קדש ,והיה כי יביאך .שש זכירות .חליצת
התפילין .הש"ץ יאמר ]ועכ"פ :יסיים[ בקול
– מזמור )כלשהו ,כדי לומר הקדיש( ,חצי
קדיש ,מוסף.

”ואברהם זקן ...זבדיה "...ג' פעמים .קדיש־
תתקבל .שיר־של־יום ,הושיענו ,ברכי נפשי,
קדיש יתום.
קריאת התורה .אשרי ,ובא לציון ,יהללו.
הכנסת ספר־תורה .חליצת התפילין .הנחת
תפילין דרבנו־תם ,27קריאת שמע .פרשיות:

יום רביעי
א' באדר־ראשון ,ב'
דראש־חודש

הרוב אין הש"ץ מכוון כלל להוציא אחרים ,לכן יברך כאו"א
לעצמו בלחש ,ויזהר לסיים קודם שיסיים הש"ץ ,כדי שיוכל
לענות אמן אחר ברכת הש"ץ ,וכן הדין בברכת הלל "...הכוונה
)כמוכח במ"א ס"ק ג ,מקור הדברים( רק לומר שגם בהלל
ולולב יברך כל אחד לעצמו ,ולא שגם שם ימתין לענות אמן
על ברכת הש"ץ( אבל בקריאת המגילה בווידיאו ניתן לראות
שהרבי בירך בעצמו את הברכות שלפני קריאתה ,ואעפ"כ
ענה אמן אחרי ברכות הש"ץ .ואולי הוא כמו ”גביל לתורי"
)שו"ע אדה"ז סי' קסז ס"ט( ,כמנהגנו באמירת יה"ר בין ברכת
התפוח ואכילתו בליל ר"ה ,ואמירת ’חזק' ע"י העולה לתורה.
וע"ע.
 (27בס' ’אות חיים ושלום' )סי' כה ס"ק כ( כתב ,דמנהג רבים
וכן שלמים שראו בסידור האריז"ל שלא להניח תפילין אחר
מוסף ,וכשאין הציבור ממתינים להם ]דבר שכיח למתפללים
בביכ"נ מנוסח אחר ,וייתכן אפילו למאחרים בביכ"נ חב"ד[,

ב"ה • ערב שבת־קודש פרשת משפטים • כ"ו בשבט התשע"ט

דיני ומנהגי ראש־חודש ,כדאתמול.

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
נהגו להניחן לפני מוסף ולבטל עי"ז תפילת מוסף בציבור” ,וזה
בוודאי לא אריך למעבד הכי ,לבטל תפלה בציבור בשביל
ספיקא אולי יצא הדבר מפי מהרח"ו ,ולהניח את הוודאי הוא
דברי הרמ"ע מפאנו" )שמתיר ,כפי שמביא ודן בזה שם( .והנה
בהוספות לשו"ע אדה"ז )מהדורת קה"ת הישנה ,חלק ג־ד עמ'
 1310הע'  (7הובא ,שאם לא הניחן קודם מוסף יניחם אח"כ.
וצ"ע אם למנהגנו יש לנהוג כהוראתו בזה.

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

א'רפ
שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
• הלכות ,מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים
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
166

גם אם נקבל שבשעתו ,היינו לפני כמה עשרות שנים ,הדרך
להביא חסידות לחוגים היתה לסגנן אותה עד שהיא תהיה דומה
לשיטה זרה לחסידות – בהנחה שזו תהיה המרצה להגעה סוף
סוף לחסידות – הרי שבשנים האחרונות ודאי לא היה בכך שום
צורך .במילא ,באמצעות גישה זו נתנו רק תמונה מעוותת של
חסידות ,ממה שהוא אמת לאמתו מתורת אמת!
)ניצוצי רבי ,עמ' (9

והקירוב שבא על־ידי־זה .(12ואמרו חז"ל ,13גם גמר
’נשמות שבגוף' 14מביא בן דוד ,גאולה האמיתית
והשלמה".

כדאי ונכון ביותר שנוסף על לימוד חלק הפרשה
בכל יום )עם פירוש רש"י( בשיעורי חת"ת ,יוסיפו
וילמדו גם מפירושי חז"ל בתורה שבעל־פה) 22על־
כל־פנים מאמר ופירוש אחד על פסוק אחד( ,כפי
שנלקטו כבר בספרים) 23ואין צורך לחפש בספרים(,
”כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם".24
ומה טוב – לתרגם )על־כל־פנים חלק מפירושים
אלו( גם בלשון עם ועם ,כדי שיהיה ”כשולחן
הערוך לפני האדם" – גם עבור אלו שלעת־עתה
אינם יודעים ללמוד אלא בלשון עם ועם.
ומהמעלות שבזה :א( ’לחיות עם הזמן' – להוסיף
חיות בלימוד פרשת השבוע .ב( ועוד ועיקר –
שההוספה בלימוד ענייני המשכן ומקדש ממהרת
ומזרזת עוד יותר את בניין בית־המקדש השלישי –
לא רק ”אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבניין
הבית" ,25אלא בניין הבית בפועל ממש.

יארצייט
מי שנפטר אביו בחודש אדר בשנה פשוטה ,ינהג
מנהגי יארצייט השנה בחודש אדר־ראשון ,15ויש
מחמירים לנהוג בהם גם באדר־שני.16

בר מצוה ויום הולדת
 < 4דבר מלכות •  < 8ניצוצי רבי •  < 9מעשה רב
 < 11חותמו של מלך •  < 12בסוד שיח •  < 13הלכות ומנהגים

ו' ,כ"ו בשבט
ש"ק ,כ"ז בשבט
א' ,כ"ח בשבט
ב' ,כ"ט בשבט
ג' ,ל' בשבט
ד' ,א' באד"ר
ה' ,ב' באד"ר
ו' ,ג' באד"ר

• הזמנים מתייחסים לא־
זור המרכז .באזור ההרים
עלות השחר
והעמקים יש שינויים
זמן זריחת סוף
שקיעת צאת
חצות מנחה
הכוכבים שעשויים להגיע למספר
ד'
 120ד' 72
גדולה החמה
החמה זמן היום
ציצית
דקות.
ק"ש והלילה
לפני לפני ותפילין
הזריחה הזריחה
• לגבי זמן עלות השחר
הנהוג בחב"ד קיימות
5.39
5.13.8
12.25
11.55
9.13
6.43
5.43
5.21
4.34
שלוש דעות .הבאנו את
הזמנים לפי הדעה המו־
5.40
5.14.7
12.25
11.55
9.13
6.42
5.42
5.20
4.33
קדמת ביותר והמאוחרת
ביותר ,וראוי להחמיר לפי
5.41
5.15.6 12.25 11.55 9.12 6.41
5.41
5.20
4.33
העניין.
5.42
5.16.5 12.25 11.55 9.12 6.40
5.41
5.19
4.32
• זמני השקיעה כאן הם
לפי השקיעה הנראית.
5.43
5.17.4 12.25 11.55 9.12 6.40
5.40
5.19
4.32
אולם אדה"ז בסידורו
)'סדר הכנסת שבת'(
5.43
5.18.4
12.25
11.55
9.11
6.39
5.39
5.18
4.31
מכיר בשקיעה האמיתית,
המאוחרת ממנה "בכמו
5.44
5.19.3 12.25 11.55 9.11 6.38
5.39
5.17
4.30
ארבע מינוטין" )לשון
אדה"ז שם .שיעור התלוי
5.45
5.20.2
12.25
11.55
9.11
6.37
5.38
5.17
4.30
במיקום ובעונות השנה(.

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת
משפטים
תרומה

ירושלים
צה"ש
הדה"נ
5:52
4:37
5:58
4:44

תל־אביב
צה"ש
הדה"נ
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4:52
5:59
4:58

חיפה
הדה"נ צה"ש
5:52
4:42
5:58
4:48

באר־שבע
צה"ש
הדה"נ
5:55
4:56
6:01
5:02

צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו · יו"ר :הרב יוסףיצחק הכהן אהרונוב
מערכת :לוייצחק שייקביץ ,יוסףיצחק אולידורט
מו"ל :המרכז לעזרי שליחות ,ת"ד  1122כפר חב"ד 6084000

פקס 03-9606169 :אינטרנט www.chabad.org.il :דואר אלקטרוניchabad@chabad.org.il :

ISSN 7474-0793

יום שלישי
ל' בשבט ,א' דר"ח אדר א'

פרשיות מלאכת המשכן

זמני השבוע

תאריך

בן שנולד באדר תשס"ו ,מגיע למצוות באדר
שני השנה .וכן בת שנולדה באדר תשס"ז ,וכן
לענין יום הולדת )כדין בר־מצוה .(17אבל מכיוון
שמדובר בעניין של מנהג ,הורה הרבי לנהוג מנהגי
יום הולדת בשני האדרים .18אמנם מי שנולד בשנה
מעוברת ,חל יום הולדתו בחודש שנולד בו )אדר
ראשון או שני(.
”מכיוון 19שנכנסים לשבוע דפרשת תרומה )החל
מהקריאה במנחת שבת( ,ולאחרי־זה פרשת תצווה,20
שבפרשיות אלו 21נתבארו כל פרטי הציוויים
דמעשה המשכן ,כלי המשכן ,בגדי כהונה וכו' –

]מנהגי ראש־חודש מפורטים בספר ’הלכות
ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה" עמ'
.[310
שחרית” :יעלה ויבוא" .חצי הלל.26

 (12בין החתן והכלה – שגם הם מחייבים הקדמת מועד החתונה.
” (13אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף" יבמות סב,א.
זוהר ח"א כח,ב.
 (14שטעם מצוות פריה ורביה הוא – להוריד לעולם הזה את כל
הנשמות הנמצאות באוצר הנשמות ששמו ’גוף'.
 (15דעה עיקרית ”וכן המנהג" ברמ"א או"ח תקס"ח ס"ז .דעה
יחידה ברמ"א יו"ד סו"ס תב .וראה לקוטי־שיחות כרך טז עמ' 342
הע'  ,5שמכריע בבירור בקשר לז' אדר ויארצייט בכלל ,שנהגו
כהדעה שצ"ל בראשון.
 (16דעה שנייה ברמ"א או"ח שם )לדעת המחבר שם – רק באדר־
שני( ,וכ"פ בנטעי־גבריאל הל' אבילות ח"ב עמ' תקנ"ט ,וכן נפוץ
בין אנ"ש .וצ"ב אם לדידן ,שאין מדקדקין כל־כך בקשר לביקור
בבית־החיים בכלל ,יש להקפיד בפרט זה.
 (17רמ"א או"ח סי' נה ס"י .וראה בזה התוועדויות תשמ"ו ח"ב עמ'
 538הע' ) 11מוגה ,על השמטת אדה"ז זאת בשו"ע( ,אג"ק חכ"ד
עמ' רצה בהערה )שם דן גם בהבנת העניין( ,וכן בחי"ד עמ' תסג.
’ (18התקשרות' גיליון תנג עמ'  ,13מיחידות ,כנראה בשנת תשל"ג.
)וצריך ביאור למה בעניין של מנהג יש להחמיר יותר מאשר בדין.
ואולי הוא ע"ד ערבים עלי דברי סופרים וכו'(.
 (19ספר־השיחות תשמ"ט ח"א עמ'  ,252וכן ההערות 56-51
דלהלן ]להוציא המוסגר בחצאי ריבוע[ .וראה הערה  86שם.
 (20וכן בהתחלת פרשת תשא – הציווי דעשיית כיור וכנו ,ומעשה
הקטורת.
 (21משא"כ בפרשיות ויקהל־פקודי – שחוזר ונשנה בנוגע
להעשייה בפועל.

 (22נוסף על פירוש רש"י ,פשוטו של מקרא – גם הלימוד על־דרך
הדרש וכו'.
 (23כמו ’תורה תמימה'’ ,תורה שלימה' וכיוצא בהם.
]ברור מכל השיחה שהכוונה רק לנושאים הללו )ורק באותם ימים
שהם מופיעים בשיעורי חת"ת( ,ולא לשאר העניינים שבפרשיות
אלו.
וצ"ע אם נכללים בזה גם המאמרים שאינם דנים בעשיית המשכן
אלא בפעולתו )הקרבת קורבנות ,קטורת וכו'( ,עיין בגמ' שבת
עד,ב ”ונקט אופה" ובפירש"י שם ,דמשמע לכאורה שמה שקשור
בפעולת המשכן ,כמו אפיית לחם הפנים ,אינו נכלל בל"ט מלאכות
שבת הנלמדות מ'מלאכת המשכן' .מאידך ,נאמר לגבי מלאכת
הוצאה במשנה )צו ,סע"א(” :שכן היתה עבודת הלויים" ,בהובלת
הקרשים .ואולי גם זה נכלל בבנייה .דיון בנושא מופיע בפתיחת
ס' אגלי־טל ,וע"ע[.
 (24רש"י ר"פ משפטים.
 (25מדרש־תנחומא פ' צו אות יד ]ובעניין פרשיות אלו במיוחד,
ציינו למאור ושמש ר"פ פקודי[.
 (26לשאלה היכן יש לענות אמן על ברכת הש"ץ ’לקרוא את
ההלל' ,לכאורה ברור שאין לענות זאת אלא לפני ברכה שמברך
כל אחד לעצמו ,וכבר העירו משו"ע אדמוה"ז סי' נט סו"ס ד
שבברכת המצוות אין עונין אמן אחרי שהש"ץ מסיים הברכה
בין הברכה להמצווה) ,ומש"כ בסי' תריט ס"ח ”אלא שעכשיו על
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הלכות ומנהגי חב"ד

הלכות ומנהגי חב"ד
דבר־מצווה ,כי אם מרבים בשמחה ,איזה שמחה
שתהיה ,גם שמחה בענייני הרשות ,6כי העיקר היא
השמחה.
’מרבין בשמחה' צריך להיות גם בחודש אדר־
ראשון ,7אלא שאין זה מגיע לאותו תוקף שיש
ל'מרבין בשמחה' בחודש אדר־שני ,שבו חוגגים את
פורים ממש’ ,ימי ניסים לישראל' בפועל ממש".8

שבת־קודש פרשת משפטים
כ"ז בשבט ,מברכים החודש
”לימוד בכל יום פרשה חומש עם פירוש רש"י
)ביום ראשון עד ’שני' ,ביום שני עד ’שלישי'
וכו'( ,אמירת תהילים בכל יום ,סיום ספר
תהילים בשבת מברכים – על זאת צריך לשמור.
הדבר נוגע לאדם עצמו ,לבניו ולבני־בניו".1
השכם בבוקר – 2אמירת כל התהילים בציבור.
אחר־כך לומדים בציבור במשך כשעה מאמר
חסידות שיהיה מובן לכולם ,ואחר־כך – התפילה.
המולד :יום שני בערב אור ליום שלישי ,שעה
 11ו 57 -דקות ו 15 -חלקים.
מברכים החודש :ראש־חודש ֲא ָדר ראשון ,ביום
השלישי וביום הרביעי.
אין אומרים ’אב הרחמים'.
אחר התפילה – התוועדות בבית־הכנסת .ובוודאי
אפילו בשבתות החורף יש לחלק ההתוועדות
או לסדרה באופן כזה שיוכלו המשתתפים בה
להמשיך ההתוועדות בסעודת שבת בבתיהם.3
כדאי שגם הנשים והבנות יסדרו מצידן
התוועדות בשבת או במוצאי שבת.4
”משנכנס אדר מרבים בשמחה" ]מתחיל
מהיום :[5שמחה זו אינה מסובבת בסיבת איזה

ַא חסידישע פרשה
פרשת משפטים | יותר מכסף וזהב
התחלת פרשת משפטים היא” :ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" .איתא בירושלמי )עבודה
זרה פרק ב' סוף עמ' ז( ,ש"תשים" הוא מלשון ”סימה" ,שפירושו – ”אוצר" ,בדוגמת אוצר יקר של
אבנים טובות ומרגליות ,שערכם שווה יותר מכסף ,זהב וכו'...
וההוראה מזה :כל ענייני התורה והיהדות צריכים להיות יקרים וחשובים אצל יהודי כמו האוצר
היקר ביותר של אבנים טובות ומרגליות .לפי זה מובן ,שקיום כל ענייני התורה והמצוות יהיה מתוך
חיות והתלהבות ,שמחה ותענוג.
)על־פי שיחת שבת פרשת משפטים תשמ"ה(

הכתב והמכתב

התמימים הם המשפחה
בטרם נישואיו ,הרה"ח ר' בנימין קליין ע"ה
כתב לרבי שאביו ,המתגורר בארה"ק ,איננו יכול
להשתתף בחתונתו עקב מצב בריאותו ,ועובדה זו
משפיע לרעה עוד על בריאותו.
את דברי הכותב” :ביקשתי שיבוא על חתונתי"
סימן הרבי בעיגול וכתב” :המצא היתר בזה )ליציאה
מאהקת"ו ]מארץ־הקודש תבנה ותכונן[( ע"פ שו"ע?
]על־פי שולחן־ערוך[.
ועל דברי הכותב ,שאיש מבני משפחתו לא יהיה
נוכח בחתונתו ,כתב הרבי:
ע"פ ]על־פי[ דברי רבותינו נשיאינו מייסדי ומנהלי
תו"ת ]תומכי־תמימים[ כל הת' ור"מ ור"י דתו"ת ]כל
התמימים וראשי מתיבתא וראשי ישיבה דתומכי
תמימים[ הם משפחתו.

חודש אדר ראשון
קביעת חופה :בספר־המנהגים כתוב” :בחודש
אדר ...עושים חופה בכל ימי החודש"=] 9גם בחציו
השני[ .הרבי נשאל ,אם הכוונה גם לימי חודש
אדר־ראשון ,והשיב” :10לא שמעתי בפירוש.11
ולפי עניות דעתי – בזמננו ,כל המקדים בחתונה
כדת משה וישראל הרי זה משובח .ובפרט לאחרי
שכבר היו ’תנאים' )ואפילו – החלטה על־דבר־זה

 (6נימוקי או"ח סי' תרפו בסופו ,לקוטי־שיחות כרך ט"ז עמ' .345
 (7וכן בספר־השיחות תשנ"ב ח"ב עמ' ) 391פתיחת ’צינור'
השמחה נעשה על־ידי קבלת החלטות טובות וביצוען המיידי,
להשתדל בכל האופנים להוסיף ולהרבות בדברים המשמחים,
ומוסיף והולך בכל יום בענייני שמחה( ,אג"ק ח"ה עמ' רמג,
חכ"ב עמ' קסט ,שיחות קודש תשי"ז עמ' קצז ,ועוד.
 (8ליקוטי־שיחות חט"ז עמ'  349בביאור דברי רש"י )תענית שם
ד"ה משנכנס( ,ונימוקו משום יום זכאי שבחודש זה ,ז' אדר ,שבו
לידת מרע"ה ’ -מושיען של ישראל' ,שהיא שהביאה לישראל
את ימי פורים ופסח )כן מביא שם דעות ע"פ הירושלמי ,שנס
פורים עצמו אירע באדר־ראשון( .ומציין שם ,שזה דלא כשו"ת
שאילת יעבץ ח"ב סי' פח.
 (9ספר־המנהגים עמ' .76
 (10מיום י' בשבט תשמ"ו ,להרה"ג ר' גבריאל שי' ציננער
בעהמח"ס נטעי־גבריאל – צדיק־למלך ח"ז עמ' ’ ,227שערי הלכה
ומנהג' ח"ד עמ' צט .כאן נפתחו ראשי־התיבות ,ונרשמו מקורות
והערות .הכוונה במענה זה )ורבים כמותו( לבטל מטעם המבואר
בה את כל הגבלות התאריכים המופיעות שם ,וכפי שנתפרסם.
 (11לכאורה ,ע"פ המבואר בליקוטי־שיחות ח"ב עמ'  538ובהערה
 ,15תלוי הדבר ב'מרבין בשמחה' ,וזאת יש גם באדר־ראשון כפי
שהכריע הרבי במקומות רבים ,כנסמן לעיל.

 (1תרגום מאידיש – היום־יום ,כה שבט )משיחת שמחת־תורה
תרצ"ז ,ספר־השיחות תרצ"ז עמ' .(203
 (2ע"פ מענה הרבי אין הוראה לומר את הפסוקים שלפני
ושאחרי התהילים ,ובתהילים שלאחר התפילה אין לפסוקי ”לכו
נרננה" מקום כלל .ראה נוסח המענה ומשמעותו ב'התקשרות'
גיליון תפד עמ' .17
 (3אג"ק כרך י עמ' ד .וראה גם שם עמ' סא.
 (4שם.
 (5ראה בספר־השיחות תשנ"ב ח"ב עמ'  :391פתיחת ’צינור'
השמחה נעשה על־ידי קבלת החלטות טובות וביצוען המיידי,
להשתדל בכל האופנים להוסיף ולהרבות בדברים המשמחים,
ומוסיף והולך בכל יום בענייני שמחה.
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מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
יום
ו'

כ"ו בשבט  -ג' באדר ראשון
פרק א' ליום
ג' פרקים ליום

יום בחודש
כ"ו בשבט

ש"ק כ"ז בשבט

הל' ביאת המקדש פרק ב־ד.
פרק ה־ז.

הל' מעשה הקרבנות
פרק יט.
הל' תמידין ומוספין..
בפרקים אלו .פרק א.

א'

כ"ח בשבט

פרק ח־ט .הל'
איסורי מזבח ..בפ־ פרק ב.
רקים אלו .פרק א.

ב'

כ"ט בשבט

פרק ב־ד.

פרק ג.

ג'

ל' בשבט

פרק ה־ז.

פרק ד.

ד'

א' באד"ר

ה'

ב' באד"ר

הל' מעשה הקרבנות ..בפרקים
אלו .פרק א־ג.
פרק ד־ו.

פרק ה.
פרק ו.

ו'

ג' באד"ר

פרק ז־ט.

פרק ז.

)מתשורה נפרסטק(

ספר־המצוות
מל"ת סח .קסה .מ"ע לא.
מל"ת עז .עח.
מל"ת עה .עו .מ"ע כד.
מל"ת סט .ע .עא.
מל"ת עד .מ"ע סא .מל"ת
צא .צב .צג.
מל"ת צד .צה .צו .צז.
מ"ע פו.
מ"ע ס .מל"ת ק .צח .מ"ע
סב .מל"ת צט.
מ"ע סג .מל"ת קמו .מ"ע
סד.
מל"ת קלט .קיב .מ"ע סה.
מ"ע פט .מל"ת קמה.
קמח*.

דבר מלכות

גאולה עוד לפני
ברכת החודש
מדוע ’מוזר' לשכל לעכל שהגאולה עשויה לבוא ברגע זה ממש,
בשבת מברכים אדר ראשון ,עוד לפני ברכת החודש? • מפסק דין
הרמב"ם לומדים מה כוחו של יהודי לפעול בכל רגע ורגע • יהודי
צריך להעמיד עצמו במצב של ’משפטים' ,ולעשות חשבון־נפש האם
הוא נמצא במצב של ’גאולה' • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
ש"זמן קריאת שמע ותפילה וזמן כניסת שבת
ויום טוב  . .בכל מדינה ומדינה לפי זמן הימים
והלילות שלה ,כי עת רצון שלמעלה ויחודים
עליונים בקריאת שמע ותפילה וקדושת שבת ויום
טוב הוא למעלה מגדר המקום והזמן ,רק שמאיר
למטה לכל מקום ומקום זמנו הראוי לו"[ –
אבל אף־על־פי־כן ,איזה שינויים משמעותיים –
חושבים לעצמם – יכולים כבר להתרחש במשך
השעות הקרובות?! ...ואם כן ,מהו פשר הדיבור
– שואלים בתמיהה – אודות קידוש ראש־חודש
אדר ראשון על־פי הראיה ,מכיוון שבינתיים יבוא
משיח צדקנו?!...
והרי פשוט שדברים הנ"ל לא נאמרו לשם
דיבור בעלמא ,כדי למלא את הזמן...
ובכן ,לכל לראש יש לבאר ולהסביר את תוכן
הדברים הנ"ל על־פי הלכה – שהאמור לעיל הוא
פסק דין ברור ברמב"ם ,בספר הי"ד” ,הלכות
הלכות"” ,בלשון ברורה ודרך קצרה" ,2ובמילא,
אין מקום לוויכוח ושקלא־וטריא בדבר ,ונוסף
לזה ,כל פסק דין בתורה ,שנתפשט ונתקבל בכל
תפוצות ישראל ,יש בו כל התוקף דמצוות־עשה
ומצוות לא־תעשה” ,על פי התורה אשר יורוך",
”לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך גו'" ,3כפי

א
...בהמשך להאמור לעיל אודות האפשרות
דקידוש החודש על־פי הראיה עוד לפני מולד
הלבנה דר"ח אדר ראשון – ישנם כאלו שמתעוררת
אצלם תמיהה:
יושב לו יהודי ומדבר באדישות גמורה –
”קאלט־בלוטיק'ערהייט" – אודות ביאת משיח
ַ
צדקנו כדבר מציאותי העומד להתרחש בפועל
ממש ברגעים הקרובים ,בה בשעה שכל אחד – הן
המדבר והן קהל השומעים – עשה כבר תכניות
מפורטות בקשר להנהגתו ומעשיו ביום ראשון,
ביום שני וכו' ,ולא דווקא שכולם לקחו בחשבון
את האפשרות של ביאת המשיח ...ולפתע,
מדברים בסגנון כזה כאילו משיח צדקנו באמת
עומד לבוא עוד לפני ר"ח אדר ראשון?!...
הן אמת שעד רגע המולד – בצהרי יום ראשון,
בשעה הי"ב ,מ"ג דקות וג' חלקים )כפי שהכריזו
לפני ”ברכת החודש"( – ישנו משך זמן של כמה
וכמה שעות ,ובפרט במדינה זו ,שזמני היום
והלילה הם בהפרש של ו' או ז' שעות מזמני היום
והלילה בארץ ישראל )ששם יקדשו את החודש
על־פי הראיה(,
1
– ]ולהעיר מדברי אדמו"ר הזקן בשו"ע

מה־שאין־כן בהרבה מצוות שונות )השייכות
לחלקים שונים של הנשמה( אז בגוף אחד בא
חלק נשמה זה ובגוף אחר – חלק אחר.
ובזה מבואר מה שאמרנו מקודם ,היות
שאומרים את הדיוק "בתוך שאר אבלי ציון
וירושלים" לכל אחד ,ומכיוון שהתורה מחייבת
ניחום אבלים ותיקנו נוסח זה ,הרי זה עניין
השייך לכל אחד ואחת.
רש"ג :איך יהיה באותם האנשים שיהיו חיים
בעת תחיית המתים?
אד"ש :חוזרים לעפרם שעה אחת קודם.
רש"ג :האם זו הלכה פסוקה ,שצריך להיות
ואל עפר תשוב בכל אחד?
אד"ש :כך מבואר בש"ס בנוגע לצדיקים .הגם
שצדיקים הם בשלימות ,גם הם צריכים לעבור
)דורכגיין( העניין של חוזרים לעפר שעה אחת,
וכן בעניין דידן.
רש"ג :האם התחיית המתים יהיה זמן גשמי?
אד"ש :כן מוכח מעניין הקרבנות )בזכרון
אחדים :שיהיה אז הרע ,ויקריבו קרבנת לכפרה(
וגם ממה שכתוב שמצוות בטלות לעתיד לבוא,
שזה קאי לאחר תחיית המתים ,ומוכח שאם
לא בטלות – יש באפשרות לקיימם ,והרי קיום
המצוות אפשרי רק – כשיש זמן גשמי.
רש"ג :האם יהיה אותו מהות זמן כמו עכשיו?
אד"ש :כן – בזמן תחיית המתים יהיה
'געוואלדיקע' שינויים ,כמו וגר זאב עם כבש,
אבל הזמן יהיה גשמי כמו עכשיו.

מחיגר וסומא ,היות שעשיית המצוות הוא על־
ידי שניהם ביחד ,הנה ,על־פי יושר ,גם השכר
צריך ליתן לשניהם .ועל־זה מספיק מצווה
אחת ,שאם עשה מצווה אחת הרי הנשמה אינה
יכולה לכבר לקבל שכר בלי הגוף .ומה שעשתה
מצוות אחרות עם גוף אחר – מפני זה אי־אפשר
לעשות עוול לגוף זה .אבל הלשון פשוט בגמרא
)וגם מתנגדים מוכרחים לומר כן( ,מפורש
שמכיוון שנולד בגוף יהודי ,אז יוקם לתחיית
המתים.
רש"ג :היכן מפורש?
אד"ש :בסנהדרין" :קטני ישראל יש להם חלק
לעולם הבא" ,ומביא ראיה מפסוק בתהילים
"לעם נולד כי עשה" ,והיות דקטני ישראל אין
להם מצוות ,לכן מוכרחים לומר שזהו רק מצד
הגוף .וזהו דבר המפורש בגמרא – ואם כן ,אי־
אפשר להתווכח בזה ,ואין־זה כמו במציאות
שיש שני מדרשים חלוקים ,אלא מפורש בנגלה,
ב'אותיות' של נגלה ,וכתוב בפירוש :משנולד.
]יש גמרא אחת ,שאפילו קודם שנולד ,אם רק
היה עניין של נשמה )מכיוון שזה לאחר פקידה(
הגם שמצד איזו סיבה לא יצא לאוויר העולם,
מכל מקום יש לו חלק לעולם הבא .והנה,
זהו רק לדעה אחת ,אבל משנולד – זהו גמרא
בפשטות[.
)בנוגע לזוהר( :לכאורה ,קשה מהי הקושיה
של הזוהר? הרי פשוט ,כנ"ל ,שכל נשמה יש בה
כמה חלקים כו' .והביאור בקושיית הזוהר הוא:
איך יהיה כשגופים שונים קיימו סוג אחד של
מצוות באותו חלק של הנשמה ...והנה ,הקושיה
של הזוהר היא – שאם קיימו שני הגופים
אותן המצוות ,הרי אז אין אותו חלק הנשמה
יכול להיות בשני גופים .ומתרץ הזוהר כנ"ל.

)קטעים מר"ד בעת ניחום אבלים אצל הרש"ג(

בסנהדרין מפורש ,שקטני ישראל יש להם חלק לעולם
הבא ,וקטן הרי אינו שייך למצוות ,ובגמרא מוסיף "תיכף
משנולד" ,ויש סברא דאפילו קודם שנולד ,כי הלשון במשנה
הוא "קטני ישראל" ובגמרא מפרש דתיכף משנולד ,הרי
שאם רק נולד ברור שיש לו חלק לעולם הבא

 (2לשון הרמב"ם בהקדמתו לספר הי"ד.
 (3שופטים יז ,יא.

 (1אורח חיים סימן א' סעיף ח' – במהדורה בתרא.
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בסוד שיח

שהאריך הרמב"ם ,4בפרטי הדברים ,כדלקמן.

נשמות וגופים
בתחיית המתים
במידות – ששייך לרוח ,כמו שאומר בקונטרס
העבודה ובקונטרס התפילה ,דיש עבודה מצד
נפש שבנשמה ,ומצד רוח שבנשמה ,ומצד נשמה
שבנשמה .ובמילא ,בהגוף שעסק יותר במצוות
מעשיות – יתלבש בו נפש שבנמשה ,ובזה שעסק
בעיקר במידות כו' – רוח שבנשמה וכו'.

רש"ג :כאשר נשמה אחת הייתה בגופים שונים
– על־ידי גלגול – באיזה גוף תתלבש הנשמה
בתחיית המתים?
אד"ש :בזוהר פרשת משפטים שואל קושיה זו.
רש"ג :מהי הקושיה; האם קמים שני הגופים?
אד"ש :אם כן ,היו צריכים להיות שתי נשמות!
רש"ג :הרי יכול להיות על־ידי ניצוץ?
אד"ש :חסידות עושה מזה 'שטורעם' גדול,
שבנוגע לניצוץ צריך להיות )חסר( אבל לא יכול
להיות אלא במקום אחד )חסר( ,ועל־דרך־זו גם
בגלגולים ,קשה באיזה גוף תתלבש הנשמה.
ומשמע בזוהר שתתלבש בגוף שנזדכך יותר.
והנה ,בחסידות מבואר שכל נשמה יש בה כמה
חלקים :נפש ,רוח נשמה ,וכל חלק מהם כלול
מכולם.
ויש חלק השייך לגוף זה ויש חלק השייך
לגוף האחר ,ואין בכך סתירה לאמור לעיל,
כי בחסידות מבואר שכל נשמה כלולה מכל
החמישה חלקים ,וגם כל חלק מהם – כלול
מחמישה חלקים .במילא יכול להיות שבגוף
אחד יתלבש חלק אחד ,ובגוף אחר יתלבש חלק
אחר.
רש"ג :חלק אחד מהנשמה יכול להחיות הגוף?
אד"ש :בחסידות מובא – גם־כן מזוהר פרשת
משפטים – שכל אחד נולד עם נפש זכה – נותנים
לו רוח ,זכה יותר – נותנים לו נשמה )אומרים
זוהר זה במענה לשון( ,ומזה מובן שיכול להיות
גוף שיש לו רק נפש ,ויכול להיות גוף שיש לו
נפש ורוח ,ובמילא יכול להיות לעתיד־לבוא
שגוף אחד יהיה בו נפש .גוף שני – רוח ,וגוף
שלישי – נשמה .ואין זה סותר להאמור לעיל,
כי גם בקיום המצוות יש אופן כזה :יש מצוות
מעשיות ששייך לנפש ,ומצוות הקשורות

***
רש"ג :האמונה בתחיית המתים ,היא בכללות
העניין ,או גם על כל פרט?
אד"ש :היות שאצל כל אחד ואחת אומרים
"בתוך שארי אבלי ציון וירושלים" ,וזה אומרים
על עניין פרטי ,מזה מוכח שבכל עניין פרטי
בוודאי יהיה תחיית המתים.
רש"ג :האם האמירה פועלת זאת?
אד"ש :לא שהאמירה פועלת ,אלא שהאמירה
מוכיחה שזהו כך ,דאם לא כן ,לא היו יכולים
לומר לאיש פרטי בנוגע לעניין פרטי בוודאות.
רש"ג :ואלו שלא קיימו המצוות?
אד"ש :היות שהוא יהודי – אין מציאות כזו.
והנה בסנהדרין מפורש ,שקטני ישראל יש
להם חלק לעולם הבא ,וקטן הרי אינו שייך
למצוות ,ובגמרא מוסיף "תיכף משנולד" ,ויש
סברא דאפילו קודם שנולד ,כי הלשון במשנה
הוא "קטני ישראל" ובגמרא מפרש דתיכף
משנולד ,הרי שאם רק נולד ברור שיש לו
חלק לעולם הבא ]ומובן שהאמונה הוא על כל
פרט .ולכאורה מה היא השאלה של הזהר ,לכן
אני אומר היות ובנפש יש כמה חלקים מהנפש
במילא מובן אותו החלק מהנפש שקשור עושה
המצווה ,הקושיה של הזוהר היא איך הנפש
יכולה להתחלק ועל־זה המענה שהיא מתחלקת
לפי החלק של הנפש על־פי קיום המצוות )חסר(
ואז מובן שבגמרא מביא משל על תחיית המתים
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האמת – בוודאי עושה תשובה,
ובמילא – ”מיד הן נגאלין" ,תיכף ומיד ממש.
ומכיוון שכן ,הרי תיכף ומיד ממש יורד ומתגלה
בית המקדש השלישי ,שעומד מוכן בשמים ,וצריך
רק לרדת ולהתגלות למטה,13
ותיכף ומיד – קיום הייעוד” 14ואשיבה שופטיך
כבראשונה גו'" ,בלשכת הגזית שבבית־המקדש,
כפי שלמדים בפרשתנו מהסמיכות דפרשת
דינין לפרשת מזבח – ”למה נסמכה פרשת דינין
לפרשת מזבח ,לומר לך שתשים סנהדרין אצל
המקדש",1516
]דפשיטא ,שמכיוון שעניינים אלו – ירידת בית־
המקדש מן השמים ,ושיבת הסנהדרין – יכולים
כבר להיות בפועל )לאחרי ביאת משיח צדקנו(,
הרי אין כל סיבה לדחותם ,חס־ושלום ,אפילו
לרגע אחד בלבד ,ובלשון חז"ל” :17לא עיכבן
אפילו כהרף עין"[,
ואז – ישנו חיוב לקדש את החודש על־פי הראיה,
כלומר ,להשתדל שיהיו עדים שיראו את מולד
הלבנה ,וילכו להעיד בבית־דין אפילו בשבת ,18כדי
שיוכלו לקדש את החודש על־פי הראיה.
ולהעיר מהשייכות דקידוש החודש לעניין
הגאולה ,שכן ,התחלת העניין דיציאת מצרים הוא
– מצוות קידוש החודש” ,החודש הזה לכם ראש
חדשים" ,19וטעם הדבר – ”שהם עתידים להתחדש
כמותה" ,20בגאולה האמיתית והשלימה על־ידי
21
דוד מלכא משיחא” ,דוד מלך ישראל חי וקיים"
)כפי שאומרים ב"קידוש לבנה"(.
ומכל זה מובן בפשטות ,שעל־פי הלכה ,יכולה
לבוא הגאולה האמיתית והשלימה על־ידי משיח
צדקנו תיכף ומיד ממש ,עוד לפני מולד הלבנה
בראש־חודש אדר ראשון – לאחרי כמה וכמה

ב
בספר הי"ד - 5פוסק הרמב"ם” :הבטיחה תורה
שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ,ומיד הן
נגאלים"” ,מיד" כפשוטו ,תיכף ומיד ממש )כמובן
מהמשך דברי הרמב"ם” - 6מיד כו' טרם יקראו"(.
ומובן ,שעניין זה נפעל אפילו על־ידי עבודת
התשובה של יהודי אחד בלבד - 7כפסק־דין
הרמב"ם” :8צריך כל אדם שיראה עצמו כו' ,עשה
מצווה אחת ,הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם
כולו לכף זכות ,וגם לו ולהם תשועה והצלה".
ומכיוון שעל־ידי הרהור תשובה ,בשעתא חדא
וברגעא חדא ,נעשה ”צדיק גמור",
־כפסק דין הרמב"ם 9המקדש את האשה ”על
מנת שאני צדיק )גמור ,(10אפילו רשע גמור ,הרי
זו מקודשת מספק ,שמא הרהר תשובה בלבו",
ומובן ,שספק זה אינו אלא ביחס לבית־דין של
מטה ,שאינו יכול לדעת בוודאות אם אכן ”הרהר
תשובה בלבו" ,אבל בנוגע להקב"ה – הרי כלפי
שמיא גליא ש"הרהר תשובה בלבו" ,ובמילא,
בשעתא חדא וברגעא חדא נעשה ”צדיק גמור" –
הרי אפילו מי שהוא ”בעל מרה־שחורה"
בתכלית ,יסכים אף הוא שבוודאי ובוודאי ישנו בין
כלל ישראל יהודי אחד – לכל הפחות – שהרהר
תשובה בלבו,
ובפרט ביום השבת ,כדאיתא בירושלמי) 11והובא
להלכה ברמב"ם (12שאפילו עם־הארץ אינו משקר
בשבת ,מפני שאימת שבת עליו ,היינו ,שקדושת
השבת פועלת על כל־אחד־ואחת מישראל )גם מי
שבמשך השבוע אינו במעמד ומצב הראוי( לומר
ולראות את האמת ,ומובן ,שכאשר רואה את

 (13ראה פירוש רש"י ותוספות – סוכה מא ,סוף עמ' א' ובהנסמן
בליקוטי־שיחות חלק י"ח עמ'  ,418הערה .62
 (14ישעיה א ,כו .וראה רמב"ם הלכות סנהדרין פרק י"ד הלכה
י"ב .הלכות מלכים רפי"א.
 (15פרש"י ריש פרשתנו.
 (16מכילתא ופרש"י בא יב ,מא.
 (17מכילתא ופרש"י בא יב ,מא.
 (18ר"ה ספ"א .רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ג' הלכה ב'.
 (19בא שם ,ב.
 (20סנהדרין מב ,א .רמב"ם הל' ברכות פרק י' הלכה ט"ז.
 (21ראש השנה כה ,א.

 (4ריש הלכות ממרים.
 (5הלכות תשובה פרק ז' הלכה ה'.
 (6דברי הרמב"ם שם הלכה ז.
 (7ראה זוהר חדש סוף פרשת נח )כ"ג ריש עמ' ד( .וראה בוני
ירושלים סוף פרק ד' .מאמרי אדה"ז הקצרים עמ' תג.
 (8שם פרק ג' הלכה ד'.
 (9הלכות אישות סוף פרק ח'.
 (10כן הוא באור זרוע ,סקי"ב .תניא פרק א' .לקוטי תורה ריש
פרשת דברים )א ,ב( .ובכמה מקומות.
 (11דמאי ריש פרק ד'.
 (12הלכות מעשר ריש פרק י"ב.
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שכל־אחד־ואחת מאמין באמונה פשוטה בכל פרטי
ההלכות האמורות לעיל ,אשר ,תוכנם מכריח
באופן ברור ומוחלט שמשיח צדקנו יכול לבוא
בפועל תיכף ומיד ממש!
והמענה לזה – שסיבת התימהון אינה מפני
שהעניין עצמו תמוה ,חס־ושלום ,כי אם ,מפני
שלא רגילים לחשוב על זה כלל!

שעות,
ובמילא ,יוכלו לקדש את חודש אדר ראשון זה
על־פי הראיה – מכיוון שישתדלו לראות את מולד
הלבנה ,ותיכף ומיד ימהרו לרוץ לבית־דין הגדול
בירושלים להעיד שראו את מולד הלבנה,
]ובפרט שיוכלו לנצל את כל האפשרויות שישנם
בימינו אלו ,עד ל"גמלא 22פרחא"...

אפילו מי שהוא "בעל מרה שחורה" בתכלית ,יסכים אף
הוא שבוודאי ובוודאי ישנו בין כלל ישראל יהודי אחד -
לכל הפחות  -שהרהר תשובה בלבו

מעשה רב

פרנסה ותחומי עיסוק
סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות נשמות התועות ,שגביר ובעל עגלה הגיעו פעם לעיירה בערב שבת
אחרי הצהריים ,וראה הגביר שבעל עגלה אחר שקעה עגלתו בבוץ ,והלך לקיים מצוות ”עזוב תעזוב
עמו" .אלא ,שבהיותו גביר שלא ידע מעניינים כאלה – לא הצליח במעשיו כלל ,ורק לכלך את בגדיו
והעגלה נשארה בבוץ ,ורק הזיק את עצמו ,ואיל והבעל עגלה ישב בבית ואכל סעודה כיד המלך.
הדרך הישרה היא ,שכל אחד צריך לעסוק בדברים השייכים לו.
וזהו עניין ”נשמות התועות" ,שיש כאלה העוסקים בדברים שאינם שייכים להם ,ש"ראשיכם" לא
יעסוק ב"חטיבת עצים" ,וכן להיפך.
)משיחת שבת פרשת מטות־מסעי תשל"ד(

***
בנוגע לגדר ד"דרך רחוקה 23בקשר לקרבן פסח
– מהלך ט"ו מיל - 24ישנה שקלא־וטריא בנוגע למי
שנמצא במרחק זה ,אבל” ,יכול ליכנס בסוסים
ובפרדים" ;25אמנם ,בנוגע לעדות על קידוש
החודש – אין כל תנאים בדבר ,ובמילא ,יכולים
לבוא גם על־ידי ”גמלא פרחא"[,
ואז יכריזו בית־דין הגדול שבירושלים ”מקודש
החודש" – ראש־חודש אדר דשנת ה'תשמ"ו!

אדם שרגיל לעסוק בעניינים מסויימים ,ולפתע
שומע אודות עניין שאינו שייך אליו – עלול הדבר
להישמע כמוזר ותמוה.
ועל־דרך־זה בענייננו:
כל אחד ואחת עסוק בענייניו הוא – עניינים
”גלאט־כשר" ,אבל עניינים שאין
ַ
כשרים וטובים,
להם שייכות עם עניין הגאולה ,ובאופן כזה הולך
ומתרגל ,עד שהרגל נעשה טבע שני ,27ולמטה מזה
– טבע סתם.28
ובמילא ,כאשר לפתע פתאום ”פאָרט מען אריין"
עם עניין הגאולה – הרי מכיוון שאינו רגיל לחשוב
על זה כלל ,אזי נשמע הדבר מוזר ותמוה ,ועד כדי
כך ,שנדמה לו כאילו אין הדבר שייך אליו כלל ,לא
בעבר ,לא בהווה ,וגם לא בעתיד ,חס־ושלום!
אדרבה :יעשה כל אחד ואחת חשבון־צדק
בנפשו ,מתי הייתה הפעם האחרונה שחשב אודות
משיח צדקנו אליבא דנפשי'” ,אז אים מיינט מען
טאקע" ,שהקב"ה – על־ידי משיח צדקנו – יוציא
ַ
אותו מגלות זו בפועל ממש ,והוא ,ביחד עם משיח
צדקנו ,ילכו ויבואו לארץ ישראל!...
לא מבקשים מאף אחד לתת דין־וחשבון על־זה
– מתי חשב בפעם האחרונה על הגאולה – למישהו

ג
והנה ,על־פי האמור לעיל ,מובן ,שאצל כל־
26
אחד־ואחת מישראל – ”מאמינים בני מאמינים"
– צריך להיות מונח בפשטות שמשיח צדקנו
יכול לבוא בפועל ברגע זה ממש ,ועד שזהו דבר
המובן ומתקבל בשכל הפשוט ,אפילו בשכל דנפש
הבהמית...
ומכיוון שכן ,הרי השאלה היא לאידך גיסא:
מהי הסיבה שהדיבור בסגנון האמור – דיבור
על הגאולה כדבר מציאותי העומד להתרחש תיכף
ומיד – נשמע מוזר ,ומעורר תמהון?! הרי בוודאי
 (22לשון חז"ל – יבמות קטז א .ועוד.
 (23בהעלותך ט ,י.
 (24פסחים צג .ב .רמב"ם הלכות קרבן פסח פרק ה' הלכה ח'.
 (25פסחים צד ריש עמ' א.
 (26שבת צז ,א.

ידוע סיפור הבעל־שם־טוב )לקו"ש חלק ה'( ,שפעם היה צריך לפרנסה .מה עשה? ניגש לביתו
של זה שממנו היה יכול לקבל פרנסה ,הקיש בדלת והלך .מיד רץ אחריו בעל בבית ,ונתן לו את
צרכיו .אך יחד עם זאת שאלו :אם היה צריך לו ,מדוע רק הקיש בדלת והלך? וענהו הבעל־שם־טוב,
שבאמת הפרנסה באה מלמעלה ,ורק יש ציווי ”וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה" )ראה טו ,יח(.
ולכן הוא יצא ידי חובת ”אשר תעשה" רק בזה שהקיש בדלת .ואכן ,כך הווה :שאותו אחד רץ אחריו
ונתן לו צרכיו.
ומזה הוראה בעניין הביטחון ,שהאדם צריך לבטוח בה' ,שכל פרנסתו אינה באה אלא מלמעלה,
כמו שכתוב ”השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" ,שגם ה"כלים" יבואו מלמעלה.
)משיחת שבת פרשת דברים תשל"ד(

בנוסח ברכת המזון ”מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה" מצינו שינוי בסידור הבעש"ט,
שכתוב בו ”הגדושה" בג'.
ויש לומר החידוש בזה על־פי המבואר בחסידות )המשך תער"ב ח"ב ע' תשסח ,ועוד( ההפרשה
בין ”די מחסורו אשר יחסר לו" ו"אתה מחוייב לעשרו" ,דעניין ”המלאה כו'" אינו אלא ”די מחסורו",
מה־שאין־כן ”הגדושה" היינו יותר ממילוי החסרון ,אתה מחוייב לעשרו.
)משיחת ח"י אלול תשל"ד(

ומזה הוראה בעניין הביטחון ,שהאדם צריך לבטוח בה',
שכל פרנסתו אינה באה אלא מלמעלה ,כמו שכתוב ”השלך
על ה' יהבך והוא יכלכלך" ,שגם ה"כלים" יבואו מלמעלה

 (27שבילי אמונה נ"ד ש"ב .פחד יצחק בערכו .שו"ת הרמ"ע
מפאנו סל"ו .תניא ספי"ד .פט"ו.
 (28תניא פמ"ד.
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שאפשר ,ושתוכל להתפשט בחוגים היותר רחבים,
שזהו גם־כן תכלית ההעתקה ללשון אחרת.
בתור יוצא מהנחה זו ,צריך לשנות בפרטים הנ"ל...
ואף שעל־ידי־זה אפשר תודרש טרחא יתרה בהוצאה
זו .וכל התחלות קשות.
בפורמט של כיס...
ַ
א[ להוציאו־לאור
ב[ שיהי' באותיות יפות ונייר יפה וגם חזק ,שיוכל
לעמוד ימים רבים .ובכלל להשגיח גם על ההדור
החצוני.
ג[ להניח ריוח בין פרק לפרק ...שזה מיקל על
הקורא ומעי]י[ן.
הרבי מסיים:
...אם תהיה התחלה זו בהצלחה ,אקוה אשר אפשר
יהיה לקבל הסכמה ]=מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ[
ולהעתיק ולהדפיס גם איזה מהקונטרסים בלשון
אשכנז ,צרפתית וכו' .ובכל אופן הרבה תלוי ברושם
ופעולת נסיון הראשון...

כדאי שיקרא הספרים באנגלית שבשטח זה שנדפסו
לאחרונה )’שמע ישראל' ]לר' דוב שי' רוזן[’ ,איש
וביתו' להרב אברהם שי' כי טוב ,וכיוצא־בזה( ,ויראה
ַה]אם[ יש תועלת וצורך להעיר ולהשוות וכו' – בשולי
הגליון ,או בסוף הספר ,וכו'.
גם בהעתקות ]=תרגומים[ יש סדר עדיפויות,
כלומר :נדרש לבחון היטב איזה ספר דחוף
יותר לתרגם לפני משנהו .כך בערך כתב הרבי
למהדיר הספרים המפורסם הרב חיים דוב
שעוועל )’אגרות־קודש' כרך ל' עמ' רצז(:
הגיעתני זה עתה גם מהדורתו )בראשית־ויקרא(
דספר פירוש הרמב"ן על התורה בהעתקה לאנגלית.
והנה אף שגם זה בכלל ”יגדיל תורה ויאדיר" ,וכידוע
סיפור חכמינו ז"ל – שגם סיפור בתורה הוראה היא –
על הכתוב באר היטב – בשבעים לשון ,אבל לכאורה
כיון שהזמן והמרץ שברשותו של כל אדם מדודים
הם ,הרי אף שמובן ש)פירושים על דרך( פירוש רש"י
על־התורה או הש"ס וכיוצא־בזה מוכרחים הם בשביל
אלו שאינם מבינים בלשון־הקודש ,צריך עיון אם יש
לקחת זמן ומרץ מהעתקת ספרים אחרים לאנגלית
– להעתיק פירוש הרמב"ן לשפת המדינה בשביל
להמציאו גם לאלו שאין להם ידיעה מספיקה בלשון־
הקודש ,דלכאורה אין זה בגדר ”אשר יחסר להם" כי־
אם – ”לעשרם" )כתובות סז ,ב(.
בוודאי יחשוב כבוד־תורתו ,ובצדק ,הרי זה כבר
נעשה ומה התועלת והכוונה להקשות על העבר וכו'.
אבל לא באתי בזה אלא בנוגע להעתיד לבא ,כיון
שרואה אני שמצליח כת"ר בהעתקות ,שגם בהעתקות
יש סדר וקדימה .ואתו הסליחה על ההערה] .וראה
בהמשך לזה ב'אגרות־קודש' כרך לא עמ' טז[.
בשלהי חודש אדר תשל"ה כתב השליח
הרב משה לאזאר שיחי' ממילאנו לרבי” :יש
התעוררות מצד אחדים מהאברכים להדפיס
הקצור שולחן ערוך באיטלקית".
והרבי השיבו )’אגרות־קודש' כרך ל עמ'
קמח(:
שייך להעסקנים שעל אתר.
עוד הוסיף הרבי בחצאי עיגול:
כמדומה כמה מנהגי איטליא ישנם כו'.
יתכן וכוונת המענה שישנם מנהגים שונים בין
קהילות ישראל באיטליה שאינם תואמים תמיד
את המנהגים שהובאו בקיצור־שולחן־ערוך.

זהירות מיוחדת בתרגום
פסקי־דין הלכתיים
נשאל הרבי ע"י מאן דהו ,האם לתרגם הלכות
ברכת הנהנין לאנגלית ,והשיב )בשנת תשל"ו –
’אגרות־קודש' כרך לא עמ' שמא(:
בנוגע להעתקת ברכות־הנהנין :כיון שתוכנו פסקי־
דינים צריך־להיות ]– נדרשת[ הגהת רב מורה הוראה
המבין טוב אנגלית] ,כמו[ כן חוות־דעת מבין בשפה
האנגלית ,וכמובן – בירור ה]אם[ ישנה כבר העתקה
כזו )כאן או באנגליא(.
פשוט שאין לשנות כלל שם של ספר.

השוואות והוספות לפרסומים
בענייני יהדות
בשנת תשל"ו ביקש הרב נפתלי לוין לתרגם
את ספרו של הרב אלימלך בר־שאול )שאולזון(
”מערכי לב" – שהופיע בשנת תשי"ט ”דברי
תשובה לצעירים בעניני השקפה" – לשפה
האנגלית.
הוא ביקש את ברכתו וחוות־דעתו של הרבי
בקשר לכך .ונענה )’אגרות־קודש כרך לא עמ'
צח(:
בנוגע לתירגומו הספר מערכי לב לאנגלית – אולי
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ובפשטות – שתיכף ומיד )”לא עיכבן אפילו
כהרף עין"( באים כל בני־ישראל לארצנו הקדושה,
לירושלים עיר הקודש ולבית המקדש,
וכאמור ,שם יהיו הסנהדרין שיקדשו את החודש
על־פי הראיה ,ומשה ואהרן עמהם,29
וכל עניינים אלו בפועל ממש ,למטה מעשרה
טפחים ,תיכף ומיד ,בעגלא דידן ממש.

אחר; ייכנס בחדר לפנים מחדר ,במקום שאין איש
רואהו ,ושם יעשה חשבון־צדק בנפשו...

ד
וברור הדבר ,שכאשר יעשה חשבון־צדק בנפשו,
וישפוט – ”משפטים" – את מעמדו ומצבו בקשר
למחשבה על־דבר הגאולה ,הרי בוודאי יבוא לידי
הרהור תשובה...
ואז – יפעל הוא את עניין הגאולה תיכף ומיד
– ”מיד הן נגאלין" ,מכיוון שהרהור תשובה שלו
יכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות
ויגרום לו ולהם תשועה והצלה,

)משיחת שבת פרשת משפטים תשמ"ו –
תורת מנחם תשמ"ו ,כרך ב' עמ' (553

 (29ראה יומא ה ,ב .תוד"ה אחד – פסחים קיד ,סע"ב.

סיכום
החיוב לקדש את החודש על־פי הראיה,
אפילו בשבת!
הקשר בין קידוש החודש לעניין הגאולה,
הוא בכך שהתחלת יציאת מצרים הייתה
במצוות קידוש החודש – ”החודש הזה לכם
ראש חודשים" ,וטעם הדבר – ”שהם עתידים
להתחדש כמותה" בגאולה האמיתית
והשלימה.
לפי זה ,השאלה היא לאידך גיסא :הייתכן
שדיבור בסגנון כזה מתקבל בתימהון
בשכל דנפש הבהמית? אלא הדבר נובע
מכך שאין רגילים לחשוב על כך .עסוקים
בדברים טובים ,אך כאלו שאינם קשורים
עם עניין הגאולה ,ולכן כאשר מדברים לפתע
על הגאולה – הדבר מתקבל בתימהון.
יש לעשות חשבון צדק נפשי :מתי הפעם
האחרונה שחשבתי על משיח צדקנו?
וכאשר כל אחד ישפוט את עצמו –
’משפטים' – יפעל הוא את עניין הגאולה,
מכיוון שההרהור תשובה שלו יכריע את
העולם כולו לכף זכות ,עד לבניין בית
המקדש ,ושם ישבו הסנהדרין שיקדשו את
החודש על־פי הראיה בקרוב ממש!

דובר על קידוש חודש אדר ראשון בשנה זו
על־פי הראייה ,ובהמשך לזה ,ישנם שתמהים
על ’יהודי' ,שיושב ומדבר בפשטות על משיח
צדקנו כדבר שיש לו היתכנות מציאותית.
אמת ,ישנן עוד כמה שעות עד לרגע המולד,
ובכל זאת הם תמהים :הייתכן ששינויים
קיצוניים כאלו יכולים להתרחש בשעות כה
ספורות?
אלא שהדברים מבוססים על פסק דין
הרמב"ם” :הבטיחה תורה שסוף ישראל
לעשות תשובה ...ומיד הן נגאלים" .זה נפעל
אפילו על־ידי יהודי אחד שעושה תשובה,
כדברי הרמב"ם” :עשה מצווה אחת הרי
הכריע את עצמו ...וגם לו ולהם תשועה
והצלה".
חיזוק לדבר :הרמב"ם פוסק שהמקדש אישה
על מנת שהוא צדיק גמור – מקודשת ,שכן
דיי בהרהור תשובה כדי להיעשות ”צדיק
גמור" .על כן ,לפחות יהודי אחד מתוך כלל
ישראל הרהר תשובה בליבו ונעשה צדיק
גמור ,וממילא ”מיד הן נגאלין".
ומיד עם ביאת המשיח יתקיים הייעוד
”אשיבה שופטיך כבראשונה" ,ומיד יחול
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ניצוצי רבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

כללים בתרגומי חסידות
הרבי ביקש לתרגם חסידות לשפות רבות כמו גם שיחות ומכתבים
לצרפתית וערבית • שהתרגום יהיה בשפה יפה אך בשום אופן לא
בצורה מילולית • זהירות מיוחדת בתרגום עניינים הנוגעים להלכה
למעשה • השוואות והוספות לפירסומים בנושאי יהדות בסיסיים •
סדר וקדימה בתרגומים • ועוד סיפורים ומקורות
כי באם יש חשש שיקלקל הכוונה אין כדאי להתחיל
בזה".
על הוראה מעניינת מהרבי בנושא תרגום
כותב הרב ישראל לייבוב )ז"ל( בו' חנוכה
תשכ"ד )’מקדש מלך' כרך ד' עמ' תצח(” :תנאי־
כפול של כ"ק אדמו"ר שליט"א שאמר בנוגע
לתרגום שיחותיו ד'תוכן ענינים' שהמתרגם
יעיין במראי־מקומות )קודם התירגום( ובאם
לאו אז איני ]= כ"ק[ מסכים ."...יתכן שהוראה
זו נועדה לגרום שהתרגום אכן יהיה ”מתאים
לעניין" ,כלומר לתוכן.

בהתוועדות שבת קודש פרשת מטות־מסעי
תשמ"ח )’התוועדויות תשמ"ח' כרך ד' עמ' (99
מבקש הרבי:
לתרגם את דברי החסידות גם בשאר לשונות,
בתרגום מדוייק ,כמובן ,שלא ישתנה התוכן כו'.
תרגום מדוייק כן ,ובדווקא ,אך לא מילולי.
כך הורה הרבי להרה"ח ר' טובי' שי' בלוי
במכתב מכסלו תשכ"ה )’נר למשיחי' מהדורה
חמישית עמודים יח־יט(:
יש לתרגם גם לקו"ש ס"א ]= סדרה א'[ ובלבד שלא
יהי' תרגום מילולי וכו' וכו'.
בשנת תש"כ נמסר לרבי תרגום )המכונה
”העתקה"( של מכתב כללי )תורגם ע"י הרח"ג
ז"ל( והרבי העיר באחת מהערותיו )צילומו
ב"מבוא" ל'אגרות־מלך' עמ' :(52
העתקה מילולית ועד כדי לשינוי הפשט!!
התרגום צריך להיות ”מתאים לעניין" ,כלומר
לתוכן ,כפי שכותב הרבי )’אגרות־קודש' כרך טו
עמ' פג(:
באם יש אפשרות להעתיק ]= לתרגם[ מכתבי
הכללי ...בשפת המדינה )ובלבד שיהיה העתק
]תרגום[ טוב ,זאת־אומרת מתאים להענין ובסגנון
שיעשה רושם טוב על הקוראים גם ודקדוק הלשון
שמעתיקים לה וכו'( ...באם ימצא מעתיק טוב...
כמה שנים קודם לכן כבר ביקש הרבי )שם
כרך וא"ו עמ' קכד(:
להדפיס במכתבי־עת המופיעיפטים נם במקומו
מכתבי התעוררות המתקבלים מכאן  . .אם יש מעתיק
]=מתרגם[ נכון לשפה הצרפתית או בשפה הערבית,

”שהתרגום מכוון בדיוק
לכוונת המדובר"
בחודש טבת תשכ"ז )’היכל מנחם' כרך א' עמ'
קה( הורתה מזכירות הרבי )ונראה שהוא לשון
קדשו(:
”כשמתרגמים איזה ענין בהלכה או בדא"ח,
וכדי להיות בטוחים שהתרגום מכוון בדיוק
לכונת המדובר ,חשוב מאד אשר טרם יובא
התרגום לדפוס ,יגיה אותו עוד למדן אחד )או
יתדבר אתו גם לפני התרגום( ,שאפשר לסמוך
עליו בהנ"ל שיוציאו דבר מתוקן."...
על הצורך שחומר שמיועד להשפיע על
קוראיו יהיה כתוב בסגנון יפה וקריא – דיבר
הרבי בהתוועדות י"ד כסלו תשל"ט )’שיחות־
קודש' תשל"ט כרך א' עמ' ] (376להלן תוכן
הדברים[:
כאשר החוברת תהיה כתובה בשפה נכונה – תוך
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הקפדה על כללי השפה – ימשוך את הקוראים לקרוא
בה ולא כמו פירסומים שמפסיקים לקרוא באמצע בשל
השפה המשובשת )שקריאה בה )כאילו( ”צורמת את
האוזן" (...ואדרבה :יופי הלשון יסחף את הקוראים עד
שהדברים ישפיעו ובסופו של דבר גם בנוגע למעשה
בפועל.
אך הרבי הזהיר מפני הגזמה בעיבוד התכנים ,עד
כדי איבוד טהרתם .הנה דברים מרתקים במיוחד
בנושא )אגרות קודש חלק כה ,עמ' כא ,בתרגום
חופשי(:
...גם אם נקבל שבשעתו ,היינו לפני כמה עשרות
שנים ,הדרך להביא חסידות לחוגים היתה לסגנן אותה
עד שהיא תהיה דומה לשיטה זרה לחסידות – בהנחה
שזו תהיה המרצה להגעה סוף סוף לחסידות – הרי
שבשנים האחרונות ודאי לא היה בכך שום צורך .במילא,
באמצעות גישה זו נתנו רק תמונה מעוותת של חסידות,
ממה שהוא אמת לאמתו מתורת אמת .דעתי האישית,
מיוסדת גם על חיי בגרמניה כמה שנים ,היא שגם אז
יכולים היו להביא חסידות בתוכנה האמיתי ,והדבר היה
מתקבל באופן הנכון ,ללא יוצאי־דופן רבים.
סיכום דברי הרבי בנוגע לתרגום חסידות וכו'.
א( לתרגם ב( תרגום טוב ג( תרגום מדויק ד( לא
מילולי ה( מתאים לתוכן העניין ו( בסגנון יפה
שיעשה רושם טוב על הקוראים .ז( לפני ההדפסה
להתייעץ עם עוד למדן אחד או – שלפחות – יגיה
את הדברים טרם הדפסתם.

אחת ,ויחסר תיבות ויוסיף תיבות ,עד שיסודר
הענין ויבואר יפה ויובן לפי דרך הלשון ההיא אשר
יעתיק אליה".
הרמב"ם ,קובע ,אפוא ,שתרגום מילולי כולל
סדר הדברים בו נכתב במקור ,יהיה משובש .לכן
התרגום צריך אמנם להיות צמוד למקור ,אך
מתאים לעניין .נדרשים ,לא פעם ,שינויים של
קדימה ואיחור וכו'.
ומשלימים הדברים עדותו של המתרגם ר' יהודה
אבן תיבון – בהקדמתו לספר ’חובת הלבבות' ]אגב
הרבי מזכיר הקדמה זו )ראה ב'תורת מנחם' כרך
לב עמ'  389הערה :[(130
”ואם היה יכול המעתיק שתמצא ידו להעתיק
מלה במלה מבלי תוספת ומגרעת ,היה ניצול
מהמכשול הזה ומהאשמה הזאת ,אע"פ שההעתקה
על הדרך הזה תהיה קשה להבין אלא לחכמים
הגדולים  . .והלשון לא יהיה ערב ומקובל כל כך,
ושמא עם קשי הלשון יקשה העניין להבין  . .כי
לא יוכל המעתיק לתקן את לשון העתקתו עד
שיקדים ויאחר יוסיף ויגרע ,ופעמים שהוא צריך
לתרגם עניין המלה בעניין שהוא דומה לו וקרוב
אליו בלשון שהוא מעתיק אליה ,או להחליף המשל
והמליצה אשר אינם נוהגים בלשון ההיא – במשל
ומליצה שדומים להם ונוהגים בה".
והוא מעיד על עצמו” :כל אשר מצאה ידי
להעתיק מלה במלה ,אף על פי שלא היה הלשון
נאה כחפצי עשיתי כן."...
ולכן הרבי המבקש להשפיע על הקוראים דורש
תרגום שמתאים למקור מפאת תוכנו ,ונוסף לכך
שיהיה בסגנון יפה שימשוך את הקוראים.
מן הראוי להוסיף דברים שכותב הרבי לגבי
ספר המצוות של הרמב"ם )’לקוטי שיחות' כרך
יט עמ'  172הערה ...” :(12ספר־המצוות נכתב
בלשון ערבי ,ולא בכל המקומות יש לדייק ולסמוך
על דיוק לשון המעתיק – וכדמוכח גם־כן מריבוי
החילוקים שבין המעתיקים".

”מתאים להענין"
דברי רבינו מבוססים על )א( דברי הרמב"ם
שכתב לר' שמואל אבן תיבון – שאדם שיעתיק
]= יתרגם[ מילולית משפה לשפה יחטא למטרה.
)ב( הודעתו של ר' יהודה אבן תיבון בפתיחתו
ל)תרגום( ספר ’חובת הלבבות' שתרגום מילולי
יהיה קשה להבנת רוב הקוראים )למרות שהוא
עצמו העדיפו(.
– הנה הדברים בשלימותם :כותב הרמב"ם
)אגרות ותשובות הרמב"ם – ווארשא תרפ"ז(:
”שכל מי שירצה להעתיק מלשון ללשון ויכוון
לתרגם המלה האחת במלה אחת גם כן ,וישמור
גם כן על סדר המאמר וסדר הדברים – יטרח מאד
ותבוא העתקתו מסופקת ומשובשת ביותר ...ואין
ראוי לעשות כן .אבל צריך למעתיק מלשון אל
לשון שיבין הענין תחילה .ואחר כן יספר ויפרש
אותו במה שיובן ממנו הענין בלשון ההיא – ואי
אפשר לו מבלי שיקדים ויאחר ,ויספר על מלה
אחת במלות רבות ויספר על מלות רבות במלה

”תכלית ההעתקה"
ביום ד' כ"ג סיון תרצ"ז כותב הרבי להרב חודקוב
אודות תרגום מכתבו של הרבי ריי"צ לשפת אשכנז
)נדפס צילום כתי"ק ב'עטרת זקנים' )חדקוב(
תשס"א עמ'  ;17-16הפיענוח שם עמ' :(19-18
כיון שזהו הנסיון הראשון להוציא־לאור בדפוס דא"ח
בלשון־אשכנז הרי ,לפי־עניות־דעתי ,צריך לדקדק
בהוצאה זו ביותר ,כדי שתהיה משוכללת עד כמה
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