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את ה פתחנו  שבוע 
בקטע  הגיליון 
הרבי  של  משיחה 
במרכז  חנוכה.  על 
בין  ההשוואה  עומדת  השיחה 
המנורה  לנרות  חנוכה  נרות 
מצביע  הרבי  המקדש.  בבית 
בין  הרבים  ההבדלים  על 
ומסביר  ההדלקות,  שתי 
אחת:  מנקודה  נובעים  שכולם 
כשהמצב הרוחני קשה, יוצאים 
וכמובן,  ונלחמים.  החוצה 
הכוונה היא במיוחד לתקופתנו 
– שבה חובה על כל אחד לצאת 
שבחוץ,  המרחב  את  ולהאיר 
להביא את אור התורה והיהדות 

לכל מקום. 

הבאנו  המכתבים  במדור 
מכתב מעניין שבו הרבי מסביר 
מנהג  של  החינוכי  הרעיון  את 
נתינת דמי חנוכה לילדים. הרבי 
צריך  שבה  הצורה  על  מדבר 
להסביר לילדים מהו כסף ומה 
והמשמעות  בו,  להשיג  אפשר 
שכל  הדברים:  של  החינוכית 
אם  עשיר,  להיות  יכול  אחד 
רק ינצל את הכוחות שנתנו לו 

מלמעלה.

מספרת  תמונה  במדור 
על  הסיפור  את  בקצרה  הבאנו 
המפורסמת  החנוכה  מנורת 
ב-770, המנורה שעוצבה בדגם 

מנורת המקדש.

מאיר  חנוכה  ב"ברכת  נסיים 
ומזהיר", כלשונו של הרבי.



מהנרות  באים  בחנוכה  שמדליקים  הנרות 
היו  המקדש  בבית  המקדש:  בבית  מדליקים  שהיו 
אירע  שבו  בזמן  אבל,  לילה.  בכל  נרות  מדליקים 
נס חנוכה לא היה שמן טהור להדליק את הנרות, 
של  אחד  "פך  ומצאו  נס  הוא  ברוך  הקדוש  ועשה 
אבל  גדול",  כהן  של  בחותמו  מונח  שהיה  שמן 
אחד,  יום  להדליק  אלא  בו  היה  "לא  שבפך  השמן 
ולזכר  ימים",  שמונה  ממנו  והדליקו  נס  בו  נעשה 

נס זה מדליקים נרות בכל שמונת ימי החנוכה.

אך מבלי הבט על כך שנרות חנוכה באים מנרות 
המקדש, חלוקים הם בכמה דברים:

א) בבית המקדש היה מספר הנרות שווה תמיד, 
ואילו בחנוכה מוסיפים בכל לילה עוד נר.

ב) בבית המקדש היו מדליקים את הנרות ביום 
חנוכה  נרות  ואילו  היטב,  מואר  כשהיה  דווקא, 

מדליקים משתשקע החמה.

חנוכה  נר  ואילו  בפנים,  היו  המקדש  נרות  ג) 
"מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ".

ד) מצות נרות המשכן והמקדש היתה בזמן שלא 
היה קיים מחסור אצל בני ישראל בגשמיות. בזמן 
צרכיהם,  כל  ישראל  לבני  ניתנו  במדבר  המשכן 
מזונם היה "מן", מים היה להם מבארה של מרים, 
וכמו  תמיד.  נקיים  והיו  עמם  גדלו  לבושיהם  וגם 
כן בנוגע לזמן המקדש בימי שלמה, שבזמנו שרר 
אדרבה,  ישראל,  בבני  נלחם  לא  אחד  אף  שלום. 
ישבו  ישראל  ובני  מס,  להם  העלו  העולם  אומות 

לבטח "איש תחת גפנו ותחת תאנתו".

כאשר  שהרי  ברוחניות.  גם]  היה  [כך  ודוגמתו 
לתורה  לגמרי  מתמסרים  אזי  גשמיות,  דאגות  אין 

ומצוות, דברים רוחניים, דברים יהודיים.

שבו  זמן  עם  קשורים  חנוכה  נרות  כן  שאין  מה 
והצבא  יון,  ממשלת  תחת  נתונה  הארץ  היתה 
היהודי היה קטן במספר. ודוגמתו ברוחניות, שלא 

נמצא אז שמן טהור אפילו בשביל לילה אחד.

כל ההבדלים קשורים זה בזה:

גם  וממילא  בגשמיות,  טוב  הוא  המצב  כאשר 
ברוחניות, אין צורך במלחמה ובמסירת-נפש. ואז 
צורך  ואין  מספר,  אותו  יהיה  יום  שבכל  מספיק 

להוסיף בכל יום עוד, כיון שכל העניינים מתנהלים 
כרגיל. כמו כן אין צורך להקדיש השתדלות להאיר 

את הרחוב, כיון שהרחוב, העולם, אינו חשוך.

של  בזמן  קשה,  שהמצב  בזמן  כן  שאין  מה 
גם  אלא  יוונים  עם  מלחמות  רק  ולא  מלחמות, 
היו  ההיא  בתקופה  (שהרי  מתייוונים  יהודים  עם 
דגלו  לא  המקדש,  בבית  דגלו  שלא  כאלה  יהודים 
 – היוונים)  בקרב  להתבולל  רצו  אלא  בעצמאות, 
במצב קשה כזה נתן הקדוש ברוך הוא את המצווה 

של נרות חנוכה.

לא  כזה  ובזמן  נפש.  מסירת  דרושה  כזה  בזמן 
כיוון  כי  בלבד,  ביתו  בתוך  יאיר  שהאדם  בכך  די 
שברחוב שורר חושך, וחשכת הרחוב יכולה לחדור 
גם לתוך הבית, יש צורך להקדיש השתדלות להאיר 
כששורר  חנוכה  נרות  מדליקים  ולכן  הרחוב.  את 
חושך. ולא די בכך שהאדם ידליק נרות על שולחן 
האכילה או על שולחן הכתיבה, ויפתח את הדלת 
הוא  צריך  אלא  לרחוב,  גם  יתפשט  שהאור  כדי 
להדליק את הנרות אצל הפתח, כלומר, שצריכים 
להקדיש השתדלות להאיר את הרחוב. כמו כן לא 
אלא  הקודמים...  לילות  של  הנרות  מספר  מספיק 

צריכים לילך בעילוי אחר עילוי.

וזהו מה שתובעים אצל כל אחד ואחד מישראל, 
שידע שהוא "שגריר" של הקדוש ברוך הוא לפעול 
את  להאיר  בעולם,  שבחלקו  בגשמיות  וחום  אור 

עצמו וגם את סביבתו.

מהחושך  להתפעל  אין   – גדול  שהחושך  בזמן 
מתוך  לילך  יש  אדרבה,  אלא  ברחוב,  השורר 
מסירת-נפש להאיר את הרחוב, ולהוסיף בכל יום 

יותר ויותר אור.

ואופן הפעולה בזה הוא שאין להסתפק במידת 
בכל  להוסיף  יש  אלא  אתמול,  שהאירו  האור 
שמאירים  בכך  להסתפק  ואין  אור...  תוספת  יום 
יש  אלא  ברחוב  מואר  הבית וממילא יהיה  את 
והגישה  הרחוב.  את  להקדיש השתדלות להאיר 
לפעולה זו צריכה להיות מתוך מסירת-נפש... גם 
אם מסתכלים עליו "בעין עקומה" אין לו להתפעל 
במילוי  נפש  במסירת  להתעסק  אם  כי  מזה, 

השליחות שהטיל עליו הקדוש ברוך הוא.

להיות "שגריר" 
של הקד וש ברוך הוא

(משיחת כ"א כסלו תשי"ג)

התוועדות עם הרבי
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לבחור
בתשובה
אחי יוסף נקלעים 
למצב ביש. שליט 
מצרים מאשים אותם 
בריגול. ברגעים 
הקשים הם מבינים 
כי הצרה הזו נחתה 
עליהם בגלל המעשה 
הנורא שלהם יותר 
מעשרים שנה קודם 
לכן: מכירת אחיהם 
יוסף. באותה שעה 
ראובן רואה לנכון 
ללמד אותם, וגם 
אותנו, איך עושים 
תשובה באמצע 
החיים.
השיחה המלאה – בל קוטי 
שיחות, חלק ל, שיחה שניה 
לפרשת מקץ.

א שמים אנחנו
אנו  מקץ  ובפרשת  יוסף,  מכירת  על  קראנו  וישב  בפרשת 
הגלגל  ואחיו.  יוסף  של  בסיפור  הסופי  השלב  על  קוראים 
המצרית,  האימפריה  לשליט  המשנה  נעשה  יוסף  מתהפך. 
ואילו האחים מגיעים לסיטואציה בה הם נאלצים להשתחוות 

ולהתחנן אליו כעבדים לאדונם.

יוסף מזהה את ֶאחיו, אך אינו מזדהה בפניהם. הוא מחליט 
לבחון את נאמנותם זה לזה ואת אחוות האחים שלהם. לצורך 
אותם  מאשים  הוא  קשה.  לדילמה  אותם  מכניס  הוא  כך, 
בריגול, ומציע להם מוצא: שמעון יישאר במצרים כבן ערובה, 
בנימין,  הקטן  אחיהם  עם  למצרים  ויחזרו  לביתם  ישובו  והם 
כדי להוכיח את גרסתם ואת ניקיון כפיהם. ולא – יוצאו להורג 
עליו  יעליל  הוא  יוסף,  מתכנן  בנימין,  כשיבוא  ריגול.  בעוון 
עלילה וידרוש כעונש לקבל אותו כעבד. המטרה היא לבחון 

את מסירותם של האחים כלפיו.

האחים אובדי עצות. מצד אחד, יעקב לא ישחרר את בנימין 
בליבו  חי  עודנו  יוסף  אובדן  של  הפצע  שכן  מצרימה,  לרדת 
ברירה.  להם  אין  שני,  מצד  אותו.  גם  לאבד  יחשוש  והוא 
שמעון נלקח כבן ערובה, והם חייבים להוכיח לשליט מצרים 

שהם אינם מרגלים.

ואז, כשהם מבינים את גודל התסביך אליו נכנסו, מספרת 
לנו התורה על תגובתם:

ר  ֲאֶשׁ ָאִחינּו,  ַעל  ֲאַנְחנּו  ִמים  ֲאֵשׁ "ֲאָבל  ָאִחיו:  ֶאל  ִאיׁש  אְמרּו  ַוּיֹ
ָאה ֵאֵלינּו  ן ּבָ ָמְענּו, ַעל ּכֵ ִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו, ְולֹא ָשׁ ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ּבְ

את". ָרה ַהּזֹ ַהּצָ

ושתיים  כעשרים  שעשו  הנורא  במעשה  נזכרים  האחים 
שנה קודם לכן. הם נזכרים בזעקות השבר של יוסף, אחיהם 
בן השבע עשרה, המתחנן אליהם בדמעות שלא ימכרו אותו 

כעבד לשיירת הסוחרים שעברה במקום.

האובד  האח  הוא  מולם  שעומד  שמי  יודעים  לא  אולי  הם 
התרגשה  סתם  לא  הזו  שהצרה  בוודאות  יודעים  אך  בעצמו, 
עליהם. הם עומדים כעת בפני מצב בלתי אפשרי. שוב עומדת 
לגורלו  אח  להפקיר  האם  מכל:  הנוראה  הבחירה  בפניהם 
יותר,  עוד  קשה  הדילמה  ולהסתכן.  עליו  לשמור  או  הנורא, 
כי למעשה הם עומדים בפני ברירה אכזרית שאין לה פתרון 
טוב: על מי לוותר. לסכן את שמעון במצרים, או לקרוע את 
בנימין מידי אביהם הזקן. האחים מבינים כי התסביך ש נקלעו 

אליו הוא עונש על מעשיהם, ורגשות חרטה צפים בליבם.

ויכוח ישן
רואה  האחים  בכור  ראובן  נשבר,  האחים  של  ליבם  בעוד 
לנכון לקחת יוזמה ולהטיף להם מוסר. הוא מזכיר להם מה 

עריכה:
הרב דויד אולידורט
הרב ישראל אריה ליב רבינוביץ
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קרה אז, במכירת יוסף.

נזכיר בקצרה את הסיפור: יעקב חיבב במיוחד 
את יוסף, והאחים קינאו בו. חלומות הגדולה שלו 
אביהם  באוזני  עליהם  מעביר  שהוא  והביקורת 

מגבירים את העוינות ביניהם.

אביו,  מבית  הרחק  דותן,  לעמק  מגיע  כשיוסף 
הצאן,  את  הרועים  ֶאחיו  בשלום  לדרוש  כדי 
לנצל  רוצים  האחים  הטרגי.  הסיפור  מתגלגל 
קם  ראובן  אך  מיוסף.  ולהיפטר  ההזדמנות  את 
האחראי. "ַוִּיְשַׁמע  המבוגר  של  קולו  את  ומשמיע 
ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם. ַוּיֹאֶמר: א ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש. ַוּיֹאֶמר 
אֹתֹו  ַהְשִׁליכּו  ָדם,  ִּתְשְּׁפכּו  ַאל  ְראּוֵבן:  ֲאֵלֶהם 
בֹו".  ִּתְשְׁלחּו  ַאל  ְוָיד  ַּבִּמְדָּבר  ֲאֶשׁר  ַהֶּזה  ַהּבֹור  ֶאל 
ראובן מציע חלופה. במקום להרוג את יוסף, רק 
להשליך אותו לבור. הכוונה הנסתרת שלו הייתה 

לחלץ אותו משם מאוחר יותר.

לאחר  ראובן.  של  בקולו  שומעים  האחים 
מוצאים  שוב  האחים  המקום,  את  עוזב  שראובן 
הזדמנות להיפטר מיוסף. הם מוכרים את אחיהם 
חוזר  כשראובן  במקום.  שעוברת  לשיירה  כעבד 
למקום, הוא נחרד לגלות שבהיעדרו יוסף נעלם. 
ב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור ְוִהֵּנה ֵאין יֹוֵסף ַּבּבֹור ַוִּיְקַרע  "ַוָּיׁׁשָ

ֶאת ְּבָגָדיו".

ולא  פיו  את  ראובן  בלם  שנה  ושתיים  עשרים 
הזה,  ברגע  הנורא.  המעשה  על  ֶאחיו  עם  דיבר 
אותו  על  מתחרטים  והאחים  צפים  כשהזיכרונות 
פותח  הוא  שתיקה.  שובר  ראובן  נורא,  מעשה 

מחדש את הפצע ומצליף בהם במילים קשות:

ֲאֵליֶכם  י  ָאַמְרּתִ "ֲהלֹוא  ֵלאֹמר:  ֹאָתם  ְראּוֵבן  ַען  ַוּיַ
מֹו  ּדָ ְוַגם  ם  ַמְעּתֶ ְשׁ ְולֹא  ֶלד.  ַבּיֶ ֶחְטאּו  ּתֶ ַאל  ֵלאֹמר: 

ה ִנְדָרׁש!". ִהּנֵ

"אמרתי  לֶאחיו:  אומר  ראובן  שלנו,  בשפה 
לכם!". "אני הייתי בסדר ואתם התנהגתם בצורה 
אז  לכם  אמרתי  הרי  נוראי.  עוול  וגרמתם  גרועה 
להימנע מלפגוע ביוסף. לא שמעתם בקולי, והנה, 

זו התוצאה!".

מלח על הפצעים
כאשר אנו קוראים את דברי ראובן, נשאלת מיד 
השאלה: נכון שראובן צודק בוויכוח, אך האם הוא 

נ והג כשורה? האם זה הזמן לומר את הדברים?

עומדים  שהשבטים  מאחר  לכאורה, 
על  ומצדיקים  הם  אשמים  כי  ומתוודים 
עתה  לבוא  מקום  מה   – הדין  את  עצמם 

בדברים המוסיפים עוד חטא על חטאם?
צרה  באיזו  נמצא  מישהו  כאשר  ...הרי 
לשבירת  המביאתו  ליצלן  רחמנא  וצוקה 
לזה  גרם  עצמו  שהוא  ולהכרה  הלב 
במעשיו כו' – הנהגה אנושית כו' מחייבת 
ולא  ולנחמו1  לבו  על  לדבר  להשתדל 
בדברים  צערו  על  צער  להוסיף  להיפך, 
המגדילים כובד אשמתו כו'. וכל שכן וקל 
לראובן  המתאימה  הנהגה  שאינה  וחומר 

בכור ישראל, וכלפי אחיו!

ראובן זורה כאן מלח על הפצע הפתוח שעדיין 
שותת דם. האחים מתייסרים בזיכרון החטא, והוא 
מוסר.  בהטפות  עוד  אותם  לייסר  לנכון  מוצא 
כאילו שק האשמה שלהם לא כבד מספיק כשהם 
רואים איזה עונש חמור הם מקבלים בגלל מכירת 
יוסף, הוא יורה בהם עוד חצי ביקורת, מכביד עוד 
היה  לא  האם  הצורבת.  האשמה  נטל  את  יותר 
נכון יותר שראובן הבכור ינחם את האחים ויעודד 
איזו  כזאת?  בעת  שיחריש  לפחות  או  אותם, 
בחטאיו  מתייסר  אדם  לראות  זו,  התנהגות  מין 

ולהוסיף כאב על כאבו?

אצבע  רק  לא  זו  ביקורת.  סתם  לא  שזו  גם  מה 
מאשימה, אלא גם צידוק עצמי. בלשונו של הרבי:

ומהו טעם האריכות: "הלא אמרתי אליכם 
שמעתם",  ולא  בילד  תחטאו  אל  לאמר 
את  להם  להוכיח  בא  כאילו  שנראה 
צדק  שהוא  רואים  הרי  דעכשיו  צדקתו, 
בדבריו והם היו אלה שחטאו (שלא שמעו 

לדבריו)א!
בשעה  אשר  יתכן  כיצד  ביותר:  ותמוה 
אנחנו"  אשמים  "אבל  אומרים:  שאחיו 
ראובן  יבוא  הדין,  את  עליהם  ומצדיקים 
לעומת  עצמו  שבח  הדגשת  של  בטענה 

חטא אחיו כו'?!

1. ראה ויחי נ, כא – בנוגע להנהגת יוסף עם אחיו.

 א. ראה בגוף השיחה הערה 11 שהשאלה מתחזקת לפי ביאור האוה"ח כאן. 
(שהציעו  אחרים  שבביאורים  הקושי   13 הערה  השיחה  בגוף  ראה   ב. 
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לך",  "אמרתי  בו  שמטיחים  אוהב  לא  אחד  אף 
בטח לא במצב רגיש ונוראי כל כך, כשההשלכות 
של הטעות מתבררות והאדם עצמו מבין את גודל 
הטעות שלו ומחפש את הדרך לתקן. זו התנהגות 
חסרת חמלה, להראות שאתה בסדר גמור, בשעה 
מתנהג  ראובן  מדוע  כך.  מובסים  שטעו  שאלה 

במורה כזו?

סיפור על תשובה
נקרא את הבסיס לתשובה בלשונו של הרבי:

ויש לומר נקודת הביאור בזה: 
גם כוונת השבטים באמרם "אבל אשמים 
אנחנו גו'" היתה לא (רק) להצדיק עליהם 
עליהם  באה  הזאת  (שהצרה  הדין  את 

בדין), אלא (בעיקר) אמירת תשובה2.
וראובן, באמרו להם "הלא אמרתי [אליכם 
שמעתם",  ולא  בילד]  תחטאו  אל  לאמר 
התשובה  אופן  את  ולבאר  לחדש  התכוון 

הרצויה הנדרשת מהםב.

התשובה היא שהשיחה הזו בין האחים היא לא 
חרטה  על  סיפור  אלא  ואשמה,  צדק  על  סיפור 
ותשובה. התיאור רווי הרגש על האחים שנזכרים 
גם  וכך  בטעותם,  ומודים  שלהם  הישן  בחטא 
אותנו  מלמדים   – ראובן  של  הנוקבת  האמירה 

שיעור בחזרה בתשובה.

למה הכוונה?

אנשים נוטים לחשוב בטעות ש'חזרה בתשובה' 
משמעותה לגזור את הקוקו ולהסיר את העגילים 
מהאף, ולחבוש כובע או מטפחת. להוציא מהבית 
מכשירים כאלה ואחרים ולהחליף את הפוסטרים 
בתמונות של רבנים. ובאופן כללי, חזרה בתשובה 
מדברת רק לאנשים שנולדו לאורח חיים לא דתי, 

שעושים מפנה מהפכני בחיים שלהם.

לכל  מדברת  בתשובה  שחזרה  היא  האמת  אך 
ואפילו  ומצוות,  תורה  שומר  ליהודי  גם  אחד, 
לאברך שיושב ולומד כל היום. משום שמעבר לכל 
ההתנהגותיים  החיצוניים,  בסממנים  השינויים 

2. ראה גם רד"ק עה"פ כאן.

נפשי  שינוי  היא  בתשובה  חזרה  והחברתיים, 
פנימי.

יש  אחד  לכל  מושלם.  לא  מאיתנו  אחד  אף 
שבין  בדברים  זה  אם  לתקן.  צריך  שהוא  דברים 
על  הקפדה  יותר,  עדין  דיבור   – למקום  אדם 
נתינת  או  במילה,  מילה  המזון  ברכת  או  תפילה 
מעשרות לצדקה באופן מסודר יותר; ואם זה בין 
לסביבה,  יותר  סבלנית  התנהגות   – לחברו  אדם 
הקדשת תשומת לב למשפחה או פתירת סכסוך 
לא  והרגלים  מעשים  יש  אחד  לכל  במחילה.  ישן 
ש'ככה  מרגיש  שהוא  לשנות,  לו  שקשה  טובים 
הוא' וככה זה יישאר. וכשהוא מחליט "די, עד כאן. 
אני עוזב את מה שהיה עד עכשיו ומשנה כיוון" – 

זוהי חזרה בתשובה.

לבוא  יכולה  תשובה'  'לעשות  הזו  ההחלטה 
למשל,  לקרות,  יכול  זה  שונות.  סיבות  ממגוון 
שעוסק  קבוע  שיעור  או  ממושך  לימוד  בעקבות 
בנושא הטעון שיפור אצלנו. זה יכול להיות נסיעה 
לרבי, טיול סליחות בכותל או התוועדות חסידית 
יותר,  ללמוד  לרצות  לנו  וגרמו  אותנו  שסחפו 

להתפלל יותר בכוונה או להדר יותר במצוות.

גם  לקרות  יכולה  בתשובה  לחזור  ההחלטה 
בצומת  עומדים  כשאנו  כך  חיצוני.  טריגר  בגלל 
פתיחת  לקראת  כמו  מכוונת,  ליד  וזקוקים  גורלי 
עסק חדש, לפני החלטה על חתונה, מבחן קריטי 
רוצים  ממש  שאנחנו  תחרות  או  תואר  לקבלת 
מרגישים  אנחנו  האלה  בצמתים  בה.  לזכות 
שמשהו בחיים שלנו צריך להיראות אחרת, שזה 
התזמון הנכון לפתוח דף חדש ולתקן את עצמנו. 
לעזרה  זקוק  שהוא  מרגיש  אדם  האלה  ברגעים 

משמים, והוא מתחזק בתורה ובמצוות.

גם אסונות וצרות הם מחוללי תשובה. לעיתים 
כיפה  לחבוש  שהתחיל  באדם  לזלזל  נוטים  אנו 
התחיל  או  משפחה  קרוב  של  פטירה  בעקבות 
להשתתף בשיעורי תורה בעקבות בעיה רפואית 
לתרום  שמחליט  בעבריין  או  אצלו,  שהתעוררה 
עקבותיו.  על  עלתה  שהמשטרה  לאחר  לצדקה 
אותנטית.  בתשובה  חזרה  שזו  היא  האמת  אך 
לאדם טריגרים שיזעזעו  הוא מזמן  ברוך  הקדוש 

אותו ויגרמו לו לעשות שינוי לטובה בחייו.

שהם  המהלומה  לאחים.  קורה  כזה  משהו 
לחזור  צריכים  שהם  להבין  להם  גורמת  מקבלים 
ספציפי  עוול  איזה  גם  מבינים  והם  בתשובה, 
משנים  הם  יוסף.  מכירת  לתקן:  צריכים  הם 
נורא,  מעשה  עשו  שהם  ומבינים  מחשבתי  כיוון 
באהבה  בכבוד,  לנהוג  ולהבא  מכאן  ומחליטים 

6

המפרשים). 
 ג. ראה בהערה 26 בגוף השיחה למקורות הלכתיים המחזקים את ההנחה 
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ובנאמנות כלפי כל בן משפחה.

ַעל  ֲאַנְחנּו  ֲאֵשִׁמים  "ֲאָבל  אומרים  כשהאחים 
ָאִחינּו, ֲאֶשׁר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו ְוא 
ָשָׁמְענּו, ַעל ֵּכן ָּבָאה ֵאֵלינּו ַהָּצָרה ַהּזֹאת" – הם לא 
רק מקבלים את האשמה. הם גם לוקחים אחריות 
חטאו  שהם  מבינים  הם  התיקון.  את  ומחפשים 

בחטא חמור, ומחליטים: הגיע הזמן להשתנות.

לאחים  גרם  הקשה  שהמצב  רואה  כשראובן 
להתחרט על מכירת יוסף ולהבין שעליהם לתקן 
התנהגותם  את  ולשפר  הזה  הנורא  המעשה  את 
מכאן ולהבא, הוא רואה בזה הזדמנות. מתוך כבוד 
מיד  הוא  וביקורת,  התנגחות  מתוך  לא  ואהבה, 
בצורה  הסיטואציה  את  לנצל  איך  אותם  מלמד 
בא  לא  ראובן  אמיתי.  שינוי  לחולל  כדי  נכונה 
להצדיק  לא  בטח  הפצעים,  על  מלח  להם  לזרות 
את עצמו מול השגיאה שלהם. הוא מדריך אותם 

כיצד לחזור בתשובה – כפי שנפרט מיד.

תשובה חופשית
הדבר הראשון שראובן מלמד את האחים שלו 
שינוי,  לחולל  יכול  מזעזע  חיצוני  שאירוע  הוא 

אבל כדי להטמיע אותו צריך בחירה מבפנים.

נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

האדם  כאשר  היא  לאמיתתה  תשובה 
ולא  ה',  אל  לשוב  עצמו  מצד  מתעורר 
מפני סיבה מבחוץ שהכריחה (או על־כל־

פנים גרמה) שיעשה תשובה...
כיון שענין התשובה הוא עד ש"יעיד עליו 
החטא  לזה  ישוב  שלא  תעלומות  יודע 
חיצונית  סיבה  הייתה  אם  הרי  לעולם"3, 
"שלא  גמור  "בטחון"  כאן  אין  לתשובתו, 

ישוב לזה החטא לעולם"...
ומתוך  ידי  על  אומר  שהאדם  וידוי  דברי 
(כל־ מגלים  אינם  וצוקה,  צרה  של  מצב 
אלא  תשובה,  לעשות  רצונו  פנימיות  כך) 

שהיסורין "מכניעין לבו של אדם"4...
באה  כאשר  דוקא  היא  התשובה  אמיתית 
האדם,  של  החפשית  מבחירתו  כתוצאה 
הרי  שאז  ה',  אל  ולהתקרב  לשוב  שבוחר 
שתשובתו  להאדם,  כולה  מתייחסת  היא 

3. רמב"ם הלכות תשובה פ"ב ה"ב.
וראה  הערל".  לבבם  יכנע  "אז  מא)  כו,  (בחקותי  הכתוב  לשון  ע"ד   .4

בארוכה לקוטי שיחות חכ"ז ע' 209 ואילך.

היא בכוונה לשוב באמת אליו יתברךג.

דיברנו על כך שבמקרים רבים ההחלטה לשוב 
בעיה  יש  אבל  חיצוניים.  מטריגרים  נובעת  ה'  אל 
ההחלטה  שכאשר  היא  הבעיה  כזו.  בתשובה 
בדרך  היא  ייחודית,  חוויה  מתוך  באה  להשתפר 
אמיתי  שינוי  לא  זהו  מעמד.  מחזיקה  לא  כלל 

בחיים, אלא רק גל שחולף.

כולנו מכירים את התופעה של יהודים שלאחר 
פטירת הוריהם מתחילים לפקוד את בית הכנסת, 
ואולי  כיפה  חובשים  תורה,  בשיעור  משתתפים 
האובדן  שבת.  לשמור  יותר  מקפידים  אפילו 
הם  יקיריהם  נשמת  ולכבוד  לזעזוע ,  להם  גורם 
המצב  תקופה  לאחר  אבל  חייהם.  את  משנים 
חוזר לקדמותו. כשהטראומה חולפת, חולפת גם 
הסכנה  כשחולפת  גם  כך  הרוחנית.  ההתעוררות 
עובר  המבחן  כשרגע  נפתרת,  כשהבעיה  או 

בהצלחה או כשהחיים חוזרים למסלולם.

מוטמע  לא  השינוי  למה  קורה?  זה  מדוע 
שלא  משום  לתמיד?  משתנים  לא  וההרגלים 
הייתה כאן בחירה חופשית במובנה העמוק. אותו 
דעך  וכשהגל  התעוררות,  של  גל  על  עלה  יהודי 

הוא חזר למצבו הטבעי.

לשים  עליו  בחיים,  שינוי  לחולל  רוצה  כשאדם 
לב שלא מדובר בהתלהבות או התפרצות רגשית 
של  לחילופין  או  צער  של  רגע  לא  שזה  רגעית, 
חייו  על  לחשוב  עליו  הזמן.  עם  שיחלוף  להט 
מה  עצמו:  את  ולשאול  שלהם,  המשמעות  ועל 
תורה?  יותר  ללמוד  או  יותר  לישון  מעדיף,  אני 
מה אני מעדיף, להיות מקובל ומעודכן או להיות 
חופשי,  ברצון  לבחור,  ואז  שלי?  לערכים  נאמן 
עצמו  עם  יושב  כשאדם  רק  חדשה.  בדרך  ללכת 
וחושב ברצינות כיצד הוא רוצה לראות את חייו, 

זו תשובה אמיתית.

תשובה אמיתית היא עניין של בחירה. אם צרה, 
את  לנו  שעוררו  אלו  הם  חוויה  או  שמחה  אסון, 
הלב – זה לא יחזיק מעמד. כי בסופו של דבר, אלה 
הנסיבות  אלא  אחרת,  בדרך  שבחרנו  אנחנו  לא 
זה  אבל  כפייה,  לא  אמנם  זו  לשם.  אותנו  גלגלו 
הספציפית  הסיטואציה  'אנחנו'.  לגמרי  לא  גם 
דווקא  הוא  האתגר  אבל  חשובה,  אותנו  שניערה 
להתנתק ממנה ומהרגשות שהיא מציפה ולבחור 

7

שבפנים. 
 ד. ראו בגוף השיחה, סעיף ג. 
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חופשי  ורצון  הכרה  מתוך  לה'  ק ירבה  של  בדרך 
"לשוב אליו יתברך".

את התובנה הזו מלמד אותנו הרמב"ם בהלכות 
מפרט  הוא  פרקים  ארבעה  לאורך  תשובה. 
כיצד  כמו  התשובה,  בהליך  ופרטים  יסודות 
מפייסים  ואיך  חטא ,  על  מה'  סליחה  מבקשים 
חבר שפגענו בו. ואז, בפרק החמישי, הוא כביכול 
לנושא  רחבה  יריעה  ומקדיש  אחר  לנושא  סוטה 
מלמד  הרמב"ם  האדם.  של  החופשית  הבחירה 
יסוד  הוא  החופשית  הבחירה  שע יקרון  אותנו 
לעשות  אם  בחירה  חופש  יש  אדם  לכל  ביהדות: 
בכך  ההכרה  חייו.  את  לחיות  וכיצד  רע  או  טוב 
והופכת  למעשינו  האחריות  את  עלינו  מטילה 
גומר  שהוא  לאחר  וראויים.  אותם  למשמעותיים 
לבאר את נושא הבחירה החופשית, חוזר הרמב"ם 
ְנתּוָנה  ָאָדם  ָּכל  ּוְרׁשּות  "הֹוִאיל  התשובה:  לנושא 
ְּתׁשּוָבה  ַלֲעׂשֹות  ָאָדם  ִיְשַּׁתֵּדל   – ֶשֵּׁבַאְרנּו  ְּכמֹו  לֹו, 

ְוִלְנעֹר ַּכָּפיו ֵמֲחָטָאיו".

תמריץ  היא  החופשית  הבחירה  בפשטותד, 
הוא  בידיו,  שהבחירה  יודע  כשאדם  לתשובה. 
בכל  חייו  דרך  את  לשנות  מסוגל  שהוא  מבין 
יותר.  ומהותי  עמוק  הדברים  בין  הקשר  אך  עת. 
העובדה שיש לנו בחירה חופשית נותנת לנו את 
אם  באמת.  אותנו  שתשנה  תשובה  לעשות  הכוח 
היכולת  את  לו  שיש  אומר  זה  בחירה,  יש  לאדם 
להתרומם מעל הסיטואציה הספציפית ומהחוויה 
את  לעשות  ומתוכו  מעצמו  ולבחור  העכשווית 
במובן  חופשית  בחירה  זוהי  לעשות.  שנכון  מה 
העמוק ביותר שלה: כשאדם עומד בצומת דרכים 
והוא יכול לפנות לאן שיבחר, ובהחלטה חופשית 

הוא בוחר בכיוון הנכון.

את  ראובן  מלמד  בתשובה  הזה  השיעור  את 
האחים. נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

אנחנו"  אשמים  "אבל  השבטים  אמירת 
והתוודות  תשובה  של  ענין  אמנם  היא 
תוצאה  היא  זו  תשובתם  אבל  חטא,  על 
שמשמע  (כפי  עליהםה  שבאה  מהצרה 
גו'  אנחנו  "אשמים  דבריהם  מהמשך  גם 
ואין  הזאת"),  הצרה  אלינו  באה  כן  על 

שרוצה  הוכחה  כזו  תשובה  בהתעוררות 
תשובה ולשוב מחטאיו מבחירתו  לעשות 

החפשית...
תשובה  של  דרכה  לימדם   .  . [ו]ראובן 
שסיבתה  תשובה  אשר  והיינו,  אמיתיתו. 
התשובה  אינה  עליהם  שבאה  הצרה  היא 
ענין  אמיתית  זה  שאין  ופשיטא  הנדרשת, 
התשובה, אלא עליהם לזכור ולהכיר במה 
שאמר להם (ראובן) כל הזמן: "אל תחטאו 
בילד ולא שמעתם", כלומר, עליהם לחזור 
החטא  (גודל)  עצם  מחמת  בתשובה 

שהסביר להם אז.

בתשובה.  לחזור  הזמן  הגיע  כי  מבינים  האחים 
הנורא  המעשה  את  לתקן  נכונות  מביעים  הם 
מבחין  ראובן  אך  ולהשתנות.  יוסף  מכירת  של 
הוא  בתשובה.  לחזור  הזה  ברצון  מהותית  בבעיה 
מדובר  שלא  ומבין  רגשי  בזעזוע  שמדובר  רואה 
הוא  ֶאחיו.  של  בליבותיהם  וקבוע  אמיתי  בשינוי 
של  תוצאה  שהיא  תשובה  שתשובה-בגלל,  יודע 

נסיבות, היא לא תשובה שלמה.

את  לנצל  ורצון  לֶאחיו  אמיתית  אהבה  מתוך 
הרגע הזה של גילוי הלב לתשובה כנה ואמיתית, 
ֲאֵליֶכם  ָאַמְרִּתי  "ֲהלֹוא  ואומר:  להם  קורא  ראובן 
ֵלאמֹר: ַאל ֶּתֶחְטאּו ַבֶּיֶלד, ְוא ְשַׁמְעֶּתם!". במילים 
את  רגע  עזבו  להם:  לומר  מבקש  הוא  אחרות, 
בגלל  תיקון  תבקשו  אל  הנוכחית.  הסיטואציה 
הפלונטר שהסתבכתם בו. עליכם לחזור בתשובה 
בלי קשר למה שקורה עכשיו. תעשו תשובה בגלל 
מה שהיה אז, בגלל השגיאה שלכם עצמה. תתקנו 
את החטא, לא את התוצאות שהוא הפיל עליכם. 
זה יוכיח שאתם מחפשים את הדרך לתקן גם בלי 
לחץ חיצוני, אלא מתוך הכרה בטעות ומתוך רצון 

חופשי לחזור אל ה'.

חשובה  עסקים  פגישת  קבע  אחד  יהודי 
ארוכה  שעה  הסתובב  הוא  אביב.  תל  בלב 
כדי לחפש חניה, אך בשום אופן לא מצא. 
הדקות חלפו במהירות, והוא עמד להחמיץ 

את הפגישה.

ואמר:  הוא  ברוך  הקדוש  אל  פנה  לו  בצר 
לי  חשובה  הזו  הפגישה  עולם,  של  "ריבונו 
שלא  מבטיח  אני  חניה,  אמצא  אם  מא וד. 
מבטיח  אני  התפילה.  בזמן  יותר  לדבר 
של  לקריאה  ולא  ללימוד  השבת  את  לנצל 

 ה. ואף שהשבטים התחרטו על מכירת יוסף עוד קודם לכן (ראה פרש"י 
חרטה  זו  שאין  באריכות,   24 הערה  השיחה  בגוף  ראה  ג),  מב,  פרשתינו 

של תשובה. 
את  לבאר  ניתן  שבפנים  הביאור  פי  שעל   28 הערה  השיחה  בגוף  ראה   ו. 

דברי המדרש (ב"ר פפ"ד, יט) שלכאורה תמוה. 
המדרש  מדברי  בפנים  למבואר  סימוכין   29 הערה  השיחה  בגוף  ראה   ז. 
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עיתונים. אני גם מבטיח להשפיע על יהודי 
בשבוע.  פעם  לפחות  תפילין,  להניח  נוסף 

רק תסדר לי חניה!".

והנה, למרבה הפתעתו, בדיוק כשסיים את 
יוצא  רכב  רואה  הוא  החרישית,  תפילתו 
נועדה  בו  המקום  מול  בדיוק  חניה  ומפנה 

הפגישה.

האיש מיהר לתפוס את החניה שהתפנתה, 
תוך שהוא פונה אל בורא עולם ואומר לו: 
"אתה יודע מה? לא צריך, הסתדרתי כבר"...

אשמנו, בגדנו
שלו  האחים  את  מלמד  שראובן  מה  כל  לא  זה 
על תשובה. הוא רוצה לומר להם עוד דבר, חשוב 
לא פחות. הוא רוצה ללמד אותם על הכרה בטעות 

ולקיחת אחריות.
נקרא את הדברים בלשונו של הרבי:

וכו'  ואמתלא  תירוץ  לאדם  שיש  זמן  כל 
לתלות בהם (סיבת) חטאו,

בזה  אשם  שהוא  מכיר  אם  ואפילו 
אחרים  גורמים  גם  שהיו  שחושב  אלא 
שהשפיעו והביאו אותו (במקצת) שיחטא 
מצב  מחמת  או  בכלל,  סביבתו  מצד  (אם 
או סיבה פרטית שאירע לו, ולכן לא היה 

יכול להנצל מהחטא, וכיוצא בזה) –
אמיתית,  תשובה  האדם  של  תשובתו  אין 
באמת  ה'  אל  ולשוב  ִרְשׁעֹו  לעזוב  שירצה 
הכרה  אצלו  שאין  מאחר  שלם,  ובלב 
ומרצונו  מדעתו  שהוא  בחטאוז,  ברורה 

עזב את ה'.
ברורה  הכרה  אצלו  ישנה  כאשר  ורק 
בתשובה  באמת  לחזור  יכול  אזי  בחטאו, 
סיבות  היו  אם  גם  כי   – רשעו...  ולעזוב 
ניתנו  אז  שגם  כיון  הרי  להחטא,  וגורמים 
לו הכחות להתגבר על הסיבות והמניעות, 
מדעתו  היא  הרעות  עשיית  סוף־סוף  הרי 

ומבחירתוח.

חופשי  רצון  מתוך  נעשית  התשובה  כאשר  גם 
ומנותק מלחצים, אין ביטוח שהיא תחזיק מעמד. 
היא בוודאי תהיה עקבית ומוטמעת יותר, אבל מי 
אמר שהיא תחזיק מעמד מול לחץ הפוך? המצב 
מתגלגל,  אדם  החיים  במהלך  להשתנות.  עלול 
אחרת,  בעבודה  אחרת,  בעיר  עצמו  את  מוצא 
במצב כספי אחר – ואז פועלים עליו לחצים לכיוון 
ההפוך. מה יחזיק אותו אז? מה יגרום לו לדבוק 
מושכים  כשהחיים  אימץ,  שהוא  בדרך  בנאמנות 

אותו בחזרה אחורה?

התשובה היא: לקיחת אחריות. ולקיחת אחריות 
עוול,  שעשינו  בכך  להכיר  בהכרח  דורשת 
בלי  תירוצים,  בלי  בגדנו".  ש"אשמנו  שחטאנו, 
בסדר,  לא  הייתי  אשמים.  לחפש  ובלי  גמגומים 

עכשיו אני רוצה לשוב אל ה'. ככה פשוט.

ההתנהגות  על  תירוצים  לאדם  יש  עוד  כל 
להשתחרר  יוכל  באמת  לא  הוא  שלו,  הקודמת 
הוא  אם  אפילו  מעמד.  שיחזיק  שינוי  ולעשות 
אלף  לו  יש  זאת  שלצד  אלא  שלו  בחטא  מכיר 
יהיה  לא  השינוי  שקרה,  למה  תירוצים  ואחד 
אמיתי. כל עוד הוא חושב או אומר: "עשיתי את 
אומר  הוא  אם  תעבוד.  לא  התשובה  בגלל...",  זה 
במשבר  "הייתי  רעה",  בחברה  "הייתי  לעצמו: 
רגשי", "הייתי במצוקה כלכלית", ולכן עשיתי את 
היה  הזה  הספציפי  "המקרה  או:  שעשיתי;  מה 
אחרת"  לנהוג  יכולתי  "לא  עבורי",  אפשרי  בלתי 
– זו לא תשובה אמיתית, משום שאין כאן קבלת 
"אם  לעצמו:  אומר  למעשה  הוא  מלאה.  אחריות 
הנסיבות יחזרו, אני לא בטוח שאוכל לעמוד בזה 
אם  אז".  שקיבלתי  ממה  אחרת  החלטה  ולקבל 
לסביבה  דירה  אעבור  אם  לחובות,  שוב  אכנס 

אחרת, מי יודע אם אצליח לא לחטוא שוב.

כשאדם חוזר בתשובה, הוא לא יכול להתעלם 
שהתשובה  כדי  לכן,  קשיים.  לו  יהיו  שעוד  מכך 
להכרה  להגיע  עליו  קיום,  וברת  אמיתית  תהיה 
שאין מי שאחראי למעשיו מלבדו. הוא חייב להיות 
שהוא  לכך  שהסיבה  הזו,  היסוד  לעובדת  מודע 
חטא בעבר הייתה אך ורק הבחירה שלו. כשאדם 
אשמים  לחפש  מפסיק  הוא  הזו,  לתובנה  מגיע 
ומפנה את האצבע לעצמו. רק כך הוא יכול להיות 
בטוח שגם בסיבוב הבא הוא יקבל את ההחלטה 
ולא  מהאחריות  יברח  לא  הוא  אז  גם  כי  הנכונה, 
את  לעשות  לו  שגרמו  חיצוניות  סיבות  יחפש 
השגיאה. בכך הוא יוכיח שהתשובה שהוא עשה 

היא תהליך אמיתי של שינוי שהתחולל בו.

בחירה  של  יסודי  ע יקרון  מאותו  נובע  זה  גם 

(תהלים, מזמור ק), ומדברי העקרים מאמר ד' פכ"ו. 
את  ומשלים  מתאים  שבפנים  שהביאור   30 הערה  השיחה  בגוף  ראה   ח. 

המבואר במקורות הלכתיים נוספים. 
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חופשית. הידיעה הברורה שה' נתן לי את החופש 
בחרתי  אז  האחריות.  את  עליי  מטילה  לבחור, 
בחירה שגויה, וכעת אני בוחר לתקן אותה ובוחר 
בטוב. בדיוק כמו שלא הנסיבות הן אלו שהרחיקו 
אותי מה', כך לא הן אלה שיקרבו אותי. העבירה 

היא רק שלי, וכך גם התשובה היא רק שלי.

וזה השיעור השני שמלמד ראובן את האחים:

וזהו גם ביאור דברי ראובן "הלוא אמרתי 
ולא  בילד  תחטאו  אל  לאמר:  אליכם 

שמעתם":
תשובה  לעשות  שעליהם  זה  על  נוסף 
שבאה  הזאת  הצרה  מפני  ולא  מעצמם 
צריכה  שהתשובה  זאת,  עוד  הרי  עליהם, 
להיות מתוך הכרה ברורה, ש(גם) החטא 
אליכם  "אמרתי  ומרצונם,  מדעתם  היה 

לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם".

בסדר.  לא  התנהגו  שהם  בכך  הכירו  האחים 
הוא  מספיק.  לא  שזה  אותם  מלמד  ראובן  אבל 
התחלה  וזו  ששגיתם,  מבינים  אתם  להם:  אומר 
בכל  השגיאה  את  תולים  עדיין  אתם  אבל  טובה, 
מיני סיבות. "ראינו צרת נפשו, ולא שמענו", אתם 
אתם  האם  זה?  את  עשיתם  למה  אבל  אומרים. 
או  חברתי  מלחץ  נבע  לא  שזה  להודות  מוכנים 
ממצוקה רגשית, אלא מהחלטה ובחירה שלכם? 
– תיזכרו מה קרה אז. בזמן אמת עמדתי והתרעתי 
אבל  ביוסף,  לפגוע  שאסור  חטא,  שזה  בפניכם 
ֲאֵליֶכם  ָאַמְרִּתי  "ֲהלֹוא  להקשיב.  לא  בחרתם  אתם 
רק  ְשַׁמְעֶּתם".  ְוא  ַבֶּיֶלד,  ֶּתֶחְטאּו  ַאל  ֵלאמֹר: 
על  המלאה  האחריות  את  תקבלו  בזה,  כשתכירו 
לתשובה  הדלת  בפניכם  ותיפתח  שעשיתם  מה 

אמיתית.

ראובן איננו מייסר את אחיו. הוא מחנך אותם. 
לא  הזה.  לרגע  חיכה  הוא  שנה  ושתיים  עשרים 
ולהטיח  הלב  על  לו  שיש  מה  את  לפרוק  כדי 
בהם "אמרתי לכם", לא כדי לזרות להם מלח על 
באהבתו  הנכון.  הוא  ההיפך  חלילה.  הפצעים, 
ההשתוקקות  את  מנצל  הוא  לֶאחיו,  הגדולה 
זה  את  לעשות  איך  אותם  ומדריך  לתקן,  שלהם 

נכון.

שינוי  התורה:  אותנו  מלמדת  ראובן  של  בקולו 
 – לה'  התקרבות  של  ורוחני  נפשי  שינוי  אמיתי, 

יכול לקרות רק כשנקבל את מלוא האחריות, רק 
בידיעה ברורה שאני לבדי אחראי למעשיי. אני זה 

שלא הייתי בסדר ואני זה שאתקן , בעזרת ה'.

גאון  בספרד  חי  שנה  מאות  כשבע  לפני 
רבי  ושמו  הקבלה,  בתורת  ומפורסם  גדול 

משה בן שם טוב ליאון.

פגש  תשובה,  ימי  עשרת  מימי  באחד 
מא וד  רחוק  שהיה  יהודי  ברחוב  אותו 
מדרך המצוות, ובנימה של לעג פנה אליו: 
וחוטא  לפושע  גם  להועיל  יכולה  "תשובה 

כמוני?".

התשובה,  בפני  ומעכב  המונע  דבר  "אין 
כשחושבים ומחליטים עליה ברצינות", ענה 
רבי משה, והוסיף: "אולם בקשר אליך, רק 
המוות יוכל לפדותך מהעבירות. אם תקבל 
עוונותיך,  על  כפרה  בתור  למות  עצמך  על 
תתקבל תשובתך במרום ואף תזכה לשבת 

במחיצתי בגן עדן".

הם  הדברים.  לשמע  נדהם  יהודי  אותו 
פנימי  תהליך  של  ובסופו  לליבו  חלחלו 
לרבי  ואמר  המדרש  לבית  בא  הוא  שעבר 
משה כי הוא מוכן לעשות תשובה, ואפילו 

למות, כדי שיתכפרו עוונותיו.

ספסל  על  התשובה  בעל  את  הרב  הושיב 
להתיך  לתלמידיו  והורה  המדרש,  בבית 
בעל  של  עיניו  את  קשר  הוא  עופרת.  גליל 
התשובה במטפחת והורה לו לומר וידוי על 
הנוזל  גרונו  תוך  אל  יישפך  טרם  עוונותיו, 

הרותח והוא ישיב את נשמתו.

לאחר שגמר אותו יהודי לומר את הווידוי, 
הורה לו הרב: "פתח פיך ובלע!".

לא  אולם  ובלע...  פיו  את  פתח  היהודי 
עופרת רותחת יצק לו רבי משה לתוך הפה, 

אלא כפית של דבש.

פרץ היהודי בדמעות שליש: "רבי משה, מה 
עוללת לי? האם כל זה היה כדי להתל בי?".

בשמים  היושב  תירא.  "אל  הרב:  לו  ענה 
ראה את גודל החרטה על מעשיך והנכונות 
שלך לשוב בתשובה, וקיבל את תשובתך".
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בנוגע להוראות חנו כה, הרי בפשטות יש בזה שני ענינים: א) חנוכת בית 
המקדש והמזבח. ב) מלשון חינוך... זאת אומרת, שכמו שהיה פינוי וטיהור 
וחינוך [חנוכת] בית המקדש, כן צריך להיות בכל אחד ואחד מישראל, שהוא 
פנימי  וניקוי  חינוך  של  עניין  להיות  צריך  בו  שגם  לה'  ומקדש  משכן  כן  גם 

ורוחני.

ו"אפילו  עצמו,  את  לחנך  אחד  כל  שצריך  החינוך  עם  ביחד  אשר  ומובן 
האדם  שעל  כיון  התורה",  את  יודעים  כולנו  נבונים  כולנו  חכמים,  כולנו 
להוסיף בנר  מצוה  ותורה אור מיום ליום – הוא צריך לעסוק במיוחד בנושא
חינוך הבנים והבנות, ועוד ביתר הדגשה מאשר חינוך עצמו, שחוב זה מוטל 
ביחוד על ההורים, וחינוך זה צריך להיות כמו שאומר הפסוק "חנוך לנער על 

פי דרכו", היינו באופן שיהיה מובן ומתקבל על הנער.

לַקֵשר  היא  לילדים  בנתינתם  שהכוונה  מעות חנוכה,  לענין  ומכאן 
הוראות חנוכה בלימוד שיש ללמוד ממעות, אפילו בהתבוננות קלה. כי מצד 
אחד הרי יש למעות כוח גדול, שמי שיש לו הרבה מעות הוא עשיר, ואפילו 
שהוא  כמו  הכסף  הרי  השני,  ומצד  ורש.  עני  הוא  לו  שאין  ומי  גדול,  עשיר 
לעצמו אינו אף אחד משלושת צרכי האדם הבסיסיים: מזון , לבוש ובית, אלא 
שבו ועל ידו אפשר לקנות כל צרכי האדם, ולא עוד [ולא רק זה אלא] שבו 
ועל ידו יכול לקיים מצוות הצדקה וגמילות חסדים וכמה מצוות, מה שאין 

כן אם הכסף יהיה מונח בקופסה ללא ניצול וללא תועלת.

שידע  באופן  לו  להסביר  הוא  הילדים  בחינוך  העיקריות  הנקודות  אחת 
ויזכור תמיד אשר השם יתברך נתן לו "הון תעצומות" - כוחות כבירים בשכל 
היינו  במילואם,  אותם  לנצל  שצריך  אלא  בפועל,  ובמעשה  שבלב  ובמדות 
אותן לנצל  שבלב  במדות  זה  דרך  ועל  התורה...  בלימוד  השכל  כח  שינצל 
לאהוב את ה' ואת התורה ואת כל יהודי וכל הדברים הראויים לאהוב אותם, 
ולירא ולברוח מכל הדברים שיש לברוח מהם, שלכן [בשביל זה] צריך ללמוד 

בהתמדה ושקידה ומשמעת לדעת את הטוב ואת המעשה אשר יעשה.

לו  שאין  מי  בגשמיות,  שהרי  גשמי.  לכסף  בנוגע  שהוא  כמו  לא  הוא  ואז 
הוא עני, אבל ברוחניות יכול כל אחד להיות עשיר, ובלבד שינצל את הכוחות 
אלא  יצליח].  יתאמץ,  [שאם  ומצאת"  "יגעת  הוא  מובטח  שהרי  לו,  שניתנו 
דבר  ואין  לך  וברצונו,  בו  אלא  תלוי  הדבר  ואין  הבחירה,  לו  ניתנה  שבזה 

העומד בפני הרצון.

וכשמסבירים כל זה לילד באותיות [מילים] המתאימות ובדברים היוצ אים מן 
הלב, ועוד ועיקר: מראים לו דוגמא חיה להתנהגות כזו כפי שהוסבר, אז מאיר  
עיני שניהם ה' - שגם הנותן מעות חנוכה וגם המקבל אותם מוסיפין והולכים 
[דוגמה  שנעשית מופת  לרבים  ועד  אל חיל,   מחיל  אור,  ותורה  מצוה  בנר 

לסביבה כולה].

מכתב מבואר
לפנינו מכתב 

מנר שמיני של 
חנוכה תשל"ג. 

המכתב הוא 
תשובה ליהודי 

ששאל "מה 
העניין" במנהג 

לתת לילדים דמי 
חנוכה. הרבי 
מסביר שזהו 

מנהג שהרעיון 
שלו הוא חינוכי, 

כשהכסף 
הוא אמצעי 

להמחשה של 
אחת התובנות 

החשובות 
ביותר שהורים 

צריכים להנחיל 
לילדיהם: הכסף 

הוא אמצעי 
להשיג כל דבר, 

ומשמעות העניין 
בתחום החינוכי 

היא להראות 
לילדים שהם 

יכולים "להיות 
עשירים" – 

שאם רק ינצלו 
את הכוחות 

שהקדוש ברוך 
הוא העניק 

להם, הם יגיעו 
להישגים 
עצומים.

ברוחניות – כל 
אחד יכול
להיות עשיר
(אגרות קודש, כרך כח, אגרת י'תרלד)

הביאור מופיע
בגופן כזה. 

מילים שעוזרות 
לשטף הקריאה 

הכנסנו ללא 
סוגריים, מילים 

שמבארות 
מושגים או 

מילים - 
מופיעות בתוך 

סוגריים.
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מוקדש לע"נ הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה
ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

21

הדלקת נרות שבת (ז)
שבת,  נרות  הדלקת  במצוות 
הבית1.  את  להאיר  חז"ל  ציוו 
הבית'  'בעל  הוא  שהבעל  היות 
המחויב לדאוג לכל ענייני הבית, 
בעצם  מוטלת  ההדלקה  מצוות 

על הבעל ולא על האישה2.

לכן:

לכבוד  כאשר  בעבר,  א. 
חלקי  כל  את  מאירים  היו  שבת 
יכשלו  שלא  כדי  בנרות,  הבית 
השלווה  ותיפגע  בחפצים  בו 
שהדליק  זה  היה  הבעל3   - בבית 
הבית.  חדרי  בשאר  הנרות  את 
מוטלת  הבעל  על  בימינו,  גם 
התאורה  את  להדליק  האחריות 
החשמלית לפני שבת בכל חלקי 

הבית, מאותה סיבה4.

העומדים  הנרות  הדלקת  ב. 
ידי  על  השבת  שולחן  על 
בשליחות6  נעשית  האישה5, 
הנרות  את  להדליק  הבעל 
מוטלת  שהמצווה  כיון  במקומו, 

בעצם על הבעל. 

להדליק  שהמצווה  היות  ג. 
שולחן  על  העומדים  הנרות  את 
על  בעצם  מוטלת  השבת 
הזקן7  אדמו"ר  פוסק  הבעל, 
שותף  יהיה  שהבעל  ש"טוב" 
בעצמו לפחות בהכנת נרות אלו 
ביטוי  לידי  יבואו  כך  להדלקה. 
הבעל  של  והאחריות  הקשר 
שעל  הנרות  הדלקת  כלפי  גם 

דלוק  נר  בבתיהם  להיות  "חייבים  רסג,ה:   .1
בשבת".

2. סי' רסג קונטרס אחרון סק"ב. 
3. רסג,ה. שם,ט.

4. ראה במדורנו זה בגיליון 1474. 
5. מב' הסיבות המובאות בסי' רסג,ה ע"ש. 

6. קונטרס אחרון שם. 
7. שם.

השולחן.

מהי  חב"ד,  מנהג  לפי  ובכן, 
לעשות  צריך  שהבעל  ההכנה 

בנרות השבת?

איזו הכנה
על הבעל לעשות?

את  מביא  הזקן8  אדמו"ר 
הפתילה  את  "להבהב"  המנהג 
לפני ההדלקה – כלומר, להדליק 
ולכבות אותה מיד – כדי שהאש 
בשעת  בפתילה  היטב  תיתפס 
יפה  ש"מנהג  ומציין  ההדלקה, 

הוא".

הבעל  של  ההכנה  זוהי  האם 
בנרות השבת?

שאת  פוסקים9  שאכן  יש 
הבהוב הפתילה יעשה הבעל. אך 
משמע  הזקן10  אדמו"ר  מלשון 
שהנשים  מנהג  הוא  שההבהוב 
נהגו בו מצד עצמן, מפני חביבות 
ש"מן  למרות  בעיניהן,  המצווה 
הפתילה"  להבהב  צריך  אין  הדין 
כלל11. ולכן אי אפשר להטיל על 
שהרי  הנרות,  את  להבהב  הבעל 
בכלל  להבהב  צורך  אין  הדין  מן 
בו  נהגו  שנשים  מנהג  רק  וזהו 

מצד עצמן.

לא  מנהגנו12,  לפי  ועוד:  זאת 
השבת  נרות  את  כלל  מהבהבים 
הגברים  לא   – ההדלקה  לפני 
ולא הנשים. יתכן שהדבר קשור 

8. רסד,יד.
9. משנ"ב סי' רסד סקכ"ח. 

10. רסד,יד. 
11. לשון אדה"ז שם. 

12. 'רשימות' חוברת קנו ע' 9.

מוגש ע"י רבני קהילות אנ"שהלכה עם טעם

הכנת 
הנרות 
להדלקה, 
ומי ידליק 
במקרה 
שהאישה 
לא נמצאת 
בבית

הלכות ומנהגי חב"ד בתחומי החיים היומיומיים, עם טעמיהם ההלכתיים

הגה"ח הרב מאיר אשכנזי
מרא דאתרא ואב"ד כפר חב"ד
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של  בנרות  דווקא  שבת  נרות  להדליק  למנהגנו13 
האש  ימינו  של  החלב  ובנרות  בשמן,  ולא  חלב 
כדי  הנרות  את  להבהב  צורך  ואין  היטב  נתפסת 

שהאש תיתפס היטב.

הנרות?  בהדלקת  הבעל  של  ההכנה  כן  מהי 
במשהו יסייע  שהבעל  מספיק  הרבי14,  לדברי 
כגון  פנים",  כל  על  סמלי  "באופן  הנרות:  להכנת 
את  שיביא  או  הגפרורים,  את  לשולחן  שיביא 

הנרות על מנת שיסדרו אותם להדלקה.

ביטוי  לידי  יבואו  זו,  סמלית  בשותפות  גם 
הקשר והאחריות של הבעל להדלקת הנרות שעל 

השולחן.

כאשר האישה לא בבית
נרות  הדלקת  בדיני  המצויות  השאלות  אחת 
לא  שהאישה  במקרה  לנהוג  יש  כיצד  היא  שבת 
נמצאת בבית בשבת, ויש בבית ילדה מעל גיל בת 
מצווה המדליקה נרות. האם ניתן לצאת ידי חובת 
הדלקת הנרות של הבית בהדלקה של הבת15, או 
שהבעל צריך להדליק בעצמו את הנרות של הבית 

(בנוסף לנרות שמדליקה הבת)?

חז"ל  מדוע  בשאלה  תלויה  התשובה  פניו,  על 
מהבעל  בפועל  הנרות  הדלקת  את  העבירו 

לאישה16:

מצויות  שהנשים  מפני  הוא  הראשון  הטעם 
בבית ועוסקות בצרכי הבית. לפי הטעם הזה, בת 
גדולה תדליק את הנרות של הבית במקום אימה, 
מפני שהיא גם זו שעוסקת בצרכי הבית במקומה.

ידי  על  הנרות  שהדלקת  הוא  השני  הטעם 
של  הדעת  עץ  חטא  את  לתקן  נועדה  האישה 
של  למיתתו  גרמה  חווה   – בעלה  כלפי  האישה 
העולם,  של  נרו  את  וכיבתה  הראשון  אדם  בעלה 
את  ולהאיר  הנרות  את  כעת  להדליק  עליה  ולכן 

הבית לבעלה.

ולא  לאשתו,  איש  בין  רק  מתאים  הזה  הטעם 
קשור לבת כלפי אביה. לפי זה, כאשר האישה לא 

13. לקו"ש חכ"א ע' 382.
14. ראה שולחן מנחם ח"ב ע' מד-מה ובהע'.

15. שבין כך מדליקה את הנר שלה, והיא יכולה להדליק נרות נוספים כפי 
שהאימא רגילה להדליק.

16. שהובאו בשו"ע אדה"ז רסג,ה.

הנרות  את  להדליק  יצטרך  הבעל  בבית,  נמצאת 
של הבית ולא ניתן יהיה לצאת ידי חובה בהדלקה 

של הבת.

בכל  שהזכרנו,  הזקן  אדמו"ר  שיטת  שלפי  אלא 
מקרה החובה על הבעל. משום שמצוות ההדלקה 
ההדלקה  ומצוות  הבית  את  להאיר  היא  ביסודה 
מוטלת על הבעל כי הוא בעל הבית, ושני הטעמים 
מדוע  מסבירים  רק  מדליקה  שהאישה  לכך 
במקומו  בפועל,  להדליק  האישה  את  מינו  חז"ל 

ובשליחותו של הבעל.
האישה מינו  ומכיוון שבשורה התחתונה רק את
חז"ל להדליק את הנרות במקום הבעל ובשליחותו, 
כשהיא איננה – הבעל הוא זה שצריך להדליק, כי 
המצווה היא שלו. כשם שברור שחז"ל לא מינו את 
עוזרת הבית להדליק את הנרות של הבית במקום 
בעל הבית, גם כאשר היא זו שעוסקת בצרכי הבית 
במקום האישה, כך הם לא מינו את הבת להדליק 

במקום אביה.

על כן, למעשה: כאשר האישה לא נמצאת בבית, 
על הבעל להדליק את הנרות של הבית, גם אם יש 

בת גדולה בבית שמדליקה נרות שבת בעצמה17.

שבת  ולקבל  ההדלקה  על  לברך  הבעל  על 
של  הנרות  את  להדליק  שעליו  ומובן  בהדלקה. 
הבית רק אחרי שהבנות ידליקו את הנרות שלהן, 
הבית  נרות  את  מדליקה  שהאישה  שנוהגים  כפי 

אחרי כולן18.

בת נשואה או כלה
ובאה  בבית,  נמצאת  לא  שהאישה  במקרה 
בוודאי  כלה,  או  נשואה  בת  בבית  להתארח 
חובת  את  תפטור  לא  הנשואה  הבת  שהדלקת 
נרות  להדליק  יהיה  האבא  ועל  בבית,  ההדלקה 

בעצמו כדי לצאת ידי חובתו להאיר את ביתו.

צריכות  הכלה  או  הנשואה  שהבת  משום  זאת 
מצד  עליהן  שיש  המצווה  בגלל  נרות  להדליק 
בית  להן  שיש  מפני  שבת,  נרות  להדליק  עצמן 
את  לפטור  יכולה  אינה  זו  הדלקה  לכן,  משלהן. 

הבעל מחיובו להאיר את ביתו שלו.

17. חובה להדליק נרות בבית, למרות שהאישה מדליקה נרות במקום בו 
היא נמצאת, שהרי המצווה היא להאיר את הבית , כבפנים. 

18. ראה שולחן מנחם ח"ב ע' ס.
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שניים מקרא ואחד תרגום
מוקדש לע"נ הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת. 20



לחיות עם הזמן

זמני השבוע

לוח ללימוד הרמב"ם

זמני הדלקת הנרות
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
16:0017:2016:2117:2116:0917:1916:2317:23מקץ - חנוכה

16:0517:2416:2617:2616:1317:2316:2817:27ויגש

כ"ט בכסלו ה'תשפ"ג – ו' בטבת ה'תשפ"ג

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' מלוה ולוה.. בפרקים אלו. הל' שאר אבות הטומאות פרק ו-ח.כ"ט בכסלוו'
מ"ע צז.פרק טו.

מ"ע צז.פרק טז.פרק ט-יא.ל' בכסלוש"ק
מ"ע קה.פרק יז.פרק יב-יד.א' בטבתא'
מ"ע קה.פרק יח.פרק טו-יז.ב' בטבתב'
מ"ע צח.פרק יט.פרק יח-כ.ג' בטבתג'

הל' טומאת אוכלין.. בפרקים אלו. פרק ד' בטבתד'
מ"ע צח.פרק כ.א-ג.

מ"ע צח.פרק כא.פרק ד-ו.ה' בטבתה'
מ"ע צח.פרק כב.פרק ז-ט.ו' בטבתו'

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 

והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים

120 ד' 
לפני 

הזריחה

72 ד'
לפני 

הזריחה
4.325.215.436.469.0711.4012.104.40.95.08ו', כ"ט בכסלו

4.335.215.436.469.0711.4012.104.41.55.08ש"ק, ל' בכסלו
4.335.215.446.479.0811.4112.114.41.95.09א', א' בטבת
4.345.225.446.479.0811.4112.114.42.65.09ב', ב' בטבת
4.345.225.456.489.0911.4212.124.43.25.10ג', ג' בטבת
4.345.235.456.489.0911.4212.124.43.85.10ד', ד' בטבת
4.355.235.466.489.1011.4312.134.44.55.11ה', ה' בטבת

4.355.235.466.499.1011.4312.134.45.25.12ו', ו' בטבת
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עת 
לדעת

כ"ט כסלו

תשי"ב

ישיבת  לתלמידי  חנוכה  דמי  לחלק  החל  הרבי 
שהקפידו  בברוקלין  המרכזית  תמימים"  "תומכי 
על שמירת סדרי הישיבה. הבחורים הוזמנו לחדרו 
הקדוש של הרבי, הרבי אמר שיחה ואחר כך נתן 
"א  להם  ואיחל  מכסף  דולר  של  מטבע  אחד  לכל 

גוט חנוכה".

א' טבת

תרפ"ח

עד  שם  וגרים  לברלין  נוסעים  והרבנית  הרבי 
חורף תרצ"ג. במשך שנים אלו הם נוסעים לפגוש 
נוסעים  וכן  לטביה,  בריגה,  הריי"צ  אדמו"ר  את 
בעיר  שיינא,  מרת  הרבנית,  של  אחותה  לחתונת 

לנדבורוב בפולין.

 תשנ"ב

של  מטבע  חנוכה:  דמי  אחד  לכל  חילק  הרבי 
דולר ושטר של דולר בנרתיק קטן שעליו המילים 

"חנוכה ה'תשנ"ב".

ב' טבת

תרי"ז

נפטר חתנו של אדמו"ר האמצעי, הרב החסיד ר' 
יעקב כולי סלונים, ונטמן בהר הזיתים בירושלים.

הרב סלונים היה בנו של הגאון רבי משה שלמה 
מגדולי  רויזע'ס",  זלמן  "רבי  בשם  המוכר  זלמן, 
הרבנית  של  ובעלה  הזקן,  אדמו"ר  של  תלמידיו 

מנוחה רחל.

עם  ואשתו  סלונים  הרב  עלו  תר"ה  בשנת 
בנחלה  בחברון,  והתיישבו  הקודש  לארץ  ילדיהם 
שהייתה שייכת לאדמו"ר האמצעי. בהתיישבותם 
החב"די  היהודי  היישוב  את  חידשו  הם  בחברון 
הרוחני  למרכז  להיות  הפך  וביתם  האבות,  בעיר 

של העיר.

ת"ש

בימי  שבפולין,  ורשה  את  עזב  הריי"צ  אדמו"ר 
מלחמת העולם השנייה.

תשד"מ

הרבי הכריז על מבצע הדפסת ספר התניא בכל 
עיר בעולם שבה מתגוררים יהודים.

ד' טבת

תר"מ

זלמן  שניאור  חיים  רבי  הקדוש  הרב  נפטר 
שניאורסון, בנו השלישי של אדמו"ר הצמח צדק.

נולד בליובאוויטש בשנת תקע"ד, כשנה לאחר 
שמו  על  ונקרא  הזקן,  אדמו"ר  של  הסתלקותו 
כשחלה).  בילדותו  לו  הוסיפו  "חיים"  השם  (את 
בעת מחלתו בא אחיו אדמו"ר מהר"ש לבקר אותו 
שישים  בגיל  נפטר  לרפואתו.  להתפלל  והרבה 

ושש, ונטמן בליאדי.

ה' טבת

תרל"א

חתונת סבו וסבתו של הרבי – הרב הגאון החסיד 
צדק,  הצמח  אדמו"ר  של  נינו  שניאור,  ברוך  רבי 
זלמן  ר'  החסיד  הרב  בת  רחל  זלדה  הרבנית  עם 
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חייקין, מחסידי אדמו"ר הצמח צדק ואדמו"ר 
מהר"ש.

תרע"ו

נפטר הרב החסיד ר' מרדכי דובער סלונים, 
בליובאוויטש  נולד  רחל.  מנוחה  הרבנית  בן 
בשנת ת"ר, ובגיל חמש עלה עם הוריו לארץ. 
הקודש,  בארץ  חב"ד  כולל  ממנהלי  היה 
נטמן  לליובאוויטש.  נסע  רבות  ופעמים 

בחברון ליד ציון אימו.

ת"ש

שבלטביה,  לריגה  הגיע  הריי"צ  אדמו"ר 
במלחמת  מפולין  לצאת  שהצליח  לאחר 
כ"ד  עד  בריגה  שהה  הוא  השנייה.  העולם 

אדר ראשון ת"ש, אז נסע משם לניו יורק.

תשמ"ז

ניתן פסק הדין בבית המשפט הפדרלי של 
רבותינו  וכתבי  לספרי  בנוגע  הברית  ארצות 
השופט  ליובאוויטש.  שבספריית  נשיאינו 
שכל  חב"ד  חסידי  אגודת  טיעוני  את  קיבל 
חייו של אדמו"ר הריי"צ היו מסורים ונתונים 
על  שהשתרע  דין  ובפסק  לכלל,  ומקודשים 
וקבע  שהספרייה  עמודים,  ארבעים  פני 
חב"ד  חסידי  לאגודת  ושייכת  ציבורית  היא 
את  מיד  להחזיר  חו ייב  הנתבע  העולמית. 
שלא  שניטלו  שברשותו,  והחפצים  הספרים 

ברשות. יום ה' טבת נקבע לחג "דידן נצח".

תשובה
המצוות  כל  וכמו  מצווה,  היא  כלים  טבילת 
בלי  גם  זאת,  עם  כוונה.  מתוך  אותה  לקיים  יש 
אף  לפיכך,  המצווה1.  חובת  ידי  יוצאים  כוונה 
לחסר  נחשב  ילד  כלל  בדרך  הלכתית  שמבחינה 
כלים  טבילת  וכוונה,  דעת  שנדרשת  היכן  יכולת 
גם ילד מתחת לגיל מצוות יכול לעשות והטבילה 

כשרה2.

אך יש כאן שאלה אחרת: האם אפשר לשלוח 
האם  הלכתית,  מבחינה  כלים?  לטבול  לבד  ילד 
כשהוא מספר שטבל את הכלים ניתן לסמוך על 

דבריו?

התשובה:

מי  ידי  על  שיוצר  מתכת3  בכלי  מדובר  כאשר 
להסתמך  ניתן  לא  אותו,  טבלו  ולא  יהודי  שאינו 
מתכת  שכלי  משום  זאת  הילד.  של  עדותו  על 
חייבים להטביל מן התורה (ולפי חלק מהדעות, 
החיוב  אם  גם  בתורה,  אסמכתא  לכך  יש  לפחות 

איננו מן התורה).

כאשר מדובר על כלי זכוכית, ניתן להסתמך על 
עדותו של הילד4, כי כלי כזה איננו חייב טבילה 
שטבל  כך  על  להעיד  יכול  (והילד  התורה  מן 

אותו, מפני שהדבר בידו לעשות זאת).

כל האמור כאן נכון גם לגבי ילדה מתחת לגיל 
מצוות.

1.  רמ"א יו"ד סי' ק"כ סי"ד, שו"ת מהר"ם סי' רע"ה.
2. דרכ"ת יו"ד סי' ק"כ ס"ק ק"ה.

3. ראה ספר טבילת כלים מבוא אותיות ג - ד בהרחבה. וראה שוע"ר יו"ד 
ס"א סקמ"ב ודו"ק.

פל"ב  שש"כ  ט"ז,  ס"ק  תל"ז  סי'  או"ח  משנ"ב  ק"כ,  סי'  יו"ד  רעק"א   .4
סס"ב. ראה ספר טבילת כלים פ"ח הע' ב* שהאריך בזה.

שו"ת
אנ"ש

שאלות 
ותשובות
עם רבני 

קהילות חב"ד

האם אפשר 
לשלוח ילד

מתחת לגיל 
המצוות לטבול 

כלים חדשים?

שאלה

הרב חיים הלל רסקין,
רב קהילת חב"ד

פתח תקווה

15

מטות-מסעי ב פרשת  בשבת  התוועדות 
בשנת תשמ“ב, הרבי דיבר באריכות על 
צורת המנורה בבית המקדש. הרבי אמר 
היא  הנפוצה  המעוגלים  הקנים  שצורת 
שגויה, והמקור שלה הוא בתבליט שמופיע בשער 
הרומאי  הניצחון  את  שמתאר  ברומא,  טיטוס 
של הרומאים מירושלים  השלל והביזה  ותהלוכת 
ושם נראית מנורה עם קנים עגולים. הרבי הוכיח 
קנים  בעלת  הייתה  המקדש  בבית  שהמנורה 

ישרים אלכסוניים.

המציירים  הטעות: "ישנם  את  לתקן  קרא  הרבי 
את המנורה באופן שששת קני המנורה היו בצורת 
משטח  גבי  על  עומד  האמצעי  והקנה  קשת,  חצי 
של מתכת ולא על גבי רגלים,  (כפי שמציירים על 
בזה).  וכיוצא  הקודש,  בארץ  הכסף  שטרות  גבי 
וכתוצאה מזה – ישנם מנורות של חנוכה העשויות 
בצורת חצי קשת, ועד שגם החנוכייה של 770 היא 

בצורת חצי קשת. וציור זה אינו נכון!".

לקחת  החליטו  בחורים  כמה  השיחה,  בעקבות 
להדלקת  חדשה  גדולה  לחנוכייה  ולדאוג  יוזמה 
מספר  במשך  התגלגלה  היוזמה  ב-770.  הנרות 
במינו.  מיוחד  לרעיון  שהתגבשה  עד  חודשים 
ר'  של  היו  החדשה  לחנוכייה  והביצוע  הרעיון 
בשכונת  שהתגורר  מקצועי  צורף  פקר,  הירש 
מצופה  חנוכייה  ליצור  הציע  הוא  הייטס.  קראון 

שתכלול  המקדש,  בית  של  המנורה  בדגם  זהב 
כמו  המקדש  במנורת  שהיו  הפריטים  כל  את 
באותן  ושתהיה  והפרחים  הגביעים  הכפתורים, 

מידות כמו המנורה המקורית.

הבעיה הייתה שהעבודה התחילה ארבעה ימים 
לפני חנוכה, מאוחר מדי כדי לבצע פרויקט מורכב 
כזה. אך הצורף החליט להתגייס לעניין בכל הכוח. 
ברצף,  ימים  עשרה  ועבד  שלו  לסדנה  נכנס  הוא 
לו  וסייעו  בלילות  אליו  הצטרפו  עצמם  הבחורים 
במה שיכלו, ולקראת הדלקת נר שישי של חנוכה 

– המנורה המרהיבה הייתה מוכנה.

לא  שעלה  מיזם  גם  הייתה  החדשה  החנוכייה 
מעט. הוא הגיע לסכום של כשלושת אלפים דולר, 
לכחמישים  ששווה  סכום  זה  ימינו  של  בערכים 
כשאחד  פתרון,  נמצא  לזה  גם  דולר.  אלף  ושניים 
ותרם  התגייס  הייטס  בקראון  הנדיבים  החסידים 

את הכסף.

לקראת תפילת ערבית, דקות לפני שהרבי נכנס 
לתפילה, הציבו את החנוכייה הגדולה, בגובה של 
הרבי.  של  התפילה  בימת  על  ושמונים,  כמטר 
וציפו  התפעלות,  אחוז  היה  במקום  שנכח  הקהל 
לתפילה,  נכנס  כשהרבי  יגיב.  הרבי  כיצד  לראות 
אותה  וסקר  החדשה  לחנוכייה  מיד  לב  שם  הוא 
הרבי  התפילה,  במהלך  גם  באריכות.  במבטו 
הסתובב לאחור מספר פעמים והתבונן בחנוכייה. 
אלה ועוד היו סימנים לכך שהרבי קיבל בשביעות 
המשמשת  החנוכייה  זו  ומאז  היוזמה,  את  רצון 

להדלקת נרות חנוכה ב-770.

תמונה מספרת

מנורת הזהב
תאריך: ל' כסלו תשמ"ח

Mo
rde

ch
ai B

aro
n, J

EM
  / 

147
514

18



שטעה  מי  יצרת".  "אתה  אומרים  במוסף 
אם   – שבת  בכל  כמו  שבת"  "תקנת  ואמר 
ומתחיל  לאחור  חוזר  התפילה,  במהלך  נזכר 
רק אחרי שסיים  נזכר  שוב "אתה יצרת"; ואם 

שמונה עשרה, מתפלל שוב שמונה עשרה.

עורכים התוועדות בבית הכנסת, וממשיכים 
אותה כל אחד בביתו עם בני הבית.

במנחה לא אומרים "צדקתך".

מוצאי שבת:
הערב 'ליל ניתל'. מצאת הכוכבים ועד חצות 
הלילה (יש לבדוק בלוחות הזמנים מה השעה 
המדויקת), לא לומדים תורה - גם  לא חסידות.  
יש לשים לב לומר את מאמר החסידות בבית 

הכנסת לפני צאת הכוכבים. 

לאחר  המשניות  את  אומרים  האבלים 
התפילה כרגיל.

חנוכה  ממסיבות  להימנע  כדאי  זה  בערב 
בחוג  החנוכה  מסיבות  את  ולערוך  פומביות, 
המשפחה ובבתים פרטיים וכדומה. ובמסיבות 
אלה לא אומרים דברי תורה, אך אפשר לספר 

לשיר ולספר סיפורי חסידים.

אין לאחר את תפילת ערבית כמו בכל מוצאי 
שבת, כדי שלא לאחר את הדלקת נרות חנוכה. 
חנוכה  נרות  מדליקים  לשבח"  "עלינו  לפני 
לא  הנרות  את  שמדליק  מי  הכנסת (אם  בבית 
"אתה  לומר  שכח  או  ערבית  עדיין  התפלל 
חוננתנו" בתפילה , יאמר לפני ההדלקה "ברוך 

המבדיל בין קודש לחול").

בבית עורכים הבדלה, מדליקים נר ות חנוכה 
ואחר כך אומרים "ויתן לך".

יום ראשון
א' בטבת

נר שביעי של חנוכה – ב'  דראש 
חודש טבת

הלל  הש"ץ:  חזרת  לאחר  בשחרית  הסדר 
קדיש  חודש),  לראש  התוספות  (עם  שלם 
תתקבל, שיר של יום, ברכי נפשי, קדיש יתום, 

קריאת התורה.

קוראים  בראשון  תורה.  ספרי  שני  מוציאים 
את קריאת ראש חודש – עליית כהן: "וידבר... 
ונסכה",  תמיד...  "עולת  לוי:  ההין",  רביעית 

בספר  הסוף.  עד  חודשיכם"  "ובראשי  ישראל: 
השני קוראים לעולה הרביעי את פרשת הנשיא 
לציון  ובא  אשרי,  קדיש.  חצי  השביעי".  "ביום 
הנחת  יהללו,  בקול],  אותו  מסיים  לא  [החזן 
שקוראים  (לאחר  וחליצתן  תם  תפילין  דרבינו 
מזמור  אומר  החזן  הקבוע),  הסדר  את  בהן 
תפילת  קדיש,  חצי  ואחריו  כלשהו  תהלים 

מוסף.

בסעודה  מיוחד  מאכל  להוסיף  נוהגים  יש 
לכבוד ראש חודש.

יום שני
ב' בטבת

נר שמיני של חנוכה ("זאת 
חנוכה")

דמי  בנתינת  ומוסיפים  משלימים  זה  ביום 
ב"מבצע  הפעולות  את  משלימים  חנוכה, 

חנוכה"  ועורכים התוועדות.

יש ללמוד ביום זה את מאמר "ביום השמיני" 
את  המבאר  חלקו),  או  (כולו  תורה  מל קוטי 
עם  'לחיות'  והעיקר  חנוכה",  "זאת  יום  מעלת 

המאמר.

בהדלקה בבית הכנסת אין לכבות את הנרות 
לאחר התפילה, ויש להשאיר אותם דולקים גם 

בצאת חנוכה (עד שיכבו).

המשומשים  והשמן  הפתילות  שאריות  את 
מהחנוכייה יש לשרוף (ללא דברים אחרים).

יום חמישי
ה' טבת ("דידן נצח")

ועת  סגולה  כיום  זה  יום  על  הכריז  הרבי 
הספרים,  במשפט  נצח"  "דידן  בעקבות  רצון, 
הספריות  את  להרחיב  קדושה  בקריאה  ויצא 
(הציבוריות והפרטיות), ובמיוחד את הספריות 
הפרטיות של הילדים, בספרי רבותינו נשיאינו 

ובספרי קודש בכלל.

ביום זה יש להוסיף בקביעות עיתים לתורה 
ובמיוחד בלימוד ברבים, ובמיוחד לימוד הלכה 
אנשים  על  להשפיע  וכן  התורה,  ופנימיות 

אחרים לעשות כך.

17

יום שישי
כ"ט בכסלו

נר חמישי של חנוכה
 – ערב ראש חודש

מקרא  "שניים  קוראים  היום  חצות  אחרי 
ההפטרה  עם  מקץ  פרשת  את  תרגום"  ואחד 
את  גם  לקרוא  וניתן  הפרשה,  של  המקורית 

הפטרת שבת חנוכה.

הציבורית  ההדלקה  את  לערוך  לזכור  יש 
דקות  מספר  זה  (בארץ  המנחה"  "ְּפַלג  אחרי 
המדו ייקת  השעה  את   –  15:30 השעה  לאחר 

יש למצוא בלוחות הזמנים).

מתפללים מנחה ומדליקים נר חנוכה בבית 
הכנסת, ואחר כך מדליקים בבית נרות חנוכה 
ולאחר מכן את נרות השבת. אבל אין להתפלל 

מנחה ביחידות לצורך כך .

מוקדם  הנרות  את  מדליקים  שבת  בערב 
יותר בכעשרים דקות לפחות מכל שאר ערבי 
חנוכה (כי מדליקים אותם לפני הדלקת נרות 
שבת), ולכן יש להקפיד שהנרות ידלקו לפחות 

חמישים דקות אחרי השקיעה.

חצי  ולא  הנרות  ליד  מעט  מתעכבים  היום 
שעה כמו בכל ערב.

שולחן  או  כיסא  מגש,  בשבת  להזיז  אסור 
רוצים  אם  חנוכה.  נרות  את  עליו  שהניחו 
להשתמש בו או להזיז אותו הצידה כדי לעבור 
שישי  ביום  להניח  צריך  השבת,  במהלך  שם 
את  מניחים  שעליו  כיסא  או  מגש  אותו  על 
פשוט  קידוש (לא  גביע  או  חלה  גם  החנוכייה 
שיכבו  לאחר  ואז  ערך),  בעל  גביע  אלא  וזול 
המגש/הכיסא  את  להזיז  יהיה  אפשר  הנרות 

יחד עם החנוכייה שעליו לכל מקום שרוצים.

שבת קודש, פרשת מקץ
ל' כסלו

נר שישי של חנוכה – א'  דראש 
חודש טבת

רק  אלא  הללו",  "הנרות  שרים  לא  בשבת 
ועל  נפלאותיך  ועל  ניסיך  "על  הסיום  את 

ישועותיך".

מכריזים  לא  שבת,  ליל  של  ערבית  בתפילת 
"יעלה ויבוא" לפני שמונה עשרה, אלא נוהגים 
לדפוק על השולחן כתזכורת. מי ששכח לומר 
"יעלה ויבוא" בערבית, ונזכר לאחר שאמר את 
לציון",  שכינתו  "המחזיר  ברכת  של  השם  שם 

מסיים את התפילה כרגיל ולא חוזר ומתפלל.

אך  המזון  בברכת  הניסים"  "ועל  שאמר  מי 
שכח לומר "רצה", ונזכר לאחר שהתחיל לומר 
והמטיב"  "הטוב  ברכת  של  "ברוך"  המילה  את 
ואומר  לאחור  חוזר  מלכנו"),  אבינו  ("הא-ל 

"רצה" ואינו צריך לומר שוב "ועל הניסים".

סדר תפילת שחרית לאחר חזרת הש"ץ: הלל 
"ואברהם   – חודש  לראש  התוספות  (עם  שלם 
זקן"), קדיש תתקבל, שיר של יום, ברכי נפשי, 

קדיש יתום, קריאת התורה.

בראשון  תורה.  ספרי  שלושה  מוציאים 
(השישי  מקץ  בפרשת  עולים  לשישה  קוראים 
הפרשה).  סוף  ועד  שישי   מעליית  קורא 
הבימה.  על  השני  התורה  ספר  את  מניחים 
קוראים  הראשון.  הספר  של  וגלילה  הגבהה 
ראש  קריאת  את  השני  בספר  השביעי  לעולה 
הבימה  על  השלישי  הספר  את  מניחים  חודש. 
קוראים  וגלילה.  הגבהה  קדיש.  חצי  ואומרים 
הנשיא  פרשת  את  השלישי  בספר  למפטיר 

"ביום השישי". הגבהה וגלילה.

ובסופה  ושמחי",  "רני  קוראים  להפטרה 
קוראים את הפסוק הראשון של הפטרת שבת 
כיסאי")  השמים  ה',  אמר  ("כה  חודש  ראש 
מידי  ("והיה  האחרונים  הפסוקים  שני  את  ואז 
חודש", "ויצאו וראו") ושוב את הפסוק שלפני 
אחרון ("והיה מידי חודש") של הפטרה זו. אחר 
הפטרת  של  הראשון  הפסוק  את  קוראים  כך 
ואת  יהונתן")  לו  ("ויאמר  חודש  ראש  ערב 
הפסוק האחרון של הפטרה זו ("ויאמר יהונתן 

לדוד: לך לשלום").

לא אומרים "אב הרחמים".

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"

המקורות המפורטים מופיעים בספר
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