יכולים לאכול בשר ,דאף שגם לפני מתן־תורה הייתה פעולת השחיטה ,כמו
שנאמר ביוסף הצדיק "ויאמר לאשר על ביתו ..טבוח טבח והכן" ,הרי מכיוון שברגע מתן־תורה מתחדשת
המציאות של שחיטה על־פי תורה ,לא מועילה השחיטה שלפני רגע מתן־תורה לחיוב השחיטה במתן־תורה.
ותוכן החידוש והיתרון (כמרומז בשם הפרשה "יתרו" ,מלשון יתרון) דמתן־תורה – שנעשה החיבור דעליונים
ותחתונים ,שעליונים ירדו למטה ,ועל־ידי זה נעשית האפשרות שתחתונים יעלו למעלה.
...ועוד ועיקר – שבמתן תורה נעשה קיום ועמידת העולם ,כדרשת חז"ל על הפסוק "ארץ יראה ושקטה",
"בתחילה יראה ולבסוף שקטה" ,שלפני מתן־תורה היה העולם מתנודד (די גאנצע וועלט האט זיך געשאקלט)
עד שישראל קיבלו התורה באמירת "נעשה ונשמע" ,שאז הפסיק העולם להתנודד ("שקטה") .ובכל שנה
ושנה כשקורין הפרשה דמתן תורה  . .חוזר ונשנה ונמשך עד למטה בעולם הזה התחתון שאין למטה ממנו,
כללות עניין מתן־תורה בכוח וחיות ועצמיות מחודשים על כל השנה כולה.
...ועל־ידי זה נעשה חידוש המציאות ביחס לחיוב במצוות ,מעין ודוגמת החיוב במצוות לגבי לפני מתן־
תורה ,אצל כל השומעים (וגם אלו שמספרים להם אודות) קריאת הפרשה דמתן־תורה ,אנשים נשים וטף.
...ולהוסיף ,שבזמן הזה נמצאים כל בני־ישראל (גם הגדולים) במעמד ומצב של "טף" (לפני בר־מצווה),
כיוון שקיום המצוות בזמן הזה הוא בבחינת "ציונים" לעיקר ושלימות החיוב דקיום המצוות לעתיד לבוא.
ויהי רצון והוא העיקר ,שבקרוב ממש תהיה ה"בר־מצווה" דכל בני־ישראל ,עיקר ושלימות החיוב בקיום
המצוות ,כולל ובמיוחד המצוות התלויות בארץ  . .ועל אחת כמה וכמה כשהגלות עומדת להסתיים ,ועד כדי
כך "אז די וועלט טרייסלט זיך שוין אויף מקבל זיין פני משיח צדקנו" (שהעולם כבר מזדעזע כדי לקבל פני
משיח צדקנו) ,ובאופן שהתורה נותנת כוח ומסייעת לקבל את הגילויים דימות המשיח.
('התוועדויות' תנש"א כרך ב ,עמ' )244-245

האורות העצמיים יתגלו לעתיד

ידוע שמתן־תורה הוא עניין חד־פעמי ,כיוון שבו ניתנו (לא רק כל עניני התורה שמתחדשים על־ידי תלמיד
ותיק ,אלא) גם עניני התורה שיתגלו לעתיד לבוא על־ידי הקב"ה .ואף־על־פי־כן נאמר "תורה חדשה מאתי
תצא" ,חידוש ממש ,כיוון שבמתן־תורה היו עניינים אלו בתכלית ההעלם לגמרי ,עד כדי כך ,שהתגלותם היא
חידוש ממש.
ומהביאורים בזה – שבמתן תורה ניתנו בגלוי עשרת הדברות ,כנגד עשרה מאמרות ועשר ספירות ,דרגת
האלקות שיש לה ערך ושייכות לעולם (כמודגש בנגלה דתורה ,הלכות בנוגע להנהגת האדם בעולם) ,ואילו
דרגת האלקות שאין לה ערך ושייכות לעולם לא באה בגילוי אלא בהעלם; ולעתיד לבוא תתגלה בתורה
דרגת האלקות שבאין־ערוך לגמרי לעולם (כמודגש בפנימיות התורה" ,סוד טעמיה ומסתר צפונותיה" ,ידיעת
אלקות) ,ועד לגילוי מהותו ועצמותו יתברך ממש – כדיוק הלשון "תורה חדשה מאתי תצא"" ,מאתי" דייקא,
וכמו שכתוב "כי כולם ידעו אותי" – בחינת "אחד עשר יום (שלמעלה מעשרת הדברות שניתנו) מחורב"" ,אנת
הוא חד ולא בחושבן".
(ספר השיחות תשנ"ב כרך ב עמ' )169
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ניצוצי רבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

מרבה קדושה וטהרה
הרבי גילה :אף שאדמו"רי חב"ד נמנעו מלפסוק דינים ולעסוק
בהוראת הלכה ,יצאו מגדרם בנושאי מקוואות וטהרה • פרסום
ראשון של מכתב הרבי משנת תשמ"ב • מקס שרייבר בירך את
הרבי והרבנית – והוקיר מאוד את הסיוע שהושיט לו הרבי
למקוואות שבנה • מר שרייבר שיגר לרבי  $ 1000כשהרבי
הכריז על "מבצע כשרות" ו"טהרת המשפחה"
ולהעיר ולהאיר עד כמה התעניינו בזה רבותינו
נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ,ונפלא הענין
– שאפילו אלו מהם שמכמה טעמים לא רצו
לפסוק דינים ועד כדי כך ,אפילו כשהיה הכרח
לפסוק דין ,מסרו הנוסח לרב שיאמר הוא שכך
הוא הדין ,יצאו מכלל זה עניני מקוה טהרה,
שהתעניינו בזה בתשומת לב מיוחדה ,שלחו
שאלות־ותשובות ,הוראות מפורטות וכו' וכו'.
ועל־דרך הדרוש והרמז והסוד הרי שייכות
בין שני הענינים – כי חינוך על טהרת הקודש
בהצלחה ,ענין הכי עיקרי בזה ,לידת הולד
בטהרה ובקדושה .וק"ל.
ואכן ,מצינו מלבד אדמו"ר הזקן ואדמו"ר
הצ"צ שספריהם ותשובותיהם רבות בנושא
– אגרות קודש אדמו"ר הצמח צדק עמודים
ט .קסז .אגרות קודש אדמו"ר מוהר"ש (קה"ת
תשנ"ג) עמודים ע־עט .אדמו"ר מוהרש"ב
– שו"ת תורת שלום (קה"ת תשע"ג) סימנים
מו־עב .אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ כרך
י' עמודים ס .קצ .ובריבוי מקומות (ראה
מפתחות לאגרות קודש ערך מקואות; טהרת
המשפחה).
הרבי נשיא־דורינו כתב עשרות מכתבים וכן
בריבוי שיחות עורר אודות חשיבות ענין זה.
וראה ב'שולחן מנחם' (הוצאת היכל מנחם)
כרך ד' עמודים קלז־קעז (בפן ההלכתי).
ובריבוי מקומות.

בשנת תשי"ד ,יהודי שעמד בקשר הדוק
עם הרבי פנה וביקש מהרבי שיעתיר תפילה
וברכה עבור ילד שהיה זקוק לרפואה.
בתשובתו (מיום ח"י טבת תשי"ד – 'אגרות־
קודש כרך ח' עמ' קיב) כותב הרבי לפונה,
כי יברר בעדינות ("ובטח ינצל איזה הזדמנות
לברר") אם נולד הוא בטהרה (כלומר :האם
הוריו שמרו טהרת־המשפחה טרם הביאוהו
לעולם).
והרבי מנמק זאת בהסבר הבא:
"והוא על־דרך כשבאים לעורך־דין או לרופא
הרי צריכים לספר לו המצב כמו שהוא ,כי באם
לאו הרי זה היזק להשואל וגם היפך השכל .ועל־
דרך־זה הוא גם־כן בנידון דידן".
וממשיך הרבי:
וכן יש להסביר גם להורי הילד שאין כוונתי
חס־ושלום כלל וכלל בשאלה הנ"ל לעורר דין
וכו' אלא שהתרופות צריכות להיות מתאימות
להמצב ולהסיבות שהביאו למצב כזה ,וכמבואר
גם כן בחכמת הרפואה שרופא אמיתי הוא
כשמרפא לא את התוצאות אלא את הסיבות,
ובריפוי התוצאות לבדם אין זה אלא ענין זמני
כיון שהסיבה נשארה כמקדם ,והאריכות בזה אך
למותר.
למדנו ,אפוא ,כי הרבי משמש הן כ"עורך
דין" – סניגור כלפי מעלה – הן כרופא – נפשות
המתאים דיאגנוזה רוחנית לריפוי הנצרכים
והנזקקים לכך.

10

במעשה ידיהם.
ובפרט ששני התאריכים הנ"ל – תאריך מכתבם
ותאריך מכתבי – עולים בקנה אחד ,וכידוע מס"נ
של אדה"ז על טהרת נשי ישראל וכן מס"נ של
כ"ק מו"ח אדמו"ר ושל אביו בשטח זה ,ומעשה
עיקר ,בנין מקוואות בגרוזיא ואח"כ גם תחת משטר
הידוע במדינה ההיא ,חרף כל הסכנות בפועל שהיו
כרוכות בזה.
ובהמשך להאמור מצו"ב השתתפותי פרטית
במפעלם.
ויהי רצון שיבשר מהרחבת הפעולות בפשטות –
הוספה בבנין מקוואות ביחד עם הגברת התעמולה
וההסברה בזה ובאופן דמוסיף והולך.
בכבוד ובברכה מ .שניאורסאהן
נ.ב .מובן שקראתי בשימת לב המתאימה הענינים
שמעורר במכתבו.

קול קורא מהרבי
בערב סוכות
בחודש תשרי מיעט הרבי בכתיבת מכתבים
ומענות ,וכלשונו באחת ההזדמנויות (כ"ח תשרי
תשי"ב – 'אגרות־קודש' כרך ה' עמ' יא)" :ומפני
עניני חדש תשרי לא הי' הזמן גרמא לענות עד
עתה" .הנה בה בשעה – בערב חג הסוכות תשי"ב
– כותב הוא להרב משה מאיר ישר (שם עמ' ח):
שלום וברכה!
קבלתי מכתבו בו כותב על־דבר התיסדות ועד
טהרת המשפחה בשכונת ברייטאן ביטש לבנין
מקוה כשרה ,ומבקש שאבוא בדברי זירוז לבני
מחנם שיחיו.
בשמחה הנני ממלא בקשתו ,ומוסגר־פה הקול
קורא שלי ובודאי בהשתדלות הנכונה יעזרם השם־
יתברך להוציא מחשבתם הטובה מהכח אל הפועל
בהקדם האפשרי .בברכת חג שמח.
הרבי כתב ,אפוא ,קול־קורא "אל בני ובנות
ישראל בברייטאן ביטש ,ה' עליהם יחיו" ,שנדפס
ב'אגרות־קודש' שם עמ' ט (תרגום־חופשי של
המכתב נדפס ב'אגרות־קודש' מתורגמות כרך
ראשון (קה"ת כפ"ח תשס"ג) עמודים .)252-251

הרבי שולח השתתפות
ומכתב כללי־פרטי נוסף אף הוא בפירסום־
ראשון:
ב"ה ,י"ד ניסן ה'תש"מ
ברוקלין ,נ.י.
הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה יהושע
שי'
שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת מכ'
ולקראת חג המצות . .
בכבוד ובברכת החג מ .שניאורסאהן
נ.ב.
מצו"ב השתתפותי בבנין מקואות באה"ק .לכתבו
ע"ד הרבנית ז .תי' – לא ידוע לי כל הענין.

מכתב מיוחד בתשמ"ב
להלן פרסום ראשון של מכתב מיוחד שכתב
הרבי למרכז הארצי למען טהרת המשפחה,
ובו מזכיר את מסירות נפשם של אדמו"ר הזקן,
אדמו"ר מוהרש"ב ואדמו"ר מוהריי"צ בנושא
מקוואות.
ב"ה ,בסמיכות ליו"ד שבט,
הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר,
ה'תשמ"ב .ברוקלין ,נ.י.
המרכז הארצי למען טהרת המשפחה
בחתימת הרה"ח וכו' יהושע שי' לוי
ירושלים עיה"ק ת"ו
שלום וברכה:
מאשר אני קבלת מכתבם מכ"ד טבת ,יום ההילולא
של אדמו"ר הזקן ,מייסד שיטת חב"ד ,וכן של
מכתבם הקודם לו .ויהי רצון שתשרה שכינה

"אילו כל הרבנים היו
הולכים בעקבותיו"
בעבר כתבנו כבר על הנגיד היהודי מקס
שרייבר שתרם להקמת מקוואות בעולם .להלן
אחד ממכתביו לרבי כפי שנשתמר בארכיונו:
"ב"ה,
" 1בנובמבר 1972
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"כשרות האכילה ושתי'" ו"טהרת המשפחה".
מטעם מזכירות הרבי שוגרה למר שרייבר
הידיעה הבאה שנכתבה במקורה באנגלית
וניתנת כאן בתרגום־חופשי:
"ב"ה
"שירות ידיעות ליובאוויטש
" 770איסטערן פארקוויי
"ברוקלין ,ניו יורק 11213
"ארה"ב
"לפרסום מידי
"קריאה לשמירת
"טהרת המשפחה
"ניו יורק –  – LNSהרבי מליובאוויטש ,רבי
מנחם מ .שניאורסאהן ,קורא לנשות ישראל
בכל העולם כולו להקפיד על שמירת דיני
"טהרת המשפחה" – ההלכות המכתיבות את חיי
הנישואין היהודים ,וכן הלכות כשרות.
בנאום מפתיע בפומבי במרכז חב"ד העולמי
בניו יורק ,שנשמע בשידור חי במרכזי חב"ד
סביב העולם ,הרבי אמר שהבריאות הרוחנית
והגשמית של ילדים יהודיים ושל כל עם ישראל
כולו ,תלויה בשמירה הקפדנית של טהרת
המשפחה וכשרות.
הרבי הוסיף ואמר כי הוא פונה לנשים כי בחיי
המשפחה של יהודים ,התפקיד להבטיח את
ההקפדה על קיום שתי המצוות החשובות אלו,
הוא בעיקר של האשה.
הלכות טהרת המשפחה מדריכים את היחסים
בין איש ואשה ,כולל את התקופות בהן נדרשת
לפעמים פרישות מיחסים אינטימיים ואפילו
ממגע פיזי בין בעל ואשה וכן שימוש במקווה
בזמן המתאים.
משרדו של הרבי הוא במרכז חב"ד העולמי,
 770איסטערן פארקוויי ,ברוקלין ,ניו יורק,
11213
בארכיונו של מקס שרייבר מופיע בשולי
הידיעה צילום צי'ק של מר שרייבר לרבי על
סך  1000דולר וכיתוב שלו שזו תרומתו למבצע
כשרות.

"לכבוד הרבי מ .מ .שניאורסאהן
" 770איסטערן פארקוויי
"ברוקלין ,ניו יורק 11213
"לכבוד הרבי מנחם מענדל שניאורסאהן
שליט"א:
"תודה לכב' על התשובה המהירה למכתבי
ששלחתי לו לפי בקשתו ממני.
"ברצוני להודות לו מעומק לבי עבור ההמחאה
על סך  ,324.00$לכיסוי השתתפות ב 18-בנייני
מקוואות חדשים שב"ה בניתי בארץ ישראל,
המסמל  18פעמים ח"י ,שהיא התרומה של כב'
לפי בקשתו להודיע .זו בקשה ישנה שכב' ביקש
ממני ,לתרום לכל אחד ואחד מבנייני המקוואות
שאני בונה בארץ ישראל.
"כב' הוא הרב היחיד בכל ארצות הברית ,וזה
כולל הרבנים הספרדיים ,האשכנזיים והחסידיים,
שאימץ כזו מצווה מיוחדת .כב' הוא הרב היחיד
הנוסף שתרם בניין למקווה בארץ ישראל .יש
כמה רבנים שבנו בנייני מקוואות בארץ ישראל,
אבל אפשר לספור אותם על אצבעות יד אחת,
ועוד יישארו כמה מיותרות .הרבי גם תרם
בעצמו מקווה בארץ ישראל .אני חייב להגיד
לכב' את האמת ,שהחיזוק שההמחאה הזאת
בסך  $324.00נותן לי ,הוא אדיר .אני מרגיש
כעת שזה עתה התחלתי לבנות את בניין המקווה
הראשון שלי בארץ ישראל.
"כמה נהדר היה אילו כל הרבנים היו הולכים
בעקבותיו ומאמצים לשם ולמטרת מצוות טהרת
המשפחה בארץ ישראל ,לפחות בניית בניין
מקווה אחד בקיבוץ דל אמצעים.
"אני מקווה ומתפלל שהקב"ה ישלח את ברכתו
עליו ועל הרבנית לבריאות טובה ,מזל ,ברכה
והצלחה עד עולם.
"בברכה ,שלום
"מקס שרייבר".

על פי הוראת הרבי:
שוגרה הידיעה הבאה

***

בקיץ תשל"ה הכריז הרבי על המבצעים
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ועוד מצינו בשיחת י"ג תמוז תשי"ט (תורת
מנחם כרך כו עמ' " )122כדאיתא בספרים (ראה
שם משמואל עה"ת פרשת ויגש (תרע"ז) עה"פ
ולא יכול יוסף) שלאחרי היסורים שכבר עברו,
אזי נעשה הענין ד"חיים שאל ממך נתת לו" גם
אצל משיח בן יוסף".
בעת ניחום אבלים אצל הרבי ,על פטירת
הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה זי"ע
בשבט תשמ"ח ,ציטט הגאון רבי ישראל יצחק
פיקארסקי את שכותב השם משמואל (שבת חול
המועד פסח תער"ב) בענין נוסח מחי' המתים:
"יש נוסחאות מחי' בצירי ,ובנוסח הרב דהוא תנא
 . .כתוב בסגול כו'".

השלמה לגיליון
א'רעח" :הרב הקדוש
מסאכאטשאוו"
הספר 'שם משמואל' נזכר עוד פעמים אחדות
בתורתו של הרבי.
באיגרת מיום ב' כסלו תש"ז ('אגרות־קודש'
כרך ב' עמ' קפא) מציין הרבי (ת"ח להרמ"מ שי'
רייצעס):
מדבר בזה בשם משמואל פרשת וירא (להרה"ק
מסאכאטשאוו)" בקשר לדברי המדרש על הפסוק
אמרי נא אחותי את – מכאן ששוחטין לחולה בשבת,
בענין התנהגותו של אברהם אבינו אם סמך על הנס
אם לאו.
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ממעייני החסידות

פרשת יתרו
כי אמנם ייתכן שהקב"ה ידבר אל אדם וזה יישאר
חי .לכן אמר הקב"ה למשה "וגם בך יאמינו",
היינו ,שיאמינו כי אתה נביא.
מקשה על כך הרמב"ן" :לא ייתכן שזרע אברהם
יטילו ספק בנבואה ,כי האמינו בה' מאבותם".
לכן מפרש הרמב"ן את הכתוב בצורה שונה.
והמשיך אדמו"ר הזקן :כוונת הכתוב היא ,שבני־
ישראל אמנם האמינו בעצם עניין הנבואה ,אלא
שהטילו ספק אם משה הוא הנביא .על זה הבטיחו
הקב"ה שבני־ישראל יאמינו שהוא־הוא נביא ה'.
וסיים רבנו הזקן :כולם יודעים על הרב המגיד,
אלא שמסופקים הם אם הוא – הוא ("אויב ער איז
דער") ...עלינו לדעת אפוא כי הרבי שלנו (הרב
המגיד) הוא־הוא הרבי .באותו חג השבועות אכן
הרגישו האברכים ברב המגיד את ה"אנוכי עומד
בין ה' וביניכם"...

נגד ההר (יט,ב)

מדוע ניתנה התורה על הר דווקא?
ההר והמישור שניהם מאדמה ,אלא שההר
מוגבה .כוונת נתינת התורה היתה שבני־ישראל
יזככו ויעלו את גשמיות העולם .דבר זה מרומז
ב'הר' ,שהוא עפר ,אך עם זה הוא גבוה ,דבר
המסמל את עליית החומר והזדככותו.
(ספר המאמרים ת"ש עמ' )114

***

התורה ניתנה בהר ,להורות שלימוד התורה
וידיעתה ,וההילוך בדרכי ה' – צריכים ליצור
באדם הגבהת הלב ,וכמאמר רז"ל (פסחים סח)
"אי לאו האי יומא דקא גרים ,כמה יוסף איכא
בשוקא" ,וכתיב (דברי הימים־ב יז) "ויגבה לבו
בדרכי ה'".
עם זה ,צריכים להיזהר מאוד שלא לבוא
מהגבהה זו לידי גאווה .וזהו "נגד ההר" – יש
צורך בזהירות רבה לעמוד נגד הגאווה העלולה
לבוא מלימוד ומידיעת התורה.
זהו גם מה שנאמר לאחר מכן "הגבל את ההר" –
יש להגביל ולהגדיר את ההגבהה...

(ספר־השיחות תש"ד)

וקידשתם היום ומחר וכבסו
שמלותם (יט,י)

אומר אדמו"ר הזקן" :וקידשתם היום ומחר" –
זהו מלמעלה ,אבל "וכבסו שמלותם" צריך כל
אחד ואחד לעשות בעצמו.
ומבאר ה'צמח־צדק'" :וקידשתם" נאמר למשה
רבנו ול"אתפשטותא דמשה" שבכל דור ודור,
אשר ביכולתם לקדש את 'היום' ואת ה'מחר'.
אבל דרושה לכך הכנה ,והיא העבודה של "וכבסו
שמלותם" – לנקות את ה'לבושים' של המחשבה,
דיבור ומעשה .מלאכה זו – צריך כל אחד ואחד
לעשות בעצמו.

(ספר המאמרים תש"ג עמ' )136

וגם בך יאמינו לעולם (יט,ט)

בסוף ימיו של הרב המגיד ממזריטש כבר
התגבשה קבוצה של אברכים שהיו מקושרים
לרבנו הזקן ,והיה נוהג להתוועד עמם מזמן
לזמן .באחת ההתוועדויות ,שהתקיימה לפני חג־
השבועות ,הקשה רבנו הזקן :מדוע אמר הקב"ה
למשה "וגם בך יאמינו לעולם" – וכי ביקש,
כביכול ,לתת 'שוחד' למשה?!
ותירץ על־פי פירוש הרב אברהם אבן־עזרא:
ישראל פקפקו בנבואתו של משה .הם לא האמינו

(היום־יום ,ה' סיוון ,עמ' נט)

14

כ"ב בשבט

הרבנית חיה מושקא נ"ע
מקיף ,כפי שזה על־ידי ריח בלבד ,אלא גם) באופן
פנימי בהגוף ובעשר כוחות פנימיים.
ויש לומר ,שזה בא מבחינת יחידה שבנשמה
כפי שהיא מאוחדת עם היחיד שלמעלה – "יחידה
ליחדך" ,ויתירה מזה – מעצם הנשמה ("לה")
כפי שהיא מאוחדת עם עצמותו יתברך" ,ישראל
וקודשא בריך הוא כולא חד" – שהוא נעלה הן
ממקיפים והן מפנימיים ,ולכן יש בכוחו לחברם
ולאחדם ,כל החמישה שמות יחד בגלוי.

חיבור עשר ואחד־עשר

...בזה גופא מגיעים אחר כך לדרגא גבוהה יותר
– שאוחזים כבר בסיום עבודת כל הבירורים ,ואף
כבר "צחצחו את הכפתורים" וכו' ,וצריכים רק
להיות מוכנים לקבלת משיח צדקנו – השלימות
דאחד־עשר (לגמרי שלא בערך לעשר) ,שפועל
חיבור ואיחוד דעשר (מצד עניינו הוא) – כמרומז
בכ"ב שבט:
כ"ב הוא אחד־עשר בכפליים (אחד־עשר יום
מיום אחד־עשר בחודש האחד־עשר) .זאת אומרת
שבימי החודש עצמם – יש ב' פעמים אחד־
עשר (נוסף לכך שזהו בחודש אחד־עשר) .ויש
לומר שזה מבטא תכלית השלימות דאחד־עשר
(התאחדות עשר עם אחד־עשר) ,שגם בדרגת
הגילויים ובדרגת המשפיע (יום) יש הן אחד־עשר
כפי שזה מעלה את העשר (תחתונים) ,והן אחד־
עשר מצד עצמו ,מצד עצם המשפיע – אחד־עשר
בטהרתו ממש ,מצד עצמותו יתברך ,וכן – חיבור
שניהם יחד.
...ויש לומר שב' עניינים אלו מרומזים בב'
השמות "חיה מושקא":
"חיה" קאי (בעיקר) על החיות פנימי ,שמחיה את
הגוף בדרך התלבשות פנימית ,ו"מושקא" – שזהו
מן ריח בשמים (ומברכין עליו בורא מיני בשמים),
ולכמה דעות הרי זה אחד מי"א סממני הקטורת
(מור) – קאי על מקיף הנשמה ,כידוע שריח הוא
עניין של מקיף  . .וריח משיב את הנפש  . .כי ריח
(שמגיע למקיף הנשמה) יש בכוחו להמשיך חיות
חדשה בגוף .עד יתירה מזו – הנשמה נהנית מן
הריח.
...וכאשר ב' תיבות אלו ("חיה מושקא") באים
ביחד בשם אחד של אדם אחד ,הרי זה מורה על
חיבור ואיחוד של ב' העניינים יחד – שהגילוי
דמקיף ועצם הנשמה (אחד־עשר ,כנגד הי"א
סממני הקטורת) נמשך ומתלבש (לא רק באופן

השלב האחרון בהכנת העולם

...כשם שבגאולת מצרים ,אמרו חז"ל ש"בשכר
נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל
ממצרים" ,כמו כן הוא גם בנוגע להגאולה העתידה
לבוא (שעליה כתוב "כימי צאתך מארץ מצרים
אראנו נפלאות") ,שתהיה בשכר ובזכות נשים
צדקניות שבאותו הדור ,כמאמר רבותינו ז"ל "אין
הדורות נגאלים אלא בשכר נשים צדקניות שיש
בדור" .ובפרט על־פי המבואר בכתבי האר"י ז"ל
שדור האחרון בגלות הוא גלגול של דור יוצאי
מצרים.
...אם הדברים אמורים בנוגע לכל נשי ובנות
ישראל ,על אחת כמה וכמה בנוגע לבתו של נשיא
דורנו עצמו ,שנתחנכה על־ידי נשיא דורנו וכו'.
ואף לאחרי הסתלקותה השפעתה ממשיכה ,ובפרט
שכמה וכמה מבנות ישראל ,נקראות על שמה,
ועל־ידי הנהגתן משמשות דוגמא חיה ,כנשמות
חיים בגופים חיים ,שהן התחנכו לפי רוחה ועל־פי
הוראותיה ,ובדוגמתה (כבתו של נשיא דורנו).
על־פי זה יש לומר הטעם לכך שאחרי כ"ב שבט
(יום הסתלקותה של בתו) נפעל השלב האחרון
בהכנת העולם (כדירה לו יתברך בתחתונים)
לגאולה ,כי שלימות עניין זה נעשה על־ידי ובשכר
נשי ובנות ישראל.

(קטעים מ'התוועדויות' תשנ"ב כרך ב ,עמ'  250ואילך)
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת יתרו
כ' בשבט

הפטרה" :בשנת מות ...זרע קודש מצבתה"
(ישעיה ו).4

שחרית :בקריאת־התורה 1קוראים את עשרת־
הדיברות בטעם העליון .2בשעת הקריאה עומד
הקהל ופניו אל ספר־התורה.3

יום שני
כ"ב בשבט
יום השנה להסתלקות הרבנית הצדקנית מרת
חיה־מושקא 5ע"ה (תשמ"ח) ,בת כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ נ"ע ,ואשת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.6

 .1אדמוה"ז היה קורא בתורה את עשרת־הדיברות דפרשה זו
בנוסח־טעמים השונה מהנוסח דקרה"ת כל השנה ,וגם מהנוסח
דעשרת־הדיברות דפרשת ואתחנן ,וכן נהגו גם כל בניו .הוא
לימד זאת להרה"ק הרב"ש בן אדמו"ר הצמח־צדק ,שלימד זאת
להרה"ק הרז"א אחי כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע (לקוטי־דיבורים
ח"ב עמ'  ,459וראה גם ב'ס' התולדות – אדמוה"ז' ח"ד עמ'
 .)1070המנהג לקרוא את המרא־דאתרא לעלייה זו (מג"א סי'
תכח ס"ק ח) אינו אחד מ'מנהגי חב"ד' (אלא אם כן יש המנסים
לערער על תוקפם של הרבנים – 'תורת־מנחם – התוועדויות'
תשמ"ז ח"ב עמ'  ,490עיי"ש).
 .2לוח כולל־חב"ד ,כדעה האחרונה בשו"ע אדמוה"ז סי' תצד
סי"א .ובשו"ע שם פסק ,שגם לדעה זו היחיד קורא לעצמו
(שניים מקרא ואחד תרגום וכד') בטעם התחתון (ומתרגם
פסוק בפסוק ,כבכל התורה).
 .3ספר־המנהגים עמ'  .31לוח כולל־חב"ד .זאת למרות שבשו"ע
אדמוה"ז סי' תצד לא הובא המנהג ,אם כי בלבוש שם הביאו;
ושלל החשש (בתשובת הרמב"ם ,מהדורת בלאו סי' רסג) מפני
תרעומת הצדוקים ,שיאמרו שרק עשרת־הדברות כתובות
בתורה (על־פי ברכות יב,א)  -כיוון שאינם מצויים בינינו .ובשו"ת
כפי־אהרן (סי' לט ,וכ"כ בשו"ת איגרות־משה או"ח ח"ד סי' כב)
כתב ,שכיוון שעומדים גם בשירת הים וב'חזק' אין מקום לטעות.

והחיד"א (בס' לדוד־אמת סי' ז אות ה) ,כתב שעל־פי האר"י ז"ל
אין עומדין בקריאה זו .וראה בעניין זה בשערי־אפרים שער ז
סעיף לז ובפתחי־שערים ושערי־רחמים שם .המועדים־בהלכה
עמ' שכו .שו"ת יחווה־דעת ח"א סי' כט ועוד .הרבי הפנה את
פניו לס"ת (ובשנים שהיה יושב בקרה"ת – נעמד) כמה תיבות
לפני התחלת עשרת־הדיברות (ואולי כדי לצאת י"ח ההסתייגות
האמורה – ראה ביחווה־דעת סוף הסימן הנ"ל).
 .4ספר־המנהגים עמ'  .33לוח כולל־חב"ד.
 .5רגילים היו לקרוא לרבנית 'מוסיא' וכך גם היתה רגילה
לחתום ,גם כאשר היתה חותמת בשפות אחרות .הרבי כתב
שלפעמים קראו לה גם 'מושקא' בשי"ן ימנית ,אך מעולם לא
שמע שיבטאו 'מוסקא' ('עבודת הקודש '...להרה"ח ר' שלום־
דובער שי' לוין עמ' קנח־קס ,עיי"ש).
 .6מתולדותיה – בס' 'עטרת מלכות' (חיפה ,תנש"א) עמ' .249
וראה רמזים בשמה והוראות מזה בקונטרס 'בך יברך ישראל',
שבתוך ספר־השיחות ה'תשנ"ב ,ח"ב עמ'  ,344ועוד .צילום
המצבה – 'ימי חב"ד' עמ' .125

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם  -ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג

לזכות
אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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