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מהבגדים של ילדי השכנים – לא יעניק להם 
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לפניהם  הים  למלכודת.  נקלע  ישראל  עם 
והמצרים מאחוריהם. באותם רגעים נשמעים 
לעשות  מה  בשאלה  שונים  קולות  במחנה 
וההצעות,  הקריאות  שלל  כל  מול  אל  כעת. 
משיב הקדוש ברוך הוא תשובה אחת ויחידה: 
המשיכו קדימה, הים ייקרע לפניכם. גם במסע 
הרוחני שלנו נשמעים אותם קולות, והתשובה 

– אותה תשובה • שיעור בלקוטי שיחות

להתבונן  אותנו  מזמן  לאילנות"  השנה  "ראש 
בנקודות הדמיון הקיימות בינינו לבין העצים. 
שלושה מכתבים של הרבי העוסקים בנושא, 
שכל אחד מהם נותן לנו שיעור בעבודת ה' • 
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בהופעה  נפצע  המפורסם  האמריקאי  החזן 
ונזקק למקל הליכה, הרבי עודד אותו ואיחל 
אישי  באופן  אותו  הזמין  ואף  החלמה  לו 
לו  הורה  ביחידות  כך  ואחר  להתוועדות, 

להשליך את המקל • תמונה מספרת
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השנה ג "ראש  בשבט,  ט"ו  ם 
יום  הוא  הרבי  אצל  לאילנות", 
שיעור  אותנו  ללמד  שצריך 
המכתבים  במדור  ה'.  בעבודת 
הרבי  של  מכתבים  שלושה  הבאנו 
שונות  זוויות  שלוש  לנו  שמספקים 
בין  הדמיון  בנושא  התבוננות  של 

האדם לעץ השדה.

ככל  ממוען,  הראשון  המכתב 
הנראה, ליהודי בשם דוד ֶּבְזּבֹורֹוְדָקה, 
שפגש את הרבי בזמן מלחמת העולם 
השנייה, בצרפת. לאחר המלחמה גם 
הוא הגיע לניו יורק, ושמר על קשר 
עם הרבי. במכתב הזה הרבי מדגיש 
שהעיקר  ללמוד  עלינו  שמהעץ 
בעבודת ה' הוא להיות "נושא פירות" 
– כלומר, להשפיע על אחרים שיהיו 
בעצמם יהודים שומרי תורה ומצוות, 
וכן  אחרים,  על  הם  גם  ושישפיעו 

הלאה והלאה.

איך  מראה  הרבי  השני,  במכתב 
האדם במהלך החיים הולך ומתפתח 
מדרגה  ועולה  רוחנית  מבחינה 
מדגיש  הרבי  הזה,  במכתב  לדרגה. 
"דומם"  של  משלב  המעבר  את 
שרק  ממי  הופך  שאדם   – ל"צומח" 
שמתחיל  למי  מאחרים,  מושפע 
להתבונן ולקלוט את מה שהוא לומד 
וכך  עצמו  בתוך  הדברים  את  ולעבד 

להתחיל לצמוח מבחינה רוחנית.

שלח  הרבי  השלישי  המכתב  את 
לילדי גן, ששלחו לו ברכות וציורים. 
הרבי מסביר לילדים בשפה פשוטה 
כיצד הם צריכים לשמור על השתיל 
הרך שבהם – הנשמה – ולטפח אותו.
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כיון שבפרשת בשלח מסופר הן על שירת האנשים, "אז ישיר משה ובני ישראל", והן על שירת הנשים, 
"ותיקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף בידה, ותצאן כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות" – מדוע 
ההפטרה של פרשת בשלח היא בשירת אישה דווקא [שירת דבורה הנביאה אחרי הניצחון במלחמה נגד 

הכנענים]?

וביאר אדמו"ר הצמח צדק, בשם רבינו הזקן, שזהו לפי ששירת הנשים הייתה בשמחה גדולה, "בתופים 
ובמחולות", ולכן הרי זה נוגע יותר, והכל תלוי בהן.

וכן הוא בכללות הנהגת הבית, שכל אופן ההנהגה בבית תלוי באשה היהודייה.

אינו  וממילא  הגשמיות,  לא  הבית,  הוא הרוחניות של  שהעיקר  להבין  לבעלה  נותנת  האישה  כאשר 
וההתעסקות  התורה  לימוד  בשביל  פנאי  לו  יהיה  שלא  באופן  בפרנסה,  ולילה  יומם  טרוד  להיות  צריך 

בענייני הכלל, כיון שרודף להרוויח עוד דולר ועוד דולר בשביל ענ ייני מותרות.

ונוסף לכך היא מסבירה לו, שהרדיפה אחרי פרנסה אינה יכולה להועיל לו מאומה, שכן כבר נקבע 
מלמעלה כמה הוא ירוויח בפרנסתו ויותר מזה לא ירוויח בשום אופן, וכדי להשיג את הפרנסה שנקבעה 
בשבילו מלמעלה יכול לעשות גם "כלי" קטן, ללא ריבוי טרדות ותחבולות, וכיון שכן – לשם מה צריך 
לרדוף ביגיעה רבה אחרי פרנסתו? הרי טוב יותר לסמוך על הקדוש ברוך הוא, "ברכת ה' היא תעשיר", 

שאז מובטחים בכל העניינים.

הנה בשעה שהבעל שומע את הטענות האמורות מאשתו – הרי אפילו באם המותרות תופסים מקום 
אצלו, הרי זה פועל עליו שמתבייש מאשתו, ושוב אינו מתפעל מהשכן או השכנה להקפיד על רהיטים 

מהודרים דווקא, ושהווילון על גבי החלון שבביתו יהיה יפה יותר מהווילון של השכנה.

וכתוצאה מזה מפסיק הוא לבזבז כוחות וכסף רק בכדי שיהיה "מרבה נכסים מרבה דאגה", וממילא 
מפסיק לרדוף יומם ולילה אחרי פרנסה, אלא עושה "כלי" בשביל ברכתו של הקדוש ברוך הוא, וקובע 
בלבד  זו  ולא  תעשיר".  היא  ה'  "ברכת  ואז  הוא,  ברוך  הקדוש  על  וסומך  התורה,  לימוד  בשביל  עתים 
שהכסף אינו הולך בשביל רפואות וכו', אלא יש לו פרנסה בהרחבה, והכסף מספיק לו בשביל פרנסה 

בהרחבה ובשביל נתינת צדקה ביד פתוחה ולב שמח, והוא ואשתו ובני ביתו מאושרים.

לחינוך  בנוגע  להיות  צריך  ההורים  של  התמסרותם  עיקר  והבנות.  הבנים  לחינוך  בנוגע  גם  הוא  וכן 
הילדים בדרך התורה ומצוות, כדי להבטיח שהילדים יגדלו להיות חסידים, יראי שמים ולומדים, שעל ידי 
זה מביאים אושר נצחי לילדים וכן להורים. אבל כאשר מתמסרים לקשט את הילד במלבושים יקרים, כדי 
שהילד שלו  יילך לבוש בבגדים יפים יותר מילדיהם של השכנים, הרי אושר כזה יכול להימשך יום, שבוע, 
חודש, שנה, אבל כאשר הילד יגדל יתפסו  [ההורים] שהחסירו להעניק לו את האושר האמיתי, שעל ידו 

היה מאושר במשך כל ימי חייו [שהוא החינוך היהודי-חסידי].

וגם ענין זה תלוי באישה היהודית, שכן להיותה עקרת הבית יש בכוחה דווקא לקבוע אופן חינוך הבנים 
והבנות, כמו הנהגת כל הבית כולו, שיהיה בית מאושר ברוחניות, וממילא בית מאושר [גם] בגשמיות.

להלביש את הילדים בבגדים יפים 
יותר מהבגדים של ילדי השכנים

 – לא יעניק להם אושר
(מהתוועדות י' שבט תשי"ז)

התוועדות עם הרבי
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קדימה
אל הים
עם ישראל נקלע 
למלכודת. הים 
מלפניהם והמצרים 
מאחוריהם. באותם 
רגעים נשמעים 
במחנה קולות שונים 
בשאלה מה לעשות 
כעת. אל מול כל 
שלל הקריאות 
וההצעות, משיב 
הקדוש ברוך הוא 
תשובה אחת ויחידה: 
הַמשיכו קדימה, הים 
ייקרע לפניכם. גם 
במסע הרוחני שלנו 
נשמעים אותם קולות, 
והתשובה – אותה 
תשובה.
השיחה המלאה – בלקוטי 
שיחות חלק ג,
שיחה לפרשת בשלח.

 בין הים למצרים

שיוצאים  ישראל  בני  אחרי  עוקבים  אנו  בשלח  בפרשת 
רק  הוא  להיפך,  הסיפור.  נגמר  לא  בזאת  אבל  ממצרים, 
ממצרים,  ההיסטורית  היציאה  אחרי  משבוע  פחות  מתחיל. 
אותם,  להשיג  עומד  מאחוריהם,  המצרי  הצבא  לכודים.  הם 

ולפניהם רק ים סוף. אין להם מוצא.

כך מתארת התורה את הפניקה שאחזה בבני ישראל, ואת 
תגובתו המרגיעה של משה רבינו1:

ּוַפְרֹעה  ם...  ַהּיָ ַעל  ֹחִנים  אֹוָתם  יגּו  ּשִׂ ַוּיַ ַאֲחֵריֶהם  ִמְצַרִים  פּו  ְרּדְ ַוּיִ
ה ִמְצַרִים ֹנֵסַע ַאֲחֵריֶהם  ָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם ְוִהּנֵ אּו ְבֵני ִיְשׂ ְשׂ ִהְקִריב, ַוּיִ

ָרֵאל ֶאל ה'... ְצֲעקּו ְבֵני ִיְשׂ יְראּו ְמֹאד, ַוּיִ ַוּיִ
ה'  ְיׁשּוַעת  ֶאת  ּוְראּו  בּו  ִהְתַיּצְ יָראּו.  ּתִ ָהָעם: "ַאל  ֶאל  ה  ֹמֶשׁ אֶמר  ַוּיֹ
לֹא  ַהּיֹום,  ִמְצַרִים  ֶאת  ְרִאיֶתם  ר  ֲאֶשׁ י  ּכִ ַהּיֹום.  ָלֶכם  ה  ַיֲעֶשׂ ר  ֲאֶשׁ

ֲחִרׁשּון". ם ּתַ ֵחם ָלֶכם ְוַאּתֶ ֹתִספּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד עֹוָלם. ה' ִיּלָ

חלקים  מכמה  מורכבת  רבינו  משה  של  התשובה  פניו,  על 
ומגלה  הדברים,  מאחורי  עומד  מה  מסביר  המדרש2  שונים. 
רעיונות  לארבעה  שונות –  תשובות  ארבע  כאן  יש  שאכן  לנו 

שונים שהציעו כיצד לפעול. נקרא את המדרש:

אֹוֶמֶרת:  ַאַחת  ַהָּים:  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ָעְמדּו  ִּכּתֹות  ְּבַאְרַּבע 
ְוַאַחת  ְלִמְצַרִים",  "ַנֲחֹזר  אֹוֶמֶרת:  ְוַאַחת  ַלָּים",  "ִנּפֹול 
אֹוֶמֶרת: "ַנֲעֶׂשה ִמְלָחָמה" ְוַאַחת אֹוֶמֶרת "ִנְצַוח ְּכֶנְגָּדן".
ֶאת  ּוְראּו  "ִהְתַיְּצבּו  ָלֶהן:  ָאַמר  ַלָּים,  ִנּפֹול  ֶׁשָאְמָרה  זֹו 
ָלֶהם:  ָאַמר  ְלִמְצַרִים,  ַנֲחֹזר  ֶׁשָאְמָרה  ְוזֹו  ה'".  ְיׁשּוַעת 
"א ֹתִסיפּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד עֹוָלם". ְוזֹו ֶׁשָאְמָרה ַנֲעֶׂשה 
ִמְלָחָמה, ָאַמר ָלֶהם: "ה' ִיָּלֵחם ָלֶכם". ְוזֹו ֶׁשָאְמָרה ִנְצַוח 

ְּכֶנְגָּדן, ָאַמר ָלֶהם: "ְוַאֶּתם ַּתֲחִריׁשּון".

אחת  כל  קבוצות,  לארבע  התפצל  שהעם  מתאר  המדרש 
אמרה:  הראשונה  הקבוצה  למשבר.  אחר  פתרון  הציעה 
ייאוש.  מתוך  התאבדות  של  פעולה  למעשה,   – לים"  "ניפול 
לנו  אין  כבר  אם   – למצרים"  "נחזור  אמרה:  השנייה  הקבוצה 
לברוח,  דרך  גם  לנו  ואין  הזה  האדיר  הצבא  מול  סיכוי  שום 
הפתרון הריאלי ביותר הוא להיכנע למצרים ולחזור לעבדות. 
הקבוצה השלישית אמרה: "נעשה מלחמה" – אם  גם כך  אין 
ננצח.  כלשהי  בדרך  ואולי  נילחם  לפחות  אחרת,  ברירה  לנו 
הקבוצה הרביעית אמרה: "נצווח כנגדן" – נרים ידיים לשמים 

ונתפלל, נזעק אל ה'.

תתי-תשובות,  ארבע  בעצם  מכילה  משה  של  התשובה 
תשובה הולמת לכל אחת מהקבוצות. משה רבינו שולל את 

1. פרשתנו יד, פסוק ט ואילך.
2. מכילתא כאן.

עריכה:
הרב דויד אולידורט
הרב ישראל אריה ליב רבינוביץ
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 – להתייאש  אסור  לא,  לים?  ליפול  הרעיונות.  כל 
"התייצבו וראו את ישועת ה'". לחזור למצרים? גם 
לא, ה' אומר – "לא תוסיפו לראותם עוד". להילחם? 
להתפלל?  אתם.  ולא  לכם"  יילחם  "ה'  לא,  זה  גם 

אפילו זה לא, לשתוק – "ואתם תחרישון".

לא ליפול לים; לא לחזור למצרים; לא להילחם 
התורה   – כן?  מה  אז  להתפלל.  לא  וגם  במצרים; 

ממשיכה ומספרת מה קרה:

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשׁה: "ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי? ַּדֵּבר 
 ֶאל ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל ְוִיָּסעּו. ְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּט
ְבֵני  ְוָיֹבאּו  ּוְבָקֵעהּו,  ַהָּים  ַעל   ָיְד ֶאת  ּוְנֵטה 

ִיְשָׂרֵאל ְּבתֹו ַהָּים ַּבַּיָּבָשׁה".

לים  ליפול  לא  להמשיך.  אחד:  דבר  אומר  ה' 
במסע  להתקדם  אלא  אונים,  ואין  ייאוש  מתוך 
שה' מנחה. ההמשך ידוע. בני ישראל המשיכו אל 
ללא  סתום  מבוי  כמו  נראה  שהיה  ומה  הים,  תוך 
בהיסטוריה.  הגדולים  הנסים  לאחד  הפך  מוצא 
הים נקרע לשניים, ובני ישראל חוצים אותו "בתוך 

הים ביבשה".

ארבע  סיפור  את  מסביר  הרבי  זו,  בשיחה 
הכיתות על פי משמעותו בעבודת ה' בחיים שלנו. 
מא יתנו  אחד  שכל  ומלמדת  חוזרת  החסידות 
צריך לעבור בתוך עצמו, במובן רוחני ונפשי, את 
להשתחרר  להצליח  כלומר,  שלו.  מצרים'  'יציאת 
מכל ההכתבות והקיבעונות שטבעו בו היצר הרע 
והנפש הבהמית, ולהיות בן חורין רוחני שמקיים 
ובנאמנות  שמים  ביראת  והמצוות  התורה  את 

לקדוש ברוך הוא לבדו.

עלינו  הוטלה  האישית,  לגאולה  שמעבר  אלא 
בתורה  כולו  העולם  את  להאיר  גדולה:  משימה 
של  שליחים  ולהיות  הרבים  את  לזכות  ובמצוות, 
קרובות,  ולעתים  מקום.  בכל  הוא  ברוך  הקדוש 
גם יהודי ירא שמים עלול למצוא את עצמו עומד 
עד  מדי  גדול  לא  זה  האם  ותוהה  השליחות  מול 
בלתי אפשרי, והאם זה באמת בשבילו. אם ננתח 
סוגים  ארבעה  שיש  נראה  לעומק,  הדברים  את 
של טיעונים והלכי רוח שמאפיינים את הספקות 
הים.  על  כיתות  ארבע  אותן  כמו  בדיוק   – האלה 
ואותה תשובה של הקדוש ברוך הוא, "דבר אל בני 
ישראל וייסעו", היא התשובה גם לכל מי שמרגיש 

כך.

צדיק במעיל פרווה

נתחיל בסוג הראשון:

ההנהגה הקלה ביותר בעבודה היא "ליפול 
אל הים".

וחילו  פרעה  יכולים  שבו  עולם  שזהו  כיון 
לו  שתהיה  רוצה  אינו  ושלום,  חס  לנצח, 
שייכות עם העולם כלל. הוא יסתגר, יפיל 
עצמו ל"ים" המטהר, ים של תורה, ים של 
תפלה, ים של תשובה – ועל ידי זה יקשר 

עצמו עם הקדוש ברוך הוא.

התוכנית הגרועה ביותר, וגם הקלה ביותר, היא 
'לקפוץ לים'.

שהשאירו  יהודים  אותם  כמו  ְלַּפַחד.  תגובה  זו 
לאחור  מסתכלים  אבל  מאחוריהם,  מצרים  את 
לנקוט  ומציעים  בעורפם,  המצרים  את  ורואים 
ועובד  שמים  ירא  יהודי  כאשר  ייאוש.  של  בצעד 
מה  בחוץ  ששם  ומגלה  החוצה  מהחלון  מציץ  ה' 
זה   – וכבוד  כסף  חומריות,  הנאות  אלה  שקובע 
מרתיע אותו ומאיים עליו מלעסוק בשליחות של 
עם  לדבר  ונבוך  חלש  מרגיש  הוא  העולם.  תיקון 
לעמוד  תורה,  ולימוד  תפילין  על  לעבודה  קולגה 
להעמיד  או  תורה  דבר  ולומר  משפחתי  במפגש 
עוברים  ולעצור  הרחוב  באמצע  תפילין  דוכן 

ושבים להניח.

ממצרים',  'יצא  עתה  שזה  יהודי  זה.  רק  לא 
וסיגל לעצמו הרגלים יהודיים טובים, עדיין פוחד 
והמפתה  האימתני  שהכוח  חושש  הוא  מפרעה. 
של העולם הזה ישיג אותו ויכניע אותו שוב ויוריד 

לטמיון את העבודה הרוחנית שהוא כבר עשה.

להתייאש  פשוט  היא  שלו  ההתמודדות  דרך 
ולוותר על המשימה שהוטלה על כתפיו. במקום 
ללכת לחפש את היהודים הרחוקים ולקרוא בשם 
יהיו  אותו  הסובבים  שכל  הזמן  כל  יוודא  הוא  ה', 
מגעים  להפחית  וישתדל  כמוהו  טובים  יהודים 
עצמו  על  ישמור  הוא  יותר.  רחוקים  יהודים  עם 
שלו  שהילדים  ידאג  רוחנית,  עצמו  את  ויבטח 
יתחנכו במוסדות איכותיים, ישקיע בלימוד תורה 
ובתפילה – ויעצום עיניים לעומת כל מה שקורה 

במקומות אחרים.

זו בעצם תגובה של התכחשות למשימה:

יהודי  על  העולם,  על  יהא  מה  מה,  אלא 
כלשהי  פעולה  עשיית  עם  ומה  אחר, 
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בכיפה"?  "מושל  יהיה  לא  שפרעה  כדי 
"יעסוק  לראש,  לכל  מתחמק:  הוא  הרי   –
כבשי  "בהדי  ובכלל,  אחר".  מישהו  בזה 
להתערב  מה  [לשם  לךא"  למה  דרחמנא 
של  ענינו  "זהו  ה'?].  של  בתוכניותיו 
לדאוג  מחויב  אינני  הוא,  ברוך  הקדוש 

לצרכיו של העולם".
ענינו – טוען הוא – הוא לבטח את עצמו. 
יפיל הוא את עצמו אפוא אל הים, ויבדיל 

עצמו מן העולם.
במעיל  "צדיק  מכנים  היו  שכזו  הנהגה 
פרווה". הוא לובש מעיל פרווה כדי שיהיה 
עז –  קור  שורר  שבעולם  העובדה  חם.  לו 
הרי  זה?  בעניין  לעשות  ביכולתו  יש  מה 
וכיון  כולו...  העולם  את  לחמם  בכוחו  אין 
"מעיל  הוא  לובש  כוחותיו,  לפי  זה  שאין 

פרווה" ויוצא ידי חובתו.

לנו  לגרום  עלול  והאמיתי,  האותנטי  הפחד, 
עלולה  העולם.  תיקון  של  מהמשימה  לברוח 
כך  העולם  את  ברא  ה'  כזו:  מחשבה  לנו  לעלות 
בזה?  להתערב  לנו  למה  אז  המיעוט,  שאנחנו 
להתמקד.  עליי  ובכך  בלבד,  לעצמי  אחראי  אני 
לא  זו  אחרים,  יהודים  לקרב  משימה  ישנה  אם 
המשימה שלי. עליי זה גדול. שיעשו זאת הרבנים 
ולא  יכולים  שכן  אלה  השלוחים,  הגדולים, 

חוששים ליפול.

אדם  כמו  פרווה".  במעיל  ל"צדיק  דומה  זה 
מפני  עצמו  על  מגן  ובכך  עצמו  בתוך  שמתכרבל 
הקור, אבל לא הולך לחמם שום פינה אחת בעולם 
מהקיפאון.  יינצלו  אנשים  כמה  עוד  שאולי  כך 
יכול  לא  כך  גם  אני  שאומר:  רוח,  הלך  אותו  זה 
את  לחמם  בכוחותיי  ואין  האוויר,  במזג  לשלוט 
ככה  גם  אם  ה':  עבודת  של  ובמילים  העולם.  כל 
את  ולקרב  בתשובה  כולם  את  להחזיר  אוכל  לא 
כל היהודים בעולם לקדוש ברוך הוא, אין לי מה 
לעשות חוץ מלהסתגר בעולם הקטן שלי ולדאוג 

ליהדות שלי עצמי ולחינוך של ילדיי בלבד.

נשלחנו  כמובן.  מקובל,  איננו  הזה  הייאוש 
לעולם הזה כדי "ְלַתֵּקן עוָלם ְּבַמְלכּות ַׁש-ַּדי, ְוָכל 
ִרְׁשֵעי  ָּכל   ֵאֶלי ְלַהְפנות   ,ִבְׁשֶמ ִיְקְראּו  ָבָשׂר  ְּבֵני 

ָאֶרץ. ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יוְׁשֵבי ֵתֵבל, ִּכי ְל ִּתְכַרע ָּכל 
עיניים  לעצום  אפשר  אי  ָלׁשון".  ָּכל  ִּתָּׁשַבע   ֶּבֶר
ולהסתגר בכולל או בבית הכנסת, בבחינת אני את 
באור  העולם  את  להאיר  תפקידנו  הצלתי.  נפשי 

האלוקות.

להיות  היא  שלנו  הראשונה  שהאחריות  כך 
במעיל  להתכרבל  לא  הגדולה.  מהשליחות  חלק 
ולקרב  הסערה  אל  לצאת  אלא  הרוחני,  הפרווה 
יהודים לקדוש ברוך הוא. אך גם אחרי שהתחייבנו 
למשימה, אנחנו עלולים להתפתות לטיעון נוסף 

– זה של הכיתה השנייה.

בואו נחזור

מה אומרת הכיתה השנייה? – נקרא את הדברים 
בלשונו של הרבי:

"לשוב  הוא  בעבודה  יותר  נעלה  אופן 
למצרים".

ְבָרָאּה,  ֹתהּו  "א  היא  שהכוונה  יודע  הוא 
ָלֶשֶׁבת ְיָצָרּהב", הציווי הוא לפעול בעולם, 
ולכן,  לפעול...  לצערו  הוא  מוכרח  ולכן 
ברורה,  הוראה  הוראה,  אליו  כשתגיע 
 – בעולם  מסוימת  טובה  פעולה  לעשות 

יהיה מוכרח לעשותה.
חיות  ללא  פרך,  עבודת  עבורו  זוהי  אבל 
לחפש  ילך  שלא  ובוודאי  רגש,  וללא 
חלקו  ואת  גופו  את  להאיר  ולהשתדל 
הוא  בזה.  חיות  לו  אין  שהרי   – בעולם 
מחויב  שהוא  ומשום  כאשר  רק  עושה 

למלא את ההוראה...
שבמרחק  לו  ומספרים  אליו  באים  כאשר 
לו  לעשות  שביכולתו  יהודי  נמצא  רב  לא 
טובה בגשמיות או ברוחניות, שמצד הדין 
לסייע  הוא  מחויב  כמוך"  לרעך  ד"ואהבת 
לאותו אדם, אזי עושה כן. אבל כל מעשיו 
הם ללא רצון, ללא תענוג, ללא חיות וללא 
שום מרץ. הדבר נעשה על ידו באופן של 
"עבודת פרך", להיותו כבר לאחר הייאוש, 

כי בין כך ובין כך יישאר ב"מצרים".
דבר  כל  ידי  שעל  להרגיש  צריך  ...יהודי 
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שמקיים,  מצוה  כל  ידי  ועל  שלומד  תורה 
את  ומקטין  כולוג  העולם  את  הוא  כובש 
הוא  כאשר  אבל  שבעולם.  ה"מצרים" 
ליצלן,  רחמנא  ייאוש,  של  בתנועה  עומד 
כמשא  והמצוות  התורה  את  ומרגיש 
ביומו,  יום  מידי  לשאת  לצערו  שמוכרח 
ללא שמחה וללא חיות – הרי זה ענין של 

"עבודת פרך" של מצרים.

למצרים".  "לחזור  הציעה  השנייה  הכת   כזכור, 
גורסת  הזו  הטענה  מראש.  ידוע  לגורל  כניעה  זו 
והשעבוד,  הסבל  את  לשאת  להמשיך  שעדיף 
להיאבק  דרך  לנו  אין  כי  בחיים.  להישאר  העיקר 
פסיכולוגית  מגננה  זוהי  כאלה.  עצומים  בכוחות 
הקיים  המצב  את  לשמר  להעדיף  לנו  שגורמת 
והמוכר, כדי להינצל מאפשרות גרועה יותר. הים 
במצרים  זאת  ולעומת  ידוע,  ולא  צפוי  בלתי  הוא 

כבר היינו ולמדנו לחיות עם זה.

כך גם בעבודת ה'. הלך הרוח הבסיסי כאן הוא 
ש"אין סיכוי, הכול אבוד". הרי אם בוחנים בצורה 
ריאלית ומפוכחת את המציאות, ברור שאי אפשר 
 – ישראל  עם  כל  את  ולקרב  העולם  את  להפוך 
אומרת הטענה. כלומר, אני מכיר בצורה הכי חדה 
וכואבת שפרעה הוא המלך, שהכוחות של העולם 
הזה חזקים מאד ואי אפשר נגדם. רק מה לעשות, 
והוא  וייעוד  משימה  לי  נתן  הוא  ברוך  הקדוש 
יהודים  לקרב  ואשתדל  אפעל  שכן  ממני  מצפה 
אחרים – אז הפתרון שלי הוא לעשות, אבל הכול 
את  להגביל  כלומר,  המצרית.  הסמכות  תחת 
כי  לעבוד  פרך".  "עבודת  זו  כאילו  ולעבוד  עצמי 
את  לבצע  ועליי  לי  הכתיבו  ככה  כי  ברירה,  אין 

הפקודות.

כן  כך  שחושב  יהודי  בפועל?  מתבטא  זה  איך 
יפעל ויעשה כדי להשפיע על אחרים. כאשר הוא 
הוא  מצוות,  שומר  שאיננו  מונית  נהג  עם  נוסע 
'זורק' לו רעיון מפרשת השבוע. כאשר מגיע אליו 
טכנאי הביתה, הוא מציע לו להניח תפילין. אבל 
באמת  לא  הוא  וי,  לסמן  כדי  רק  זאת  עושה  הוא 
איזו  בו  יש  העולם.  את  לשנות  שאפשר  מאמין 

השלמה שזו המציאות והיא לא תשתנה.

גם התוכנית הזו גרועה מאד. עבודת ה' צריכה 
יודע  מאמין  יהודי  ושמחה.  חיות  מתוך  להיות 
אמיתית,  השפעה  ויש  יש  שלו  מעשה  שלכל 
יש  וממילא,  המציאות.  את  לשנות  כוח  לו  שיש 
לכל  גם  וכך  שלו  מעשה  לכל  דרמטית  משמעות 

פעולה של קירוב יהודי אחר.

עצמנו  על  ולקחנו  למשימה  שנכנסו  אחרי  כך, 
אחריות להאיר את העולם, ואנו גם נכונים לעשות 
עלולים  אנחנו   – ושמחה  הזדהות  מתוך  זה  את 

ליפול בשגיאה חדשה.

מלחמת חורמה

את  נקרא   – השלישית?  הכיתה  אמרה  מה 
הדברים בלשונו של הרבי:

אופן נעלה עוד יותר הוא "לעשות מלחמה 
כנגדן".

ההעלם  את  לסבול  יכול  שאינו  כיון 
וחילו  מצרים  מלך  שפרעה  וההסתר 

פועלים בעולם, נאבק הוא כנגדם.
למצרים".  מ"לשוב  למעלה  היא  זו  עבודה 
ייאוש,  של  בתנועה  עומד  אינו  שהרי 
של  החוזק  את  מרגיש  הוא  ואדרבה, 
על  להתגבר  שביכולתם  הקדושה,  כחות 
הוא  עובד  ובמילא  הטומאה,  כחות  כל 
וחילו,  פרעה  נגד  המלחמה  עבודתו,  את 

בחיות.
[אך] החיסרון בזה הוא: לכל אופן עבודה 
ברוך  הקדוש  וכאשר  שלו.  הזמן  ישנו 
"תעבדון  תורה,  למתן  ללכת  מַצוה  הוא 
מקום  אין   – הזה"  ההר  על  האלקים  את 
בענינים  להתעסק  ולחפש  להתעכב 
היא  זה  מסוים  בזמן  העבודה  אם  אחרים. 
להאיר את העולם באור התורה, אין מקום 

שתמורת זאת יתחיל להילחם במצרים...
ומובן, שמלבד זאת שאז היה הציווי ללכת 
חבל  בכלל,  הרי  האלקים",  את  ל"תעבדון 
אפשר  אם  מלחמה,  על  וכחות  זמן  לבזבז 
אחד  צעד  ולהיות  ללכת  כדי  אותם  לנצל 

קרוב יותר להר סיני.
ועוד: במלחמה ישנה פגיעה והיזק גם בצד 

המנצח.
באה  מניין  לדעת  אפשר  אי  זאת,  ומלבד 
לו הסברא לעסוק בעבודה כזו. כיון שלא 
עבדו  ומשה  הוא  ברוך  הקדוש  אצל  שאל 
מה לעשות, אלא הוא עושה כן בגלל שכך 
מתקבל בשכל שלו, והוא קובע את תכנית 
הרי   – האנושי  שכלו  לפי  שלו  המלחמה 
במלחמה  שלו  והמרץ  שהלהט  מאד  יתכן 
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היותו  מפני  אלא  הקדושה,  מצד  אינם  זו 
בטבע הגבורותד.

להיפך.  מייאוש,  נובעת  לא  השלישית  הטעות 
מהסערה  ומתעלם  עיניים  עוצם  לא  כזה  יהודי 
הרוחנית שבחוץ, והוא גם יודע שיש לו את הכוח 
לזה,  מודע  כך  כל  הוא  ולהשפיע.  לשנות  בידיים 
תופס  הוא  מלחמה.  של  בטקטיקה  בוחר  שהוא 
שמתנהל  'עולם'  שיש  כזו  בצורה  המציאות  את 
היא  שלו  האישית  והמשימה  משלו,  חוקים  לפי 
אם  להבין,  לו  ולגרום  הזה  העולם  את  להכניע 

צריך אז בכוח, שהאמת היא ש"אין עוד מלבדו".

יהודי כזה משקיע את כל האנרגיות והאמביציות 
קרב.  אלי  ושש  בבוקר  קם  הוא  במאבקים.  שלו 
דואג  הוא  שבת,  בחילול  שוגים  שלו  חברים  אם 
לשון  מדברים  סביבו  אם  בחריפות.  בהם  למחות 
הרע, הוא מבהיר עד כמה זו עבירה חמורה ואילו 
יותר  וברמה  זאת.  שעושה  למי  מגיעים  עונשים 
כללית, יהודי כזה יראה לנגד עיניו כמשימת חיים 
להשפיע על חברי כנסת, להפגין נגד חוקים אנטי 

דתיים וכן הלאה.

ממקום  מגיעים  להם  ודומים  הללו  המעשים 
חזקה  פנימית  מאמונה  נובעים  הם  וחיובי.  טוב 
לנצח  שאפשר  המצב,  את  לשנות  שאפשר 
במלחמה ולהפוך את העולם לעולם של קדושה. 
שהאחריות  מידיעה  נובעים  הללו  המעשים 

מוטלת עלינו ומהתמסרות לביצוע המשימה.

מדוע  בדרך.  היא  הבעיה  בעיה.  יש  זאת,  ובכל 
באמת משה רבינו אומר לאותה קבוצה "ה' יילחם 
טובה,  לא  שלהם  שהכוונה  משום  לא  לכם"? 
אלא מפני שבאותו שלב הגדרת המשימה הייתה 
אחרת. עת מלחמה, ועת שלום – ואז לא היה הזמן 

למלחמות.

ובאופן כללי, כך זה גם אצלנו. יש לנו שליחות 
לפתוח  מא יתנו  מבקשים  ולא  בעולם,  לעשות 
לנגד  לראות  צריכים  אנחנו  מקום.  בכל  חזיתות 
מאיתנו  מצפה  ה'  הזה,  בזמן  היעד.  את  עינינו 
 שאת האנרגיה והאמביציה נשקיע בהוספה באור 
בעתות  מלחמות.  בניהול  לא  לבבות,  ובקירוב 
גם לצאת למאבקים ומלחמות, אבל  חירום צריך 
להפיץ  היא  היעד  אל  המובילה  הראשית  הדרך 

את התורה והיהדות באהבת ישראל.

באופן  התקופות.  לכל  נכון  שזה  היא  והאמת 
כל  קודם  מלחמה.  פני  על  עדיף  קירוב  כללי, 
הוספה  של  טוב  מעשה  כל  הפשוט:  מהטעם 
את  לבזבז  וחבל  היעד,  אל  אותנו  מקרב  וקירוב 
היא  מלחמה  שנית,  מאבקים.  על  והכוח  הזמן 
להרחיק  עלולות  קודש  מלחמות  גם  מסוכן.  דבר 
ולפגוע, לגרום לאנשים להתנכר לשומרי המצוות 
שלא  יודה  לעצמו  אחד  שכל  גם,  מה  הלאה.  וכן 
תמיד המניעים שלו לצאת למלחמה אכן טהורים 
וקדושים, ולא בטוח שהם לא באים מיצר נצחנות 
שעצם  כך  וכדומה.  קשות  אישיות  מתחושות  או 
המוטיבציה לצאת להילחם לא תמיד אומרת שזה 

אכן הדבר הנכון לעשות.

תיקון  של  לשליחות  להצטרף  עלינו  כן,  אם 
העולם, לעשות זאת מתוך אחריות ורצון להשפיע, 
שהפנמנו  אחרי  מיותרים.  למאבקים  ללכת  ולא 

את כל זה, עלולה לבוא הטעות הרביעית.

לכל  נדד  דונין  ראובן  הרב  נעוריו,  בשנות 
מיני מחוזות והתרחק מדרך התורה. בשלב 
תקופת  ולאחר  לישיבה,  חזר  הוא  מסוים 

לימודים נסע ללמוד בחצר הרבי.

של  נפשו  נקשרה  הרבי,  את  כשפגש  מיד 
חש  הוא  אהבה.  בחבלי  ברבי  ראובן  הרב 
כל  את  עליו,  שעבר  מה  כל  יודע  הרבי  כי 
הטובות  בתקופות  גם  שעשה  המעשים 
לעזור  יוכל  הרבי  כי  והבין  חייו,  של  פחות 

לו 'להתנקות' מעברו.

הרבי  עם  נפגש  בה  הראשונה  בהזדמנות 
ביחידות, החל הרב ראובן לפרט לפני הרבי 
ותשובה  תיקון  דרך  ולבקש  חטאיו,  את 

עליהם.

משפט  אמר  ואז  לסיים,  לו  הניח  הרבי 
התורה  דרך  על  תעלה  "קודם  מדהים: 
והמצוות מתוך שמחה וטוב לבב, ואחר כך 

נדבר על תשובה".

שנים  לו  לקח  המום.  היה  ראובן  הרב 
לעומקם.  הללו  הדברים  את  להבין  רבות 
הרבי,  עם  נפגש  בהן  הבאות  בהזדמנויות 
ההבטחה  את  ושוב  שוב  לרבי  מזכיר  היה 
אך  ותיקון,  תשובה  דרך  על  א יתו  לדבר 

הרבי התעלם מהבקשה.

נכנס  בהן  שנה,  וחמש  עשרים  לאחר  רק 
התורה  לחיי  עמוק-עמוק  ראובן  הרב 
פנה  אז  רק  ה',  ועבודת  חסידות  והמצוות, 

 ה. תפלה לשון התחברות וכמו התופל כלי חרס (ראה קונ' העבודה בתחלתו, 
ובכ"מ). 
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אליו הרבי מיוזמתו ולימד אותו כיצד לשוב 
ולתקן את חטאי העבר. 

אין לנו על מי להישען

את  נקרא   – הרביעית?  הכיתה  אמרה  מה 
הדברים בלשונו של הרבי:

הוא  הארבעה  מבין  ביותר  הנעלה  האופן 
"נצווח כנגדן", תפלה.

הוא מחוברה וקשור עם הקדוש ברוך הוא, 
ברוך  הקדוש  של  רצונו  את  למלא  ורצונו 

הוא.
הים",  אל  "ליפול  התנועה  אצלו  אין  ולכן 
להבטיח את מצבו האישי על ידי התבדלות 
מהעולם, שהרי רצון העליון הוא שהעולם 
יהיה דירה לו יתברך; לא "לשוב למצרים", 
תנועה של ייאוש, רחמנא ליצלן, כי יש לו 
הבטחון הגמור ללא שום ספקות, שרצונו 
של הקדוש ברוך הוא בוודאי יתמלא; לא 
תוכניות  ידי  על  כנגדן"  מלחמה  "לעשות 
ובטל  מחובר  הוא  שהרי  משלו,  מלחמה 
לגמרי לקדוש ברוך הוא, ואינו שייך שיהיו 

לו רצונות משלו.
להתערב  שלא  היא  עבודתו  אופן  ולכן 
בסדרי הנהגות העולם, ומוסר הכל לקדוש 
ומבקש  מתפלל  שהוא  אלא  הוא.  ברוך 
שהקדוש ברוך הוא יסייע בכל מה שצריך 
לקדוש  מקווה  והוא  בעולם,  להיעשות 
את  וירומם  בקשתו  שימלא  הוא  ברוך 

העולם.

פניו  ועל  מעולה,  נשמעת  הרביעית  הגישה 
אנשי  כזכור,  בה.  טוב  לא  מה  להבין  מאד  קשה 
להתפלל  פשוט  קראו  סוף  ים  על  הזו  הקבוצה 
לה'. אם נתרגם את זה לעבודת ה', אנחנו מדברים 
בעולם  שקורה  למה  היטב  שמודע  יהודי  על 
מבחינה רוחנית – והוא לא עוצם עיניים ומתעלם, 
גם  ומבין  המצב,  את  לשנות  שאפשר  יודע  הוא 
בוער  העניין  כן?  מה  אז  למלחמות.  לצאת  שאין 
בו כל כך, שהוא פשוט עסוק בתפילה על המצב.

יהודים  ילדים  אותם  כל  על  לה'  מתפלל  הוא 
אותם  על  ישראל",  "שמע  לומר  יודעים  שלא 
זוגות שביתם איננו בנוי על יסודות התורה. הוא 
קורא תהלים בדמעות ומבקש שהעולם כולו יכיר 
ש"אין עוד מלבדו", הוא נוסע לקברי צדיקים כדי 

טעמו  שלא  התועות  הנשמות  על  רחמים  לעורר 
את הטעם המתוק של חיי תורה ומצוות.

יהודי  של  הנפשי  המצב  מה  היטב  לב  נשים 
כזה. הוא יודע שה' ינצח בסוף, הוא מלא באמונה 
שהוא  מאחר  מה,  רק  אופן.  בשום  מיואש  ולא 
מציאותי ויודע שלהפוך את כל העולם זו משימה 
גדולה מאד, הוא מייחל לכך שה' יטפל בזה. שזה 
הוא  העבודה.  את  יעשה  וה'  מלמעלה,  יקרה 
מייחס  לא  הוא  אבל  שצריך,   מה  עושה  עצמו 
לעצמו שאיפות ורצונות ולא לוקח את עצמו ואת 
שהוא  משום  דווקא  מדי.  רבה  ברצינות  פעילותו 
מבטל את עצמו ולא מחזיק מעצמו, הוא מגלגל 

את הכדור למעלה.

אם כך, איפה הבעיה? מדוע "אתם תחרישון"? 
– מסביר הרבי:

כיון שהחליט שהוא, המתפלל, אינו פועל 
להיות  צריכה  הדרך.  זו  אין  מאומה,  בזה 

עבודה.
יהיה  שלא  מיהודי  שתובעים  פי  על  אף 
ההכרה  לו  שתהיה  לעצמו,  מציאות 
ידו  ועוצם  בכוחו  אינו  שעושה  מה  שכל 
חילו",  לעשות  כוח  לך  הנותן  "הוא  אלא 
 – לזה  הכוח  את  נותן  הוא  ברוך  הקדוש 
מיהודי  תובעים  זאת  עם  יחד  מקום,  מכל 
עבודה, שיפעל על ידי הכוחות שניתנו לו.

וזה  לנו,  ניתנה  העולם  את  להאיר  המשימה 
להשליך  ולא  אותה,  לבצע  צריכים  שאנו  אומר 
אותה על הקדוש ברוך הוא. אמנם הכל בעזרת ה' 
ובכוחות שניתנו לנו משמים, אך ה' מצפה מאיתנו 

שלא רק נבטח בו אלא גם נעשה מעשים3.

הרבי אמר את השיחה בהתוועדות י' שבט 
מיוחד  יהודי  על  סיפר  ואז  תשכ"ב,  בשנת 

שמהווה דוגמה חיה להתנהגות כזו.

והחסיד  המשפיע  על  הרבי  סיפר  כך 
שבאותה  פוטרפס,  מענדל  ר'  המפורסם 

בשאלה  הרבי  מאריך  שם  ו),  (אות  השיחה  בגוף  ראה  ביאור,  ליתר   .3
לבין  משמים  שהכל  האמונה  בין  ועשיה,  ביטחון  בין  לשלב  ניתן  כיצד 

ההשתדלות בדרכי הטבע.

 ו. דברים ח, יח. 
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יהודית  בפעילות  נפש  במסירות  עסק  עת 
מחתרתית בברית המועצות:

שמכמה  שלם,  זקן  עטור  יהודי,  שם  ישנו 
שנים נשאר לבד. אשתו ובני ביתו נמצאים 
מברית  יצאו  (הם  החופשיות  במדינות 
המועצות והתגוררו באנגליה), והוא נשאר 
שם לבד. ויהודי זה בחר לעצמו עבודה כזו 

ששוללת את כל ארבע הכ יתות הנ"ל.

וכל  היום  כל  לשבת  יכול  היה  זה  יהודי 
תפ ילה  התורה,  בלימוד  ולעסוק  הלילה 
זאת  ולעשות  המצוות לעצמו,  וקיום 
כי וון  ערוך,  שולחן  פי  על  הסברה  מתוך 
שההתעסקות בתורה ומצוות בגלוי ובאופן 
בסכנת  כרוכה  הזולת  על  השפעה  של 
אשר  גזירה (גלות),  לארץ  שילוח  נפשות – 
משך  לאחר  הדבר  משמעות  יודעים  הכל 
זמן קצר (רבים ממי שנענשו בהגליה מצאו 
את מותם במחלות, קור ורעב)... וכי וון שכן, 
הרי על פי שולחן ערוך יכול הוא "ליפול אל 

הים"...

"לשוב  בסדר  לבחור  יכול  היה  כן  וכמו 
ערוך,  שולחן  פי  על  להתנהג   – למצרים" 
עניינים  באותם  המדינה  לסדרי  להיכנע 

שאינם בסתירה לשולחן ערוך.

וכמו כן היה יכול לבחור בסדר של "נצווח 
צד  לניצחון  היום  כל  להתפלל   – כנגדן" 
הקדושה, מבלי להטביל אצבע במים קרים.

בענייני  בעולם  לפעול  רצונו  אם  ואפילו 
כנגדן",  מלחמה  "לעשות  ומצוות,  תורה 
ענין  לבחור  יכול  היה   – הרע  נגד  להילחם 
שעל ידו יתוסף אור בעולם וגם אצלו, כמו 

במלחמה, שיש תועלת גם לעצמו.

שבחר  עבודתו  עני יני  הם  מה  ובפועל, 
לעצמו? – לייסד מקוואות לנשים!

אלא  לאנשים,  מקווה  אודות  מדובר  לא 
יכול  לא  בעצמו  שהוא  כך  לנשים,  מקווה 
ומצוות  תורה  בענייני  תועלת  מזה  להפיק 
שנים  עשר  כבר  שהרי  הפרטיים,  בחייו 
שאשתו ובניו ונכדיו נמצאים מחוץ למדינה 
מי  שאין  בראותו  כן,  פי  על  ואף  האמורה. 
התעסק  לנשים,  מקווה  בבניית  שיעסוק 

בכך בעצמו.

נפשות  סכנת  עם  קשור  זה  הרי  ומאידך, 
החל  שבדבר.  הפרסום  בגלל  ביותר, 

עם  הקשורה  כספים  גיוס  של  מהעבודה 
בעצמו  שהוא  יודעים  הכל  שהרי  פרסום, 
אינו זקוק לסכומים כאלו, וממילא מבינים 
שהצורך בזה הוא לתועלת הרבים. ועל דרך 
העניינים  שאר  בכל  להתעסקות  בנוגע  זה 
כך  ואחר  המקווה.  בניית  עם  הקשורים 
 – המקווה  של  קיומה  על  לפרסם  צריך 
כאשר  לא  היא  שבמקווה  התועלת  שהרי 
לפרסם  צריך  אלא  בסוד,  זאת  שומרים 
שבמקום פלוני ובלילה פלוני תהיה מקווה 
חמה. וצריכים להודיע זאת  דווקא לנשים, 
שנטלו תשעה קבין שיחה... [כך שהסכנה 

גבוהה שייוודע שהוא עוסק בכך].

ואף על פי כן בחר לעצמו עבודה זו, [שהיא] 
היפך חוקי המדינה, וענין שאינו נוגע אליו 
בקיום  אצלו  יתוסף  לא  שהרי   – בפועל 
התורה ומצוות, ובנוגע לעולם הבא – אינני 
הבא.  עולם  אודות  חושב  הוא  אם  יודע 
ולחיות  וילדיו,  אשתו  עם  להיפגש  רצונו 
עמהם למטה מעשרה טפחים נשמה בגוף 

עד מאה ועשרים שנה.

אין  בו  שנמצא  שבמקום  שרואה  כיו ון 
להורות  פרטית  בהשגחה  זה  הרי  מקווה... 
נפקא  אצלו  אין  וממילא  שזהו עניינו,  לו 
בעבודת  מזה  לו תועלת  תהיה  אם  מינה 
פי  על  היא  הנהגתו  לאו.  אם  המלחמה 
 – וייסעו"  ישראל  בני  אל  "דבר  ההוראה 

להתקרב צעד נוסף לביאת משיח.

לצעוד קדימה

המשך  את  נקרא   – לעשות?  צריך  כן  מה  אז 
הדברים בלשונו של הרבי:

היה:  רבינו  משה  ידי  על  מלמעלה  הציווי 
העבודה  וייסעו".   – ישראל  בני  אל  "דבר 

צריכה להיות – להתקרב להר סיני.
לעבוד  לא  מהעולם;  לגמרי  להסתגר  לא 
את  להשליך  לא  וחיות;  חשק  שום  ללא 
עם  במלחמה  ולפתוח  ושליחותו  עבודתו 
ולהניח  ידיים  בחיבוק  לשבת  ולא  העולם; 
ארבע  כסברות   – הוא  ברוך  לקדוש  הכל 

הכ יתות הנ"ל.
את  ולהביא  להאיר  בעולם,  לפעול  אלא 
לתורה,  יותר  קרוב  העולם  ואת  עצמו 

"וייסעו".
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דורשים מא יתנו לא להסתגר אלא לצאת לעולם 
ולקרב יהודים לתורה ולמצוות; לא לעשות את זה 
רק עם הידיים והרגליים, אלא גם עם הראש והלב; 
ומאבקים,  במלחמות  האנגריות  את  להשקיע  לא 
אלא בהוספת אור וטוב; ולא לשבת בחיבוק ידיים 

אלא לקחת אחריות ולעשות.

אם לסכם את כל זה, מה שנדרש מאיתנו הוא 
ולחפש  שיקולים  לשקול  לא  לעשות.  להמשיך 
תירוצים, אלא לפעול. לגעת בעוד נשמה, לכבוש 
פעולה  ועוד  קטן  מעשה  עוד  להוסיף  פינה,  עוד 
טובה, עד שנגיע ליעד. או כמו שה' אומר למשה 

רבינו: "וייסעו"!

הים,  תוך  אל  צעדים  כמה  רק  עשו  ישראל  בני 
ואז ה' עשה את שאר העבודה, קרע לפניהם את 
אם  אנחנו.  גם  וכך  המצרים.  את  בו  והטביע  הים 
לעשות  ונמשיך  שלנו,  בשליחות  ממוקדים  נהיה 
בלי לעצור, ה' יחולל את המהפכה הגדולה ויתקן 
ה'  את  דעה  הארץ  ש"מלאה  עד  כולו  העולם  את 

כמים לים מכסים".

סיפר הרב גרשון מענדל גרליק ע"ה, שליח 
הרבי למילאנו, איטליה:

בשנת  חתונתנו,  אחרי  חודשים  כמה 
לשליחות  לצאת  הרבי  לנו  הורה  תשי"ט, 
במילאנו. אז, זה היה חריג מאד, שזוג צעיר 
יהודי  מרכז  מכל  רחוק  לחיות  לבדו  ייסע 
בדברי  תמימה  אמונה  מתוך  אך  וחב"די. 

הרבי, קיבלנו על עצמנו את המשימה.

עם  מיוחדת  לפגישה  זכינו  הטיסה,  לפני 
הדרכות  לנו  נתן  הרבי  בה  ביחידות,  הרבי 

והוראות במשימת השליחות.

הרבי:  אותנו  שאל  יחידות,  אותה  במהלך 
בשמחה  לשליחות  יוצאים  אתם  "האם 
מרגשת  שהייתה  שאלה  לבב?".  ובטוב 
כמה  עד  לנו  הראתה  היא  שכן  במיוחד, 
ונעשה  טוב,  לנו  שיהיה  לרבי  היה  חשוב 

זאת בשמחה.

בסיום הפגישה, העניק לנו הרבי ספר תניא, 
באמרו בטון נינוח למדי: "כשאתם במטוס, 
ספר  יצטרך  מישהו  אולי  לדעת,  אפשר  אי 
לו...".  תנו   - כזה  מישהו  תמצאו  אם  תניא. 

הדבר היה לפלא, וכך הסתיימה היחידות.

הנוסע  הרכב  אל  היישר  מהיחידות  יצאנו 
בחברים  מלּווים  כשאנו  התעופה,  לשדה 
ברכות  עלינו  שהרעיפו  משפחה  ובני 

להצלחה.

על  'נחתנו  אנו  המטוס,  של  ההמראה  עם 
ולפתע  התפוגגה,  האופוריה  הקרקע'. 
על  שלקחנו  המטלה  כובד  את  הרגשנו 

עצמנו, ותהינו האם אכן נוכל לעמוד בה.

הודיע  הקברניט  הסתיימה.  ההמראה 
הבטיחות  חגורות  את  להתיר  ניתן  כי 
אחד  אליי  ניגש  והנה  במטוס.  ולהסתובב 
לך  "יש  ושאל:  כיהודי,  שהזדהה  הנוסעים, 

במקרה תניא?"...

הגשתי לו מיד את ספר התניא שהרבי נתן 
בספר  מתעניין  הוא  מדוע  ושאלתי  לנו, 

התניא.

"אך  יהודי.  אותו  סיפר  גדול",  חסיד  "אינני 
מכיוון שאני עוסק במסחר בצרפת, נסעתי 
בין  הנסיעה.  טרם  הרבי  ברכת  את  לקבל 
במטוס  כשאתה  הרבי:  לי  אמר  השאר 
כלשהו,  בספר  ללמוד  טוב  מעש,  בחוסר 
ספר  לי  שאין  לרבי  אמרתי  בתניא.  ורצוי – 
תמצא  אולי  במטוס  הגיב:  והרבי  תניא, 

מישהו שיש לו"...

שליוותה  התובנה  את  קיבלתי  רגע  באותו 
הרבי  שלי.  השליחות  חיי  כל  לאורך  אותי 
פועל בכוחותיו הרוחניים, ואנו רק חיילים. 
עלינו לעשות את המוטל עלינו, והמשימה 

תושלם בכוחו של הקדוש ברוך הוא.

לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו

ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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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
21עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.

לא רק לשמור תורה ומצוות, אלא להשפיע על אחרים
דוד ֶּבְזּבֹורֹוְדָקה פגש את הרבי בזמן מלחמת העולם השנייה, בצרפת. 
הרבי.  עם  קשר  על  ושמר  יורק,  לניו  הגיע  הוא  גם  המלחמה  לאחר 
הגלויה  ועל  בחתונתו,  להשתתף  הזמנה  לרבי  שיגר  אף  בזבורודקה 
ידו הקדושה  שצורפה להזמנה למכתבים חוזרים, הרבי כתב בכתב 

ברכה לבני הזוג.
ובו הרבי מתייחס  יהודי,  לאותו  ככל הנראה  המכתב שלפנינו ממוען 
האדם  בין  מההקבלה  ומסיק  השדה"  עץ  "האדם  לנושא  בהרחבה 
לעץ שהתכלית היא להיות 'נושא פירות' – להשפיע על אחרים, שיהיו 

בעצמם יהודים שומרי תורה ומצוות ומשפיעים בעצם, וכן הלאה.

(אגרות קודש, כרך א, אגרת קלה)

האדם השם לבו לכל הנעשה מסביב לו, הרי מכל דבר ודבר יוסיף חכמה 
אדם  ובין  למקום  אדם  שבין  בהנהגה  לנהוג  כיצד  מזה  וילמד  חכמתו  על 
לחבירו. ולאו דווקא ממחזה בלתי רגיל אפשר ללמוד ולהחכים, אלא אפילו 
מעניינים המצויים ביותר, וכמו אילן צומח, כמה הוראות בחיי היום-יומיים 

של האדם יש להבין.

ואעיר בזה על אחדים מהם [אציין כאן כמה הוראות שיש להפיק מצמיחת 
העצים], והם:

הנכללים  רבים,  מחלקים  מצורפים  האילנות,  ובפרט  הצומח,  מין  רוב 
(גזע,  האילן  גוף שורש,  בשלשה:  אותם]  לחלק  אפשר  כללי  [באופן  בכלל 

ענפים, עלים) ופירות (קליפה, הפרי עצמו, גרעינים).

מהחילוק [ההבדל] אשר ביניהם [בין שלושת חלקי הצמח]:

השורש נעלם הוא מעין הרואה, אבל עיקר חיות האילן על ידו נמצא (אף 
שגם על ידי העלים שואפים האילנות מן האויר חומרים המוכרחים לחייהם, 
על  דווקא  אשר  זאת,  עוד  בזה).  וכיוצא  השמש  מקרני  החום  קולטים  וכן 
ידי השורש עומד האילן על עמדו, ואם שורשיו חזקים לא יירא מכל רוחות 

המנשבות שיעקרו אותו אלא יישאר נטוע בצורה יציבה.

גוף האילן הוא הוא רוב המכריע של בנין האילן  [הוא החלק הגדול והמרכזי 
במבנה העץ כולו]. מזמן לזמן מוסיף הוא בעובי, בענפים ובעלים, עד שעל 
ידו – ובפרט על ידי גזע האילן – ייוודעו שנות האילן [ממבנה העץ, ובמיוחד 
מעובי הגזע, אפשר לדעת בן כמה הוא, מה שמראה שהוא החלק המרכזי 

בהתפתחות של העץ].

העץ,  של  ויציבותו  קיומו  לעצם  השורשים  של  החשיבות  לצד  אבל 
האילן  שלימות  תכלית  העץ,  של  וחייו  בהתפתחותו  הגזע  של  והמרכזיות 
הוא בעשותו [זה שהוא עושה] פירות, כי על ידי הגרעין של הפרי הוא מזריע 

זרעו להצמיח אילנות חדשים דור אחר דור.

למה  האדם  דומה  פרטים  בכמה  אשר  היינו  השדה",  עץ  "האדם  והנה 
שנראה באילן ועץ השדה, ואפילו בחייו הרוחניים האדם דומה לעץ, וגם הם 

בכללותם נחלקים לשלשה סוגים:

מכתב מבואר

"ראש השנה 
לאילנות" מזמן אותנו 

להתבונן בנקודות 
הדמיון הקיימות 

בינינו לבין העצים.

לפנינו שלושה 
מכתבים של הרבי 
העוסקים בנושא, 

שכל אחד מהם נותן 
לנו שיעור בעבודת 

ה'.

"כי האדם עץ השדה" 
– במה?

הביאור מופיע
בגופן כזה. מילים 

שעוזרות לשטף 
הקריאה הכנסנו 

ללא סוגריים, מילים 
שמבארות מושגים 

או מילים - מופיעות 
בתוך סוגריים.
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השורש היא האמונה, אשר כמו בעץ על ידה הוא [האדם] קשורו עם מקום ומקור חיותו, 
הוא הבורא יתברך. ואף כשגדל בחכמה תורה ומצוות, חיותו נמשך לו על ידי אמונתו בה', 

דתו ותורתו.

צריכים  הם  אשר  טובים,  ומעשים  המצוות  וקיום  התורה  לימוד  הם  האילן הם  וגוף  גזע 
להיות רוב בנין ורוב מנין [הרוב והעיקר] של מעשי האדם ופעולותיו, ועל פי רוב המצוות 
וגודלו של האדם בתורה ניכרו ימי שנות חיי האדם, היינו שבהתאם לכמות המעשים הטובים 

שלו אפשר לדעת האם הוא חי חיים מלאים תוכן של חכמה ומעשה.

פירות – תכלית שלמות האדם הוא , כאשר, נוסף על זה שהוא מקיים כל המוטל עליו בינו 
לבין עצמו, הנה משפיע הוא על חבריו והסביבה שלו שגם הם יהיו על צד הְשֵׁלמּות. והיינו 
שפעולתו היא כמו "גרעין" המצמיח עוד אילן (אנשים) שהוא בעצמו בעל שורשים (עיקרי 

האמונה), גזע וענפים (תורה ומעשים טובים) ונושא פירות (מזכה את הרבים).

המורם מכל הנ"ל [המסקנה מכל זה]: שורש האדם ועיקרו היא אמונה תמימה. חלישות 
באמונה מעמידה בסכנה קיום חייו הרוחניים של אדם גדול אפילו. רוב מנין ורוב בנין האדם 
נושא  היותו  הוא  האדם  שלמות  אבל  ליום.  מיום  ומתרבים  ההולכים  הטובים  מעשיו  הם 
פירות, היינו כשהוא משפיע על הרבים ומזכה אותם להיות גם הם ממלאים את תפקידם 
ומטרת בריאתם, אשר אז פעולתו עושה פירות ופירות פרותיהן דור אחר דור וזכות זה תלוי 

בו.

להתפתח בעבודת ה'
המכתב הבא מופנה לדוקטור שניאור זלמן יצחקי. במכתב הזה, הרבי מתמקד בסולם 
ההתפתחות הרוחני, ומראה איך האדם הולך ומתפתח עם הזמן והעבודה. ההשוואה 
למי  עליו,  משפיעים  שאחרים  מפסיבי  שהאדם   הופך  בכך  היא  כאן  הצומח  לעולם 

שמפנים את הלימוד והמחשבה ומתח יל לצמוח ולהתפתח מבחינה רוחנית.

(אגרות קודש, כרך יד, אגרת ה'ח)

לבית  תורה  הספר  הכנסת  זמן  קבע  אשר  כותב  בו  טבת,  מב'  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 
הכנסת לחמשה עשר בשבט, ראש השנה לאילנות[...].

האדם נקרא עולם קטן, וכל מה שיש בעולם יש באדם. ובפרט כולל הוא ארבעת הסוגים 
[של הדברים שבעולם]: דומם, צומח, חי, ְמַדֵּבר.

[בעבודת ה',  חיל  אל  מחיל  והולך  אלו,  סוגים  ארבעה  ישנם  לבוראו  האדם  בעבודת  וגם 
האדם הולך ומתקדם ומתעלה עוד ועוד].

והתחלת ענינו של האדם בעבודת ה' שלו היא בדומה לסוג הדומם. זאת אומרת, שאינו 
אלא מקבל מאחרים מבלי כל הוספה מצדו עצמו והוא עצמו כמו 'דומם' במובן הרוחני, אשר 

בכלל הם [באופן כללי הכוונה היא לתקופת] ימי הקטנות והילדות.

הוא  הצמחים  את  שמאפיין  מה  הגשמי,  בעולם  אשר  לצומח,  מתעלה  מדומם  כך  אחר 
ההתפתחות: חיטה אחת מצמיחה כמה חיטין, ומגרעין צומח אילן נושא פירות. ובעבודת 
ה', להיות 'צומח' זאת אומרת, אשר ענין שמקבל ולימוד שלומד, הוא מתבונן בו ומעבד אותו 

לארכו לרחבו ולעומקו ומנצלו להתפתחות עצמו ככל האפשרי.

מסוג זה עולה, במשך הזמן ועל ידי עבודה ביגיעת נפש ויגיעת בשר [מאמץ נפשי וגופני],
על  וכן  רצויה,  בלתי  היא  באם  שלו  הטבעיות  על  הוא  שמתגבר  אומרת,  זאת  החי.  לסוג 
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לחיות עם הזמןדברי הימים

זמני השבוע

לוח ללימוד הרמב"ם

זמני הדלקת הנרות
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
16:3517:5216:5617:5416:4417:5216:5717:55בשלח

16:4117:5817:0218:0016:5017:5817:0318:00יתרו

י"ב בשבט ה'תשפ"ג – י"ט בשבט ה'תשפ"ג

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע קפא. מל"ת שט. רחצ. מ"ע הל' סנהדרין פרק ג.הל' רוצח ושמירת נפש פרק ח-י.י"ב בשבטו'
קפד.

מל"ת רצט. מ"ע רב. רג. מל"ת ער.פרק ד.פרק יא-יג.י"ג בשבטש"ק

י"ד בשבטא'
ראשית חכמה וגו'. ספר קנין והוא ספר 
שנים עשר.. הל' מכירה.. בפרקים אלו. 

פרק א-ג.
מ"ע רמה.פרק ה.

מ"ע רמה.פרק ו.פרק ד-ו.ט"ו בשבטב'
מל"ת רנ.פרק ז.פרק ז-ט.ט"ז בשבטג'
מל"ת רנ.פרק ח.פרק י-יב.י"ז בשבטד'
מל"ת רנא.פרק ט.פרק יג-טו.י"ח בשבטה'
מל"ת רנא.פרק י.פרק טז-יח.י"ט בשבטו'

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
4.335.205.426.419.1311.5512.255.15.45.41ו', י"ב בשבט

4.325.195.416.419.1211.5512.255.16.35.42ש"ק, י"ג בשבט
4.325.195.406.409.1211.5512.255.17.35.42א', י"ד בשבט
4.315.185.406.399.1211.5512.255.18.25.43ב', ט"ו בשבט
4.305.175.396.389.1111.5512.255.19.15.44ג', ט"ז בשבט
4.305.175.386.389.1111.5512.255.20.05.45ד', י"ז בשבט

4.295.165.386.379.1011.5512.255.20.95.46ה', י"ח בשבט
4.285.155.376.369.1011.5512.255.21.85.47ו', י"ט בשבט
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הייתה  תשל"ה  שבט  בי'  הרבי  של  ההתוועדות 
והחסידים  בכלל,  היהודי  העולם  במיוחד.  חגיגית 
של  להנהגתו  יובל  חצי  לציין  התרגשו  בפרט, 
באמצעי  חי  בשידור  שודרה  ההתוועדות  הרבי. 

התקשורת, וזכתה לדיווחים בעיתונות.

הראשונה  בשורה  שישבו  החסידים  זקני  לצד 
אישי  מגוון  גם  להתוועדות  הגיעו  הרבי,  מאחורי 
שבאו  מהשורה  אנשים  וגם  ונכבדים  ציבור 
לחלוק כבוד לרבי ולברך אותו ביום הגדול. "רבים 
מהמשתתפים לבשו את המעיל השחור המסורתי 
דיווח  העניבה",  נטולת  הלבנה  החולצה  ואת 
לבושים  היו  רבים  פוסט", "אבל  יורק  העיתון "ניו 
בצורה לא-פורמלית יותר. שיער ארוך וג'ינס כחול 
כובעי  ים  בין  נראו  עזים  וצבעים  נדירים,  היו  לא 

הלבד השחורים".

וזמר  החזן  היה  להתוועדות  המוזמנים  בין 
שנחשב  מי  פירס,  יאן  היהודי-אמריקאי  האופרה 
בית  בכל  מוכר  היה  וקולו  אמריקה"  של  ל"טנור 
כיהודי,  מאוד  מזוהה  היה  פירס  הברית.  בארצות 
ושילב בתקליטים ובהופעות שלו שירים יהודיים  
להשתתף  אותו  שהזמין  מי  למעשה,  לרוב. 

בהתוועדות היה הרבי עצמו.

נוצר  לחב"ד  המפורסם  החזן  של  הקשר 
כשהופיע במנצ'סטר, אנגליה, ופגש כמה מראשי 
קהילת חב"ד בעיר. פירס אהב את הקשר הקרוב 

עם הקהל שלו, ונהג להסתובב תוך כדי ההופעה 
באחת  הקונצרטים.  באולמות  המושבים  בין 
לא  הער כה  ובגלל  במעבר  ירד  הוא  ההופעות 
לא  תנועה  ביצע  הוא  המדרגה  גובה  של  נכונה 
עם  שכב  והוא  נפצעה  רגלו  זאת  נכונה, ובעקבות 
שלח  הרבי  שבועות.  מספר  במשך  מגובסת  רגל 
והמחווה  להחלמה,  וברכה  עידוד  מסרי  לפירס 
אותו  הזמין  הרבי  כעת  ליבו.  את  חיממה  הזו 
להתוועדות, וזו הייתה הפגישה הראשונה שלהם 

פנים אל פנים.

קצרה,  לשיחה  לרבי  אנשים  ניגשו  השיחות  בין 
הפציעה  בעקבות  בתורו.  פירס  יאן  גם  עשה  וכך 
ניגש  הוא  וכך  הליכה,  במקל  להיעזר  נאלץ  הוא 
הקונצרט  כי  לו  שדיווחו  וסיפר  פתח  הרבי  לרבי. 
מאד,  מוצלח  היה  במנצ'סטר  פירס  של  האחרון 

ואחר כך דיברו על מצבו הבריאותי של פירס.

הרבי  הרבי.  אמר  בריא",  להיות  צריך  "אתה 
"אתה  ואמר:  פירס,  של  ההליכה  מקל  על  הצביע 
צריך  אתה  לשיר.  צריך  אתה  זה.  את  צריך  לא 
הסובבים  את  לשמח  צריך  אתה  אנשים.  לשמח 

אותך. לשמח גם את אלה כאן".

ואשתו  פירס  יאן  נכנסו  רב,  לא  זמן  כעבור 
לפירס:  הרבי  אמר  ביחידות  הרבי.  אצל  ליחידות 
לא  רגלו  שכף  הסביר  פירס  המקל!".  את  "זרוק 
כדי  למקל  זקוק  עדיין  והוא  לחלוטין  החלימה 
הורה  שוב  הרבי  אבל  בהליכה,  עליו  להישען 
להיפטר  לו  קשה  היה  המקל.  את  להשליך  לו 
מהמקל, אך בעידוד אשתו הוא הקשיב לרבי וזרק 

את המקל – ומאז לא היה זקוק לו יותר.

הטנור של אמריקה
תאריך: י' שבט תשל"ה

JEM
 / 
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סביבתו, מורשת אבות וכיוצא בזה, ומשנה מקומו ואינו קשור לסביבה שלו וכו' אם אלה 
נעים  בכך שהם  הצמחים  פני  על  יתרון  יש  החיים  כמו שלבעלי  ה',  בעבודת  לו  מפריעים 

ממקום למקום במהלך חייהם.

סוג  הוא  יותר,  עליון  לסוג  לעלות  ועליו  האחרונה,  והמטרה  התכלית  אינו  זה  גם  אבל 
המדבר, שזהו אדם שהיתרון שלו על פני בעלי החיים הוא היותו בעל שכל עיוני (ולא רק 
שכל המעשי השייך לעניינים שבפועל ), אשר השכל הזה ישנו גם בבעלי חיים, וכמו שועל 
פקח שבחיות כו' וכיוצא בזה. ובעבודת ה' זאת אומרת, אשר אפילו בעבודתו ְלקֹונֹו [לקדוש 
אשר  ואלה  יעשה  אשר  המעשה  לדעת  בשביל  המוכרח  בלימוד  מסתפק  אינו  הוא]  ברוך 
"דע  שכתוב  וְכמה  בוראו,  בידיעת  עוסק  גם  אם  כי  והעבירות],  המצוות  [את  תעשינה  לא 
בדורנו  אשר  התורה,  פנימיות  היא  [באופן כללי החכמה הזו]  שכללותה  אביך",  אלקי  את 

נתגלתה ונתבארה בתורת החסידות.

להישמר מחברים לא הגונים, ללמוד תורה ולקיים מצוות
הגברת רחל זמיר הייתה אשת חינוך שעסקה בחינוך יהודי שורשי לגיל הרך. בתחילה 
הייתה גננת בגן ילדים, ואחר כך מונתה למפקחת ארצית של גני חב"ד. לקראת י' שבט, 
להם  יקרים", השיב  "ילדים  וציורים.  ברכות  לרבי  לשלוח  הגן  ילדי  את  הגננת  עודדה 
הרבי במכתב, והסביר בשפה פשוטה כיצד הם צריכים לשמור ולטפח את השתיל הרך 

שבהם – הנשמה.

(אגרות קודש, כרך כג, אגרת ח'תתקלז)

קיבלתי בשמחה את הציורים שלכם עם מכתב המורה והגננת שלכם[...].

הציורים והמכתב הגיעו לידי לפני ההילולא (יארצייט) [יום השנה] של כבוד קדושת מורי 
וחמי אדמו"ר [הרבי הריי"צ], והמענה שלי נכתב ערב ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. והרי 

גם בציוריכם ראיתי ילדים וילדות, ואילנות ופרחים.

ובכדי לקשר את כל העניינים האלה, אזכיר לכם את החיבה והאהבה היתרה שרחש כבוד 
קדושת מורי וחמי הרבי לכל בני ובנות ישראל, הגדולים עם הקטנים, ובפרט הקטנים, אשר 
דאג לחינוכם ולטובתם בכל מקום שהם, ובכל ילד וילדה ראה שתיל העתיד לגדול ולהיות 

עץ פרי הדר נושא פירות טובים ונחמדים.

אמנם, דבר זה תלוי ברצונם ועבודתם של הילד והילדה עצמם, והמשל לזה הוא האילן: 
כשנוטעים גרעין או שתיל רך, צריך לשמור עליו מעשבים רעים וכל מיני מזיקים, ולהספיק 

לו מים וכו', עד אשר יגדל ויהיה לאילן נושא פירות טובים.

והוא הדבר [כך גם] בכל ילד וילדה, אשר אמר ה' יתברך על ידי נביאו שהם "נצר מטעיי 
מעשה ידי י להתפאר". והנה הבורא יתברך נטע בתוככם נשמה קדושה, חלק אלוקה ממעל 
ממש, ועליכם לשמור "גרעין" אלוקי זה מעשבים רעים ומזיקים, זאת אומרת: ֵמחברים בלתי 
הגונים; וכן עליכם לספק לו מים חיים, והכוונה היא ללמוד תורה ולקיים את המצוות, כמו 
שאומרים חז"ל: "אין מים אלא תורה", תורת חיים, וגם מצוותיה של התורה, שעליהן אמרו 

חז"ל: "חיים הם לעושיהם", שהן מעניקות חיים למי שמקיים אותן.

ואזי ייתן ויחזור וייתן לכם ה' יתברך ברכתו שתצליחו להיות "אילנות" נושאי פירות טובים 
ומשובחים, לשמחת הוריכם ומוריכם ולגאון ולתפארת עמנו, ַעם בני ישראל.
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שבת קודש פרשת בשלח
י"ג בשבט

קריאת התורה
נוהג •  היה  הרבי  עומדים.  השירה  קריאת  בזמן 

להפנות את פניו לכיוון ספר התורה.

בניגון •  קוראים  בשירה,  הפסוקים  מסופי  חלק 
הם  אלו  בתורה).  ספר  בסיום  (כמו  מיוחד 
מנהגנו:  לפי  כך  קוראים  שבהם  הפסוקים 
השני  ומשמאלם"  מימינם  חומה  להם  "וה מים 
בה'  "ויאמינו  כט);  פסוק  יד,  (פרק  בלבד 
("אז  עצמה  בשירה  לא);  (יד,  עבדו"  ובמשה 
ישיר"), בכל פסוק שבו מוזכר שם ה' (א, ב, ג, 
ו, יא, טז, יז, יח, יט), וכן ב"נהלת בעזך אל נווה 
בים"  רמה  ורוכבו  וב"סוס  יג);  (פסוק  קדשך " 

בשירת מרים (טו, כא).

ֵזכר •  ֶזכר  את  "תמחה  קוראים  הפרשה  בסוף 
בעל  במפטיר.  וגם  שביעי  בעליית  גם  עמלק", 
המילה  את  לקרוא  לדייק  גם  צריך  הקורא 
מי  (מונח).  המתאים  בטעם  הפעמים  בשתי 
שלא  'ישראלי',  או  ספרדי  במבטא  שקורא 
המילה  על  יחזור  לא  לסגול,  צירה  בין  מבדיל 

"זכר" פעמיים.

לא מכים בידיים או ברגליים לשמיעת שמו של • 
"עמלק".

בספר •  דבורה  שירת  את  קוראים  להפטרה 
(מ"ודבורה  המלחמה  מסיפור  החל  שופטים, 
הארץ  "ותשקוט  עד  ד,  בפרק  נביאה"  אשה 

ארבעים שנה" בסוף פרק ה).

ב"שבת שירה" (שבת פרשת בשלח, בה קוראים • 
בתורה את שירת הים ששרו בני ישראל לאחר 
קריעת ים סוף) נוהגים לאכול דייסת כוסמת, 

ויש להכין אותה מראש.

וההורים •  שהמלמדים  הנהיג  מפראג  המהר"ל 
בית  בחצר  שירה  בשבת  הילדים  את  יאספו 

הכנסת ויספרו להם את סיפור קריעת ים סוף, 
שמשה  בשעה  וצפצפו  הציפורים  שרו  כיצד 
והילדים  הים,  שירת  את  שרו  ישראל  בני  וכל 
הקטנים קטפו פירות מהעצים שגדלו בנס בים 
ייתנו  זה  ולזכר  הציפורים –  את  בהם  והאכילו 
לילדים דייסה שישימו אותה לפני התרנגולים 
הרבי  אך  כך,  נוהגים  איננו  בפועל  והציפורים. 
ובמיוחד  לילדים,  כך  על  לספר  שיש  אמר 
של  טובה  מידה  הסיפור  בעזרת  בהם  לנטוע 

רחמנות על בעלי החיים.

יום ראשון
י"ד בשבט

במנחה לא אומרים תחנון.• 

סוף זמן קידוש לבנה – הערב, בשעה 18:18.• 

יום שני 
ט"ו בשבט

לא אומרים תחנון.• 

בביתו •  אחד  כל  לאכול,  נוהגים  בשבט  בט"ו 
מסוגים  משובחים  עץ  פירות  המשפחה,  עם 
שהשתבחה  פירות  במיוחד  אוכלים  שונים. 
רימונים,  תאנים,  ענבים,   – ישראל  ארץ  בהם 
חרובים,  לאכול  נוהגים  וכן  ותמרים;  זיתים 

שכפי סיפורי חז"ל קשורים במיוחד לניסים.

הימים •  (ובמהלך  בשבט  שבט"ו  אומר  הרבי 
כינוסים  ובפרט  כינוסים,  לערוך  יש  שאחריו) 
ובת  מצווה  בר  לפני  השם  צבאות  ילדי  של 
ובצדקה  ישראל  באהבת  ולהוסיף  מצווה, 
לעניים וכן להסביר לילדים את המשמעות של 

מנהג אכילת הפירות בט"ו בשבט.

מקורות: ספר-המנהגים עמ' 31-32; 72. לוח כולל-
חב"ד. ספר-השיחות תש"ב עמ' 73. ספר-השיחות 
תשמ"ט ח"א עמ' 222. סידור אדמוה"ז. מג"א או"ח 
קלא ס"ק טז. ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 241; 

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

המקורות מופיעים בפירוט יותר בספר
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למה לנשים נאמרו רק הכללים?
ָָׂראֵא (פרק יט, פסוק ג) יד ְִבֵני ִיששׂשְ ָהר ֵאממֹר ּכֹה תֹתאאַמר ְֵבית ַיֲעקֹקבב וְוַתּגֵ קְקרָראא ֵאָיו ה' ִמן ההָהָ -ִֹהים, ַוּיִ הה ָעָה ֶא ההָהאֱאֱ ּומֹׁשֶ

תאאמר בייית ––– או האנשיםם. דדדבר אחר: "ככה "בני יששרא ו ההנשים, "וותגידדייעקב" – א "כה תאמר ביתתת
ותדקדק עעממהם (מכיתא ע הפסוק) ""בני יששררא ותגיד"" אמור ראששי דדדברים נששים, יעקבב" בשון רכככהה

יששרא" ––עעוונשים ודקדדוקקין, פרשזזכריים  ""ותגיד בבני רכה; יעקב" ––אאאו הנשים,, תאאאמר הן בבשווןן "בית
דבריםם הקשין ככגגיידין (רש"י)

כי  הכללים,  נאמרו  לנשים  הפרטים.  מסתעפים  שמהם  התורה  כללי  הם  דברים"  "ראשי 
זו  הנשים.  אצל  יותר  בולטות  והן   – כולן  ולמצוות  לתורה  היסודות  הן  ה'  ויראת  בה'  האמונה 
לעצם  שייכות  הן  כי  בזמן,  התלויות  עשה  ממצוות  פטורות  שהנשים  לכך  הפנימית  הסיבה 

הדבר ופחות לפרטים המוגבלים. לכן גם עצם יהדותו של אדם תלויה באימו.
(הרבי – ל קוטי שיחות כרך לא, עמוד 97)

כל אחד מלך וכוהן
ֵני ִישְשׂרָָראאֵא (פרק יט, פסוק ו) ר אֶא ּבְ ר תְּתדַדּבֵ ָבִריםם ֲאׁשֶ ה הַהּדְ ְֶּוגגווֹי ָקדוֹׁש, אֵא ְהיּו ִי מַמממְמֶֶכת ּכֲֹהִניםם םם ּתִ ְוַאּתֶ

רמז  לי" –  תהיו  "ואתם  תורה:  מתן  בשעת  לישראל  שניתנו  המעלות  שלוש  כל  נרמזו  כאן 
לתורה, על פי פירוש המכילתא "שתהיו פנויין לי ועוסקים בתורה"; "ממלכת" – רמז למלכות; 

"כוהנים" – רמז לכהונה.
בשעת מתן תורה היו לכל אחד ואחד מישראל כל שלוש המעלות. כל אחד מהם היה פנוי 

לה' ועוסק בתורה, שני כתרים היו על ראשו כמלך, והיה ראוי לאכול קדשים ככוהן.
(הרבי – ל קוטי שיחות כרך ח, עמוד 244)

לא פחות ולא יותר
ייותתתר (רש"י) פחות וא אה הדברים: אאא

כיצד אפשר בכלל להעלות על הדעת אפשרות שמשה רבינו ישמיט או יוסיף דבר מה על 
דבר ה', עד שיש צורך לצוותו "לא פחות ולא יותר"?

אלא שמשה הצטווה לדבר אל הנשים בלשון רכה, ואל הגברים בלשון קשה. לכן אפשר היה 
לחשוב שכאשר דיבר אל הנשים ראה לעצמו רשות להשמיט מעט מדברי ה' כדי לרכך אותם, 
וכשידיבר אל הגברים אולי הוסיף על דברי ה' כדי להדגיש את חומרתם. לכן נאמר: "לא פחות" 

לנשים "ולא יותר" לגברים.
(הרבי – ל קוטי שיחות כרך לו, עמוד 86)

לנקות את הבגדים
מְמֹתָתם (פרק יט, פסוק י) סּו שִשִׂ ה ַהּיוֹםם ּוָמָחר, וְוִכּבְ ם ּתָ ׁשְ הה ְֵך ֶא ָהעָָעם וְְוִקּדַ ַוּיֹאמֶמרר ה' ֶא מֹשׁשֶשֶ

"וקידשתם היום ומחר" – זה נעשה על ידי משה רבינו ומנהיגי ישראל שבכל דור, שביכולתם 
לקדש את הזמן והמציאות. אבל לשם כך  על האדם להכין את עצמו,  כמו שנאמר לכל העם 
"וכיבסו שמלותם" – לנקות את ה'לבושים' שהם המחשבה, הדיבור והמעשה, ואת זה צריך כל 

אחד לעשות בעצמו.
(הרבי – היום יום, עמוד נט)
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פרשת בשלח

שמחה בלתי מוגבלת עלולה להיגרר להתהוללות
י  י קָקררוֹבב הּוא,, ּכִ ים ּכִ ִִשׁשְשּתִ א ֶאֶרץ ּפְ רֶֶרְך ּ דּדֶ ם ְוֹאא ָנָחםםם ֱא-ִֹהים עֹה ֶאת ָהעעָעָ רְרְ ח פפפַּפַ ַּ ׁשַ ַוְיִהיי ּבְ

(פרק יג, פסוק יז) בּו ִמְצָרְיָמההה ְראֹאָתםםם ִמְחָחָמה ְוששׁשָָ הָההָעם ּבִ ֵחםם ן ִיּנָ ּפֶ ֱא-ִֹהיייםםם ָאַמרר
מלשון  הגבלה,  ללא  והתרחבות  התפשטות  מסמל  "פלשתים" 
הקדושה,  בצד  זה  את  יש  חופשי.  למעבר  לצד  מצד  פתוח   – "מפולש" 
השלילי,  בצד  זה  את  ויש  רחב;  בלב  הוא  ברוך  בקדוש  שמח  כשיהודי 

כאשר האדם מתהולל ומתלוצץ מכל דבר ללא מעצור לרוחו.

כאן רומז לנו הפסוק: "ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים, כי קרוב 
בלתי  משמחה  להתרחק  צריך  ה',  עבודת  בתחילת  כשנמצאים  הוא". 
כזו  ומהתנהגות  הטומאה ,  של  ל"פלשתים"  מדי  קרוב  זה  כי  מוגבלת, 
עלול האדם ליפול להתהוללות. אלא קודם כל צריך לעבוד את ה' מתוך 

קבלת עול מלכותו יתברך, ורק אחר כך יבוא לשמחה אמיתית.
(אדמו"ר הזקן – תורה אור פרשת בשלח, דף סא, עמוד ג)

חרב וקשת בתפילה
מֵֵמאֶֶאֶרץ ִמצצְצָריִים  ָרֵא י ִיׂשְ ים ָעוּו בבְבנֵנֵ שׁשִ מֻמֻ ררר ַים ססּוף, ַוחֲחֲ ְדּבָ ֶרְך ַהמּמִ ֶּ בב ֱא-ִֹהיייםםם ֶאת ָהָעםם דדֶדֶ ּסֵ ַוּיַ

(פרק יג, פסוק יח)

(תמוד ירושמי, שבת, פרק ו) ב בחמממישה כי זייןן מממזויינים וחממשים עוו – שהיוו
בכל יום חייב אדם לחוות מחדש חוויית יציאת מצרים, בשעת תפילתו. 
וזה נעשה על ידי חמשת כלי המלחמה המנויים במשנה במסכת שבת: 
חרב – פסוקי דזמרה, בהם משבחים את הקדוש ברוך הוא ומתבוננים 
בפסוקי  שאומרים  כמו  הרע,  היצר  את  לבטל  מתחילים  וכך  בגדולתו, 
דזמרה עצמם: "רוממות א-ל בגרונם, וחרב פיפיות בידם"; רֹמח – קריאת 
(רמח) מילים, שבה מבטלים את הרע לגמרי;  שמע, שאומרים בה 248
קשת – תפילת שמונה עשרה, שעל הבקשות בה נאמר "בחרבי ובקשתי"; 
מפני  שמגנות  התפילה,  בשעת  שלובשים  והתפילין  הטלית   – תריס 
ההכאה   – ָאָלה  לראש;  להחדיר  מנסה  הרע  שהיצר  הזרות  המחשבות 

בתקיפות מול היצר הרע כדי להכניע אותו.
(אדמו"ר הריי"צ – ספר המאמרים תש"ד, עמוד 100)

פרשת יתרו

כמה דיינים היו?
ְמּתָ עֲעֲֲעֵהֶהם  ַאְנשֵׁשי ֱאֶמתתת ששׂשְֹנֵאי ָבַצעע, ְושׂשַ ִירְרראֵאי ֱא--ִֹהיםם י ַחִי ְנׁשֵ  ָהָעםם אאַאַ ה ֶתֱחֶזה ממִִמּכָ ְוַאתּתָ

(פרק יח, פסוק כא) ררֹתת ֵריי ֲעׂשָ ְוׂשָ יםםם ִ ֵרי ֲחמִמׁשּׁ ששׂשָָ ֵרי ֵמאוֹתת ֵריי ֲאִָפים ששׂשָָ ׂשָ
דברי יתרו "ואתה תחזה" רומזים לפסוק בתהלים "לכו חזו מפעלות 
במילה  מרומז  וזה   ,78,600 היה  הדיינים  שמספר  נאמר  בגמרא  ה'". 

"חזו": שמונה אלפים (ח), שבע רבבות (ז) ושש מאות (ו).
(רבי לוי יצחק, אביו של הרבי – תורת לוי יצחק)

חסידות

יייששנננו הההעענננייין ששלללל 
"הההקההההל"" בבתתתווררההה, עעעללל 
ידדדי זזההה ששששככמממהה וווכממממההה 
ממממיששששראאאאלל נננקקהההההליםםם 

יחחחדייווו עעללל ממנננת 
ללללמממודדד תתתתוררההה. וווובבפפפררטטטט 
בבננווגעעעע ללללליימממווד תתוורררתתת 

ההההחחסססיידדדותת – אאלללוו 
ששששהםםםם ככבבברר חחחססססידיייםם 
צצצצריייכייםםם ללהההקקקההילללל 
יההווודייםםם נווסספפפפפיםםם 

ששנננמצצצצאיםםם בבבססבבבבביבתתתםםםם 
ולללללממווודד עעעעמההההםם 

חסססידדווותת..
(שיחת שבת פרשת 

מסעי תשכ"ז)

ררעיייייונוותתת קקקצצרייםם ממממתתוורתתתת 
החחחססידותתת עעעלל פפפפרשששתת 
השששבבועע --  רעעעעיוןןןן אחחחחד 

ללכככלל ייום
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י"ג שבט

תש"ב

אדמו"ר  אשת  שרה,  שטערנא  הרבנית  נפטרה 
עשרה  לאחת  ברבע  בשלח  פרשת  בשבת  הרש"ב, 
הרבנית:  אמרה  התפילה  לפני  בבוקר  בבוקר. 
"היום שבת שירה, והתפילה צריכה להיות אחרת", 
חי",  כל  ל"נשמת  כשהגיעה  התפילה,  ובאמצע 
כשסידור  האלוקים,  אל  נשמתה  את  השיבה 
הייתה  ושלוש  שמונים  בגיל  בידיה.  התפ ילה 

בפטירתה.

בשיקגו,  עת  באותה  שהה  הריי"צ,  אדמו"ר  בנה, 
והלוויה התעכבה עד ששב לניו יורק, ביום שני ט"ו 
בסמוך  מונטיפיורי,  העלמין  בבית  נטמנה  בשבט. 

לאוהל הקדוש.

"בית  הספר  בתי  רשת  את  ייסד  הריי"צ  אדמו"ר 
שרה" על שמה.

י"ד שבט

תקס"ח

חתונת הרבנית ברכה, בתו של אדמו"ר האמצעי, 
הזקן,  אדמו"ר  מז'יטומיר.  יונה  ר'  החסיד  הרב  עם 
סבה של הכלה, נכח בחתונה ואמר מאמרי חסידות.

ט"ו שבט

תקמ"ח

גינצבורג  נחמיה  ר'  החסיד  הגאון  נולד 
ר'  הגאון  הרב  אביו,  נחמיה".  ה"דברי  מדוברובנה, 
חיים  ר'  הקדוש  הרב  של  חתנו  היה  בירך,  אברהם 
אברהם, בנו של אדמו"ר הזקן. ה"דברי נחמיה" היה 
תלמיד מובהק של אדמו"ר הזקן וחברו של אדמו"ר 
את  עליו  קיבל  לרבי  כשהתמנה  אך  צדק,  הצמח 
כי "בכוחו  עליו  אמר  צדק  הצמח  אדמו"ר  הנהגתו. 

לפעול חדשות (התחדשות) בתורה".

בשנת תרי"ב, ביום שבו מלאו לו שישים וארבע 
שנים, נפטר. במשך כל הלילה למד וענה לשאלות 
ו"קדושה"  "ברכו"  בחדרו  שמע  בבוקר  הלכתיות, 
מהמניין הסמוך, ואחרי התפילה נפטר בפתאומיות.

תר"כ

אדמו"ר הצמח צדק התחיל בכתיבת ספר תורה 
הרש"ב,  אדמו"ר  נכדו  של  לידתו  לקראת  בחדרו, 
של  כלתו  רבקה,  הרבנית  שחלמה  חלום  בעקבות 

אדמו"ר הצמח צדק ואימו של אדמו"ר הרש"ב.

ת"ש

הרב הגאון הרב החסיד ר' לוי יצחק שניאורסאהן, 
לגלות  ונשלח  הסוהר  מבית  יצא  הרבי,  של  אביו 
חמישה  שנמשך  במסע  בקזחסטן  צ'יאילי  בעיר 
שלחו  ולכן  לו,  להתנכל  ביקשו  השלטונות  ימים. 
בלב  ממקומת  שהייתה  הנידחת,  לעיירה  אותו 
קשה  היה  שם  האוויר  מזג  ביצות.  עם  ענק  מדבר 
לוי  רבי  באזור.  התפשטו  מסוכנות  ומחלות  מאוד, 
מספר  עד  שנים,  מארבע  למעלה  שם  שהה  יצחק 

חודשים לפני פטירתו.

תשמ"ח

החול.  בימות  הרבי  של  האחרונה  ההתוועדות 
אמר  אך  ובחגים,  בשבתות  רק  הרבי  התוועד  מאז 

שיחות רבות בימי החול בעמידה ליד ה'סטנדר'.

ט"ז שבט

תרכ"ט

שניאורסאהן  שלום  ברוך  ר'  הקדוש  הרב  נפטר 
וסב  צדק  הצמח  אדמו"ר  של  בכורו  בנו  (הרב"ש), 
ונטמן  ושתיים,  שישים  בגיל  נפטר  הרבי.  של  סבו 

בתוך אוהל אביו בליובאוויטש.

עת 
לדעת
מבוסס על הספר 'עת לדעת', 
מאת השליח הרב אברהם 
שמואל בוקיעט ע"ה
מוקדש לעילוי נשמתו
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