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הכתב והמכתב

ַא חסידישע פרשה

תיקון על שכחת חת"ת

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ז באדר א' ה'תשע"ט – כ"ד באדר א' ה'תשע"ט

פרשת כי תישא | מחני נא!

הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון נ"ע, פירש על דרך הרמז את הפסוק )פרשתנו לב, לב(: 
א ַחָּטאָתם; ְוִאם ַאִין, ְמֵחִני ָנא", ככתבו: בין אם תישא חטאתם, ובין אם לאו – מחני  “ְוַעָּתה, ִאם ִּתּׂשָ

נא. 

ישראל,   בני  לכיליון  מפני שהאפשרות  חטאתם'?  ‘תישא  אם  גם  נא',  ‘מחני  משה  מבקש  מדוע 
כלומר,  במציאותו של משה.  תלויה  י(,  )שם,  ָּגדֹול"  ְלגֹוי  אֹוְתָך  ְוֶאֱעֶׂשה  ַוֲאַכֵּלם;  ָבֶהם  “ְוִיַחר־ַאִּפי 

שמציאותו של משה מאפשרת מצב של כיליון בני־ישראל ויצירת העם מחדש על־ידי משה.

מזה משתמע גודל מסירות הנפש של משה רבינו עבור בני ישראל, שביקש שיימחה ובלבד שלא 
תהיה שום אפשרות לכיליון בני ישראל, אף־על־פי שהקב"ה אמר “סלחתי כדבריך".

)על־פי התוועדויות תשמ"ט ח"ב עמ' 383 הערה 72( 

טובה  קבלה  העבר,  על  חרטה 
ההוא  השיעור  לימוד  להבא,  על 

פעמיים.

)סענט(  אגורות  חי  פעמים  ב׳ 
לצדקה.

קודש  שבת  ערב  "ביום  שכתב:  לאחד  מענה   *
מהשלושה  חומש  השיעור  חסרתי  שעברה, 
אדמו"ר  מכ"ק  תקון  אבקש  דחת"ת.  שיעורים 

שליט"א.

ספר־המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

־הל' עבודת יום הכפורים.. בפרי"ז באדר א'ו'
קים אלו. פרק א־ג.

הל' פסולי המוקדשין 
מ"ע מט.פרק יא.

פרק ד־ה. הל' מעילה.. בפרקים י"ח באדר א'ש"ק
מ"ע מט. קיח.פרק יב.אלו. פרק א.

מל"ת קיג.פרק יג.פרק ב־ד.י"ט באדר א'א'
מל"ת קיד.פרק יד.פרק ה־ז.כ' באדר א'ב'

כ"א באדר א'ג'
־פרק ח. לך אזבח וגו'. ספר הק

רבנות והוא ספר תשיעי.. הל' 
קרבן פסח.. בפרקים אלו. פרק 

א־ב.
מל"ת קיד. מ"ע נה. מל"ת פרק טו.

קטו. קטז.

מ"ע נז. נו. נח.פרק טז.פרק ג־ה.כ"ב באדר א'ד'

מל"ת קכה. קכג. קכח. קכו. פרק יז.פרק ו־ח.כ"ג באדר א'ה'
קכז. קכא. קכב.

פרק ט־י. הל' חגיגה.. בפרקים כ"ד באדר א'ו'
מל"ת קיז. קיט. קיח. מ"ע פרק יח.אלו. פרק א.

נג. נב.



נשיאת הראש 
מרוממת את הגוף 

כל אחד ואחת מישראל יכול להגיע לבחינת ‘נשא את ראש' • יש 
כל  על  להשפיע  ובכך  התורה,  לימוד  על־ידי  המוח,  את  לרומם 
הגוף • עניין זה שייך גם לקטנים, וגם מי שהיו אצלו עניינים בלתי 
רצויים יכול להגיע לנשיאת ראש • יתירה מכך: הניסיונות נועדו כדי 
להעמיד אותו במקום נעלה יותר על־ידי התשובה • משיחת כ"ק 

אדמו"ר נשיא דורנו

א
בפרשת השבוע יש ריבוי עניינים, אבל, לכל 
הכי  מעניין  ההוראה  על  להתעכב  יש  לראש 
דכל  השם  הפרשה,  של  שמה  בפרשה,  כללי 

חלקי ועניני הפרשה – “תשא".
ולא עוד, אלא שאפילו בנוגע לימי השבוע 
ראשון  יום   – ד"תשא"  העניין  מודגש  עצמם 
וכן  תשא,  דפרשת  שני  יום  תשא,  דפרשת 
הלאה, אשר “כל יומא ויומא עביד עבידתיה"1, 
ובזה גופא – באופן של עליה מיום ליום, שכן, 
הציווי  ישנו  קדושה  ענייני  שבכל  לכך  נוסף 
של  בשמו  הדבר  מודגש  בקודש"2,  ד"מעלין 
יום שני דפרשת תשא,  או  יום ראשון   – היום 
היינו, דרגא ראשונה או דרגה שניה בעבודה 
ליום  עד  זה,  שלאחרי  בימים  וכן  ד"תשא", 
השבת, שאז ישנה שלימות העבודה ד"תשא".

וההוראה  הלימוד  את  לבאר  יש  וכאמור 
לכל  ושייך  המובן  באופן  השבוע  מפרשת 
אחד ואחת מישראל, כולל גם קטנים וקטנות, 

כדלקמן.

1( זהר ח"א רה, סע"א. ח"ג צד, רע"ב.
2( ברכות כח, א. וש"נ.

ב 
“כי תשא את ראש בני ישראל":

והתנשאות,  הרמה  מלשון  הוא   – “תשא" 
שיש   – ישראל"  בני  ראש  את  תשא  “כי  וזהו 
אחד  דכל  ב"ראש"  והתנשאות  הרמה  לפעול 
ואחד מישראל, אשר, על ידי זה נעשית בדרך 
ממילא פעולת ההרמה וההתנשאות גם בנוגע 

לכל אברי הגוף.
וענינו בעבודת האדם: 

“ראש" – קאי על השכל, הבנה והשגה, במוח 
שבראש, ובפרט ראש “בני ישראל" – עם “חכם 

ונבון"3.
וצריך להיות “תשא את ראש", לפעול הרמה 
שעל־ידי־זה  המוחין,  בבחינת  והתנשאות 
נעשה בדרך ממילא הרמה והתנשאות במידות 
עד  הלב4,  על  שליט  המוח  שהרי  שבלב, 
להרמה והתנשאות גם בנוגע לאברי המעשה, 

“המעשה הוא העיקר".
ואחד  אחד  לכל  בפשטות  מובן  זה  ועניין 

מישראל, למגדול ועד קטן:
לעניין  עדיין  שייך  שאינו  קטן  ילד  אפילו 

3( ואתחנן ד, ו.
4( ראה תניא פי"ב ואילך. ובכ"מ.

דבר מלכות

4
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ד"מוח שליט על הלב", ועד שאינו יודע אפילו 
שרוצה  בעצמו  מרגיש  הוא  גם   – זה  מאמר 
הן  ש"המדות  היינו,  לו,  שטוב  שמבין  בדבר 

לפי ערך השכל"5.
השינויים  את  במוחש  שרואה  ומכיוון 
וגידול שכלו מאז שאביו התחיל  בהתפתחות 
כשהתחיל  משה"6,  לנו  צוה  “תורה  ללמדו 
שלוש  בן  כשנעשה  ל"תספורת"  עד  לדבר, 
שנים  חמש  “בן  כשנעשה  כן  ולאחרי  שנים7, 
למקרא"8, וכן הלאה )ועל דרך זה אצל ילדה 

– בגיל מוקדם יותר. שהרי “בינה יתירה ניתנה 
באשה"9(, היינו, שנעשה אצלו העניין ד"תשא 
שינוי  נעשה  ממילא  בדרך  הרי,   – ראש"  את 

גידול ועליה כו' בכללות הנהגתו.
 – ממש  לפועל  בנוגע  פשוטות  ובאותיות 
עתים  )קביעות  התורה  בלימוד  להוסיף  שיש 
שעל־ידי־ באיכות,  והן  בכמות  הן  לתורה(, 
“תשא  בראש,  והתנשאות  הרמה  נעשית  זה 
היינו,  הגוף,  בכל  גם  ועל־ידי־זה  ראש",  את 
שכללות הנהגתו במשך היום כולו היא באופן 

נעלה יותר.
ועוד עניין בזה – ש"תשא את ראש" הוא לא 
רק לשון של ציווי, אלא גם לשון של הבטחה 
היינו,  בזה10(,  בכיוצא  הזקן  אדמו"ר  )כתורת 
יעסוק  שכאשר  מבטיחה  ש"תורת־אמת" 

5( תניא רפ"ו.
6( סוכה מב, סע"א. רמב"ם הלכות תלמוד תורה פ"א ה"ו. ריש 

הלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן. ועוד.
 87 יום" ב' אייר. ספר המנהגים חב"ד ריש ע'  7( ראה “היום 

ובכ"מ.
8( אבות ספ"ה.

9( נדה מה, ב.
10( תו"א סוף פרשתנו )פו, ג(לקו"ת דרושים לסוכות פ, סע"ד.

בהנ"ל, בוודאי יקויים אצלו העניין ד"תשא את 
ראש".

ג
הנ"ל  שעניין  בלבד  זו  שלא  להוסיף,  ויש   
מובן גם לקטנים, אלא יתירה מזה – שעל־ידי 

הקטנים ניתוסף גם אצל הגדולים.
 ובהקדמה:

אודות התקופה ד"אחרית הימים", סוף זמן 

הגלות, בסמיכות ממש לזמן הגאולה – נאמר11 
“והשיב לב אבות על בנים", “על ידי בנים"12.

– שבחג הפסח,  דרך הצחות  על  לומר  ויש 
באופן  הוא  הסדר  גאולה,  של  ומצב  זמן 
“שאל  הכתוב14  ובלשון   לבנך"13  ד"והגדת 
אביך ויגדך", אבל לפני זה בסוף זמן הגלות, 
בנך  “שאל   – להיפך  הוא  )לפעמים(  הסדר 
ויגדך"... כאמור, “והשיב לב אבות על בנים", 

“על ידי בנים".
ובנוגע לעניננו:

כאשר מחנכים את הילד לומר ברכות השחר 
בכל יום, כולל גם המשנה שבה נאמר ש"תלמוד 
של  שהנהגתו  בהכרח   – כולם"15  כנגד  תורה 
האב המחנך תהיה בהתאם לכך, דאם־לא־כן, 
דבר  על  ותמיהה  שאלה  הילד  אצל  תתעורר 
היום  כל  שבמשך  הייתכן  אביו,  של  הנהגתו 
טובים  עניינים  עניינים,  בריבוי  עוסק  כולו 

11( מלאכי בסופו.
12( פרש"י עה"פ.

פסח  הלכות  חיים  אורח  הזקן  אדמו"ר  שו"ע  יח.  יג,  בא   )13
ר"ס תעב.

14( האזינו לב, ז.
15( ריש מסכת פאה.

יש להוסיף בלימוד התורה )קביעות עתים לתורה(, הן 
בכמות והן באיכות, שעל־ידי־זה נעשית הרמה והתנשאות 
בראש, “תשא את ראש", ועל־ידי־זה גם בכל הגוף, היינו, 
שכללות הנהגתו במשך היום כולו היא באופן נעלה יותר
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שיעור,  להם  שאין  ל"דברים  עד  ומועילים, 
חסדים",  וגמילות  והראיון  והביכורים  הפאה 
)כולל  לאשתו"  איש  בין  שלום  ל"הבאת  עד 
ללימוד  בנוגע  ואילו  שלו...(,  הבית  שלום 
כנגד  תורה  ד"תלמוד  כאופן  זה  אין   – התורה 
כולם", כנגד ההתעסקות בכל שאר העניינים! 
ולא עוד, אלא שיתכן אפילו שיוצא ידי חובת 
 – בודאי  זו...  משנה  באמירת  התורה  לימוד 
טוען הילד – לא ללימוד כזה התכוונה המשנה 

באמרה תלמוד “תורה כנגד כולם"!...
נוסף לעצם החיוב ד"תלמוד תורה  כלומר: 
כנגד כולם", כולל גם בימי החול, ימי העבודה, 
הפרנסה  בעניני  תורה  פי  על  עוסק  שבהם 
כו', ואף־על־פי־כן חייב לקבוע עתים לתורה, 
הרי   – כולם"  כנגד  תורה  ד"תלמוד  ובאופן 
הילדים,  לחינוך  בנוגע  גם  ומשפיע  קשור  זה 
בנוגע  האב  של  הנהגתו  אופן  את  שרואים 
ללימוד התורה, וכשיש להם מקום לשאלה אי 
אפשר להמציא להם תירוצים שאין להם שחר, 
זה  שתירוץ  מיד  ומבחינים  שמכירים  מכיון 

אינו אלא ניסיון להשתמט...
ונוסף לזה, נוגע הדבר גם לקיום מצות כיבוד 
אב16,  לכיבוד  קודם  שמים  כבוד  שהרי   – אב 
שהאב  רואה  הילד  שכאשר  הדברים,  ומטבע 
ידי  מוסיף בכבודו של הקדוש־ברוך־הוא, על 
לימוד התורה וכו', אזי מוסיף גם הוא בכבודו 
של אביו, ועל דרך זה בהפכו כו', ובמילא, אם 
רצונו של האב שבנו יכבדו כדבעי ובהידור כו' 

– עליו להוסיף יותר בכבודו של הקב"ה.
ובהדגשה יתירה – כאמור – בשבוע דפרשת 
את  בתורה  לקרוא  כשמתחילים  שכן,  תשא, 
הציווי )ביחד עם ההבטחה( ד"תשא את ראש", 
במנחת שבת שלפני זה – שואל הילד את אביו 
את  מקיימים  כיצד  לו  שיראה  ממנו  ומבקש 

הציווי ד"תשא את ראש".
כל  על  שאלות  לשאול  ילדים  של  וכטבעם 
ו"למאי  טעמא"  “מאי  האי",  “מאי  ודבר,  דבר 
נפקא מינה" – לא מרפה הילד ולא נותן מנוח 
עד שיקבל את התשובה המתאימה, על ידי זה 
שיראה במוחש כיצד מקיימים את ה"תשא את 

ראש".

16( ראה תורת כהנים ופרש"י קדושים יט, ג. ועוד.

ד
את  ד"תשא  ההפלאה  כל  לאחרי  אמנם,   
מכיוון  ולטעון:  מישהו  לבוא  יכול  ראש", 
שיודע בנפשו שהיו אצלו בעבר עניינים בלתי 
רצויים – כיצד שייך אצלו העניין ד"תשא את 

ראש"?!
 והמענה לזה – בהמשך הפרשה – “לכפר על 
נפשותיכם": העניין ד"תשא את ראש" קשור גם 
עם “לכפר על נפשותיכם" – פעולת הכפרה על 
כל עניינים בלתי רצויים, עד לחטא הכי חמור, 
חטא העגל, ועד לשלימות הכפרה – שמשתתף 
ולא  ישראל בהקמת המשכן,  בני  כל  עם  יחד 
רק בעניין פרטי, אלא גם בעניין שהוא היסוד 
אדני המשכן שנעשו מתרומת   – דכל המשכן 
שבאים  הציבור  כקרבנות  וכן  השקל,  מחצית 

ממחצית השקל.

ה
ובעומק יותר – שתכלית הכוונה של הדבר 
הבלתי רצוי גופא אינה אלא כדי שעל ידי זה 

יהיה העניין ד"תשא את ראש":
“כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא 
לכבודו", כולל גם בנוגע לבריאת מציאות הרע 
ולעומת זה כו', שתכלית כוונת בריאתו בעולם 
היא – שעל ידו יבוא האדם לעילוי גדול יותר, 
אשר, על־ידי־זה משלימים את כוונת הבריאה 
דירה בתחתונים,  לו  להיות  נתאווה הקב"ה   –
בעולם הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו, 

מלא קליפות וסטרא אחרא כו'17.  
ושני אופנים בזה:

אלקיכם  ה'  מנסה  “כי  הניסיון,  על־ידי  א(   
והרמה19,  נס  מלשון  גם  “מנסה"  אתכם"18, 
מתעלה  בניסיון,  שעומד  שעל־ידי־זה  היינו, 

לדרגא נעלית יותר באין ערוך.
התשובה )אם לא עמד בניסיון(,  ב( על־ידי 
ערוך,  באין  יותר  גדול  לעילוי  בא  ידה  שעל 
צדיקים  עומדים  תשובה  שבעלי  “מקום  שכן, 

17( ראה תנחומא נשא טז. ועוד. תניא רפל"ו. ובכ"מ.
18( ראה יג, ד.

19( ראה בארוכה ד"ה נתת ליראך תשל"ו. וש"נ.
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גמורים אינם עומדים בו"20 ויתירה מזה – “אין 
אפילו  זה  שאין  היינו,  בו"21,  לעמוד  יכולים 

ביכולת שלהם. 
ונמצא, שהעניין הבלתי רצוי גופא )הניסיון, 
ויתירה מזה – התשובה, “לכפר על נפשותיכם"( 
הכוונה  תכלית  וזוהי  יותר,  גדול  עילוי  פועל 
שבו – שעל ידו יהיה העילוי ד"תשא את ראש".

ו
ועבודתינו  מעשינו  ידי  שעל  רצון  ויהי   
ב"תשא את ראש" עד “לכפר על נפשותיכם" – 
נזכה בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלימה, 
על  )“לכפר  התשובה  עבודת  ידי  על  שהרי, 

20( ברכות לד, ב.
21( רמב"ם הלכות תשובה פ"ז ה"ד.

)“מפני  הגלות  סיבת  מבטלים  נפשותיכם"( 
חטאינו גלינו מארצנו"(, ובדרך ממילא – “מיד 

הן נגאלין".
את  ד"תשא  העניין  שלימות  גם  יהיה  ואז 
והשלימות  העילוי  תכלית   – ישראל"  בני  ראש 
העילוי  כולל  ישראל,  של  ומצבם  במעמדם 
דתשובה גם אצל צדיקים – שהרי משיח “אתא 
לנו  תהיה  וכן  בתיובתא"22.  צדיקייא  לאתבא 
משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית  בגאולה   –

צדקנו, במהרה בימינו ממש.

)קטעים משיחת שבת פרשת תשא )פרה( תשמ"ז, תורת 
מנחם תשמ"ז ח"ב ע' 672 – 678(

22( ראה לקו"ת דרושים לשמע"צ צב, ב. שה"ש נ, סע"ב. ובכ"מ.

שיש  היא  ‘תשא'  הפרשה  משם  ההוראה 
לפעול הרמה והתנשאות ב'ראש' של כל אחד 
הרמה  פועלים  וכאשר  ישראל",  מ"בני  ואחת 
הרמה  נפעלת  ממילא  ב'ראש'  והתנשאות 

והגבהה גם בשאר חלקי הגוף.
וההשגה.  ההבנה  כוח  השכל,  היינו  ‘ראש' 
בשכל,  והתנשאות  הרמה  פועלים  וכאשר 
במידות  והתנשאות  הרמה  נפעלת  ממילא 
שבלב, שכן “המח שליט על הלב", ועד להרמה 

והתנשאות באיברי המעשה.
אצלם  גם  שהרי  לקטנים,  גם  שייך  זה  ועניין 
המוח משפיע על המידות שבלב, שיהיו לפי 

ערך השכל. 
ובאותיות פשוטות: ההוראה מפרשת השבוע 
היא שיש להוסיף בלימוד התורה, הן בכמות 
הן באיכות, ובכך מנשאים את ה'ראש' – שכל 
– שבאדם. ועל־ידי־זה, נעשית כללות הנהגתו 

בשאר ענייני היום – גוף – באופן נעלה יותר.
ונוסף על כך שעניין זה שייך גם לקטנים, הנה 
בעניין  הגדולים  את  ומחזקים  מעוררים  הם 
זה, בבחינת “והשיב לב אבות על בנים – על 
בתורה  לקרוא  כשמתחילים  שכן,  בנים".  ידי 
לו  שיראה  מאביו  הקטן  דורש  תשא,  פרשת 

כיצד מקיימים את הציווי “תשא את ראש".
עניין זה ד"תשא את ראש" שייך גם למי שהיו 
לתקנם,  שעליו  רצויים  בלתי  עניינים  אצלו 
נפשותיכם".  על  “לכפר  הפרשה  וכהמשך 
ראש"  את  “תשא  וההוראה  שהציווי  כלומר, 

מופנית גם למי שזקוק לכפרה. 
ויתירה מזו, עצם זה שיש נתינת מקום לדבר 
ממנו  יבואו  כך  שאחר  בכדי  הוא  רצוי,  בלתי 
ל"תשא את ראש", נשיאת ראש באופן נעלה 
עומדים  תשובה  שבעלי  במקום  שכן  ביותר, 

צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד.

סיכום
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 זעקת ‘עד מתי' 
של אליהו

עוד באמצע ההתוועדות בא משיח־צדקנו
...כמוזכר לעיל שאליהו הנביא הוא מבשר הגאולה, ובלשון חז"ל במאמר הארוך ])כ"ק אדמו"ר 
חייך ואמר:( אבל לא כמו אריכות הגלות...[ בסוף מסכת סוטה שסיומו וחותמו “אליהו הנביא זכור 

לטוב... יבוא ויגאלנו".
ולהעיר, שמאמר זה הוא בברייתא דרבי פינחס בן יאיר, שמענייניו העיקריים הוא פדיון־שבויים, 
החל מהשבייה דכללות עניין הגלות. אשר גם כשנמצאים בחסדי ה' במלכות של חסד, הרי זה מעמד 
ומצב של “שביה" ביחס למקומו האמיתי של כל אחד ואחת מישראל, סמוך על שולחן אביו המלך, 
מלך־מלכי־המלכים הקב"ה, ולכן צריך להיות תיכף ומיד העניין ד"פדיון שבויים" )עניינו של רבי 

פנחס בן יאיר( – שבא “אליהו הנביא זכור לטוב" ומבשר שמשיח צדקנו “הנה זה בא".
והעיקר – שנעשה כן בפועל ממש תיכף ומיד ממש, שהרי הגאולה היתה צריכה לבוא כבר לפני 

זמן רב, שכבר אז “כלו כל הקיצין", ולכן צועקים בני־ישראל “עד מתי"...
שבזה נכלל גם ביטול הספיקות )באם ישנם אצל מישהו( בנוגע לזמן הגאולה, האם הגיע כבר זמן 
הגאולה, או שצריך עדיין לחשב קיצים כו', כאמור, שהגאולה היתה צריכה להיות אתמול ושלשום, 
ולפני זמן רב, ובפרט שישנו גם הפסק־דין של כמה וכמה רבנים ומורי הוראה בדורנו זה שמשיח 
צדקנו צריך לבוא תיכף ומיד ממש, “לא עיכבן כהרף עין" – “הרף עין" דסיום מעשינו ועבודתינו, 

וברגע שלאחרי זה ה"הרף עין" דגאולה האמיתית והשלימה.
וכן תהיה לנו – שעוד באמצע ההתוועדות בא משיח צדקנו, ויחד עמו תהיה המשך ההתוועדות 
באופן שהקב"ה בעצמו, עצמות ומהות, מתוועד עם כל אחד ואחת מישראל וכלל־ישראל, ואז תהיה 

השמחה הכי גדולה, למעלה גם משמחת פורים שהיא באופן ד"עד דלא ידע".

)מהתוועדות שבת־קודש פרשת כי־תשא, ט"ז באדר ה'תנש"א. התוועדויות ה'תנש"א, כרך ב, עמ' 363(

“עד מתי" זועקים, לא אומרים
בהפטרה מסופר אודות המאורע דאליהו בהר הכרמל, שבו פנה אליהו הנביא לבני־ישראל ואמר 

להם: “עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, אם ה' הוא האלוקים לכו אחריו וגו'".
כאשר נתבונן לרגע בפרטי מאורע זה – מצב שבו היו צריכים לפעול אצל כמה וכמה מבני־ישראל 
מזבח  הנביא  אליהו  בנה  זו  ולמטרה  ושלום,  חס  לבעל  יעבדו  ולא  האלוקים",  הוא  ש"ה'  שיידעו 
זה פונה אליהו  והקריב קרבן בחוץ ]למרות האיסור דשחוטי חוץ, בתור הוראת שעה[, ובמעמד 

הנביא לבני־ישראל ואומר להם: “עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים וגו'" ]. .[.
כל מי שיש לו מושג כלשהו באהבת־ישראל, ובפרט “ואהבת לרעך כמוך", וכל מי שיחשוב לרגע 
שמדובר אודות אליהו הנביא – יבין בפשטות עד כמה נגע לליבו של אליהו הנביא מצבם של בני־
ישראל, ומכיוון שכן, לא יעלה על דעתו של אף אחד שאליהו הנביא אמר דברים אלו בתור סיפור 
או הצעה, ואחר־כך הלך לטייל חס ושלום... אליהו הנביא כאב והצטער ביותר על מצבם של בני־
ישראל, ולכן צעק מקירות לבו ותבע מהם בכל התוקף: “עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים"!...

)משיחת שבת פרשת תשא, שושן־פורים קטן ה'תשד"מ; התוועדויות תשד"מ, כרך ב, עמ' 1081-1079 – בלתי מוגה(

משיח וגאולה
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על קבלת הנשיאות 
והתקשרות לרבי

כבר לקראת חודש תשרי תשי"א איחל הרב"ש ‘מזל טוב' לרבי לרגל 
קבלת הנשיאות – דיון ועיון היסטורי • “אצילות נפשו ועדינות רוחו 
של הרבי" • “לא ‘גזירה' חדשה אלא הצעה נעימה • תפקידה הרוחני 
של הרבנית הצדקנית נ"ע • וגם: על ביטויים נדירים של הרבי על 

אודות ההתקשרות אליו

שלי ושלכם שלה היא
חסידים יודעי דבר טענו תמיד שלרבנית חיה 
מושקא עליה־השלום היה חלק חשוב בהשפעה 

על הרבי שייאות לקבל על־עצמו את הנשיאות.
מזכיר  ג'  פרק  תשי"א  לגני  באתי  במאמר 
הרבי את מעלת “השביעין חביבין, שהוא שביעי 

לראשון".
שסיפר  הדברים  את  אפוא,  לכך,  לצרף  ניתן 
)‘התוועדויות  תשמ"ג  פורים  בהתוועדות  הרבי 

תשמ"ג' כרך ב' עמ' 1072(:
אדמו"ר  של  נשיאותו  להנהגת  הראשונות  בשנים 
הזקן  אדמו"ר  אל  רב(  )עם  גדול  קהל  הגיע  הזקן, 
כאשר  וכיוצא־בזה.  דפגרא  יומא  יום־טוב,  לקראת 
עם  אליו  שמתאסף  החלון  מבעד  ראה  הזקן  אדמו"ר 
רב – סגר את החלון )או התריס( ורצה להתחבא כו' 
יודע  שאלה אותו הרבנית לפשר הדבר, וענה, שאינו 
הם  באים  מדוע  הזה,  הרב  כל הקהל  ממנו  רוצה  מה 

אליו ומבקשים ממנו שילמדם תורה!
את  לכווין  שתפקידה  שהבינה   – הרבנית  נענתה 
התפתחות הדברים כדבעי – ואמרה: הם באים אליך 
כדי לשמוע מה שזכית לשמוע מרבך! כאשר אדמו"ר 
הזקן שמע את תשובתה של הרבנית, נענה ואמר: אם 
כך הם פני הדברים – אומר להם עוד ועוד )“זאגן און 
זאגן"(! ואז פתח את חלונו ודלתו כו', ואמר תורה )או 

שיחה וכיוצא־בזה( בפני החסידים!
“תפקידה  כי  אפוא,  אמר,  נשיא־דורנו  הרבי 

הדברים  התפתחות  את  לכווין  הרבנית(  )של 
כדבעי", ואולי רמוז כאן גם תפקידה של הרבנית 
מספר  גם  ידועים  עליה־השלום.  מושקא  חיה 
התבטאויות של הרבי )אחרי פטירתה בכ"ב שבט 
תשמ"ח( אודות חלקה בחיבור החוליה של “הדור 

השביעי" לשושלת הזהב של רבותינו נשיאינו.

 “ובעל מדות נעימות
 ביחסיו לבני אדם"

נכתב   26 עמ'  יב  חוברת  כה  שנה  ב'הפרדס' 
אודות הרבי:

רבי  העכשווי,  מליובואויטש  “האדמו"ר 
איש  הוא  שניאורסאהן,  שליט"א  מענדל  מנחם 
גאון  וצדקתו.  בגאונותו  מעם  ומורם  המעלה 
ובנסתר.  בנגלה  התורה  חדרי  בכל  נפלא  ובקי 
נעימות  מדות  ובעל  במעשיו  ותמים  צדיק  איש 
כל  אשר  לבני־אדם,  ]=בהתייחסויותיו[  ביחוסו 
נפשו  עמו מתפלא מאצילות  קשר  לו  מי שהיה 
וענותן  לכת  הצנע  הוא  מטבעו  רוחו.  ועדינות 
בשקידה  כימים  לילות  שם  נעוריו  מימי  גדול. 
נפלאה על דלתי התורה והיראה ועסק בעבודת 
ה' עפ"י דרכי החסידות, אבל מעולם היה מתנהג 
סגולה  יחידי  ורק  ובחשאי  בצנעה  בהתבודדות 

ידעו מרום מעלתו ועבודתו הקדושה".

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי



איחולים על 
 הנשיאות 

כבר בתשי"א
הגאון  לרבי  שיגר  מיוחד  מכתב 
שניאורסאהן  שמעון  ברוך  רבי 
וחבר  תומכי־תמימים  ישיבת  ראש 
גדולי התורה, חתנו של שר  מועצת 
מישרים"  “דובב  בעל  הגאון  התורה 

מטשעבין, לרגל קבלת הנשיאות. 
ב'היכל  לראשונה  נחשף  המכתב 
קיח.  עמ'  לז  גליון  הבעל־שם־טוב' 
נכתב  שם  המערכת  השערת  לפי 
המכתב לקראת ראש השנה תשי"ב, 

אך במכתב מופיע תשי"א.
להלן המכתב בשלימותו:

“ב"ה
הבע"ל,  תשי"א  השנה  ראש  “ערב 

ירושלים עיה"ק תובב"א
הרב  שארי־בשרי  “הוד־כבוד 
נשיא  ובנסתר  בנגלה  הגאון  הצדיק 
עדת חב"ד מוהר"ר הרמ"ש שליט"א.

עלינו  המתחדשת  השנה  “לקראת 
בספרן  לטובה  ישראל  כל  ועל 
טובים  לחיים  לאלתר  צדיקים  של 

אבותנו  וכ"ק  כל  אדון  לפני  תפלותנו  ויתקבלו 
הק' זצללה"ה נבג"מ ימליצו טוב בעדנו שנושע 
ולגאולה  ברוחניות־וגשמיות  שלימה  בישועה 

שלימה בקרוב.
“בהזדמנות זו ארשה לי לברך את הוד־כבודו 
את  קבלתו  לרגלי   – הדיוט  ברכת  בברכתי   –
נשיאת העדה הקדושה, יתן השם לאריכות ימים 
ושנים טובים עד ביאת גואל־צדק, וזכות אבותיו 
אלו  ד'  לעם  נאמן  רועה  להיות  לו  יעמוד  הק' 
הראשונים  סללו  אשר  המלך  בדרך  להדריכם 
מסירות־נפש  של  גחלת  על  ולשמור  כמלאכים, 
בפרט  ברבים  שמים  שם  קידשה  חב"ד  שעדת 

בדור האחרון בעקבתא דמשיחא.
העם  כל  ויתעלה  ויעל  עמו  אלקיו  ד'  “ויהי' 
ויתברכו לרגליו ברוחניות־וגשמיות אמן־כן־יהי־

רצון,
"שאר בשרו מוקירו ומעריצו
“ברוך שמעון שניאורסאהן".

הערה  הגרב"ש  צירף  למכתבו  כי  יצויין, 
נ"ע בשולחן־ הזקן  כ"ק אדמו"ר  תורנית בדברי 

ערוך שלו, שלא הועתקה כאן.
המכתב  את  הרב"ש  שיגר  להשערתי  אמנם, 
כלומר:  תשי"א.  השנה  ראש  לקראת  אכן  לרבי 
ביו"ד  הרבי  של  )הרשמית(  ההסכמה  לפני 
שבט תשי"א. זאת כנראה בהתבסס על הידיעה 
שהתפרסמה בגליון הראשון של היומון ‘המודיע' 
י"ט אלול תש"י, שדיווח על הכתרתו של  מיום 

הרבי בכינוס חסידי חב"ד בלוד, יום קודם לכן.
כך נאמר בידיעה )צילומה ב'ימי מלך' כרך ג' 

עמ' 1178(: 
כאדמו"ר  הוכתר  שניאורסון  מנחם  “הג"ר 

מלובייביץ
מנחם  הרב  המיוחד(.  שליחנו  )מאת  “לוד 
האדמו"ר  של  חתנו  שליט"א  שניאורסון 
הוכתר  בניו־יורק  המתגורר  זצ"ל  מליובאוויטש 
של  חגיגי  במעמד  ליובאוויטש,  חסידי  כנשיא 
בא"י,  חב"ד  חסידי  של  הראשון  הארצי  הכנוס 
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ב"ה

ערב ראש השנה תשי"א הבע"ל. ירושלים עיה"ק תובב"א

הו"כ ש"ב הרב הצדיק הגאון בנגלה ובנסתר נשיא עדת חב"ד מוהר"ר הרמ"ש שליט"א

לקראת השנה המתחדשת עלינו ועל כל ישראל לטובה באתי להתברך ולברך שהשי"ת 
ברוב רחמיו יכתבנו ויחתמנו לטובה בספרן של צדיקים לאלתר לחיים טובים ויתקבלו תפלתנו 
לפני אדון כל וכ"ק אבותנו הק' זצללה"ה נבג"מ ימליצו טוב בעדנו שנושע בישועה שלימה ברו"ג 

ולגאולה שלימה בקרוב.

את  קבלתו  לרגלי   – הדיוט  ברכת  בברכתי   – הו"כ  את  לברך  לי  ארשה  זו  בהזדמנות 
נשיאת העדה הקדושה. יתן השם לאריכת ימים ושנים טובים עד ביאת גוא"צ, וזכות אבותיו 
הראשונים  סללו  אשר  המלך  בדרך  להדריכם  אלו  ד'  לעם  נאמן  רועה  להיות  לו  יעמוד  הק' 
בדור  בפרט  ברבים  שמים  שם  קידשה  חב"ד  מס"נ שעדת  של  גחלת  על  ולשמור  כמלאכים, 

האחרון בעיקבתא דמשיחא

ויהי' ד' אלקיו עמו ויעל ויתעלה כל העם ויתברכו לרגליו ברו"ג אכי"ר.

ש"ב מוקירו ומעריצו
ברוך שמעון שניאורסאהן

באגב, ארשום מה שקשה לי כעת בדברי כ"ק אדמוה"ז זצלל"ה זי"ע שבש"ע סי' ת"ה1 הביא 
– שאף למ"ד תחומין דאורייתא מ"מ בכרמלית  – משם תשובת הרמב"ם3  את דברי הה"מ2 
לא אסור משום דלא הוי דומיא דמחנה ישראל. וכן העתיק דבריו בהגהות הרע"ק איגר זצ"ל. 

וראיתי במ"ב בביאור הלכה סי' הנ"ל שהקשה שמשאר ראשונים ל"מ כן.——

ואולם השגותיו אינם חזקים כ"כ כאשר יראה המעיין שם.

יודע מתי  ואינו  לי הוא,  כי על הגמ' דשבת ס"ט ע"ב בהולך במדבר  אבל מה שקשה 
שבת שעושה מלאכה בכל יום, דנו הראשונים – הר"ן, הרמב"ן, הריטב"א, המאירי – דלמ"ד 
תחומין דאורייתא אם הותר לו ללכת או4 והרי שם מיירי בכרמלית – במדבר – מקום שאין 
שם איש שיוכל לשאלו מתי שבת, ועכ"ז דעת כל הראשונים דאם תחומין דאורייתא גם שם 

אסור. וצע"ק.

1( ת"ה: לכאו' צ"ל: ת"ד ס"ב.

2( הל' שבת פכ"ז ה"ג.

הרמב"ם סי' שי. 3( שו"ת

מכתבו של הגרב"ש שניאורסון לרבי, מתוך 'היכל הבעש"ט'4( או: לכאו' צ"ל: או לא.
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]ב[יום הולדתו של הרב מליאדי.
“...הוקראו ההחלטות שאחת מהן הכריזה על 

הרב מנחם שניאורסון כנשיא חסידי חב"ד".
 - מסתבר שהרב ברוך שמעון לא היה מודע 
לכל ההתרחשויות שבמרכזן עמדו התחמקויותיו 
של הרבי מקבלת הנשיאות בימי הבראשית, ולכן 

סבר וקיבל את מה שכתוב ב'המודיע' כמדויק.
מבחינה  לפחות  לאמת,  דבריו  כיוונו  ואכן 
רוחנית. וראיה לדבר, שכבר בח"י אלול השי"ת, 

לקראת ראש השנה תשי"א, פונה הרבי:
“אל אחינו ואחיותינו, בני ובנות ישראל, די בכל 
כרך  )‘אגרות־קודש'  יחיו"  עליהם  ה'  ואתר,  אתר 
ובמקביל  תסד־ו(  )שם  ובאידיש  תסב־ג־ד(  עמ'  ג' 
“לתלמידי הישיבות, ה' עליהם יחיו" )שם עמ' תסו־

תסז(.
הרבי מוסיף ומבקש:

באופן  כלליים.  מכתבים   – לפרסמם  ומהראוי   
בג'  כללי  “ומכתב  תעב(  עמ'  )שם  מתאים"  היותר 
לשונות, ומהנכון שיפרסם את המכתב כללי באופן 

המתאים בחוגים שונים.
לישיבותינו,  דוקא  לאו   – הישיבות  לבני  ומכתב 

אלא לכל הישיבות )שם עמ' תעז(.
הרבי  מציין  אבוחצירא  מאיר  רבי  להצדיק 

)שם עמ' תעט(:
 “מכתב לכלל אחינו־בני־ישראל, ה' עליהם יחיו".

לא ‘גזירה חדשה'... אלא 
הצעה ובקשה

כי כאשר  ש"פ בשלח תשמ"ח. הרבי מציע 
של  בטובתם  ישתדלו  יחדיו  נועדים  יהודים 

יהודים נוספים – ע"י שליחות־מצוה לצדקה.
)‘התוועדויות  ואמר  הרבי  הקדים  כן  לפני 

תשמ"ח' כרך ב' עמ' 311(:
תהיה  מה  חדש,  ענין  לשמוע  פעם  כל  מחכים 
ה"גזירה חדשה" – אף שבודאי אין זו גזירה... אלא 

הצעה כו'.

הקדוש־ברוך־הוא,  רק  לגזור  יכול   – “גזירות" 
מ"גזירות",  לפחד  שאין  גם  ומה  כו'",  גזרתי  “גזרה 

מכיון שמדובר אודות “גזירות טובות".
הפעולה  לדרך  בנוגע  הצעה   – ובנידון־דידן 

בטובתו של הזולת בדרך קלה ביותר...
החמישית  השיחה  בסוף  תשמ"א.  ניסן  י"א 

הודיע הרבי:
בקודש".  ד"מעלין  הענין  אודות  כן  לפני  דובר 
בשמחה  ‘לחיים'  באמירת  ההפסק  לאחר  ולכן, 
ובתרועה )הוסיף בחיוך( ובקול גדול, נמשיך בנוגע 
לענין חדש )המשיך בחיוך( – לא גזרה חדשה, חס 
ושלום, אני גוזר עליכם, אלא הצעה ובקשה, ומתוך 

שמחה וטוב לבב.
]אחרי אמירת ‘לחיים' וניגונו של אביו )הרב 

לוי יצחק( ‘ניגון הקפות'[
הכריז הרבי אודות מבצע כתיבת ספר תורה 

לאחדות ילדי ישראל.
הרבי  אצל  מנחם'  ה'פני  בעל  של  ביחידות 
 )76-75 עמ'  החכמה'  )‘בצל  תשל"ט  בשנת 
‘תורת מנחם' כרך מט עמ'  )וראה  הסביר הרבי 

335; כרך לג עמ' 297 הערה 124(:
 כדאי לעורר על ענין באופן של “עצה טובה קא־
להכריז  פעם  רצו  כאשר  )והוסיף:(  משמע־לן"... 
על תענית כו' – טענתי שלדעתי צריך לעשות זאת 
כי־אם   – לצום(  )שמצווים  הכרזה  של  באופן  לא 
באופן של הצעה )לא גזירה, לא הוראה של בית דין 
שמחייבת את הרבים, אלא( הצעה נעימה ובסגנון 
טוב"  ברכת  עליהם  ותבוא  יונעם  “ולשומעים  של 
אין כל ספק בכך שאצל  ואז, לדעתי,  וכיוצא־בזה. 

רבים יתקבלו הדברים...". 
לא רבות הם הפעמים שהרבי דיבר כמעט 
פעם  הנה  אליו.  “התקשרות"  על  מפורש 
שבת־קודש  בהתוועדות  שהתרחשה  נדירה, 
נא  כרך  מנחם  )תורת  תשכ"ח  וישלח  פרשת 

עמ' 295(, אז מתבטא הרבי:
ליובאוויטש אין כאלו עמי־הארץ  בד' אמות של 
שיעשו מעשים ]=של ההיפך מ"דרכי שלום"[ שעל 
לאדמו"ר   – ועד  אלי,  מההתקשרות  יתנתקו  ידם 

הזקן.
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חטא העגל ותיקונו
התוקף שלא לוותר על 

יהדות לטובת “עגל הזהב"
איתא בכתבי האריז"ל שהדור עתה, היינו דרא 

דעקבתא דמשיחא, הוא גלגול של דור המדבר:
נאמר  שבו  העגל,  חטא  היה  המדבר  בדור 
 – באזניהם"  אשר  הזהב  נזמי  את  “ויתפרקו... 
לתת  רצו  שלא  הנשים,  ולא  דווקא,  האנשים 
עבור העגל; ולעומת זאת, בנדבת המשכן נאמר 
“ויבואו האנשים על הנשים", “עם הנשים וסמוכין 

אליהם", היינו, שהנשים קדמו.
להן  ש"נתן  אליעזר  דר'  בפרקי  איתא  זה  ועל 
חדשים  ראשי  משמרות  שהן  שכרן...  הקב"ה 
בירושלמי  מן האנשים", שזהו מה שכתוב  יותר 
עבידתא...  למיעבד  דלא  דנהיגי  “נשי  פסחים 
יומא דירחא, מנהג" )מנהג טוב הוא(, שצריכים 

לקיימו.
וזהו הטעם שבדרא דעקבתא דמשיחא תלמידי 
מתבטאת  שבזה   – לנשותיהם  נשמעים  חכמים 
העובדה שהנשים שבדור המדבר )שהגלגול שלו 
כדבעי,  התנהגו  דמשיחא(  דעקבתא  בדרא  הוא 

מה שאין כן האנשים.
*

והרי כל עניני התורה הם )לא סיפור דברים, 
אלא( “תורה" – מלשון הוראה:

צריכים  שהעניינים  שסבורות  נשים  ישנן 
צריכים  והבעלים  הבעלים,  ידי  על  להתנהל 
טפלים,  הם  העניינים  שאר  וכל  פרנסה,  להשיג 
דולרים  וכך  כך  הביתה  יביא  שהבעל  ובלבד 

שיוכלו לנהל את הוצאות הבית.
שהנשים   – לעיל  מהאמור  ההוראה  כך  ועל 
דור  של  גלגול  הוא  זה  שדורנו  לדעת  צריכות 
ולכן, עניינן הוא לבנות משכן, דהיינו,  המדבר, 
לעשות  צריכה  האחות(  או  הבת  )וכן  שהאשה 
מהבית – משכן, ולא להניח שתהיה נתינת־מקום 

עבור “עגל הזהב".
כלומר: אפילו אם נרגשת איזו נטייה שבשביל 

כסף צריכים לוותר על ענין של יהדות – צריכה 
האשה לעמוד בתוקף ולצעוק: כיון שהבית צריך 
לומר  שיוכל  להקב"ה,  ומקדש  משכן  להיות 
עליו “ושכנתי בתוכם", כלומר, בבית זה אתגלה 
– אי אפשר לוותר על  והאור שלי  עם הקדושה 

עניינים של יהדות!
“עגל  עם  יהיה  מה  היא  השאלה  מאי,  אלא 
ובכן:   – העניינים  וכל  ופרנסה  כסף  הזהב", 
אכילה  הוצאות  עבור  היא  הכסף  של  התכלית 
דולרים  נוספים  כאשר  ואילו  ולבושים;  ושתייה 
בהם  משתמשים  אזי   – רצוייה  שאינה  בדרך 
“מסים"  ועבור  ליצלן,  רחמנא  רופאים,  עבור 
עגמת־ של  עניינים  שאר  ועבור  )“טעקסעס"(, 

דולרים  להרוויח  שלא  היה  מוטב  אשר,  נפש, 
אלא  עוגמת־הנפש,  תהיה  שלא  ובלבד  אלו, 
שיחיו  באופן  ההצטרכות  כל  את  ייתן  הקב"ה 

חיים שקטים ובריאים.
*

הָאבן  )“זיי  הנשים  פעלו  ההם  שבימים  וכשם 
וטחנוהו  שרפוהו  הזהב  שעגל  אויסגעפירט"( 
ונעשה לאפר ועשן, ואילו המשכן נבנה )בעזרתן 
בבניית  לסייע  הראשונות  היו  שהן  הנשים  של 
)אף  המשכן  שקרשי  באופן  והמקדש(  המשכן 
סטרא  על  ש"אתחזיאו  ור'  ק'  מאותיות  שנעשו 
לעתיד  עד  לעולם,  וקיימים  עומדים  בישא"( 

לבוא )כדאיתא במדרשי חז"ל(,
כמו כן בדרא דעקבתא דמשיחא שהוא הגלגול 
של הדור ההוא, בידן של הנשים למנוע את עניין 
“עגל הזהב", היינו ההשתחוואה לכסף תוך כדי 
וויתור על עניני יהדות, ואדרבה, לנצל את הכסף 
ומקדש  משכן  מבתיהן  לעשות  כדי  שמשיגים 

להשראת השכינה,
הבעל  המצטרך,  בכל  מאומה  חסר  לא  ואז 
ומתוך  בריאים,  והילדים  בריאה  האשה  בריא, 
לתורה  הילדים  את  מגדלים  ושמחה  בריאות 
“צבאות  נעשים  והם  טובים,  ולמעשים  לחופה 
העמידו  שהנשים  מצרים  ביציאת  כמו   – השם" 

הזמן גרמא
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ואמרו  ים סוף  דור שהכירו את הקב"ה בקריעת 
“זה א־לי ואנוהו".

תעשה  אחת  שכל  הנשים  של  בידן  וכאמור, 
יהיה הבית  ומקדש להקב"ה, שאז  מביתה משכן 
בריא, חי ושמח, ויהיה בו אלקות בגלוי, ועל ידי 
זה יזכו – יחד עם בעליהן וילדיהן – לילך בקרוב 

לקראת משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן.

)תורת מנחם כרך טז, עמ' 66(

ההבדל בין לוחות ראשונות 
ללוחות אחרונות

חלוק לוחות הראשונות ולוחות האחרונות:
אלקים,  מעשה  הראשונות   – עצמן  בלוחות 

השניות פסל לך.
רז"ל  שכדברי  הלוחות  על  חרות   – המכתב 

עירובין )נד. א( הוא רק בלוחות הראשונות.
הראשונות  בלוחות   – ישראל  בני  במעלת 
זוהמתן,  פסקה  סיני  הר  על  כשעמדו  צדיקים, 

בשניות בעלי תשובה.
למשה  ניתן  תורה  במתן   – משה  במעלת 
ממנו  ניטלו  העגל  ובחטא  במתנה,  אורות  אלף 
לו  נותנים  בשבת  )רק  שניות  בלוחות  חזרו  ולא 

כדאיתא בפע"ח(.
הלכות  כן  גם  שניתן  השניות  לוחות  מעלת 
כדאיתא  לתושייה  כפלים  כו',  אגדות  מדרש 

בנדרים )כב. ב(, וקירון עור פני משה.

)היום יום, יז תמוז(

שריפת הפרה לתקן היניקה 
לג' קליפות הטמאות

במדרש אמרו מפני מה כל הקרבנות זכרים וזו 
לבן  משל  איבו  רב  אמר  נקבה,  אדומה[  ]=פרה 
שפחה שטינף פלטין של מלך אמר המלך תבוא 
על  ותכפר  פרה  כך תבוא  בנה  צואת  ותקנח  אם 

מעשה העגל,
נוגה כמו שכתוב  כי פרה היא קליפת  והעניין 
ורע.  מטוב  כלולה  שהיא  מ"ט  שער  בעץ־חיים 
מקליפת  שלמטה  קליפות  מג'  לומר,  יש  והעגל 
נוגה, ונקרא בנה, שבקליפות כל שמשתלשל יותר 
מתגבר הרע, גם כי עיקר הרע בז' מדות, גם כי 
על ידי חטא העגל חזרה טומאת ז' מלכים דמתו 

שהם בעשייה,

זו"נ  לתקן  היה  העגל  מעשה  כוונת  ותכלית 
שבו  השורשי  עון  הוא  העגל  שעון  כו',  דקליפה 
חזר המות לעולם, ועל כן תבוא אם – קליפת נוגה 
ותקנח, והיינו על ידי השריפה שעושין ממנה אפר 
מתקנים  הפרה  שריפת  ע"י  ולכן  כו'...  ומתלבן 

היניקה שמקו השמאל...

)אור התורה במדבר כרך ג הוספות עמ' 21(

כל יהודי צריך לגלות חיבתו 
לפני המקום

...ומעניין פרשת שבוע זה:
וידבר ה' אל משה – כי שאל משה: רבונו של 
עולם, במה תרום קרן ישראל )ובפרט – שהיה אך 

זה עתה מעשה העגל(. אמר לו הקב"ה
לאמר – לדורות )כולל אפילו ביום פקדי )אשר 

אז( ופקדתי עליהם חטאתם בעגל( –
כי תשא – אתה דווקא – ראשם של ישראל )ורק 
לעניין  אפילו  שייכות  כל  לו  הייתה  לא   – משה 

העגל, שהרי היה אז בהר עם ה'(
ראשם  את  “לשאת  תוכל   – ראש  את  תשא 

בהגבהה", על ידי אשר –
תשא את ראש, תמנה אותם לגלות חיבתם לפני 
המקום. – ולכפר על החטא המונע הרמת קרנם 

)ובפרט – חטא העגל( –
שנאמר  כמו  צדקה,   – נפשו  כופר  איש  ונתנו 

וחטאך בצדקה פרוק.
* * *

וכיוון אשר כל נפש ונפש מבית ישראל יש בה 
הוראה  הרי   – השלום  עליו  רבינו  משה  מבחינת 
זו על כל אחד ואחד  בפרשתנו, שעל ידי בחינה 
לפני  חיבתו  יגלה  אשר  ידי  על  קרנו,  להרים 
אהבתנו  עולם  אהבת  אשר  בהתבוננו  המקום, 
ה' אלקינו כו' ובנו בחרת – הוא הגוף החומרי – 
לפנים  הפנים  כמים  ממילא  שאזי  כו',  וקרבתנו 
יתעורר גם הוא לדבקה בו ולהמשיך אור אין־סוף 
ב"ה למטה ולהעלות כל העולם כולו לה', שזהו 
הצדקה,  ידי  על  ובפרט  ומצות  התורה  ידי  על 
כולנה  על  ועולה  מעשיות  המצות  עיקר  שהיא 
יתברך  לו  ודירה  – במילוי הציווי לעשות משכן 

בתחתונים.

)אגרות קודש כרך כג, אגרת ח'תתקנב(

חותמו של מלך
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אחרי החטא היה צריך 
להקדים מצות השבת 

לעשיית המשכן
ידוע אשר בין הציווי הזה בפרשת תרומה תצוה 
ישראל  לבני  משה  של  הזה  הציווי  ובין  משה  אל 
תשא  כי  בפרשת  העניין  הפסיק  ויקהל  בפרשת 
ירידת  קודם  שנעשה  העגל  דחטא  מעשה  בסיפור 
ידי  על  שהרי  הראשונות,  בלוחות  ההר  מן  משה 

חטא העגל נשתברו לוחות הראשונות כידוע.
והנה בלוחות הראשונות נאמר חרו"ת על הלוחות 
חירו"ת  המות  ממלאך  חירות  רז"ל  ואמרו  כו' 
להיות  הוא  והעניין  כידוע,  כו'  מלכיות  משעבוד 
ידי הארת אור א"ס בלוחות הראשונות לא  כי על 
כי נתברר  יניקה ואחיזה לחיצונים כלל,  היה שום 
כל בחינת הרע דנוג"ה כמו לעתיד דכתיב ואת רוח 

הטומאה אעביר כו' ובלע המות כו',
וזה שכתוב חירות ממלאך המות כי שרש המות 
חירות  וזהו  כידוע  ורע  טוב  מעץ־הדעת  נמשך 
מסטרא־אחרא לגמרי, ועל כן היו יכולין אז לעשות 
פנימי  אור  בחינות  ויריעות,  וכליו  המשכן  את 
יתערב  בלי  א"ס  לאור  ומכון  כלי  להיות  ומקיפים 
זר בהם כלל וכמו שכתוב ה' בדד ינחנו כו' משום 

שנאמר וכבוד"י לאחר לא אתן כו'.
בני  ויתנצלו  כתיב  הנה  העגל  חטא  לאחר  אך 
ישראל את עדים מהר חורב, שהוא בחינת ב' כתרים 
אחיזה  היה  שלא  ואחד  אחד  כל  בראש  שקשרו 
עדים  שהורד  ולאחר  כלל,  בהם  לחיצונים  ויניקה 
ובלשון  בישא,  דחויא  מסטרא  עליהם  נמשך  זה 
וישראל  הקדמוני,  נחש  של  זוהמא  נקרא  הגמרא 
שעמדו בהר סיני פסקה זוהמתן ולאחר חטא העגל 
חזר להם ושלט בהם אילנא דמותא כו' מבחינת עץ־

הדעת טוב ורע כו'.
ולהיות כן לא היה ביכולתם לעשות המשכן וכליו 
להיות רק בחינת כלי לאור א"ס בלבד מאחר שיש 
בהם אחיזה לסטרא־אחרא הרי יכולים גם החיצונים 
וכבוד"י לאחר לא  וכתיב  להתערב בכלים דמשכן 
אור  גילוי  להיות  יוכל  ולא  כו',  עינים  טהור  אתן, 
ואור  פנימי  אור  בבחינת  וכליו  במשכן  כלל  א"ס 
מקיף כנ"ל. ואף על פי שעלה משה להר אחר כך 

עם שני לוחות האחרונים לא היה על ידי זה חירות 
לגמרי מסט"א כמו על ידי לוחות הראשונים כידוע,

לבני  משה  ציוה  ויקהל  בפרשת  לזאת  הנה 
ישראל תחלה על מצות השבת ואחר כך על מעשה 
המשכן בכדי שעל ידי מצות השבת יוכלו לעשות 
המשכן וכליו להשראת אור א"ס בלי יתערב זר מן 

החיצונים בהם כלל.

)תורת חיים שמות ח"ב, עמ' שצב,ב(

לא שייכים לחטא מצד עצמם 
אלא רק צורך עלייה

על  חז"ל  מאמר  את  מבארת  שחסידות  ...כפי 
עץ  שחטא  אדם",  בני  על  עלילה  “נורא  הפסוק 
)באדם  בו"  נתלה  ש"עלילה  זה  על־ידי  בא  הדעת 
גובר הרע דיצר הרע  – שזה ש"לפעמים  הראשון( 
על האדם ויחטא" הרי זה משום ש"מלמעלה הסיתו 

עליו היצר הרע להביאו לחטא זה".
כלל  שייכים  אינם  עצמם  מצד  בני־ישראל  שכן 
וכלל לעניין החטא חס ושלום, וכל העניין בא רק 
את  להביא  רצה  הגדול  בחסדו  זה שהקב"ה  בגלל 
מצבם  )למעלה  גדולה  הכי  לעלייה  ישראל  בני 
ונעשית  בו"  נתלה  “עלילה  לכן  עצמם(,  ממצד 
ירידה לפי שעה )על־דרך מה שנאמר “ברגע קטן 
בכדי  עיניים(,  למראה  )רק  ובחיצוניות  עזבתיך"( 
עלייה  רק  ולא  בערך,  שלא  העלייה  את  להביא 
לרגע קטן )כנגד “רגע קטן עזבתיך"(, אלא עלייה 
מתווספים   – ואדרבה  גלות,  אחריה  שאין  נצחית 
“ילכו  קץ,  אין  עד  עלייה  אחר  עלייה  עליות,  עוד 

מחיל אל חיל יראה אל אלוקים בציון".
הרי  עלייה,  צורך  היא  ירידה  שכל  לכלל  נוסף 
בנוגע לבני ישראל – הירידה עצמה לאמיתתה היא 
אינה ירידה, אלא הדרך לעלייה נעלית יותר שלא 

בערך.
ועל־דרך זה בנוגע לחטא העגל )שבדוגמת חטא 
עץ הדעת( – כמפורש בגמרא, ש"לא עשו ישראל 
את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה", “לא 
היו ישראל ראוין לאותו מעשה", אלא “גזירת המלך 

היתה כו' כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה".

)התוועדויות תשנ"ב כרך ב' עמ' 341(
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הלכות ומנהגי חב"ד
‘מרבין בשמחה' כיצד?

הן  שמחה,  ענייני  בכל  יוסיף  יהודי  “...כל 
)כידוע1,  בנוגע לשמח אחרים  והן  בנוגע לעצמו, 
עם  יחד  דווקא  היא  השמחה  עניין  ששלימות 

אחרים(.
ה'  ב'פיקודי  הוספה  על־ידי   – לראש  “ולכל 
דתורה  נגלה  התורה,  לימוד  לב',  משמחי  ישרים 
שמביא  גדול  ו'תלמוד  התורה.  פנימיות  ובפרט 

לידי מעשה' – קיום המצוות בהידור.
“ועוד, וגם זה עיקר – שעל־ידי ‘מרבין בשמחה' 
בשמחה'  ב'מרבין  גם  יתווסף  ומצוות,  בתורה 
כפי  ועל־ידיהם,  הגשמיים  בעניינים  גם  בפשטות, 

ההוראה על־פי השולחן־ערוך.
זולתו,  את  לשמח  והן  עצמו  את  לשמח  “הן 

1( “ראה רמב"ם הל' יו"ט פ"ו הי"ח".

יוסיף בלשמח את אשתו,  החל מבני־ביתו: הבעל 
את  בלשמח  יוסיפו   – האב  בפרט   – וההורים 
)על־פי  הקטנים  את  המשמחים  בעניינים  ילדיהם 
טבע( כפסק השולחן־ערוך2, וגם – להוסיף בלשמח 

יהודים אחרים שסביבו..."3.

2( “פסחים קט,א. רמב"ם שם. טושו"ע או"ח סי' תקכ"ט ס"ב. 
- נותן להם  שו"ע אדמו"ר הזקן שם ס"ז" ]שם פורט: הקטנים 
ומיני  פירות   – נד  מ"ע  להרמב"ם  )ובסהמ"צ  ואגוזים  קליות 
מתיקה, וראה נטעי גבריאל הל' יו"ט ח"ב פנ"ג הע' יז(, והנשים 
- קונה להם בגדים ותכשיטין כפי ממונו, והאנשים... אין יוצאין 

ידי חובת שמחה אלא ביין...[.
ההערות  )כולל   391 עמ'  ח"ב  תשנ"ב  השיחות  ספר   )3

שבמרכאות(.

הלכות ומנהגי חב"ד

בוא ליטול 
חלק פעיל 

ב'מבצע 
כשרות'!

ב"ה

 מידי ערב נערכות 
 הכשרות מטבחים 

 ברחבי הארץ 
 על ידי פעילי 
'מבצע כשרות'

 חסיד חב"ד! אנו זקוקים לך, 
 בכדי שנוכל לתת מענה 

לכל בקשה 

 צעירי 
אגודת חב"ד
אגף המבצעים

לפרטים והצטרפות:
053-330-9419 יענקי

הכשרות מטבחים

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם - ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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שבת־קודש פרשת תשא4
י"ח באדר־א'

בקריאת פרשת העגל5 מנמיכים מעט את הקול6, 

עד  וכו'  בתורה־אור  בכותרת  הפרשה  שם  תמיד  מופיע  כך   )4
במקרים  גם  וזאת  תשמ"ז־נ"ב,  השיחות  וספרי  ליקוטי־שיחות 
שבפנים השיחה משתמש הרבי בשם “כי תשא" )צורה זו - ע"פ 
סדר תפילות כל השנה שבסו"ס אהבה ברמב"ם( – ראה סה"ש 
תשמ"ט ח"א עמ' 280. תש"נ ח"א עמ' 362. תשנ"ב ח"ב עמ' 424 
יום )ובילקוט־כיס באנגלית לשנת תש"ג(  23. רק בהיום  והערה 

נקראת הפרשה “כי תשא".
5( עליית ‘שני' נמשכת עד סוף מעשה העגל, כיוון שבני לוי לא 

חטאו בעגל )כנה"ג סי' תכח, מג"א שם(.
6( אלה הקטעים שקוראים בקול נמוך: מ"וירא העם" עד “לגוי 
גדול" )לב,א־י(, וחוזרים לקרוא )“ויחל משה . ."( כרגיל, ושוב בקול 
וחוזרים  )לב,יז־לג,ו(,  חורב"  “מהר  עד  יהושע"  מ"וישמע  נמוך 
ובבית־חיינו.  אנ"ש  בין  גם  נפוץ,  המנהג  כן   – כרגיל  לקרוא 
הפרטים – מהרה"ח ר' יוסף־יצחק שיחי' אופן. המקור - בפרי־

אבל יש להקפיד שגם אז יוכל כל הציבור לשמוע 
את הקריאה היטב.

הפטרה: וישלח אחאב )מלכים־א יח, כ־לט7(.

יום ששי
כ"ד באדר־א'

מקרא  ‘שניים  בקריאת  היום,  חצות  לאחר 
ההפטרות,  שתי  את  גם  קוראים  תרגום',  ואחד 
של פרשת השבוע ושל פרשת שקלים8. ]למנהג 
רבותינו נשיאינו, קוראים היום רק את ההפטרה 
פרשת  של  ההפטרה  ואת  השבוע,  פרשת  של 

שקלים קוראים מחר בשחרית[.

חדש סי' תכח ס"ק ז )בשינויים קלים(.
7( ספר־המנהגים עמ' 33. לוח כולל־חב"ד.

8( ‘היום יום'  ל' סיון. ספר המנהגים עמ' 25.

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

077-444-7777

גזמנו כ-50% 
בביטוח הבריאות 

 הקבוצתי
של אנ"ש!

למה לשלם יותר?

להצטרפות 
ויעוץ חינם:


