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אור וחום ההתקשרות

ככ"ק אדדדדמו"ר ששללליט"אא אממר: יישנםם כאאלו שששחחחושביםם ששהוא – 
הררבי – אאאיינו יודעע ההנעששה אאצלם כוו', בבאמרוו: יכול אממננם להההיותת 
שאאינני יוודדדע (והווסססיף בבבת ששחוק:) ווככממו שכתתתוב ”אםם יססתר אאישש 
בממסתריםםםם ואני ללאאא אראאנו"" – בנניחותתתא... אבבללל האמתת ההיא – כפפי 
דָאק, ששככל אאחדד  ששמבואררר במכתתבב של ההרההה"צ ההרמ""מ מהָאררראאאָָ
מחסידיוו חקוק עלל לוח לייבבו כוו', ויוודדעע מה נננעעעשה עממו כו', וולאא 
רקק בנוגעעע לענינייםם הרוחחניייים, אאלא גגגם בנוגעע לללעניניםם ההגשממייםם.

(מוצאי פסח שני תש"י – תורת מנחם חלק א' עמ' 53)
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה
פרשת שמות |  אי אפשר להתרגל לָגלות!

...וצריך ביאור: כיצד אמר משה ”והן לא יאמינו לי", ביודעו שסימן מסור ביד זקני ישראל, שבלשון ”פקד פקדתי" 
יהיו נגאלין!

ויש לומר הביאור בזה: משה היה סבור שמצד קושי ואריכות השעבוד דעבודת פרך במשך מאתיים ועשר שנה, נעשה 
השעבוד לדבר הרגיל, ולכן, גם כשישמעו דברי משה ש"ה' אלקי אבותיכם נראה אלי... לאמר פקד פקדתי אתכם" 
הגאולה באופן שיורגש  את בשורת  לקלוט  להם  קשה  יהיה  בכך),  בני מאמינים בודאי יאמינו  (שבהיותם מאמינים 

בלבם שהגיע זמן גאולתם.

אבל, כפי שאמר הקב"ה ”ושמעו לקולך" – גם לאחרי קושי ואריכות השעבוד במשך מאתיים ועשר שנה לא נעשה 
השעבוד לדבר רגיל, דכיון שמצד מציאותם (”בני ישראל") אינם שייכים למצרים, הרי, כל יום שנמצאים במצרים 
הוא ”כאילו יום זה נכנסו למצרים", ולכן, כשישמעו דברי ה' ”פקד פקדתי אתכם", בודאי ש"ושמעו לקולך גו'", שיונח 

ויוקלט ויורגש בלבם שהגיע זמן גאולתם".
(משיחת ש"פ ויחי תשמ"ז – מתורגם מאידית)

שנה   150 היובל  שנת   – הק"ן  שנת  את  לציין  בקריאה  הרבי  יצא  תשכ"ג,  בשנת  הזקן  אדמו"ר  הילולת  יום  לרגל 
חשוב  רב  תקופה,  באותה  התאריך.  לרגל  וצדקה  בתורה  פעולות  מגוון  לקיים  מיוחד  ב'קָאך'  ועורר  להסתלקותו, 
הפנה אל הרבי טענות שונות על הבלטת שנת היובל ה-150 כתאריך בעל ערך משמעותי. להלן מענה הרבי אליו:

לשאלת כת"ר [=כבוד תורתו] במכתבו בנוגע ליום הולדת, יובל שנים וכו' - מקצת המקורות מצוין בשיחת חי אלול 
דהשתא. ובכמה משיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נזכר והובדל לברכה ולתוס' באהוי"ר [=באהבת 
ויראת] השם וכו' - יום ההולדת, יובל וכיו"ב. ושם ביאר ג"כ [=גם כן] שאף שע"ע [שעד עתה] לא נתפרסם עד"ז, בכ"ז 

[על דבר זה, בכל זאת] כו'.  

ומה שנוגע ביותר - שרואים במוחש שע"י הנ"ל נתוסף בתומ"צ 
אצל כו"כ מאחב"י כ"י [כמה וכמה מאחינו בני ישראל כן ירבו], 
והולך ומוסיף. והתעמולה של אלה המרעישים נגד זה - במקום 
יר"ש  בעניני  דברו  לא  ההוא,  ביום  התאספו  לא  הרי  שפעלה, 
באיזו  ברור  לכאורה   - בפועל  המעשה  ע"פ  לדון  ואם  וכו', 

תעמולה מעונין היצ"ט, ובאיזו כו'.

לי'] הויא  לעיל,  [=הנזכרים  הו"ל  הנ"ל  המרעישים  לכאורה 
להתלהב מתחילה נגד קריאת ”הפייפער" [=העיתון] בכל יום 
(ובפרט שכמה מהם יקיימו עי"ז קשוט עצמך), הרדיפה אחר 
וכו'  וכו'  הישיבות  לכותלי  החודרת  חול  בלימודי  ה"שלימות" 

[ולא עתה הזמן להזכיר ענינים כאלו].

מתלוננים ולא פועלים

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ' בטבת ה'תש"פ – כ"ז בטבת ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

כ' בטבתו'
הל' מעשה הקרבנות פרק יט. 
הל' תמידין ומוספין.. בפרקים 

אלו. פרק א-ב.
הל' שלוחין ושותפין.. 
בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת פט. מ"ע לט. כט. 
מל"ת פא. מ"ע ל.

מ"ע כח. כה. מ. מא. כז. מב.פרק ב.פרק ג-ה.כ"א בטבתש"ק

מ"ע מג. מד. מה. מו. מז. פרק ג.פרק ו-ח.כ"ב בטבתא'
מח. נ. נא.

פרק ט-י. הל' פסולי המוקד־כ"ג בטבתב'
מ"ע קסא. מל"ת קמ.פרק ד.שין.. בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת קלב.פרק ה.פרק ב-ד.כ"ד בטבתג'
מל"ת קכ.פרק ו.פרק ה-ז.כ"ה בטבתד'
מל"ת קלא.פרק ז.פרק ח-י.כ"ו בטבתה'
מל"ת קל. קכט.פרק ח.פרק יא-יג.כ"ז בטבתו'
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רעיית צאן 
כהכנה למנהיגות

מדוע הוצרך משה רבינו לעסוק ברעיית צאן של כהן לעבודה זרה משך 
זמן כה רב? • הבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן שתחילה התעסקו בטובתם 
הגשמית של ישראל ורק אחר כך בטובתם הרוחנית • יש לעמוד בתנועה 
של אהבת ישראל ולעסוק בטובתו של הזולת – ותחילה בטובתו הגשמית 

• משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א 
איתא  וגו'",  רועה  היה  ”ומשה  הפסוק1  על 
 .. לכך  מתוקן  ’היה',  בו  שכתוב  מי  ”כל  במדרש2: 
מתחלת ברייתם נתקנו לכך" – להיות רועה ישראל 
שבעת  לכל  ראש  מהימנא",  ”רעיא  שהיה  (ובפרט 

הרועים3).
ועוד מצינו במדרש4: ”ה' צדיק יבחן5, ובמה הוא 
רועה  ומצאו  בצאן  לדוד  בדק  צאן,  במרעה  בוחנו 
יפה .. אמר הקדוש ברוך הוא מי שהוא יודע לרעות 
הוא  הדא  בעמי,  וירעה  יבא  כוחו  לפי  איש  הצאן 
דכתיב6 מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו. ואף 
משה לא בחנו הקדוש ברוך הוא אלא בצאן .. אמר 
של  צאנו  לנהוג  רחמים  לך  יש  הוא  ברוך  הקדוש 

בשר ודם כך חייך אתה תרעה צאני ישראל".
מתוקן  היה  שמשה  המדרש  דברי  לפי  ולכאורה: 
לכך מתחילת ברייתו, לא הוצרך הקדוש ברוך הוא 
לבחנו במרעה צאן? – ועל כורחך צריך לומר שהם 

מדרשות חלוקות.

1) פרשתנו ג, א.
2) שמות רבה פרק ב', ד.

(ע'  לשם  קצרות"  והערות  הגהות  וב"מ"מ,  רפמ"ב,  תניא  ראה   (3
רעח). וש"נ.

4) שם, ב. תנחומא פרשתנו ז. ועוד.
5) תהילים יא, ה.

6) שם עח, עא.

ברייתו  שמתחילת  המדרש  לדעת  להבין:  וצריך 
היה משה מתוקן להיות רועה ישראל – למה הוצרך 

להיות רועה צאן?
הוא  ברוך  הקדוש  שבחנו  המדרש  לדעת  וגם 
במרעה צאן – אינו מובן: למה הוצרך להיות רועה 
צאן שנים רבות, ועד לארבעים שנה7; כדי לבחנו – 
מספיק שיעסוק במרעה צאן במשך זמן מועט, ואין 

צורך באריכות זמן של ארבעים שנה?
(על  צאן  רועה  להיות  הוצרך  אם  גם  ועוד:  זאת 
במפרשים8)  כדאיתא  צאן,  רועי  היו  שהאבות  דרך 
– היה יכול לרעות הצאן שלו, או של מישהו אחר, 
ולמה הוצרך לרעות דווקא את צאן יתרו, כהן מדין, 

שהיה כומר לעבודה זרה9?
ש"משה  מזה  והלימוד  ההוראה  להבין  צריך  גם 
היה רועה" בנוגע לעבודת כל אחד ואחת מישראל 
– כידוע מה שכותב רבנו הזקן (בעל ההילולא דכ"ד 

7) ראה תנחומא שם ח.
8) ראה רבינו בחיי פרשתנו על הפסוק.

9) מכילתא ופרוש רש"י יתרו יח, יא . ועוד.

דברמלכות

4
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”אין  רז"ל11  מאמר  בביאור  התניא,  בספר  טבת10) 
ונפש  נפש  ש"כל  היא",  זוטרתי  מילתא  משה  לגבי 
עליו  רבינו  משה  מבחינת  בה  יש  ישראל  מבית 
ואחת  אחד  כל  אצל  שגם  מובן,  ומזה  השלום", 
מישראל צריכה להיות העבודה ד"ומשה היה רועה 

גו'".

ב
 והביאור בזה:

עניינו של רועה צאן – שנותן לצאן את כל הצריך 
להם, ולא רק המוכרח להם, ”לחם צר ומים לחץ"12, 
אלא משתדל להקל עליהם ככל האפשר, ומתמסר 
הנ"ל  במדרש  כמסופר  כו',  ערכו  לפי  אחד  לכל 

בנוגע לאופן הנהגתו של משה במרעה הצאן.
יתרו  שבצאן  טוב13  שם  הבעל  תורת  פי  ועל 
משה  להם  נתן  כך  שאחר  ישראל  נשמות  נתגלגלו 
שבהתעסקות  נמצא,  תלמידיו,  ונעשו  התורה  את 
השפעה  של  עניין  גם  היה  צאן  במרעה  משה  של 
והשפעה  בגשמיות,  להם  להיטיב   – ישראל  לבני 
להם  שהשפיע  רוחנית  להשפעה  הכנה  הייתה  זו 
את  לקבל  ראויים  נעשו  ידה  שעל  תורה,  במתן 
התורה. ולכן הייתה השפעה זו צריכה להיות במשך 

(נדפס  צדק  הצמח  שכתב  כמו  טבת,  כ"ג  ליום  גם  ושייך   (10
בסופו)  צדק  לצמח  דינים  פסקי  בתחילתו.  לשון  במענה 
שההסתלקות הייתה ”במוצאי ש"ק דשמות כ"ג אור לכ"ד טבת", 
ופשיטא שהצמח צדק לא בא להודיענו אודות לוח השנה... ומזה 
מובן, שגם יום כ"ג טבת שייך ליום ההילולא (ראה גם לקו"ש חלק 

ט"ז עמ' 33 ואילך).
11) ברכות לג, ב. וש"נ.

12) לשון הכתוב – ישעיה ל, כ.
13) תלדות יעקב יוסף פ' לך לך. בן פורת יוסף בסופו.

ארבעים שנה – על דרך מאמר רז"ל14 ”עד ארבעין 
שנין לא קאי איניש אדעתיה דרבי'".

ג
תחלה  לישראל  להיטיב  הנהגה  שסדר  ולהעיר,   
אצל  גם  היה  ברוחניות,  זה  ולאחרי  בגשמיות 

דרא  בכל  דמשה  ”אתפשטותא   – ישראל  רועי  כל 
ודרא"15:

חבריו  אצל  פעל  טוב  שם  שהבעל  ידוע16 
ליהודים  להשפיע   – זה  סדר  הנסתרים  הצדיקים 

תחלה גשמיות, ואחר כך רוחניות.
שכאשר  הזקן,  לרבנו  בנוגע  ידוע17  זה  דרך  ועל 
עניין  ידי  על   – האדם  שלימות  ענין  אצלו  היה 
כניסתו  הנה   – ונוקבא18  דכר  יחוד  הנישואין, 
שהתנה  באופן  הייתה  הנישואין  לעניין  הראשונה 
עם חותנו שלא יתערב בכספי הנדוניא שלו, ושיוכל 
הנדוניא  את  והקדיש  כרצונו,  בנדוניא  לעשות 
עוד  היה  זה  וכל  בגשמיות,  לעניים  ולסייע  לעזור 
קודם בואו אל המגיד, ורק לאחרי שנים קיבל את 
שהאיר  הרוחני,  ישראל  רועה  ונעשה  הנשיאות 
דתורה  גליא   – אור"  ”שני  ע"י  ישראל  של  עיניהם 

ופנימיות התורה, שהם השולחן ערוך והתניא19.
דאף   – האמור  באופן  הסדר  היה  גופא  [ובזה 
שתחילה נדפס התניא ורק לאחרי זה השולחן ערוך, 
מדובר  שבהם   – תורה  תלמוד  הלכות  מקום,  מכל 

14) עבודה זרה ה, ריש עמ' ב.
15) תיקוני זוהר תיקון סט (קיב,רע"א. קיד, רע"א).

16) ראה ”התמים" חלק ב עמ' מד. ועוד.
17) ראה גם מכתב כ"ה טבת שנה זו (תשכ"ג. אגרות קודש חלק 

כ"ב עמ' שצט). תורת מנחם חלק כז סוף עמ' 208 ואילך. וש"נ.
18) ראה זוהר חלק א נה, ב. קסה, א. ועוד.

19) ראה גם ליקוטי שיחות חלק ו עמוד 36 ואילך. וש"נ.

השפעה  של  עניין  גם  היה  צאן  במרעה  משה  של  בהתעסקות 
לבני ישראל – להיטיב להם בגשמיות, והשפעה זו הייתה הכנה 

להשפעה רוחנית שהשפיע להם במתן תורה

28



27272227 6

אודות ענין החינוך – נדפסו קודם התניא20].
והנהגה זו תובעים מכל אחד ואחת מישראל:

אשר  ואיזהו  זה  הוא  מי  כי  ש"אף   – ובהקדמה 
ערב לבו לגשת להשיג אפילו חלק אחד מני אלף"21
ממדרגת רבנו הזקן, אף על פי כן, מצד העניין דמשה 
מישראל,  ואחד  אחד  שבכל  דיליה  ואתפשטותא 
תובעים מכל אחד ואחד שיתנהג בהתאם להנהגה זו.

מה  לי  נוגע  מה  לעצמו:  ולחשוב  להסתגר  אין 

נעשה אצל פלוני, אלא יש לעמוד בתנועה של קירוב 
ואהבת ישראל לזולתו, ובזה גופא – ההתחלה צריכה 

להיות על ידי טובה בגשמיות דווקא.

ד
 ... נתבאר לעיל שהתעסקותו של משה במרעה צאן 
להשפעה  הכנה  בתור  גשמית  השפעה  דרך  על  הוא 

רוחנית בקבלת התורה.
שאינם  ישראל  בני  על  לקטרוג  מקום  שהיה  וכיון 
ראויים לכך, ”הללו עובדי עבודה זרה כו'"22 – ולהיותו 
רועה ישראל, צריך משה להתעסק ולהשתדל עבורם 
גם במעמד ומצב כזה – הנה מתחילתו הוצרך להיות 
על  ואף  זרה,  לעבודה  כומר  שהיה  יתרו  צאן  רועה 
וענין  בגשמיות,  להם  להטיב  אליהם  התמסר  כן  פי 
זה פעל אצלו, שכאשר ידובר אודות השפעה רוחנית 
את  וימסור  כו',  מקטרוגים  יתפעל  לא  ישראל,  לבני 

עצמו בשביל בני ישראל לקבל את התורה עבורם.
ידי  על  הייתה  משה  של  שהצלתו   – מזה  ויתירה 

20) ראה גם תורת מנחם חלק לג עמ' 298.
21) לשון רבינו הזקן – תניא פרק מ"ד (סג, א).

22) ראה מכילתא בשלח ד, כח. שמות רבה פרק מג, ח. זוהר חלק 
ב קע, ב. ועוד.

הצלתו  ובשביל  זרה,  עבודה  היה  שבתחילה  היאור, 
הכח  נתינת  הייתה  וזו  הזרה23,  העבודה  נתבטלה 
למשה, שיוכל להתעסק ולפעול עם כל בני ישראל, 
גם עם אלו שמקטרגים עליהם ואומרים שהם עובדי 
עבודה זרה – להשתדל עבורם ולהוציאם מהעבודה 

הזרה.
ויש להוסיף, שדווקא על ידי הירידה ליאור (לא רק 
”על שפת היאור"24, אלא גם בתוך היאור), להתעסק 
עם בני ישראל עובדי עבודה זרה להוציאם מהעבודה 

בשם  שנקרא   – יותר  גדול  עילוי  אצלו  נעשה  הזרה, 
בתורה  כמבואר  משיתיהו"25,  המים  מן  ”כי  ”משה", 
והיינו,  כו',  ראשונה  שמיטה  בחינת  על  דקאי  אור26 
זה  דרך  ועל  נעלים.  הכי  לעילויים  זכה  זה  ידי  שעל 
בנוגע להתעסקות במרעה צאן יתרו, שעל ידי זה זכה 

לקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא.

ה
ואחת  אחד  שבכל  (ס"א)  לעיל  האמור  פי  ועל   
מישראל יש בחינת משה שבו – הרי גם בעניין זה יש 

הוראה לכל אחד ואחת מישראל:
כאשר אדם רואה ענין לא טוב בזולתו, לא יחשוב 
בא  זה  שענין  לדעת  עליו  אלא  אליו,  נוגע  זה  שאין 
ממנו, כמאמר הבעל שם טוב27 על הפסוק28 ”תיסרך 
רעתך", שמה שאדם רואה רע בזולתו הוא מצד הרע 

שבו.

ונדפס  והוגה  ההתוועדות  במהלך  באריכות  נתבאר  זה  עניין   (23
בליקוטי שיחות חלק ט"ז עמ' 13 ואילך.

24) פרשתנו ב, ג.
25) שם יו"ד.

26) פרשתנו נא, ד ואילך.
27) ראה גם תורת מנחם חלק יא עמ' 114. וש"נ.

28) ירמי' ב, יט.

לכאורה, איזה שייכות יש לעניין כזה עם משה - להשליך ילדי 
ישראל לעבודה זרה של הנילוס? – אך האמת היא, שכל הגזירה 
הייתה בגללו, ובמילא, הדרך היחידה לביטול הגזירה היא על ידי 
משה דווקא, ולכן הוצרכו להניחו ביאור כדי לבטל את הגזירה
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קודם שהיה למנהיגם של ישראל, עסק משה רבינו 
ברעיית צאן יתרו במשך זמן רב – באחד המדרשים 

נאמר שעשה זאת במשך ארבעים שנה.

משום  צאן,  רועה  היה  שמשה  מסבירים  חז"ל 
שבכך נבחן אם ראוי הוא להיות מנהיג ישראל.

וצריך להבין:

עוסק  היה  אילו  היה  די  משה  את  לבחון  בכדי  א) 
זמן  בכך  עסק  ומדוע  מועט,  זמן  משך  צאן  ברעיית 

כה רב?

ב) ניתן היה לבחון את משה גם אם היה רועה צאן 
כהן  שהיה  יתרו,  צאן  ברעיית  נבחן  מדוע  לו.  השייך 

לעבודה זרה?

הביאור בזה:

משה  שרעה  בצאן  כי  אומר  טוב  שם  הבעל  א) 
למנהיגם  היה  כך  שאחר  ישראל  נשמות  נתגלגלו 
משה  בהתעסקות  כי  נמצא,  התורה.  את  להם  ונתן 

ולפיכך  לישראל,  בהשפעה  התעסקות  טמונה  בצאן 
בטובתו  משה  התעסקות  רב.  זמן  במשך  בכך  עסק 
הגשמית של הצאן היוותה הכנה להשפעה הרוחנית 

שהעניק לבני ישראל מאוחר יותר. 

מכך יש ללמוד הוראה: אל לאדם לעסוק בטובתו 
הזולת,  בטובת  לעסוק  חובה  אלא  בלבד,  האישית 

ובזה גופא – להתחיל מעיסוק בטובתו הגשמית.

ב) כמנהיג, משה התמסר והשפיע לכל בני ישראל, 
”הללו    – קטרוג  עליהם  שהיה  ביותר,  לנחותים  גם 
עובדי עבודה זרה". ההכנה לכך הייתה ברעיית צאן 
בטובת  התעסקותו  זרה.  לעבודה  כהן  שהיה  יתרו, 
צאן זה, היוותה הכנה והקדמה להתמסרותו גם לאלו 

מבני ישראל שהיו ”עובדי עבודה זרה".

מכך יש ללמוד הוראה: כאשר רואה אדם ’רע' אצל 
הזולת, אל לו לחשוב כי הוא מרומם ונעלה ואין זה 
זה  ’רע'  רוממותו,  אף  שעל  לדעת  עליו  אליו.  שייך 

קשור אליו ובא ממנו, ועליו לתקנו.

סיכום

וכידוע הסיפור29 שפעם ראה הבעל שם טוב יהודי 
שמחלל שבת, והתחיל להתבונן כיצד מגיע לו לראות 
חכם,  בתלמיד  פעם  שהשתמש  שנזכר  עד  כזה,  ענין 
הסיפור  ידוע  וכן  שבת"30.  איקרי  חכם  ”תלמיד  והרי 
הפסיק  שפעם  צדק,  והצמח  האמצעי  אדמו"ר  אודות 
כמסופר  וכו',  היחידות  קבלת  את  האמצעי  אדמו"ר 
בארוכה במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר (הנדפס בקונטרס 

למ"ד31).
וכיון שהעניין הלא-טוב בא ממנו, הרי מובן שעליו 

מוטל לתקן זאת.
וזהו הלימוד ממשה רבינו: כאשר הייתה הגזירה ”כל 
הבן הילוד היאורה תשליכוהו", להשליך ילדי ישראל 
לעבודה זרה של הנילוס – הנה לכאורה איזה שייכות 

תורת  גם  וראה  ועוד.  כח.  כב,  תהלים  על  ייבי  רב  בספר  מובא   (29
מנחם חלק כז עמ' 113 הערה 146.

30) ראה זוהר חלק ג כט, א. ועוד. וראה גם ברכות מז, סע"ב. שבת 
קיט, א. 

31) ספר המאמרים קונטרסים חלק ב שנו, ב ואילך (”העתק מכתב... 
בתור   – תרצ"ה"  סיון  שליט"א...  הרבנים  מחתניו  לאחד  הנשלח 
נדפס  לקמן).  הנזכר  גו'  המושל  רוח  אם  המתחיל  לדיבור  הקדמה 
שעט  עמוד  סוף  ג  חלק  מוהריי"צ  אדמ"ור  קודש  באגרות  זה  לאחר 
(מקיץ  שפה  עמוד  סוף  היומן  רשימת  מנחם  תורת  גם  וראה  ואילך. 

תרצ"ה).

יש לעניין כזה עם משה? – אך האמת היא, שכל הגזירה 
הייתה בגללו, ובמילא, הדרך היחידה לביטול הגזירה 
ביאור  להניחו  הוצרכו  ולכן  דווקא,  משה  ידי  על  היא 

כדי לבטל את הגזירה.
המושל  רוח  אם  ד"ה  במאמר  ההוראה  ג"כ  וזוהי 
לעם"33,  ”מעל  (לא  להיות  צריך  שהמוכיח   – גו'32 
אלא) ”בתוך הקהל"34, ”שהשווה עצמו לקהל"35. ולכן, 
בא  הענין  שכל  לדעת  הוא  צריך  גזירה –  ישנה  כאשר 
ממנו, ולכן עליו ללכת לתוך ה"יאור", ושם לבטל את 

הגזירה.
כמאמר  עילוי,  לידי  עצמו  הוא  גם  בא  זה  ידי  ועל 
העני  העני  עם  עושה  הבית  שבעל  ממה  רז"ל36 ”יותר 

עושה עם בעל הבית".

(משיחת שבת פרשת שמות ה'תשכ"ג. תורת מנחם חלק לו 
עמ' 4 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

ב  שנח,  שם  המאמרים  (ספר  הנ"ל  בקונטרס  נדפס   – תרצ"ה   (32
ואילך).

33) דברי הימים – ב כד, כ.
34) שם כ, יד.

35) קהלת רבה פ"י, ד.
36) ויקרא רבה פרל ל"ד, ח.

26
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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על פי הגורל
המלמד של הרבי שמצא רמז ל'פוגרומים' בתורה • שימוש בספרי קודש 
להיוועצות אינו בסתירה לפסק השולחן-ערוך ”אין שואלים בגורלות" •
כלל  את  לשתף  בחרו  אלא  עצמם  לזכות  מצוות  מלקיים  נמנעו  צדיקים 
ישראל • ראיית צדיק וחידושה של חב"ד • הרבי לא חשש ללימוד במשניות 
מבוארות • הזהיר שלא לדבר דברים-בטלים בבית הכנסת • חסידים נוהגים 

בעקבות הליכות רבותיהם

פעמים רבות נוהג הרבי להביא בשיחותיו את דברי 
רצז,   – וישב  פרשת  ריש  שבכתב  תורה  (חלק  השל"ה 
א) שפרשת השבוע קשורה ושייכת לענייני ומאורעות 
בשם  החסידים  לפתגם  זאת  קישר  ולעיתים  השבוע, 
רבינו הזקן שצריכים ”לחיות עם הזמן" – שהכוונה היא 
לדוגמא  (ראה  השבוע  מפרשת  הוראה  ללמוד  שיש 

’תורת מנחם' כרך מח עמ' 37, ועוד).
ליל  משיחת   –  140 עמ'  לה  כרך  מנחם'  ב'תורת 
שמחת תורה תשכ"ג – (ובעוד הזדמנות) סיפר הרבי על 
המלמד שלו שנהג לחפש ולמצוא רמזים להתרחשויות 

בעולם – כגון ה'פוגרומים' ל"ע – בפסוקי התורה.

על פי הגורל
(’היכל  לראשונה  נחשפה  תשנ"ד-תשנ"ה  בשנות 
כפ"ח  קה"ת,  עולם'  ’שמחת  ריז;  עמ'  ב'  כרך  מנחם' 
בה  תשמ"א  תשרי  מחודש  ’יחידות'   (29 עמ'  תשנ"ד, 
שידוכין  הצעות  אודות  ששאלו  זוג  לבני  הרב  הורה 

לבנם והרבי הורה:
ישנם כאלה שנוהגים לפתוח חומש או תהלים והפסוק 

הראשון שמזדמן לפניהם – על-פיו למדים מה לעשות...
מקצתם,  צויינו  שם  מנחם'  ב'היכל  בשולי-הגיליון 
ולאחר מכן ב'התקשרות' גיליונות תריט (עמ' 8-9) –
כתר (10-13), נאספו (כל) התייחסויות הרבי לנוהג זה 

בשיחות ומכתבים.
ב'היכל  המצויין  ראה   – בכך  דנו  ישראל  גדולי 
(גורארי')  מנהגים'  ’חקרי  בספר  ובארוכה  שם  מנחם' 

[מהדורת תשס"ד] כרך ד' עמ' טז ואילך.

ולהאיר  קצת  ללבן  להבהיר,  להוסיף,  הראוי  ומן 
נושא זה – תוך היצמדות לדברי הרבי.

הפוסקים שנדרשו לעניין זה, ביקשו להסביר כיצד 
ערוך  השולחן  לפסק-דין  סתירה  משום  ַבמנהג  אין 
משום  בגורלות  שואלין...  ”אין  א):  קעט,  (יורה-דעה 

שנאמר תמים תהיה עם ה' אלוקיך".
הנה, הרבי הזכיר (בשיחה משנת תשמ"ט) ”סיפורים 
(שקלים,  בירושלמי  להמסופר  גם  וכוונתו  בתנ"ך", 
משה  שכתב  התורה  ספר  אודות  א'),  הלכה  ו'  פרק 
בימי  הכהנים  בארון.  מונח  והיה  עליו-השלום  רבינו 
אחז גנזוהו. בימי המלך יאשיהו נחשף ונתגלה המקום 
ונמצא  גלול,  היה  בו  במקום  ופתחוהו  הוטמן,  בו 
בתחילת העמוד בס"ת הפסוק (תבוא כח, לו) ”יולך ה' 
אותך ואת מלכך גו' אל גוי אשר לא ידעת גו'". לאור 
פסוק זה, עמד וגנזו יאשיהו, משום שהבין שמשמעות 
הפסוק רומזת ומגלה שפני עם ישראל לגלוּת, ”ודאג 
שלא  וכדי  שם)  העדה'  ה'קרבן  (כלשון  יגלה"  שמא 

ישלטו בו ידי זרים ח"ו.
(רבה  [מהריק"ש]  קאשטרו  יעקב  רבי  כוונת  וזוהי 
על  בהגהותיו  יוסף)  הבית  שאחר  בדור  מצרים  של 
השו"ע (יו"ד קעט סעיף ד): ”נראה לי דלכולי-עלמא 
היא  כי  העולה,  הפסוק  לראות  בתורה  לפתוח  מותר 
חיינו. וכמו שמצינו ביאשי' שעשה מעשה על שמצא 

ספר תורה גלול באותו פסוק, וכן עמא דבר".
פשוטים"  אנשים  ”והן  הרבי  הזכיר  תשמ"ט  בשנת 
עמא  ”וכן  המהריק"ש:  אכן  שכתב  כמו  כן,  הנוהגים 
שם  ”הבעל  ישראל  גדולי  הן  העם]  נוהג  [=וכן  דבר" 
יצחק  לוי  ”ר'  שלאחריו"  בהדורות  והצדיקים  טוב 



9

מבארדיטשוב", ”כ"ק אדמו"ר [מוהריי"צ]".
בעל  את  ציטט  ברכה')  (ב'שיורי  החיד"א  הרב 
’שבט מוסר', המעיד כי קיבל כן מרבותיו שנהגו כך, 
והחיד"א עצמו מעיד: ”חזינן לרבנן קשישאי שפותחים 
הספר בצר להם כמו גורל" (שו"ת חיים שאל סימן לח 

אות מא).
החיד"א  הרב  של  רב  מעשה  מצינו  להוסיף:  ויש 
עצמו – שמספר כי נמנע לנסוע לליוורנו, ושיגר לשם 

את משרתו אברהם, לאור פסוק שנפתח לו.
שתיעדּה  כפי  החיד"א  של  הנהגתו  מתוארת  וכך 
תקצ"ד)  (ירושלים  טוב  מעגל  ספר   – ביומנו  בעצמו 

עמ' 70 [קטע 25]:
ק[ודש]  ש[בת]  מו[צאי]  ליל  א'  חקת   .4 ”תמוז 
פי  על  לליוורנו  אברהם  שלחתי  א'  ויום  בצער  הייתי 
אלהיך  ה'  שם  את  תשא  ’לא  פ[סוק]  לי  שבא  גורל 
לשוא' ובא לי ת[י]כף פתרונו שהוא ר[אשי] ת[יבות] 
לא תלך שם אתה אלא תכף שלח משרתך ה' אלקיך לך 

שומר ומושיע אמן..."
[”מעשה רב" נוסף שלו (מספר הנ"ל) בענין ז' מצוות 

בני נח – צויין בלקו"ש כרך כו עמ' 141 הערה 67]
ולפני כן כותב ר"י החסיד (ספר חסידים סימן רמד):

”רצה לומר שקראו לו שם בגורל מתוך הספר כאשר 
עושין לחולה" וראה ’פרדס חב"ד' גליון 17 עמ' 247.

(אבן  השו"ע  על  בהגהותיו  איגר  עקיבא  רבי  גם 
העזר) על בית שמואל שמות אנשים אות י' (יהושע) 
תנ"ך  שפותחים  כמנהג  הגורל  פי  כתב: ”...על  ג,  ס"ק 
ב'התקשרות'  (הובא  שנמצא..."  הראשון  שם  ורואים 

גליון א'קכא עמ' 9).
כך גם בדברי החתם סופר (’דרשות חת"ס' סוכות) 
כותב שדבר נפלא מצינו כשאדם נמצא בספק, ימצא 
פתרונו בפרשת השבוע, וכמו בעל חוות יאיר, ששמו 
היה יאיר ושם זקנתו חוה, וכשעלה לו ספק איך לקרוא 
שם ספרו, קראוהו לתורה ועלה לו הפסוק ויקרא שם 

חוות יאיר – וכן עשה.
פעמים  כמה  דברים"):   – (ב"ליקוטים  משמו  ועוד 
מוצא  מתכוון,  כוונת  בלא  אורייתא,  שעשועי  בדרך 
המאורע  מעין  השבוע..  בפרשת  או  דיומא,  בשיעורא 

שלו..
’גם עדותיך שעשועי', אפילו כשלומד דרך שעשועי 
(שלא לשם גורל) גם הם אנשי עצתי, כי רוח אלוקים 

דיבר בעוסקי תורה לשמה הזוכה לדברים הרבה.
[וראה ספר ’אגרא דפרקא' אות קלג נעתק ב'חקרי 

מנהגים' שם עמ' כג]
הרשימה  בתחילת  כאמור  המובא  את  ולהוסיף 
ליל  (משיחת   140 עמ'  לה  כרך  מנחם'  ב'תורת 
רמז  שמצא  שלו  ה"מלמד"  על  תשכ"ג)  תורה  שמחת 

להתרחשויות בעולם בתורה.

המראה-מקום ללקוטי שיחות 
כרך ב' שמבהיר את הנושא

(’תורת  הרבי  התבטא  תשי"א  שבט  יו"ד  בשיחת 
מנחם' כרך ב' עמ' 213):

לבדו...  זאת  לעשות  יכול  משה  הי'   – להמשכן  בנוגע 
אלא שרצונו הי' לזכות את כל בני ישראל.

כתב  [מוהריי"צ]  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  כאשר  וכמו-כן 
את ה"ספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו" אמר, שאינו 
רוצה לעשות זאת לבדו, אלא רצונו בהשתתפותם של כל 

ישראל, כדי לַזכות בדבר את כלל ישראל...
בקריאה ראשונית-שטחית מתעוררות תמיהות.

עה"פ  הק'  החיים'  ’אור  בעל  שכותב  דברים  מצינו 
מלפני  ישראל  בני  עדת  כל  ”ויצאו  כ)  לה,  (ויקהל 

משה":
להביא  ויקדים  משה  ילך  לבל  להקדים  ”שנתכוונו 
כל הצורך משלו, כי עשיר גדול היה וחשק גדול הוא 
על-דרך  פירוש  מלפניו  יצאו  לזה  ה',  מצות  בעשות 

אומרו 'וזאת לפנים' – קודם לו".
משה  את  להקדים  שבנ"י הזדרזו  הדברים  מן  עולה 

שמא יקדים אותם!
סימן  החסיד]  [לר"י  חסידים'  ב'ספר  מצינו  ועוד 
הקהל  ורצה  יפה,  הכנסת  בית  בונה  היה  ”אחד  תקג: 
לו  שיהיה  כדי  רצה  ולא  במעות  ולהשתתף  עמו  לתת 

ולזרעו לזכר ושם, וכלה זרעו".
מכאן נמצא שאכן אין ראוי לעשות כן, ואם כן, מה 
החידוש בהנהגתם של מרע"ה וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ?

ולזה צויין בשיחה שם ל"לקוטי שיחות כרך ב' עמ' 
589", שם בשיחת י"ג תמוז תשט"ו נאמר:

לעצמו  הזכות  את  להשאיר  חפץ  שלא  בלבד  זו  לא 
שיוציא  בכך  הסתפק  לא  מזו,  יתירה  שאף,  אלא  בלבד, 
מסוגל  ונשיא  כללית  נשמה  שבעל  כיון  כולם,  חובת  ידי 
להוציא ידי חובת הכלל, כדמצינו במצוות התלויות במלך 

שבהן מוציא המלך ידי חובת כל ישראל...
רבינו  כמשה  כלליות  שנשמות  שאף  יובן,  מעתה 
(בית  היה"  מלך  רבנו  ”ומשה  הרמב"ם  [שפסק  ע"ה 
יכולים  מוהריי"צ  אדמו"ר  וכ"ק  הי"א)]  פ"ו  הבחירה 

24
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כלל  את  חובתן  ידי  ולהוציא  להקדים  (לעקוף)  היו 
וההלכה –  התורה  לכללי  מתאים  היה  וזה  ישראל – 
לא חפצו לעשות כן (וכנראה שבנ"י לא ידעו על כך 
– שלכן הזדרזו – כדברי האור החיים), כי רצו לזכות 

את ישראל בעשי' זו.

החידוש בראיית צדיק
ב'היום יום' יד טבת – איתא:

צריך  קול  שמיעת  או  ראיה  שכן  ומכל  צדיק,  תנועת 
לפעול שלא ישכח לעד.

במעלת ראיית הצדיקים מצינו כדלהלן:
ב'יערות דבש' לר"י אייבשיץ ח"א דרשה י"ב:

”...הרואה פני צדיק משיב לנפשו שפע טוב וברכה. 
במה  תועלת  יש  השכינה...  אור  ושורה  חל  עליו  כי 
ראיה  כמאמרם:  אותו  רואה  חכם  ותלמיד  שהצדיק 
הצדיק  מן  היוצאים  העין  קווי  לברכה...  צדיק  של 

לברכה וראיה שלהם לטובה".
ובשו"ת הרידב"ז חלק ג' סימן תעב: ”אמרו ספרי 
ונותן  רבו  אל  מתכוון  האדם  בהיות  כי  החכמה: 
אליו לבו, תתקשר נפשו בנפשו ויחול עלו" [=עליו] 
וזהו  יתירה.  נפש  לו  ויהיה  עליו.  אשר  מהשפע 
שאמרו: ’והיו עיניך רואות את מוריך'. וכל שכן אם 
להשפיע  זה  זה,  אל  זה  וקרא  הוא,  גם  מתכוון  הרב 

וזה לקבל...".
”כי  שמיני):  (דרוש  בדרשותיו  הר"ן  להם  קדם 
שאמר  כמו  בפנים,  הנראה  לרב  הנשפע  השפע  כפי 
על  שופע  יהיה  פניו',  תאיר  אדם  ’חכמת  הכתוב: 

התלמיד יותר, כאשר יקבלוהו...".
רבי:  ”...אמר  ב:  יג,  עירובין  במסכת  זה  כל  ויסוד 
מאיר  לרבי  דחזיתיה  משום  מחבראי,  דעדיפנא  האי 
דעדיפנא  כל-שכן  באפיה  חזיתיה  ואילו  מאחוריו 

טפי, שנאמר ’והיו עיניך רואות את מוריך'...".
בדרך  ”שלא  חב"ד:  של  חידושה  באה  שכאן  אלא 
ממילא" היינו – שדרושה עבודה ”צריך לפעול שלא 

ישכח לעד"!

לימוד מתוך משנה מנוקדת
עמ'  ד'  כרך  ב'אגרות-קודש'  תשי"א (נדפס  בשנת 
מתוך  בלימוד  חשש  שום  שאין  הרבי  קבע  תפב) 
'עברי טייטש'  משניות מנוקד שיש בו גם-כן פירוש 
שיש עליו הסכמות מהגאון ר' מאיר אריק ומהגאון ר' 
חזקה  אברהם': ”הנה  ’מחזה  בעל  שטיינברג  אברהם 
שאינו  דבר  הוציאו  שלא  שכמותם  ישראל  רבני  על 

מתוקן מתחת ידם"; ”ואין אני יודע הטעם לפקפוקים 
בזה", סיים הרבי את דבריו.

אולי ניתן להסביר את הרקע:
מפורסמת הייתה דעת גדולי ישראל בדורות עברו 
נגד תרגומי הש"ס, העין-יעקב ועוד. ולגבי משניות 
בכרך)  יעקב  (רבי  אחד  חכם  ביקש  בשעתו  הרי   –
כדי  אשכנז  ללשון  משנה  סדרי  השישה  את  לתרגם 
שלמה  רבי  הגאון  אולם  לכל.  מובן  לימודה  שיהיה 
נוחה  חכמים  דעת  אין  כי  וקבע  לכך,  התנגד  קלוגר 

מכך (שו"ת האלף לך שלמה יורה-דעה סימן רנח):
”הנה אין דעתי נוחה בזה, ומצאתי רמז לזה בלשון 
המשנה פ"ו דאבות ”שנו חכמים בלשון המשנה ברוך 
ביד  שהי'  דאף  והכוונה,  ובמשנתם",  בהם  שבחר 
החכמים לשנות בלשון אחר, מכל מקום שנו חכמים 
כי  ובמשנתם"  בהם  שבחר  ”ברוך  המשנה  בלשון 

לשונם הוא הטוב והראוי".
אך בעיקר דבריו חידש רש"ק חידוש גדול לפיו רק 
מקיימים  נכתבו  שבו  בלשון  משניות  לומדים  כאשר 

מצות תלמוד תורה, ובלשונו:
משנתם  שנו  לבבם  ורוחב  גדלם  לפי  ”התנאים 
סובל  האיכות,  ורב  הכמות  מעט  והוא  קצר,  בלשון 
המשניות  ופי'  רש"י  מלשון  כנראה  פירושים,  הרבה 
הרמב"ם?]  מברטנורא?  עובדי'  [=לרבינו  לרבי' 
ושאר קדמונים, אשר פירשו כל חד כפי דעתו, ואיזה 
פירוש אמת – זה אינו גלוי רק לאבינו שבשמים, ואנו 
חיישינן לכל הפירושים לחומרא, או לפי הכרעת רוב 
הפוסקים, ועכ"פ כמעט רוב משניות אין לנו פירוש 
אחת  משנה  סובלת  ולפעמים  כונתו,  האמת  שנדע 

כמה כוונות יחד.
ככתבם וכלשונם  משניות  לומד  האדם  אם  "ולזה, 
עם איזה פירוש, אם כי לא ידע אם הפירוש הזה אמת 
לאמתו או לא, על-כל-פנים קיים מצות תלמוד תורה 
כקורא  דהוי  יהא  לו  המשנה,  לשון  אמירתו  בגוף 
בתורה שמוכח בכמה דוכתי דמקיים בתלמוד תורה 
יעתיק  אם  אבל  תהלים,  וכאומר  פירוש  בלי  אף 
פירוש  כפי  שיעתיק  יהא  לו  אשכנזי  בלשון  המשנה 
זה  פירוש  אם  ידענו  לא  אכתי  לנו  מקובל  היותר 
לא  ההעתקה  רק  דקורא  כיון  אמת,  אינו  ואם  אמת 
קיים תלמוד תורה אם פירוש זה אינו אמת, ואף אם 
אמת אולי הוי ב' כוונות ועוד פירוש אחר וחיסר זה 
הפירוש, ואינו עושה כפי כוונת התנא המחבר סדר 

המשנה".
איך  ממה-נפשך:  ביאור  צריכין  דבריו  גוף  [והנה 
המקובלים?  המשניות  פירושי  על  בכלל  מסתמכים 
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וגם, לאור דברי הרבי (ב'לקוטי שיחות' כרך יז עמ' 349
ש"...אפילו  אבות')  לפרקי  ל'ביאורים  במבוא  נעתקו 
במקום שנתפרשה המשנה באבות דרבי נתן, בכל זאת 
יש מקום לפירוש חדש, וכדמצינו במסכת אבות בכמה 
וכמה משניות, שישנם פירושים רבים מגדולי ישראל... 
שהציעו פירושים שונים (ואפילו מנוגדים) מהפירושים 
שבאבות דרבי נתן..." (ראה שם בהרחבה ובמקורות)].

גדולי  הסכמות  אחרי  כי  הרבי  קבע  על-כל-פנים 
ישראל כר"מ אריק וכר"א שטיינברג אין מקום לחשוש 

כלל!

לא לדבר דברים בטלים
 בבית הכנסת

הרבי ”בנוגע  עורר  עמ' 466  נג  כרך  מנחם'  ב'תורת 
הכנסת"  בבית  בטלים  דברים  לדבר  שלא  לזהירות 
וקריאת  התפילה  בשעת  ”ובפרט  הוסיף  [ואחר-כך 

התורה"].
הנהגת  אודות  הרח"ו  בדברי  זו  לאזהרה  המקור 
הזהירות  בתכלית  שנזהר  ז"ל  למורי  האריז"ל: ”ראיתי 
שלא לדבר כלל בבית הכנסת אף שלא בשעת תפילה, 
וכמעט שאפילו בדברי מוסר ותוכחות ותשובה לא היה 
רוצה לדבר שלא ימשך מזה איזה דיבור של חול" (שער 

הכוונות ענין בית הכנסת).
"בתי  ה"ו:  פי"א  תפילה  הל'  הרמב"ם  להם  קדם 
וראה  בטלה".  ושיחה  כו'  בהם  נוהגים  אין  כו'  כנסיות 
באר  ועיין  מרוטנבורג,  מהר"ם  שו"ת  שבסו"ס  תקנות 
הגולה יורה-דעה סו"ס שלד. וראה דברי הפרי מגדים 
ששולל את הנהגה, ”בעוונותינו הרבים כל אחד עושה 

כפי דעתו ומהם יושבים ומשוחחים..." (הובא במשנה 
ברורה או"ח קכד, כ).

חסידים נוהגים בעקבות 
הליכות רבותיהם

(’אגרות- תשי"ד  אייר  מי"ג  במכתבו  הרבי  כותב 
קודש' כרך ט עמ' לא):

מכתביהם  בסגנון  שמשתדלים  לרבותיהם,  חסידים  בין 
והליכותיהם בכלל, להדמות לרבם. וכבר ידוע הצחות בזה, 
 – תלכו  אלקיכם  ה'  אחרי  ע"א):  י"א  (סוטה  מרז"ל  ע"פ 
וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה וכו', מה-שאין-כן 

תלמיד אחר רבו...
אוהב  ”איני  התבטא:  נ"ע  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
פרשת  ושמש'  ’מאור  בספר  וכן  אותי".  ש'מחקים' 
המחברים  אדם  לבני  ולהודיע  לידע  ”צריך  כתב:  לך 
לעשות  עצמם  את  ילמדו  שלא  לצדיקים,  עצמם  את 
מלומדה,  אנשים  כמצות  והנהגותיהם,  כתנועותיהם 
היינו מפני הצדיק עושה כך, יעשה גם הוא כן כמוהו... 
שכלו  כפי  לעשות  שילמד  רק  מאד...  טוב  לא  זה  כי 

באמת לאמיתו...".
וברוח זו הזהיר בעל ’נועם אלימלך': ”כשאדם עושה 
תנועות חבירו ולא היתה נשמתו באותו אבר, והיא בלא 
קדושה.. ואם כן הוא עובד להתנועה.. וזהו אל תפנו אל 
האלילים.. ואלהי מסכה לא תעשו לכם מסכה בתנועות 

כוזבות..".
הדבוקים  חסידים  כי  נשיאינו  רבינו  כוונת  אמנם 
ושכלם  עצמם  ומרגילים  עצמם  מלמדים  ברבותיהם 

להיות כן באמת לאמיתם!

22
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נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

שניים מקרא ואחד תרגום

12

נסיכים או רועים
סיפור שליטתו של רבי חנינא בן-דוסא על הגשמים, צופן בתוכו סוגי 
השפעה רוחנית והבדלים בין צדיקים שונים • יש צדיקים בבחינת ’רועים', 
המכוונים השפעה פרטנית ומותאמת לכל נשמה כמו רועה צאן המטפל 
בכל פרט בעדר • צדיקים מבחינת ’נסיכים' התרכזו בעבודת ה' עצמאית, 
וזו הקרינה החוצה לסביבתם, ודמותם המאירה העניקה השראה ומופת 
לכל • רשימת רבינו מכ"ד טבת תש"א מעובדת בידי מערכת 'התקשרות' 

מסופר בגמרא (יומא נג, ב): 
(הלך  באורחא  קאזיל  הוה  בן-דוסא  חנינא  רבי 
בדרך), שדא מיטרא עליה (ירד עליו גשם). אמר 
כל  העין-יעקב),  (גרסת  העולם!  ”ריבון  לפניו: 
מטרא  פסק  בצער!".  וחנינא  בנחת  כולו  העולם 

(פסק הגשם). 

”רבון  אמר:  לביתו)  (כשהגיע  לביתיה  אתא  כי 
העולמים, כל העולם בצער וחנינא בנחת" (שאין 
לו זריעה בשדות – רש"י). אתא מטרא! (ירד גשם). 

דכהנא  צלותיה  ליה  אהניא  ”מאי  יוסף:  רב  אמר 
רבא לגבי חנינא בן-דוסא?".

(פירוש: מה הועילה תפילתו של הכהן הגדול ביום 
הכיפורים – ”לא תכנס לפניך תפילת עוברי דרכים" 
והקב"ה  ממנו,  גדולה  חנינא  של  קדושתו  אם  (שם), 

עושה כרצונו).
ייתכן  כיצד  תמיהה:  מעורר  שלפנינו  הסיפור 
שגשמים  יתפלל  בן-דוסא  חנינא  רבי  כמו  שצדיק 

שהעולם זקוק להם, יפסקו מפני שהוא בצער?!
והביאור בזה, בהקדים:

ירידת הגשמים תלויה במעשי בני-אדם. היינו, על-
ידי אתערותא דלתתא המביאה לאתערותא דלעילא, 
הגשמים  ”אין  ב):  (ז,  תענית  במסכת  הגמרא  וכדברי 
יורדים אלא אם כן נמחלו עונותיהם של ישראל", ועל 
דרך זה מובא בבראשית רבה (פי"ג יד) ”'יערוף כמטר', 

כיון ששברו הבריות את ערפן מיד מטר יורד".

נסיכים או רועים

’שמונה  במדרגת  היה  דוסא  בן  חנינא  רבי  והנה, 
שמונה  הן  ד)  ה,  (מיכה  אדם'  נסיכי  [’שמונה  נסיכים' 
אישים המשפיעים לנשמות ישראל מבחינת ’מקיף']. 
וכמאמר  מהעולם,  ומופרש  מובדל  היה  במדרגתו 
מהר  יוצאת  קול  בת  ויום  יום  ”בכל  ב)  יז,  (ברכות  גמרא 
חורב ואומרת: ”כל העולם כולו נזונין בשביל חנינא 
בקב  לו  די  בני  וחנינא  דוסא),  בן  חנינא  (רבי  בני 
חרובין מערב שבת לערב שבת", מפני שהיה מבחינת 
שהיה  השביעי,  האלף  על  רז"ל  שאמרו  חרוב"  ”וחד 

מופרש מהעולם.
בכל  מהעולם,  פרוש  היה  חנינא  שרבי  ולמרות 
זאת פעל בעולם וזיכך אותו, אלא שההשפעה הייתה 
בדרך ממילא, בבחינת ’מקיף', כהשפעת ’נסיכי אדם' 
ולא השפעה פנימית של 'רועים'. (ב'תורה אור' מביא 
דוגמא לסוג השפעה זו: ”כמו אחד המתפעל מתפלת 
צדיק המתפלל בדחילו ורחימו ומסירות נפש, שעל-
וראה  מקיף".  בבחינת  הוא...  גם  מתפעל  ידי-זה 

להלן).
לג,  (מקץ  חנוכה  דרושי  אור'  ב'תורה  ביאור:  [ליתר 
השפעתם  באופן  החילוק  את  בהרחבה  מבאר  ואילך)  ד 
כו')  משה  יעקב  (אברהם  רועים'  ה'שבעה  של 
וזה  וכו'),  ושאול  (ישי  אדם'  נסיכי  ’שמונה  לעומת 
לשונו: ”ענין ’נסיכי אדם' היינו, שאינן בחינת רועים 
צדיקים  הם  רק  והאבות,  כמשה  לישראל  ומלמדים 
תמימים... על דרך שמציני ברבי יוחנן בן זכאי, שהיה 

סוגיותבתורת רבינו
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שר התורה המלמד תורה לישראל... ומרבי חנינא בן 
דוסא לא נמצא שהיה מלמד תורה על דרך רבי יוחנן 
בן זכאי, ולא נמצא משמו דינים במשנה, וזהו על דרך 
ההפרש שבין הרועים לנסיכי אדם כו'. כי ר' יוחנן בן 
זכאי היה רועה ומפרנס לישראל כמו משה רבנו עליו 
השלום, ור' חנינא בן דוסא לא היה בו בחינה זו, אבל 

היה צדיק תמים בלי שום דופי".
ומבאר שם: 

לנשמות  כוח  כן  גם  נמשך  מהם  אדם...  ”נסיכי 
ישראל בעבודה בדרך בחינת 

השפעה  ואינו  מקיף... 
בפנימיות ממש (רק הוא על 
דרך משל כמו אחד מתפעל 
המתפלל  צדיק  מתפילת 
ומסירות- ורחימו  בדחילו 
מתפעל  שעל-ידי-זה  נפש, 
מקיף)  בבחינת  הוא...  גם 
הוא  שהמקיף  נודע  אך 
מבחינה גבוה יותר... וכעל-
’גדולה  דרך-זה אמרו רז"ל: 
מלימודה'...  יותר  שמושה 
חיצוניות,  הוא  ה'שימוש' 
מקבל  [ו]אף-על-פי-כן 
יראת  יותר  על-ידי-זה 
המשכה  כענין  והוא  שמים, 
חנינא  רבי  מקיף...  בבחינת 
מקבלים  היו  דוסא...  בן 
דרכי  ישראל  נשמות  ממנו 
העבודה והחסידות על דרך 

גדולה שימושה".

ושם: 
בבחינת  הרע  ידחו  אדם  נסיכי  שמונה  ”על-ידי 
בבחינת  המשכה  שהם  הרועים,  מעל-ידי  יותר  א' 
פנימיות, הנה, בריבוי השתלשלות המדרגות יכול 
בחינת  (משא"כ)  לחיצונים...  יניקה  מזה  ימשך 

המקיפים שהמקיף מסמא עיני החיצונים".]

ולכן, למרות שרבי יוחנן בן זכאי לימד תורה במשך 
ארבעים שנה (ר"ה לא, ב) ואילו אצל רבי חנינא בן דוסא 
לא מצאנו זאת, הרי שבנוגע לתפילה, שעניינה הוא 
שרבי  ב)  לד,  (ברכות  הגמרא  מספרת  בבורא,  התדבקות 
דווקא  דוסא  בן  חנינא  לרבי  שלח  זכאי  בן  יוחנן 

שיתפלל עליו: 

תורה  ללמוד  שהלך  דוסא  בן  חנינא  ברבי  ”מעשה 
בן  יוחנן  רבי  של  בנו  וחלה  זכאי,  בן  יוחנן  ר'  אצל 
זכאי. אמר לו: ’חנינא בני, בקש עליו רחמים ויחיה'. 
הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים וחיה. אמר 
ראשו  את  זכאי  בן  הטיח  אלמלי  זכאי  בן  יוחנן  רבי 
בין ברכיו כל היום כולו לא היו משגיחים עליו... הוא 
(רבי חנינא בן דוסא) דומה כעבד לפני המלך (בן בית 
נכנס ויוצא שלא ברשות - רש"י) ואני (רבי יוחנן בן 
זכאי) דומה כשר לפני המלך (שאינו רגיל לבוא לפניו 

- רש"י)". 
לעיל  שהובא  [וכפי 
המרובעים)  (בסוגריים 
”רבי  אור:  בתורה  המבואר 
שר  שהיה  זכאי,  בן  יוחנן 
(”ורבי  לישראל  תורה  המלמד 
בו  היה  לא  דוסא  בן  חנינא 
שהיה  נמצא  ”לא  זו",  בחינה 
מלמד תורה על דרך רבי יוחנן 
בן זכאי, ולא נמצא משמו דינים 
אמר  זה,  כל  ועם  במשנה"), 
”בַּקש  דוסא:  בן  לחנינא  לרבי 
גדולה  שתפלתו  רחמים,  עלי 
יותר הרבה משלו, עד שאלמלי 
כו'...  זכאי  בן  יוחנן  רבי  הטיח 
תפלתו היה נשמעת יותר מרבי 
רבי  תפלת  זכאי...  בן  יוחנן 
חנינא בן דוסא להפוך הטבע... 
על ידי המשכה מבחינת סובב 

כל עלמין כו'".]

גשם - שלילי או חיובי?

קאזיל  חנינא  ”רבי  הגמרא:  בסיפור  הביאור  וזהו   
באורחא". 

הגמרא לא מספרת רק על מאורע חד-פעמי בזמן 
בן  חנינא  רבי  של  חייו  למסע  מרמזת  אלא  מסויים, 

דוסא ופועלו בעולם.
נדפס  תרצ"ג,  אלול  (ז'  במכתב  מוהריי"צ  אדמו"ר  מבאר 
שהמשמעות  ואילך),  תקמב  עמ'  ב'  חלק  מוהריי"צ  אדמו"ר  באגרות-קודש 

ועבודתו  פעולתו  על  גם  מורה  בדרך"  "בלכתך  של 
של האדם בעולם:

’ודברת בם בשבתך בביתך... ובלכתך  ”הנה כתיב 

למרות שרבי חנינא 
היה פרוש מהעולם, 
בכל זאת פעל בעולם 

וזיכך אותו, אלא 
שההשפעה הייתה 

בדרך ממילא, בבחינת 
’מקיף', כהשפעת 
’נסיכי אדם' ולא 

השפעה פנימית של 
'רועים'
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת שמות

כ"א בטבת
כח,א-יג.  כז,ו-יג.  (ישעיה  ישרש"  ”הבאים  הפטרה: 

כט,כב-כג)1.

יום שלישי
כ"ד בטבת

רבי  הגדול,  רבינו  כ"ק  של  ההסתלקות-הילולא  יום 
תקע"ג,  בשנת  זיע"א,  נבג"מ  מליאדי  שניאור-זלמן 

ומנוחתו-כבוד בעיר האדיטש2.
כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף, ינצלו ’עת רצון' זו, 

כדי להוסיף:
הנגלה  תורת  בלימוד  להוסיף   – התורה  בלימוד  א) 
פרק  לפחות  ללמוד  החסידות).  (תורת  הנסתר  ותורת 
וכן  הקדוש;  שמו  מאותיות  באחת  המתחיל  משניות 
מתורת בעל ההילולא: סעיף בשולחן-ערוך שלו במקום 

1) לוח כולל-חב"ד. ספר-המנהגים עמ' 32.
הזקן  אדמו"ר  בריחת  נפוליאון,  מלחמת  פרטי  ע"ד  כולל-חב"ד.  לוח   (2
ועוד,  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  מכתב  ראה  בדרך,  וההסתלקות  מליאדי 
כפר- קה"ת,  הוצאת  הזקן'  רבנו  שניאור-זלמן,  רבי   – התולדות  ב'ספר 
אדמו"ר  כ"ק  ברשימת  ובקצרה  ואילך,   1025 עמ'  ח"ד  תשמ"ו,  חב"ד 
צילום  שכא.  עמ'  תש"מ,  ברוקלין  אגרות-קודש,  בס'  הצמח-צדק 

המצבה בס' ’ימי חב"ד' ביום זה.

עניין  וכן  קדישא,  תניא  מספרו  פרק  וכן  חפץ,  שליבו 
בדרושי חסידות שלו, ומה טוב עניין שהוא בעיתו ובזמנו 

– מתורה-אור לפרשת השבוע3.
ב) בעבודת התפילה – בסידורו השווה לכל נפש [כולל 
החל  התפילה,  בעניין  שלו  חסידות  מאמרי  לימוד  גם 

מהמאמר ’הקול קול יעקב' שנדפס בהקדמת סידורו].
ג) בנתינת צדקה, ומה טוב – לעניין השייך לעבודתו 
העוסקים  למוסדות  או  ההילולא  בעל  של  המיוחדת 

בעבודתו ובעבודת רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו4.
רבא'  הילולא  שמחה [ב'יום  של  התוועדות  לקיים  ד) 
זה, כפשוטו – שמחה גדולה ביותר, הקשורה ב'הילולא' 
השאלה  את  מלכתחילה  מבטל  שזה  דווקא...  חתונה 
עליהם  יקבלו  בה  ההילולא5],  ביום  התוועדות  אודות 

הנאספים החלטות טובות בענייני תורה ומצוות6.
או  הנ"ל  נעשה  לא  שתהיה  סיבה  מאיזו  שאם  פשוט, 
חלקו ביום השנה, צריך להיות תשלומין והשלמה בימים 

הסמוכים7.

3) לקוטי-שיחות חכ"א עמ' 296.
עמ'  ח"א  תשמ"ז  סה"ש  עמ' 276,  שם  לקוטי-שיחות  העניינים –  ג'   (4

270 ו'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 286, מוגה.
5) ובפרט ע"פ המבואר במכתב שבלקוטי לוי-יצחק (אגרות, עמ' רמט. 
רנד) הרמזים בכך ש'הילולא רבא' של אדמוה"ז היתה בחודש טבת – 
שמזה מובן עוד יותר איך שהיא עניין של שמחה – לקוטי-שיחות כרך 

כא עמ' 278-277.
6) ’תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 292.
7) שם עמ' 286 הערה 66 – מוגה (ההדגשה במקור).
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/ יומן» תשנ"ב
ה'",  "שובה  השירה  את  עודד  לתפילה  הרבי  כשנכנס 

ובצאתו בירך נוסע לדרכו ועודד את השירה 'דידן נצח'.

יום ראשון, כ"ב טבת
עשר.  השעה  לפני  דקות  חמש  הרבי  נכנס  לשחרית 
בשעה 14:00 התחתון  בג"ע  הרבי  התפלל  מנחה  תפילת 
לערך, לפני כן, כשיצא נתן את הסדור לחתן עם מטבעות 
לצדקה לו ולבני משפחתו. אח"כ אמר הרבי שרוצה לחלק 
התפילה.  החלה  וכשסיים –  שם),  הנמצאים (במניין  לכל 
לאנשים,  הדולרים  חלוקת  החלה  לערך   14:20 בשעה 
נשים וטף, כמידי יום ראשון. ביניהם עברו גם הקבוצות 
הסתיימה   18:30 בשעה  ועוד.  מצרפת  ממונטריאול, 
החלוקה, הרבי הניח שני שטרות בתוך הסל, לקח את הסל 
ביד, ונכנס לחדרו. כעבור חמש דקות יצא הרבי לתפילת 
בהיכנסו  העבר),  (כבשבוע  הקטן  בזאל  למעלה  מעריב 
ובצאתו עודד את השירה 'עס קומט שוין די גאולה'. אחר 
'ברכו' הביט לצדו לעבר הילד שארף שי' הקטן. בצאתו 

בירך נוסעים לדרכם.

יום שני, כ"ג טבת
בתהילים.  הרבי  עיין  שחרית  בתפילת  הש"ץ  בחזרת 
בקריה"ת אחר שירד מהבימה לפני שניגש לבימת הקריאה 
בפרוכת.  נגע   – כשחזר  ילד.  לעבר  ידו  בתנועת  עודד 
למקווה נסע הרבי (לבוש במעיל) ב-14:45. לפני כן חילק 
לשלום.  בידו  וסימן  שם,  הנוכחים  לכל  לצדקה  מטבעות 
לאהל נסע הרבי בזמן השקיעה (ב-16:40 לערך) – דבר 
נדיר ביותר! ב-18:55 חזר הרבי ל-770, ונכנס לתפילות. 
בסיום תפילת מעריב פנה הרבי וסימן לחלוקת דולרים, 
אך לפתע פנה עוד והביט לעבר המיקרופון שוב ושוב – 
לסמן כי ברצונו לומר שיחה. הסטענדער הוכן מיד, והרבי 
פתח בשיחה שנמשכה כעשר דקות לערך, כשחלקה נאמר 

בעיניים עצומות. 
השיחה הייתה מיוחדת. הוזכר בה מכתב-העת 'הקריאה 
בהדפסתו  הטעמים  שאחד  הרבי  אמר  זה  ועל  והקדושה' 
הוא, שכל ענין בו יהיה "קריאה" לכל יהודי בדור זה להיות 
ההחלטה  שאת  אמר  בהמשך  קדושה"!  לעבעדיקע  "ַא 
בכל  ומפרסמים  מכריזים  לתושייה"  "כפלים  צדקה  לתת 
את  מיד  ומביא  ממתין  אינו  הקב"ה  ובמילא  העולמות, 
בכאב  נאמרו  השיחה  בסיום  הדברים  השלימה.  הגאולה 

ובצער ניכר... 
שני  לכאו"א  וחילק  מהבימה  הרבי  ירד  השיחה  בגמר 
לילדים  חייך.  מהעוברים  ולהרבה  לצדקה,  לתת  שטרות 
שאמרו 'משיח נאו' ענה 'אמן'. לבנו של ר' שלמה קונין נתן 
טַאטן"  פַארן  "ָאּפגעבן  באמרו  נוספים  שטרות  שני  הרבי 
ניגונים.  כמה  ניגנו  החלוקה  במשך  אביך].  עבור  [=לתת 

לקראת סיום החלוקה ניגנו 'שובה ה'' ולפתע הניף הרבי 
פעמיים את ידו לשמאלו לעבר העומדים שם, ושוב הניף 
את ידו לצדו הימני. השירה גברה והשמחה הייתה רבה. 
בסיימו הניח הרבי ארבע פעמים – שני שטרות בסידורו, 
כשבניהם מגיעים עוד ועוד אנשים שלא קיבלו. את הזאל 
בירך  ולמעלה  ולמטה  השירה,  את  בעודדו  הרבי  יצא 

נוסעים לדרכם.

יום שלישי, כ"ד טבת | יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן
תפילת שחרית הייתה כרגיל. למקווה נסע הרבי ב-13:30
ולשאר  לנוסעים  לצדקה  מטבעות  חילק  כן  לפני  לערך. 
העומדים שם. כשחזר מהמקווה, היה ליד הפתח ציוד של 
הפועלים שהפריע למעבר. מישהו פינה את הדרך והרבי 
בסיום  ל-770.  הרבי  חזר  ב-18:40  תודה.  באות  לו  סימן 
מעריב הוכן השולחן לחלוקת הדולרים, עליה ידע המזכיר 
התוועדות  על  צא"ח  בשם  הכריז  הגבאי  לכן.  קודם  עוד 
הרבי  ירד  אחר  צא"ח,  מטעם  טבת  לכ"ד  בקשר  הלילה 

לעבר מקום החלוקה וחילק לכאו"א שני שטרות.
 לגב' שטרנברג  נתן הרבי שטרות נוספים עבור בעלה. 
הנ"ל אמרה לרבי שיש לה בשו"ט. הרבי אמר שבינתיים 
תודות  שזה  אמרה  הנ"ל  פארבריינגען...  שם  יעשה 
למעלה "דעם  בהצביעו  ענה  והרבי  הרבי,  של  לברכותיו 
בסיום  הקב"ה].  של  [ברכותיו  ברכות"  אויבערשט'נס 
ושני  שקיבל  מעטפה  הסידור  בתוך  הרבי  הניח  החלוקה 
שטרות, ויצא את הזאל תוך כדי עידוד השירה הן למעלה 

והן למטה.

יום רביעי, כ"ה טבת
לדרכם.  נוסעים  הרבי  בירך  שחרית  תפילת  בסיום 
למעלה,  לעומדים  לשלום  סימן  מנחה,  לתפילת  כשיצא 
עודד את השירה בדרכו. בתחילת חזרת הש"ץ ענה הרבי 
אמן ו"ברוך הוא וברוך שמו" בבולטות עם הילדים. אחר 

התפילה בירך נוסעים למטה ולמעלה.

יום חמישי, כ"ו טבת
עודד  בקריה"ת,  ל'שלישי'  מהבימה  הרבי  כשניגש 
בתנועת ידו לעבר ילד שעמד בצד. כשחזר, נגע בפרוכת. 
כשנסע  וכן  במעיל,  (לבוש  ב-13:55  הרבי  נסע  למקווה 
ועוד.  למזכירים  לצדקה  מטבעות  נתן  לפני-כן  לאהל). 

ב-15:45 נסע הרבי לאהל, ושוב חילק לצדקה כנ"ל. 
למטה.  לתפילות  ונכנס   ,18:35 בשעה  ל-770  חזר 
עם  'אמן'  הרבי  ענה  מעריב,  תפילת  בסיום  ב'קדיש' 
הילדים. אחר התפילה עודד כמה וכמה פעמים וכן לאורך 

הדרך יותר מהרגיל, וכן למעלה עודד חזק.

1414

התורה,  בעסק  המדרגות  כל  ומבאר  בדרך'... 
למעלה  הנשמה  מעמד  שהוא  בביתך,  בשבתך 
באוצר הנשמות קודם ירידתה למטה, ועוסקות שם 
בתורה. ’ובלכתך בדרך', דקאי על הזמן דהנשמה 
עד  למדריגה  וממדריגה  לעולם  מעולם  יורדת 
בגוף  להתלבש  התחתון  לעולם  למטה  בואה 
ימי  עד  זה  עולם  בדרך  ללכת  ומתחיל  גשמי... 

ובלכתך  וזהו  ושיבה,  זקנה 
בבוא  ובשכבך  עד  בדרך, 

ימי פקודתו כו'". 

על- שדווקא  ידוע, 
הזה  בעולם  העבודה  ידי 
הנשמה  בירידת  התחתון, 
למטה, נעשה האדם בבחינת 
שהוא  כלומר,  ’מהלך', 
ברוחניות  ומתעלה  מתקדם 

מדרגה לדרגה.
והתעסקותו  הילוכו  ובעת 
בן  חנינא  רבי  של  בעולם 
דוסא ”שדא מיטרא עליה" – 
ירידת  גשמים.  לרדת  החלו 
הגשמים היא סימן שהעולם 
נמצא במדרגה נעלית, שבה 
של  עוונותיהם  שנמחלו 
הגשמים  שהרי ”אין  ישראל, 
נמחלו  כן  אם  אלא  יורדים 
ישראל"  של  עונותיהם 

(כנ"ל).
הגשמים  שירידת  אף  ברם, 

היא אות למצב רוחני משופר, הרי שיש דרגה גבוהה 
מכך:  ויתירה  כלל,  בגשמים  צורך  אין  שבה  מזו, 
ירידת הגשמים איננה מצב חיובי כי אם שלילי! נאמר 
כיומא  דמיטרא  יומא  ”קשה  פה,א):  (בבא-מציעא  בגמרא 
דדינא" [קשה יום המטר כיום הדין], וכן: ”כולי שני 
יסורי דרבי לא איצטריך עלמא למיטרא" [בכל שנות 

ייסוריו של רבי, לא הוצרך העולם לגשם].
ולפי זה יובן מדוע היה רבי חנינא ב"צער" מירידת 

הגשמים:

מעל לעולם

מספרת הגמרא: ”וחנינא בצער".

כלומר  ’בדרך',  שרוי  היה  דוסא  בן  חנינא  רבי 
רוחנית  למדרגה  אותו  ורומם  בעולם,  פועלו  בשיא 
יזכה  שהעולם  הראוי  שמן  חנינא,  רבי  סבר  גבוהה. 
לשפע שלא באמצעות אתערותא דלתתא, המרומזת 
בגשמים, אלא ממקום נעלה יותר, בהתאם למדרגתו 
של רבי חנינא עצמו, בבחינת ”כל העולם ניזון בזכות 

חנינא בני!".
אופן השפעתו בבחינת ’מקיף', 
לגשם  יזדקק  לא  פועל שהעולם 
יסתפק  שעל-כל-פנים  או  כלל, 
בממטרים שיירדו בלילות בלבד, 
כדברי הגמרא על הנאמר בתורה 
(בחוקותי  בעתם"  גשמיכם  ”ונתתי 
רביעיות  בלילי  ”בעתם,  ד): כו, 

ובלילי שבתות, שכן מצינו בימי 
להם  שירדו  שטח,  בן  שמעון 
ובלילי  רביעיות  בלילי  גשמים 

שבתות" (תענית כג, א).
כעת הגשמים הומטרו על רבי 
חנינא בעת הילוכו ביום, כמוכח 
מכך שהיה עסוק בהליכה בדרך, 
ובודאי נכנס ליעדו ב"כי טוב" – 
באור יום – כמאמר רז"ל (פסחים ב, 
טוב"  בכי  אדם  יכנס  ”לעולם  א) 
ופרש"י: ”בעוד שהחמה זורחת... 

שהאור טוב לו".
ירידת הגשמים בפרט  בשעות 
היום, גרמה לרבי חנינא בן דוסא 
שכן,  ממדרגתו.  ירד  כי  להסיק 
אילו היה עומד במדרגתו הנעלית (’נסיכי אדם') לא 
מזדכך  שהיה  כיוון  כלל,  לגשמים  העולם  נזקק  היה 
(בדרך ממילא, באופן ’מקיף') מאורו של רבי חנינא 
בן דוסא! כך היה בימי "יסורי דרבי", שלא היו זקוקים 
לגשמים, ובורות התהום התברכו, או שעל-כל-פנים 
הגשמים  ירידת  בלילות.  רק  יורדים  הגשמים  היו 
גרמה, אפוא, צער לרבי חנינא. ומדויק הלשון ’צער' 
ומיעוט  ירידה  על  שמורה  מיעוט,   – ’ִמְצָער'  מלשון 

במדרגתו של רבי חנינא.
ש"פסק  לכך  גרמו  חנינא  רבי  של  דבריו  לכן, 
מצד  שמתבקש  כפי  מיד,  חדלו  הגשמים   – מיטרא" 
שאז  בעולם,  ומאיר  המהלך  חנינא  רבי  של  מדרגתו 
העולם יכול להתקיים בלא גשמים, או על-כל-פנים 

שירדו הגשמים רק בלילות, ”בעתם".

רבי חנינא בן דוסא היה 
שרוי ’בדרך', כלומר 
בשיא פועלו בעולם, 
ורומם אותו למדרגה 
רוחנית גבוהה, וסבר 
שמן הראוי שהעולם 
יזכה לשפע שלא 

באמצעות אתערותא 
דלתתא, המרומזת 

בגשמים, אלא ממקום 
נעלה יותר
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ברם, כל זה היה במשך הליכתו – ”קאזיל באורחא", 
אתא  ”כי  אבל,  בעולם.  פעולה  של  במצב  היינו, 
לביתיה" – בהיותו במצב של התבודדות בפני עצמו, 
”בשבתך בביתך" כפי הפירוש במכתב הנ"ל (”שהוא 
למטה"),  ירידתה  קודם  למעלה...  הנשמה  מעמד 
רבון  ”אמר:  בעולם,  ופעולה  הליכה  של  במצב  ולא 
העולמים כל העולם בצער" – כעת העולם אינו מקבל 
מהארת מדריגתו של רבי חנינא בן דוסא, עקב היותו 
בבחינת  והעולם  עצמו,  בפני  התבודדות  של  במצב 
מלשון  ש'צער'  לעיל,  שנאמר  כפי  וצער,  מיעוט 
 – בנחת"  ש"חנינא  כיון  היא,  לכך  והסיבה  ִמְצָער. 
בהתקשרותו  עתה  מחזיק  דוסא  בן  חנינא  שרבי  כיון 
למעלה, דוגמת המעמד ומצב שקודם הירידה למטה 
והיפך מצבו כמשפיע בעולם. מצב זה מסב לו ’נחת', 
שהרי הירידה וההתעסקות בעולם היא קושי עבורו, 
לירד  אבינו  אברהם  של  נפשו  מסירות  דרך  על 
היא  למעלה  התקשרותו  ובמילא,  בעולם.  ולהתעסק 

מצבו הטבעי, היא ה'נחת' שלו.
 [בלקוטי דבורים (חלק א פו, ב) הובאו הדברים אודות 
ההילולא  בעל  הזקן,  אדמו"ר  של  נפשו  מסירות 
נדיב  היה  שאברהם  המאמר  בפירוש  טבת,  דכ"ד 
חכם  היה  אבינו  אברהם  ובנפשו:  בגופו  בממונו, 
גדול, שהתענוג הכי גדול וטוב שלו הוא להיות מונח 
במושכלות לעצמו. אלא, שאברהם אבינו מסר נפשו, 
את  והקדיש  שלו,  השכלי  התענוג  את  הצידה  הניח 
אחדות  את  להם  להסביר  פשוטים,  לאנשים  זמנו 

הבורא].
נסוג  בביתו,  בהתבודדות  חנינא  רבי  בהיות  ולכן, 
העולם ממדרגתו, כי פסקה השפעתו של רבי חנינא 
הגשמים  חזרו   – מיטרא"  ”אתא  או-אז  העולם.  על 
שבו  הרגיל,  העבודה  לסדר  חזר  והעולם  לרדת, 

השפע תלוי בעבודת בני-אדם. 
הגשמים  ירדו  דור,  אותו  אנשי  של  ערכם  ולפי 
היו  שלא  וכל-שכן  ’בעיתם',  ולא  היום  בשעות  גם 
במדרגת דורו של רבי שמעון בן שטח ללא כל צורך 

בגשמים.
בפירושו:  רש"י  לשון  את  גם  מבארים  אלו  דברים 
היינו,  בשדות".  זריעה  לו  שאין   – בנחת  ”וחנינא 
שמצד עצמו רבי חנינא אינו שייך לענייני עולם הזה. 
וששת-אלפי  שדה,  דוגמת  הוא  הזה  העולם  שכן, 
שנות קיומו של העולם מכוונים לששת ימי המעשה. 
תקופה זאת, ”שש שנים תזרע שדך" (בהר כה, ג), כוללת 
את מעשינו ועבודתנו במשך ו' אלפי שני דהוי עלמא 

שנת  השביעית,  לשנה  באים  שמהן  א),  לא,  השנה  (ראש 

השמיטה, שמרמזת לאלף השביעי. ואילו רבי חנינא, 
השביעי,  האלף   – חרוב"  ל"חד  לכתחילה  השתייך 
שייך  היה  לא  עצמו  ומצד  ד),  (שם,  השביעית"  ”ובשנה 

לענייני העולם של זריעה בשדה וכו'. 

שינוי כפוי

אמר רב יוסף: ”מאי אהניא ליה צלותיה דכהנא רבא 
לגבי רבי חנינא בן דוסא".

רב יוסף היה זה שהדגיש את העילוי של מתן תורה, 
באמרו: ”אי לאו האי יומא  דקא גרים כמה יוסף איכא 
ישנם  יוסף  כמה  תורה,  מתן  יום  (=אילולא  בשוקא" 

בשוק; פסחים, סח ב). 
וארץ,  שמיים  חיבור  הוא  תורה  מתן  של  עניינו 
”בני  ג):  פי"ב,  (שמו"ר  המדרש  ובלשון  ורוחניות.  גשמיות 
רומי ירדו לסוריא" – נתבטלה ההפרדה המובנית בין 
עליונים ותחתונים, וקדושה יכולה לחדור בגשמיות.

מה   – צלותיה"  ליה  אהני  יוסף: ”מאי  רב  תמה  לכן 
לפניך  תכנס  ש"לא  גדול  הכהן  של  תפילתו  הועילה 
תפלת עוברי דרכים" (יומא שם)? שהרי, תוכנה של 
תפילה זו הוא בקשת הכהן הגדול שירידת הגשמים 
גשם  היינו  העולם,  של  הרוחני  מצבו  לפי  תיקבע 
שבא בהתאם למעשי בני אדם ב'אתערותא דלתתא', 
צדיקים  של   – דרכים'  ’עוברי  של  מדרגתם  לפי  ולא 
את  זיכך  שאומנם  חנינא,  כרבי  בעולם  הפועלים 
העולם עד שהפך נעלה שאינו זקוק לגשמים (”פסק 
העולם  ביוזמת  בא  שאינו  זיכוך  זה  אך  מיטרא"), 
עצמו כי אם נכפה עליו מצד דרגתו הנעלית של רבי 

חנינא, ולא מותיר בו שינוי פנימי.
 – רבה"  דכהנא  ”צלותא  ואומר:  יוסף  ר'  מדייק 
תפילת הכוהן הגדול. ביום הכיפורים נכנס היה הכהן 
המקודש  למקום  ישראל,  בני  מכל  המקודש  הגדול, 
יום  של  הקדוש  בזמן  הקודשים,  קודש  שהוא  ביותר 
ואף-על-פי-כן,  לד).  טז,  (אחרי  בשנה"  ”אחת   – הכיפורים 
את  לחבר  כדי  גשמיים,  בעניינים  התרכזה  תפילתו 
חיבור  גשמיים,  עניינים  עם  ביותר  הקדושה  הבחינה 
לא  למטה  העליון  בירידת  בשלימותו.  ותחתון  עליון 
זה  בתחתון.  ועלייה  זיכוך  ייגרם  לא  שאז  מכיוון  די, 
מה שקרה במעשה של רבי חנינא בן דוסא, שהשפיע 
אותו  זיכך  לא  אך  העליונה,  מדריגתו  מצד  בעולם 

מצד עצמו.
(רשימות חוברת כ', עמ' 21)
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כ"ק אדמו"ר מורה לתלמידים
ללמוד הלכות הצריכות

כ"ק אדמו"ר הורה לתלמידי הישיבות 
הנדרשות  ההלכות  ללמוד  להשתדל 
על מנת לקבל "סמיכה" להוראה עוד 
כך  כי  סיפר  הרבי  חתונתם.  קודם 
הדבר  ובטעם  הרב.  בית  מנהג  הוא 
תכופות  שלעתים  כיון  הרבי:  אמר 
שונות  שאלות  בבית  מתעוררות 
לעיתים  ללכת  אפשר  ואי  בהלכה, 
קרובות כל כך לשאול את הרב, ולכן 

צריך להיות רב בתוך הבית. 
 (תורת מנחם ח"ד ע' 260. לקו"ש ח"א ע' 53).

תשי"ב

כ"ד 
טבת 

עם  ומיוחד  ארוך  לקשר  זכה  שוורץ  מיכאל  האמן 
ממנו  ביקש   ,15 בן  בהיותו  תש"ב,  בשנת  כבר  הרבי. 
הרבי לצייר מספר סמלים עבור הוצאות לאור, בהם 
אנד  'טָאקס  החודשי  המגזין  של  המפורסם  השער 
טיילס', שתורגם אחר-כך לעברית ('שיחות לנוער'). 
בנוסף אייר שווארץ מדור מיוחד בעלון שנקרא 'פינת 
ומציג  הרבי,  עם  משוחח  היה  כך,  ולצורך  הסקרנות', 
את הערותיו, כשהרבי  את האיורים כדי לקבל  בפניו 
עובר על כל האיורים, ורק לאחר תיקוניו ואישורו היו 
בחדרו  הרבי  עם  נפגש  ששוורץ  יצא  כך  מודפסים. 
פעמיים בחודש. בנוסף עיצב את הסמלים של מרכז 
לענייני חינוך, קעמפ גן ישראל, צבאות ה', ואת הלוגו 

בעומר. ל"ג  תהלוכות  של 
כאשר עבר בחלוקת דולקים בשנת תש"נ ביקש ממנו 
הרבי לצייר כיצד יראה העולם כשמשיח יבוא (כיצד 

משיח יבוא). 
והציג  הרבי  לפני  עבר  תשנ"ב  בשנת  טבת  בכ"א 
מהמקורות  מילים  אלף  מאות  כ-ארבע  עבודתו  את 
ישעיה  מנבואת  החל  הגאולה,  בענייני  העוסקים 
הנביא עד לדברי רבותינו נשיאינו, כשמעל גבי הכתב 

יבוא. כשמשיח  העולם  יראה  כיצד  יאייר 
הדבר הסב לרבי קורת רוח, ואמר לו שלא יעכב את 
השלמת הציור עד שמשיח יבוא... לאחר שאמר לרבי 
הרבי  ביקש  ניסן,  בחודש  האיור  את  לסיים  שבדעתו 

משוורץ שיסיים את האיור בי"א ניסן.
אך בעקבות המאורע  בי"א ניסן,  הציור אכן הסתיים 
שבט  ביו"ד  לרבי.  אותו  מלהביא  נמנע  אדר,  כ"ז  של 

מוגמרת.   היצירה  את  הרבי  בפני  הציג  תשנ"ג 

רגע נצחי
כ"א טבת תשנ"ב

JEM\97596
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"וממש ממש עם ענני שמיא"
את ההחלטה לתת צדקה "כפלים לתושייה" מכריזים ומפרסמים בכל 

העולמות, ובמילא הקב"ה אינו ממתין, ומביא מיד את הגאולה השלימה!

יום שישי, כ"ף טבת | יום הילולת הרמב"ם
כחצי שעה לפני תפילת המנחה פרצה שריפה במשרד 
נזק  היה  כובתה.  קצר  זמן  וכעבור  גרונר,  לייבל  הר' 
לזאל  שחדרו  והפיח  העשן  המים,  נזילות  עקב  ברכוש. 
בשעה  למעלה,  ב'זאל'  מנחה  תפילת  התקיימה  למטה, 
והביט  השירה  את  עודד  ל'זאל'  הרבי  כשנכנס   .15:20
על השעון. בסיום התפילה הוכרז על קבלת שבת לשעה 
וזאת  הבניה,  בזירוז  הצורך  את  שוב  שציינו  היו   .17:00
ע"פ השיחות בהתוועדויות שנת תשמ"ג – שגם אז הייתה 

הדליקה בתקופה זו. 
לקבלת  כיאה  הזאל  וסודר  נוקה  השבת  כניסת  עד 
שהגיעו  קבוצה  ביניהם:  ירבו,  כן  האורחים  עשרות 
ל'שבת פגישה', שתי קבוצות מצרפת, ועוד. הרבי נכנס 
ב-17:35, ועודד את שירת 'דידן נצח'. גם בעלותו לבימה 
– הסתובב ועודד. 'לכה דודי' ניגנו בניגון 'בך ה' חסיתי', 
בסיום  בהקפות).  (שמנגנים  שמחה  בניגון   – ובהמשך 

עודד הרבי בחוזק וחזרו על הניגון שוב ושוב.
שבת-קודש פ' שמות, כ"א טבת

'דידן  הקהל  שירת  לקול  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
'ממקומך'  קטעים,  בכמה  ניגנו  התפילה  במשך  נצח'. 
'שים שלום' ניגנו הן בשחרית והן  'שאמיל',  ניגנו בניגון 

במוסף, ובכולם עודד הרבי בעוז. 
ההפטרה  דף  את  הרבי  החזיר  ההפטרה  אמירת  אחרי 
את  פתח  במוסף  הש"ץ  חזרת  ובעת  לחומש,  מהסידור 
החומש ועלעל בדף, אחר הוציאו מהחומש לגמרי ועיין 
בו – בכולו עד אמירת 'מודים', ואז הכניסו שוב לחומש. 
שתתקיימנה  ההתוועדויות  על  הוכרז  התפילה  בסיום 
בכ"ד טבת ע"י צא"ח, ועל התוועדות הרבי בשעה 1:30. 
הרבי הנהן בראשו ל'גוט שבת' ויצא את הזאל תוך כדי 

עידוד השירה לאורך הדרך. 
ההתוועדות

לאחר שבירך הרבי על היין החלו לנגן (כבשבוע העבר) 
השירה,  את  עודד  הרבי  גאולה'.  די  שוין  קומט  'עס 
ובאמצע נתן מהעוגה לילד שארף שי'. בשיחה הראשונה 
שבת,  בערב  שחל  ז"ל  הרמב"ם  יארצייט  על  הרבי  דיבר 
והקשר לפרשת השבוע. בהמשך דובר על כך שכל יהודי 
יורש את כל עניני האבות במילואם, וכפרשה הבאה "וארא 

– אל האבות" (רש"י), שכאו"א זוכה לראיית אלוקות "עם 
ניגנו  השיחה  אחר  לאבות.  שהיה  כמו  השטורעם"  כל 
'שובה ה' עד מתי' במשך זמן ארוך כשמידי פעם מעודד 
הרבי בתנועות חזקות, במיוחד לעבר קבוצות האורחים. 
את השיחה השנייה פתח הרבי בצורה מיוחדת: "האמור 
שיש  ההוראה  מהי   – לשואלים  מענה  גם  משמש  לעיל 
מחיי  צ"ל  שההוראה  ביאר  הרבי  זו".  משבת  ללמוד 
לכל  שייכים  בחייו  השלימות  והן  תורתו  שהן  הרמב"ם, 
יהודי. בהמשך ביאר את מעלת יצי"מ שתוזכר גם בגאולה 
של  טובות  שההחלטות  אמר  השיחה  ובסיום  השלימה. 
אחרי  הרמב"ם.  ספר  בלימוד  עוד  להוסיף   – הם  כאו"א 
בהקפות  המושר  שמחה  ניגון  לנגן  החל  הקהל  זו  שיחה 
והרבי עודד בחוזק רב ובתנועות רצופות. כל הקהל רקד 
בשמחה רבה, כשבתוכו בולטות הקבוצות הנ"ל שקפצו 

ורקדו וכו'. 
בשיחה השלישית דובר במעלת ספר הרמב"ם, ובסיומה 
הזכיר הרבי שוב את ההוראה להוסיף בלימוד הרמב"ם, 
ל"תלמידים  עד  לסביבתו  בנוגע  והן  לעצמו,  בנוגע  הן 

הרבה". 
בתנועות  לעודד  מיד  החל  והרבי  שמחה,  ניגון  ניגנו 
נמרצות כשכל גופו הק' מתרומם קמעא. ולפתע המשיך 
בשתי ידיו הק' יחד כמה וכמה פעמים, והשמחה הייתה 
'שיבנה  ניגן  והלה  לחזן  הרבי  סימן  כעת,  מאוד.  רבה 
הק'  שידיו  בעת  בעוז  מצטרף  הקהל  כשכל  ביהמ"ק', 
חזר  הרביעית  בשיחה  הרף.  ללא  השירה  את  מעודדות 
וסיים  הרמב"ם,  בלימוד  החלטות  על  שוב  והזכיר  ותבע 

את השיחה במילים: "וממש ממש עם ענני שמיא"! 
על  איש  איש  והכריזו  המשקה,  לוקחי  עלו  כאן 
הרבי  החל  בסיום  יעשו".   וכן  יראו  ו"מהם  פעולותיו, 
ואחר  השירה,  את  עודד  ז"ל,  לאביו  הקפות  ניגון  את 
הזכיר ע"ד אמירת ברכה אחרונה. ההתוועדות הסתיימה 
לעבר  הרבי  הביט  במנחה,  בקריה"ת  לערך.  ב-15:10 
העולים לתורה, משך זמן. ב'שים שלום' עודד בשני ידיו 
הק' על הסטענדער. בסיום התפילה הכריז הגבאי על זמן 
תפילת מעריב לשעה 17:20. את הזאל יצא הרבי תוך כדי 

שמעודד לאורך הדרך את שירת הקהל. 

/ יומן מבית חיינו תשנ"ב

«
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יום הסתלקות הרב לוי יצחק 
שניאורסון,

נכד אדמו"ר הצמח-צדק

יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח ר' לוי 
יצחק, בנו של הרה"ק ר' ברוך שלום – 
הרב"ש - בנו בכורו של כ"ק אדמו"ר 
בעיירה  כרב  שימש  צדק.  הצמח 
לרב  נתמנה  ימיו  ובסוף  פודוברנקה, 

העיר בישינקוביטש. 

ונסע  מאד,  חלה  תרל"ח  בשנת 
לדרוש  קייב  בעיר  הרפואה  לבית 
ברופאים מומחים, אך הוא נפטר שם 
במיטב שנותיו בגיל ארבעים וארבע, 

ומנוחתו כבוד בקייב. 
(קיצור תולדות חב"ד ע' 140)

יום הולדת הרבנית שיינא,
בת כ"ק אדמו"ר הריי"צ

הצעירה  בתו  הורנשטיין,  שיינא  הרבנית  הולדת  יום 
של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, בליל ש"ק פ' שמות בשעה 

שתים עשרה בלילה, בעיר ליובאוויטש. 
(אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ד ע' כ. כב. סה"מ תשי"א
 (מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ) ע' 106) 

באחת מאגרותיו כותב לה אביה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

לך  שיש  עליך  אמר  מוהרש"ב]  אדמו"ר  [כ"ק  אבא 
נכבד  תואר  זהו  עדינים"  "חושים  עדינים.  חושים 

ביותר, ובייחוד כשהוא בא מאישיות כזאת... 
(ימי חב"ד ע' 95)

יום הסתלקות ר' לוי יצחק 
מסיראטין, נכד כ"ק אדמו"ר 

הצמח צדק

לוי  ר'  הרה"ק   של  פטירתו  יום 
אדמו"ר  חתן  מסיראטין,  יצחק 
חיים שניאור זלמן מליאדי, בן כ"ק 
אדמו"ר הצמח צדק, ומנוחתו כבוד 

בעיר וורשה. 
(ימי חב"ד ע' 95)

תרל"ח

תרס"התרס"ד

עתלדעת

כ"א 
טבת 

כ"ב 
טבת

כ"ג 
טבת

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן

פרשת  קודש  שבת  במוצאי  הזקן,  אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות  יום 
שמות כחצות שעה י"א בכפר פייענא, בגיל שישים ושבע וחצי, 
ומנוחתו כבוד בעיר האדיטש שבפלך פאלטאווא, בבית החיים 

שעל גדות נהר ְּפסֹול.

ק"מ.  כ-004  הוא  האדיטש  לעיר  פייענא  מכפר  המרחק 
החסידים עשו את כל הדרך הארוכה בעגלה בשלג. 

לעיר  לקבורה  הקדוש  גופו  את  הובילו  חסידית,  מסורת  לפי 
האדיטש - כיון ששם היה בית קברות יהודי מכובד. 

(מפי חסידים, נדפס ב-1000 עובדות ע' 24)

מסופר, כי לאחר הסתלקותו של רבנו הזקן לא ידעו החסידים 
היכן להטמינו, והניחו את הארון על עגלה. באורח פלא החלו 
השמים  מן  כי  הבינו  וכולם  נודע,  הלא  אל  דוהרים  הסוסים 
הדבר. העגלון נטש את המושכות והתיר לסוסים את הרצועה 
מה  זמן  לאחר  המסתורית,  דרכם  את  בעצמם  ינווטו  למען 
עצרו הסוסים מריצתם ליד העיר האדיטש, אז הבינו החסידים 

שרצונו להטמן שם.
(סה"ש תש"ה ע' 121)

תקע"ג
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טבת 


