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התמונות מפורסמות באדיבות חברת JEM ותודתנו נתונה להם

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד 
לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר רבי 
מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

חב"ד חסידי לאנ"ש שבועי טרס

לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

תוכן
כדי לקבל כוח מהקדוש ברוך הוא, אי אפשר 
בלבד.  המשפחה  על  בהשפעה  להסתפק 
הסביבה•  על  גם  לטובה  להשפיע  חובתנו 

התוועדות עם הרבי

אך  היחיד,  השופט  להיות  חושב  רבינו  משה 
מתברר  סמכויות.  להאציל  לו  מציע  יתרו 
ששניהם צודקים. אלו שתי שיטות חינוכיות, 
יכול  אחד  שכל  ה'  בעבודת  גישות  שתי  וגם 
להזדהות איתן. שתי הגישות טובות, אך אחת 

מהן נכונה יותר • שיעור בלקוטי שיחות

פנימית  שלווה  מחוסר  סובלים  אנשים  מדוע 
להיזהר  צריך  ממה  נפשית?  ואי-יציבות 
בריח  מטפלים  איך  נפשי?  לטיפול  כשפונים 
רע מהפה? ומה יכול להיות ההסבר לצרידות 
בריאות  בנושא  מכתבים  לקט   – פתאומית? 

הגוף והנפש• מכתב מבואר

תמונה   • הרבנית  של  בהלווייתה  הרבי 
מספרת

הרבי  של  מיוחדות  והתבטאויות  סיפורים 
סביב  במיוחד  ע"ה,  מושקא  חיה  הרבנית  על 

התקופה שלאחר פטירתה • ניצוצי רבי

יופייה  על  הרבי  של  מיוחדות  התייחסויות 
ומעלתה של הצניעות • בת מלך פנימה
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שבט, ב בכ"ב  השבוע,  שני  יום 
שנים  וחמש  שלושים  נציין 
להסתלקותה של הרבנית חיה 
מושקא ע"ה, רעייתו של הרבי.

כטעימה מאירועי הימים ההם, הבאנו 
תיאור  את  מספרת  תמונה  במדור 
פטירתה של הרבנית והתקופה שלאחר 
רבי  ניצוצי  המדור  גם  הרבי.  אצל  מכן 
על  סיפורים  עם  נושא,  לאותו  מוקדש 
הרבי  בהם  מיוחדים,  אישיים  רגעים 
הודה בשמו ובשם הרבנית על פעולות 

שנעשו לעילוי נשמתה ולזכרה.

נחזור  ליבו",  אל  ייתן  "והחי  בבחינת 
בגיליון  שהתפרסם  מרגש  סיפור  על 

בעבר.

אחד  היה  פלדמן  רוברט  דוקטור 
הרופאים שטיפלו ברבנית, והיא הייתה 
שנייה.  אמא  כמו  המשפחה  בני  עבור 
זמן קצר לפני פטירת הרבנית, בתו של 
הרופא השתדכה. הרבנית ליוותה אותה 
לאורך הדרך, ושמחה מאד לשמוע את 
יחד  לבקר  התכוונו  הזוג  בני  הבשורה. 
את הרבנית, אך היא נפטרה בפתאומיות 

לפני שהביקור התקיים.

הרבי  קרא  ה"שבעה",  לאחר  מיד 
את  יחגגו  מתי  ושאל  פלדמן  לדוקטור 
פלדמן  שדוקטור  וביודעו  הווארט, 
עד  האירוע  את  לדחות  כנראה  ירצה 
מיד:  ואמר  הוסיף  ה"שלושים",  לאחר 
במועד  השמחה  את  לערוך  "צריך 
שתוכננה  במתכונת  ובדיוק  המקורי, 
להיות  צריך  האירוע  למעשה,  מראש. 
והעיקר,  שתכננתם.  ממה  יותר  גדול 
הייתה  הרבנית  כך  גדולה!  בשמחה 
את  שיעשה  מה  זה  יהיה.  שזה  רוצה 

הרבנית מאושרת".
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יתרו לא נולד יהודי, שאז [אם כן היה נולד יהודי] לא היה פלא בכך שבא וקיבל על עצמו עול תורה 
ועול מצוות. יתרו היה במדין, ובמדין גופא היה כהן, ובמדרשי חז"ל נאמר ש"היה מכיר בכל עבודה זרה 
שבעולם, שלא הניח עבודה זרה שלא ֲעָבָדּה", ומזה בא להחלטה האחרונה והאמיתית: "עתה ידעתי כי 

גדול ה' מכל האלוקים", היינו, שעכשיו יודע הוא בהבנה והשגה שהאמת היא בתורה.

יתרו  של  ההכרה  [שהרי  התורה   את  לקבל  ישראל  בני  גם  יכולים   – יתרו]  של  זה  מעשה  [אחרי  ואז 
באמיתותה של התורה קדמה למתן תורה, כפי שמסופר בפרשה].

עליו  אלא  שלו,  הקרובה]  [בסביבה  אמות  בד'  בהתעסקות  להסתפק  יכול  לא  יהודי  מזה:  וההוראה 
למשוך ולכלול את כל מי שיש בו ניצוץ קדושה.

יהודי אינו יכול לומר שיוצא ידי חובתו בכך שמאיר בביתו, ומחנך את ילדיו בדרך התורה והמצווה... 
תורתו  לו  וייתן  סיני  הר  על  י ירד  הוא  ברוך  שהקדוש  מספיקה  הכנה  להיות  יכולה  אינה  כזו  הנהגה 

ומצוותיו, וייתן לו כוח שיוכל להתגבר ולעמוד בכל הקשיים ולהתנהג באופן הראוי ליהודי.

את  משם  להוציא  מגעת  שידו  מקום  בכל  ולפעול  יהודי,  ועוד  יהודי  עוד  על  להשפיע  צריך]  [יהודי 
לא  סיני  להר  להביא  [עליו]  ותאוותיו.  הזה  עולם  בענייני  בשבייה  עדיין  שנמצאים  הקדושה  ניצוצות 
רק את עצמו, אלא גם את כל העניינים שיש להם איזו שייכות אליו, על ידי זה שידו מגעת לפעול בהם 

במעשה או בדיבור, או אפילו במחשבה.

וזהו הלימוד מסמיכות הפרשיות בשלח ויתרו:

לו  עזר  הוא  ברוך  והקדוש  מצרים,  גלות  בשם  שנקרא  קשה  בגלות  בעצמו  הוא  היה  עתה  שזה  כי וון 
והוציאֹו משם "ביד חזקה ובזרוע נטויה" [שעל כך מסופר בפרשת בשלח], הרי מצד גודל השמחה בברחו 
ממצרים לרוץ להר סיני לקבל את התורה, אין לו פנאי להביט סביבו ולחשוב מה נעשה עם יהודי נוסף, 
ובפרט כאשר הלה נמצא באיזה מקום במרחקים, ומה גם שאפילו אם יקיים הציווי "הוֵכח תוכיח" אינו 

יודע אם יפעל פעולתו.

ועל זה אומרים לו: הן אמת שכי וון שזה עתה יצא ממצרים צריך להיות אצלו עניין הבריחה, לברוח 
עניין  גם  להיות  צריך  סיני,  להר  רץ  שהוא  בשעה  בה  אבל,  תורה...  למתן  האפשרית  במהירות  ולרוץ 
"וישמע יתרו", היינו, שצריך 'לסחוב' עמו גם את אלו שנמצאים ב"מדין", ואפילו אלו שהיו קשורים עם 

ענ ייני עבודה זרה רחמנא ליצלן – אפילו כאשר השפעתו עליהם מוטלת בספק וספק ספיקא.

ואז זוכה הוא לקבל את התורה עבורו ועבור בני ביתו, כיוון שהקדוש ברוך הוא מביט ורואה ש"ויחן 
לעשות  אחת  ונעשים "אגודה  מתאספים  ישראל  בני  שכל  פירוד,  ללא  יחיד,  לשון  ישראל" – "ויחן"  שם 

רצונך בלבב שלם".

וכל אלו שעסקו בכך זוכים לשמוע: "אנכי הוי' אלקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים". היינו, שלכל אחד 
מישראל פונה הקדוש ברוך הוא ואומר לו: אנכי נותן לך חיות ואנכי נותן לך כוח, וממילא אוציא אותך 
מכל הֵמצרים, גם אם הם חזקים וגדולים. וכמו כן אתן לך כוח שתוכל לקיים הציווי "לא יהיה לך אלהים 

אחרים", שזוהי גם הבטחה שלא יהיו עניינים צדדיים שיבלבלו אותך מעבודת ה' כדבעי.

כדי לקבל כוח מהקדוש ברוך הוא, 
אי אפשר להסתפק בהשפעה על 

המשפחה בלבד
(התוועדות י' שבט תשי"ז)

התוועדות עם הרבי
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בגובה 
העיניים
משה חושב להיות 
השופט היחיד, אך 
יתרו מציע לו להאציל 
סמכויות. מתברר 
ששניהם צודקים. אלו 
שתי שיטות חינוכיות, 
וגם שתי גישות 
בעבודת ה' שכל אחד 
יכול להזדהות איתן. 
שתי הגישות טובות, 
אך אחת מהן נכונה 
יותר.
השיחה המלאה – בלקוטי 
שיחות חלק טז, שיחה שניה 
לפרשת יתרו.

 האצלת סמכויות
החלק החשוב והמרכזי בפרשת השבוע הוא כמובן מעמד 
מתחילה  הפרשה  מפתיע,  באופן  אך  סיני.  בהר  תורה  מתן 
תורה,  מתן  לאחר  חודשים  כארבעה  שקרה  מה  בתיאור 
האלה:  האירועים  בגין  לה  ניתן  הפרשה  של  שמה  ולמעשה 

פרשת יתרו.

חותנו  ליתרו,  כולו  מוקדש  הפרשה  של  הראשון  הפרק 
ומסתיים  למחנה,  מגיע  שיתרו  בכך  מתחיל  הוא  משה.  של 
ארצו".  אל  לו  וילך  חותנו,  את  משה  "ויַשלח  חזרה:  בעזיבתו 
את מה שקורה בין לבין אפשר לחלק לשניים. החלק הראשון 
בתו  עם  שבא  יתרו  את  מתאר  יב)  פסוק  (עד  הפרק  של 
"כוהן  המוחלט,  הזר  רבינו.  משה  של  וילדיו  אשתו  ונכדיו, 
מכל ה'  גדול  כי  ידעתי  "עתה  וקורא:  למחנה  מצטרף  מדין", 

הא-לוהים".

מה שמעניין אותנו כאן במיוחד הוא החלק השני של הפרק, 
וכך מספרת התורה1:

ה  ֲעֹמד ָהָעם ַעל ֹמֶשׁ ט ֶאת ָהָעם, ַוּיַ ּפֹ ה ִלְשׁ ב ֹמֶשׁ ֶשׁ ֳחָרת ַוּיֵ ַוְיִהי ִמּמָ
ֶקר ַעד ָהָעֶרב. ִמן ַהּבֹ

ָבר  אֶמר: ָמה ַהּדָ ה ָלָעם, ַוּיֹ ר הּוא ֹעֶשׂ ל ֲאֶשׁ ה ֵאת ּכָ ְרא ֹחֵתן ֹמֶשׁ ַוּיַ
ָהָעם  ְוָכל  ָך  ְלַבּדֶ ב  יֹוֵשׁ ה  ַאּתָ ַמּדּוַע  ָלָעם,  ה  ֹעֶשׂ ה  ַאּתָ ר  ֲאֶשׁ ה  ַהּזֶ

ֶקר ַעד ָעֶרב? ב ָעֶליָך ִמן ּבֹ ִנּצָ
ִיְהֶיה  י  ּכִ ֱא-לִֹהים.  ִלְדֹרׁש  ָהָעם  ֵאַלי  ָיֹבא  י  ּכִ ְלֹחְתנֹו:  ה  ֹמֶשׁ אֶמר  ַוּיֹ
י  י ֶאת ֻחּקֵ ין ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו ְוהֹוַדְעּתִ י ּבֵ ַפְטּתִ א ֵאַלי ְוָשׁ ָבר ּבָ ָלֶהם ּדָ

ָהֱא-לִֹהים ְוֶאת ּתֹוֹרָתיו.
ָנֹבל  ה.  ֹעֶשׂ ה  ַאּתָ ר  ֲאֶשׁ ָבר  ַהּדָ טֹוב  לֹא  ֵאָליו:  ה  ֹמֶשׁ ֹחֵתן  אֶמר  ַוּיֹ
לֹא  ָבר  ַהּדָ ָך  ִמּמְ ָכֵבד  י  ּכִ ְך  ִעּמָ ר  ֲאֶשׁ ה  ַהּזֶ ָהָעם  ם  ּגַ ה  ַאּתָ ם  ּגַ ל  ּבֹ ּתִ

ָך. הּו ְלַבּדֶ תּוַכל ֲעֹשׂ
ְך. ֹקִלי ִאיָעְצָך ִויִהי ֱא-לִֹהים ִעּמָ ַמע ּבְ ה ְשׁ ַעּתָ

ֶאל  ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ה  ַאּתָ ְוֵהֵבאָת  ָהֱא-לִֹהים  מּול  ָלָעם  ה  ַאּתָ ֱהֵיה 
ְוהֹוַדְעּתָ  ַהּתֹוֹרת  ְוֶאת  ים  ַהֻחּקִ ֶאת  ֶאְתֶהם  ה  ָהֱא-לִֹהים. ְוִהְזַהְרּתָ

ר ַיֲעׂשּון. ה ֲאֶשׁ ֲעֶשׂ ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהּמַ ָלֶהם ֶאת ַהּדֶ
ְנֵאי  י ֱאֶמת ֹשׂ י ַחִיל ִיְרֵאי ֱא-לִֹהים ַאְנֵשׁ ל ָהָעם ַאְנֵשׁ ה ֶתֱחֶזה ִמּכָ ְוַאּתָ
ֵרי  ְוָשׂ ים  ֲחִמּשִׁ ֵרי  ָשׂ ֵמאֹות  ֵרי  ָשׂ ֲאָלִפים  ֵרי  ָשׂ ֲעֵלֶהם,  ְמּתָ  ְוַשׂ ָבַצע , 
ָיִביאּו  ֹדל  ַהּגָ ָבר  ַהּדָ ל  ּכָ ְוָהָיה  ֵעת  ָכל  ּבְ ָהָעם  ֶאת  ְפטּו  ֹרת. ְוָשׁ ֲעָשׂ

ְך. אּו ִאּתָ טּו ֵהם ְוָהֵקל ֵמָעֶליָך ְוָנְשׂ ּפְ ֹטן ִיְשׁ ָבר ַהּקָ ֵאֶליָך ְוָכל ַהּדָ
ל  ּכָ ְוַגם  ֲעֹמד  ְוָיָכְלּתָ  ֱא-לִֹהים  ָך  ְוִצּוְ ה  ֲעֶשׂ ּתַ ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ֶאת  ִאם 

לֹום. ה ַעל ְמֹקמֹו ָיֹבא ְבָשׁ ָהָעם ַהּזֶ

משה יורד מהר סיני למחרת יום הכיפורים, בו ה' בישר לו 
"סלחתי כדברך", ומתחיל ללמד את התורה לעם ישראל. יתרו 

1. פרשתינו יח, יג ואילך.

עריכה:
הרב דויד אולידורט
הרב ישראל אריה ליב רבינוביץ
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חותנו של משה מבחין בכך שמשה רבינו בעצמו 
כשופט  משמש  וגם  העם,  כל  את  ישירות  מלמד 
מתריע  יתרו  התורה.  חוקי  פי  על  האנשים  בין 
שזה בלתי אפשרי ועלול להסתיים בהתמוטטות 
ומציע  ישראל,  בעם  הסדר  ושל  רבינו  משה  של 
שיישאר  הלימוד,  בין  להפריד  פשוטה:  הצעה 
ויישוב  השפיטה  לבין  משה,  של  בלעדי  תחום 
היררכית  משפט  מערכת  ולהקים  הסכסוכים; 
ויתערב  לשפוט ,  הסמכות  את  לה  יאציל  שמשה 

רק במקרים חריגים2.

ה' מנחה את משה לקבל את הצעתו של יתרו, 
וכך היה. "ַוִּיְשַׁמע מֶֹשׁה ְלקֹול חְֹתנֹו ַוַּיַעׂש ּכֹל ֲאֶשׁר 
ָאָמר". אפשר לשער איזו הקלה ואיזה סדר הביא 
משה  של  לאוהל  התורים  הזה.  הפשוט  הפתרון 
מהירים  פתרונות  לקבל  התחילו  ואנשים  נגדעו, 
את  עיצב  יתרו  של  הפתרון  למעשה,  ויעילים. 
מערכת הסמכות ההלכתית עד ימינו, שבנויה על 
"שרים" – מנהיגים, דיינים ורבנים שמדריכים את 

בני הקהילה שלהם.

שמפרשי  פשוטה,  שאלה  מעלה  הזה  הסיפור 
התורה כבר שואלים:

חשש  לא   [...] רבינו  שמשה  יתכן  איך 
ש"ָנֹבל  לכך  יביא  הנהגתו  שאופן  בעצמו 
 ,"ִעָּמ ֲאֶשׁר  ַהֶּזה  ָהָעם  ַּגם  ַאָּתה  ַּגם  ִּתֹּבל 
פשוטה,  הכי  העצה  בדעתו  עלתה  ולא 
את  "לשפוט  שיסייעו  שופטים  למנות 
שהגיע  מדין,  כהן  יתרו  ודווקא  העם", 
למקומם למשך זמן קצר, הוא שהבין זאת 

והביא את הדבר לידי פועל?!
פתגם   -] ְדַברא  ועמא  העולם  מאמר  ישנו 
אויף  זעט  ווייל,  א  פַאר  גַאסט  "א  עממי]: 
ַא מייל" [אורח לזמן קצר, רואה למרחוק. 
כל  רואה  לרגע,  אורח  מדוברת:  בעברית 
פגע], היינו שדווקא אדם הנמצא על אתר, 

עלול שלא להבחין אפילו בדבר הפשוט.
אבל חס ושלום לומר בנוגע למשה רבינו, 
אשר נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו 

2. ראה רמב"ן כאן פסוק כ. ספורנו פסוקים יט-כא. ועוד.

מרגע היוולדוב להיות רועה ישראל, וכבר 
היה הרועה הנאמן של בני ישראל בפועל 
למשך זמןג, שלא ידע זאת עד שבא יתרו 

ועוררו על כך!

איך זה שמשה רבינו לא עלה על זה לבד? קודם 
הקיים,  במצב  הבעיה  את  ראה  לא  הוא  איך  כל, 
לפתחו  מגיעה  כגדולה,  קטנה  בעיה,  כל  שבו 
גם  שני,  ומצד  שלו?  ישירה  התערבות  ומצריכה 
מאד.  פשוט  והוא  לפנס',  'מתחת  נמצא  הפתרון 

האם משה לא יכול היה לחשוב על זה לבד?

של  מהיתרון  נהנה  שיתרו  לומר  היה  אפשר 
משקיף מהצד. בתור זר שהגיע מבחוץ, הוא רואה 
וגם  המבניות,  הבעיות  את  יותר  ברורה  בצורה 
יכול לחשוב טוב יותר על הפתרונות האפשריים, 
יועץ  כמו  המערכת.  בתוך  שנמצא  מי  מאשר 
ארגוני שיכול לייעל התנהלות של ארגון או עסק, 
ומנוסים  חכמים  הקיימים  שהמנהלים  למרות 
זה  שכאן  ברור  אבל  בתחומם.  ומומחים  מאד 
מלידה  כבר  יועד  רבינו  משה  הרי  המקרה.  לא 
להיות המנהיג של עם ישראל, הוא נבחר על ידי 
שרגיש   – נאמן"  "רועה  להיות  הוא  ברוך  הקדוש 
לכל הבעיות והצרכים של כל פרט בעם ישראל. 
יתרו  את  צריך  היה  שהוא  לומר  אפשר  שאי  כך 
ולהגות  בעיה  שיש  לכך  ליבו  תשומת  את  שיסב 

לה פתרון.

איש האלוקים
את  הופך  מיד,  שנלמד  הרבי,  של  ההסבר 
הקערה על פיה. זה לא שמשה לא הבחין בבעיה 
או לא ידע להמציא את הפתרון – אלא שמבחינת 
מלכתחילה.  בעיה  הייתה  לא  אכן  רבינו  משה 

נקרא את הסבר הדברים בלשונו של הרבי:

משה  הוצרך  שבו  הזמן  הגיע  כאשר 
ישראל,  בני  עם  תורה  ללמוד  להתחיל 
בהר  הגבורה  מפי  תורה  שקיבל  לאחר 
השניות  הלוחות  נתינת  ולאחרי  סיני 
ישראל  שעל  סבור  היה   – הכיפורים  ביום 
ישר  באופן  התורה  עניני  כל  את  לשמוע 

ממנו עצמוד.

 א. ראה ברכות מה, א. סוגיית ב"ק (צב, א ושם). 
שם,  יח.  פ"א,  שמו"ר  רועה –  הי'  ומשה  א)  ג,  עה"פ (שמות  דחז"ל  ראה   ב. 

כא-כב. כד. 
 ג. להעיר משמות ב, יא: ויגדל גו' ויצא אל אחיו גו'. וראה הדיעות בשמו"ר 

(שם, כז. וש"נ) בן כמה שנים הי' אז. 

 ד. ראה ספרי ורש"י דברים (שם, יד) – בנוגע למינוי השרי אלפים כו' – "ממי 
ולהעיר  כו'".  עלי'  שנצטערת  ממך  כו'  מתלמידך  או  ממך  תורה  ללמוד  נאה 
מ"סדר תורה" (עירובין נד, ב. פרש"י תשא לד, לב) שגם ב"יד כל העם (הי' 

עכ"פ פעם) אחד" ממשה עצמו. 

5 28



27

כיון שמשה הוא שלמד תורה מפי הגבורה 
מלבדו  אחד  אף  ביכולת  אין  הרי  עצמו, 

למסור את דבר ה' עם כל האור וכו'ה.
נאמר  שעליו  מי  בהיותו  מזו:  ויתירה 
ההיא]  [בעת  וביניכם  ה'  בין  עומד  "אנכי 
להגיד לכם את דבר ה'"ו, ובפרט ששכינה 
נמצא,   – משהז  של  גרונו  מתוך  מדברת 
מפי  תורה  ישראל  בני  שומעים  שכאשר 
זאת  שומעים  הם  כאילו  זה  הרי  משה, 

"מפי הגבורה"ח.
היא  משה  דרגת  החסידות:  ובלשון 
מפי  התורה  את  קיבל  הוא  "ראייה"ט, 
הגבורה באופן של ראייהי... פעולת משה, 
שגם  היא  ישראל,  את  שרומם  זה  ידי  על 
יהיה  (ממשהיא)  שלהם  הקבלה  אופן 

בדרגת ראייהיב.
[לכן], בעיני משה – ומצד מדריגת משה כן 
הוא באמת – היה הוא לבדו יכול (ויתירה 
מזו – הוא לבדו היה צריך), [ללמוד תורה 
במשפט  להתעסק  ואף]  ישראל,  בני  עם 
ב"דבר  ובין  הגדול"  ב"דבר  בין  העםיג 

הקטן".

עד עכשיו דיברנו על משה רבינו בתור מנהיג. 
ביותר,  הטוב  במסלול  העם  את  להדריך  תפקידו 
לפתור סכסוכים ולתת עצות וכיוונים בחיים לאור 
התורה הקדושה אותה קיבל מה'. כל זה נכון, אך 
רבינו,  משה  של  בהנהגתו  יותר  מהותי  משהו  יש 
ברוך  הקדוש  לבין  ישראל  עם  בין  לחבר  והוא: 

הוא. כך אומר משה רבינו בעצמו: "ָאֹנִכי עֵֹמד ֵּבין 
ה' ּוֵביֵניֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת ְּדַבר ה'".

לחבר בין העם ובין ה' זה לא עניין טכני. משה 
לשם,  מכאן  מסרים  שמעביר  'דוור'  רק  לא  הוא 
משה  התשובות.  את  ומברר  השאלות  את  שומע 

מספק לעם חיבור עם הקדוש ברוך הוא עצמו.

אדם  האלוקים.  איש  הוא  רבינו  משה  נסביר: 
שדיבר  היחיד  האדם  שני  מצד  אך  ודם,  בשר 
מפי  התורה  את  ששמע  פנים,  אל  פנים  ה'  עם 
ּבֹו  ֲאַדֶּבר  ֶּפה  ֶאל  "ֶּפה  עצמו.  הוא  ברוך  הקדוש 
ּוַמְרֶאה ְוא ְבִחידֹת ּוְתֻמַנת ה' ַיִּביט"3. משה רבינו 
התקשורת  את  מעביר  ובהנהגתו,  הווייתו  בעצם 
לבני  הלאה,  הוא  ברוך  הקדוש  עם  הזו  העמוקה 

ישראל.

כאשר עם ישראל שומע דברי תורה מפי משה, 
הוא שומע שיעור תורה. אבל בשונה מכל הרצאה 
או שיעור תורה אחר, בלימוד ישיר עם משה רבינו 
כאן  נוצר  יותר:  הרבה  דרמטי  משהו  מתחולל 
ששומע  יהודי  הוא.  ברוך  הקדוש  עם  ישיר  קשר 

תורה מפי משה, חווה בעצמו התגלות אלוקית.

נסביר מעט יותר:

שהתורה  יודעים  אנו  תורה,  לומדים  כשאנחנו 
על  לומדים  אנו  זאת.  חשים  לא  אבל  קדושה 
הן  שמטבעות  כמו  וטכניים,  גשמיים  דברים 
שאתרוג  או  בשבת  אותן  לטלטל  ואסור  'מוקצה' 
שנפל לו הפיטם נפסל. אך האמת היא שכל מילה 
בתורה מכילה אור אלוקי. כך כותב אדמו"ר הזקן 
ֲהָלָכה  ַהְּדַבר  הּוא  הּוא  ָהֶעְליֹון,  ָרצֹון  "ִּכי  בתניא4: 
ֵהן  ַהֲהָלכֹות  ֶשָּׁכל  ָּבּה,  ּוְמַדֵּבר  ֶשְּׁמַהְרֵהר  ַעְצָמּה 
 ְּפָרֵטי ַהְמָשׁכֹות ְּפִניִמּיּות ָרצֹון ָהֶעְליֹון ַעְצמֹו, ֶשָּׁכ
אֹו  ָּכֵשׁר  אֹו  ֻמָּתר  ֶזה  ֶשָּׁדָבר   ִיְתָּבַר ִּבְרצֹונֹו  ָעָלה 
אֹוִתּיֹות  ֵצרּוֵפי  ָּכל  ְוֵכן   .ְלֵהֶפ אֹו  ַזַּכאי,  אֹו  ָּפטּור 
ְּבֵאין  ַהְּמֻיָחדֹות  ְוָחְכָמתֹו,  ְרצֹונֹו  ַהְמָשַׁכת  ֵהן   "ַּתָנ

סֹוף ָּברּו הּוא ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד".

חש  ולא  זה  את  רואה  לא  לכך,  שמודע  מי  גם 
את זה בעצמו בעת הלימוד. אפשר להבין מדוע. 
שחיים  ודם,  בשר  אדם  בני  טבענו  מעצם  אנחנו 
בעולם הזה ופועלים עם חושים שבנויים לקלוט 
את העולם ולחוות אותו. האלוקות שבתוך התורה 
היא עבורנו 'שמועה'. למדנו עליה בספרים, אנחנו 
יודעים שהיא קיימת, אבל היא לא נוכחת עבורנו 

במלוא גילויה.

3. במדבר יב, ח.
4. לקו"א פרק כ"ג .
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 ה. ראה עירובין שם: כיון דמשה מפי הגבורה גמר מסתייעא מילתי'.
ולהעיר מפרש"י במדבר (ג, א) "נעשו אלו התולדות שלו שלמדן מה שלמד 
זה,  מטעם  ש(גם)  ואילך,  ע' 11  חכ"ג  לקו"ש  בארוכה  וראה  הגבורה".  מפי 
רש"י  כותב  [שלכן  משה  גבי  בעיקר  הוא  ילדו"  כו'  המלמד  ד"כל  הענין 
כי   – ילדו"]  "כאילו  לפנ"ז)  (כמ"ש  רק  ולא  שלו",  התולדות  אלו  "נעשה 
ענין הלידה (מציאות חדשה) שנעשה ע"י "מלמד בן חבירו תורה" הוא מצד 
"פי הגבורה" שבתורה, וזה הי' בעיקר גבי משה "שלמד מפי הגבורה". וראה 

לקו"ש חט"ו ע' 180. 
 ו. ואתחנן ה, ה. 

 ז. נסמן בלקו"ש ח"ד ע' 1087 הערה 5. ועוד. 
 ח. ראה רמב"ם הל' חגיגה פ"ג ה"ו בסופה. 

 ט. ראה לקו"ת ואתחנן ב, ד ואילך. 
 י. להעיר ממחז"ל שבעת מ"ת היו כל ישראל רואים את (הקולות -) הנשמע 

(פרש"י פרשתנו כ, טו – ממכילתא שם). 
 יא. ראה רמב"ם הל' יסוה"ת ספ"ח: נבואת משה רבנו כו' שראית בעיניך כו'. 

 יב. ראה לקו"ת שם (ג ד) דבחי' ראי' דמשה הא מצד זה שדרגתו יסוד אבא – 
ודור המדבר שייכים ליסו"א (ראה מקומות שנסמנו בהערה 19). 

 יג. ראה פרש"י דברים (א, ט. מספרי שם. וראה דב"ר פ"א, י-יא): אפשר 
שלא הי' משה יכול לדון את ישראל כו'. 
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התורה  את  למד  זאת,  לעומת  רבינו,  משה 
בתורה  מילה  בכל  ראה  הוא  בעיניים.  ב"ראייה" 
של  האלוקי  האור  את  הלכתית  סברה  ובכל 
בה.  שטמון  הרוחני  הכוח  ואת  הוא  ברוך  הקדוש 
שמשה  מפני  וזאת  עצמה.  החוויה  את  חווה  הוא 
היה איש אלוקים, ולכן יכול היה ללמוד תורה מפי 
עצמו.  הוא  ברוך  הקדוש  עם  בחברותא  הגבורה, 
לימוד  הוא  הלימוד  ה',  עם  ישירות  וכשלומדים 

של "ראייה".

זכו  ישראל  שבני  בכך  הגדול  הדבר  היה  זה 
ללמוד תורה ישירות מפי משה רבינו, בלי מתווכים 
ועיבודים. כשמשה רבינו לימד תורה לעם ישראל, 
גם כשהוא דיבר על איך מכשירים כלי לפסח או 
שנכח במקום ושמע – לא  איך עורכים חופה, מי 
רק שמע את המילים וקיבל את המידע, אלא ראה 
בעיניו ובחושיו את ההימצאות של האור האלוקי 

בתוך הדברים.

הפגישה  על  מספר  ידוע  חסידי  סיפור 
רבו  עם  ממזריטש  הגדול  המגיד  של  הראשונה 
המגיד  עם  למד  טוב  שם  הבעל  טוב.  שם  הבעל 
שם  שקרא  פעם  ובכל  קבלה,  ספר  מתוך  קטע 
המלאך  נוכח  שם,  המוזכרים  המלאכים  משמות 
והתגלה בתוך החדר. בעקבות הלימוד הזה, הפך 
הבעל  האם  טוב.  שם  הבעל  של  לתלמיד  המגיד 
מלאכים  להוריד  מיסטי  בכוח  חונן  טוב  שם 
הם  הללו  המלאכים  כאן.  העניין  לא  זה   – לחדר? 
יהודי  שבו  חדר  בכל  נמצאים  הם  מהתורה,  חלק 
לומד תורה והם נמצאים בכל שורה בתורה. אלא 
שאנו לא מסוגלים לראות ולחוות זאת. הבעל שם 
"ראייה",  בצורת  תורה  ללמוד  לתלמידו  נתן  טוב 
כשהאלוקות שבעצמיות התורה נוכחת ומתגלה. 
הסיפור נותן לנו מושג כלשהו על הלימוד הישיר 

מפי משה רבינו.

בהעברת  כללי  באופן  וכך  התורה,  בלימוד  כך 
הוא  רבינו  משה  אם  שכנים,  בסכסוך  גם  ה'.  דבר 
אחר,  דיין  בדין  יושב  אם  אחר.  עולם  זה   – הדיין 
שבקי ויודע היטב כיצד לפסוק מתוך התורה, הדין 
שלו יהיה דין אמת, אבל תהיה חסרה בו ה"ראייה" 
זה  יהיה  רבינו  משה  אם  זאת  לעומת  האלוקית. 

שיפסוק, זהו דבר ה' בצורה נוכחת וגלויה.

אם  רק  להתרחש  יכול  זה  שכל  מאליו  מובן 
המלמד והדיין הוא משה רבינו עצמו. רק כשהוא 
את  ללמוד  זוכים  השומעים  השיעור,  את  מוסר 
תורת ה' ב"ראייה". רק אם משה עצמו יושב בדין, 
נראית  האלוקות  שבו  ה'  דבר  הוא  התורה  דין 

ונוכחת בגלוי.

הדבר  רבינו  משה  מצד  מדוע  היטב  מובן  כעת 
מפיו  תורה  ישמעו  שכולם  הוא  לעשות  הנכון 
התורה,  דברי  את  ממנו  ילמדו  גם  הם  ישירות. 
ב"דבר  חייהם  את  לנהל  כיצד  ההוראות  את  וגם 
הגדול" ו"בדבר הקטן" גם יחד.  בכל תחומי החיים, 
הם 'יראו' את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, כמו 

משה.

זו מסקנה הפוכה למה שאפשר להבין בפשטות. 
אלא  מפספס,  שמשה  מה  רואה  שיתרו  לא  זה 
ההיפך, משה רבינו רואה מה שיתרו איננו מסוגל 
לראות. יתרו מסתכל על המצב בראייה צרה ולכן 
 ."א תּוַכל ֲעשֹׂהּו ְלַבֶּד ַהָּדָבר מזהיר ש"ָכֵבד ִמְּמ
נעלה  באופן  הדברים  את  רואה  רבינו  משה  אבל 
ֵאַלי  ָיבֹא  "ִּכי  לחותנו:  ומשיב  יותר,  הרבה  ועמוק 
ֵאַלי  ָּבא  ָּדָבר  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ִּכי  ֱא-ִהים,  ִלְדרֹׁש  ָהָעם 

ְוָשַׁפְטִּתי ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו".

למה משה רבינו מתכוון? בפשטות, כוונת משה 
אבל  ה'.  רצון  את  ולדעת  לשמוע  בא  שהעם  היא 
בעומק הדברים, משה אומר ליתרו: העם בא אליי 
אלוקית.  התגלות  לחוות  כדי  לה',  להתקרב  כדי 
ממני,  דווקא  התשובה  את  לשמוע  רוצים  הם 
שלכל  כדי  הנה  באים  הם  אלוקים".  "לדרוש  כדי 
עם   – ודרכי  א יתי,  ישיר  קשר  יהיה  מהם  אחד 
להאציל  אפשר  שאי  דבר  וזה  הוא.  ברוך  הקדוש 

או להפריט, רק משה יכול לעשות אותו בעצמו.

אדמו"ר  של  הראשונות  הנהגתו  בשנות 
הייתה  ברוסיה,  החסידות  כנשיא  הזקן 
לחסידות.  להתנגדות  סמל  שקלוב  העיר 
תורה,  וגדולי  שמים  יראי  יהודים  שם  חיו 

אך רחוקים מתורת החסידות.

פעם נצרך אדמו"ר הזקן לעבור בדרכו דרך 
שקלוב. הרבי היה ידוע כגאון אדיר, וחכמי 
שאלות  בעבורו  הכינו  שבשקלוב  התורה 
גדולה  אסיפה  ערכו  הם  בתורה.  סבוכות 
בבית המדרש, והזמינו את הרבי לתרץ את 

קושיותיהם. הרבי נאות להזמנתם.

כאשר הגיע הרבי לבית המדרש, הוא ניגש 
אל הבימה ואמר: "לומר לכם תורה? לענות 
והרבי  ניגון".  אנגן  שלכם?  השאלות  על 

התחיל לשיר ניגון בדבקות גדולה.

דממה  השתררה  המדרש  בבית 
עמוק  שקעו  הגאונים  כל  שכן  מוחלטת, 
כמה  שבמשך  כך  כדי  עד  במחשבותיהם, 

רגעים לא הרגישו היכן הם נמצאים.
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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. 26



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

16:4718:0417:0818:0516:5718:0417:0918:06משפטים/שקלים

י"ט בשבט ה'תשפ"ג – כ"ו בשבט ה'תשפ"ג

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
מל"ת רנא.הל' סנהדרין פרק י.הל' מכירה פרק טז-יח.י"ט בשבטו'

מל"ת רנג.פרק יא.פרק יט-כא.כ' בשבטש"ק
מל"ת רנג.פרק יב.פרק כב-כד.כ"א בשבטא'
מל"ת רנב.פרק יג.פרק כה-כז.כ"ב בשבטב'
מל"ת רנב.פרק יד.פרק כח-ל.כ"ג בשבטג'
מ"ע רמה.פרק טו.הל' זכיה ומתנה.. בפרקים אלו. פרק א-ג.כ"ד בשבטד'
מ"ע רמה.פרק טז.פרק ד-ו.כ"ה בשבטה'
מ"ע רמה.פרק יז.פרק ז-ט.כ"ו 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
4.285.155.376.369.1011.5512.255.21.85.47ו', י"ט בשבט

4.285.155.366.359.1011.5512.255.22.65.47ש"ק, כ' בשבט
4.275.145.356.349.0911.5512.255.23.55.48א', כ"א בשבט
4.265.135.346.339.0911.5512.255.24.45.49ב', כ"ב בשבט
4.255.125.346.329.0811.5512.255.25.25.50ג', כ"ג בשבט
4.255.115.336.319.0811.5512.255.26.15.51ד', כ"ד בשבט
4.245.115.326.309.0711.5512.255.27.05.52ה', כ"ה בשבט

4.235.105.316.299.0711.5512.255.27.85.52ו', כ"ו בשבט

25

כל  כי  מתברר  והנה  לשיר,  סיים  הרבי 
נפתרו  שקלוב  לגאוני  שהיו  השאלות 
גבוהה  לדרגה  אותם  העלה  הרבי  מעצמן. 
החכמה  מעיינות  בפניהם  נפתחו  בה  מאד, 

וקושיותיהם נפתרו מאליהן.

חכמי  של  יחסם  את  שינה  הזה  המעמד 
הפכו  מהם  וכמה  לחסידות,  שקלוב 
שקלוב  מחכמי  אחד  בהם  לחסידים. 
כל-בו –  יוסף  הרב  והמפורסמים,  הגדולים 
שנקרא כך על שם הידע העצום שלו בכל 
של  נלהב  לחסיד  שהפך   – התורה  תחומי 

אדמו"ר הזקן בזכות המעמד הזה.

החיים שמעבר לדלת
אם כך, מהו בעצם הטיעון של יתרו? נקרא את 

ההסבר בלשונו של הרבי:

וזה היה חידושו של יתרו:
כן  ועל  וכו',  גר  היה  מארצו,  הגיע  יתרו 
במצב  בהיותם (לא  ישראל  את  ראה  הוא 
אלא)  לדרגתו,  אותם  מרומם  שמשה  זה, 
שעניין  טען  ולכן  עצמם.  מצד  במצבם 
על  להיות  יכול  אינו  ישראל  של  משפטם 

ידי משה עצמו:
לומר  מקום  יש   – התורה  לימוד  בעניין 
באים  ישראל  שבני  גופא  זה  ידי  שעל 
גו'  התורות  ואת  החוקים  "את  ללמוד 
אשר  המעשה  ואת  בה  ילכו  הדרך  את 
ואזי  פעולתו,  את  הדבר  פועל  יעשון"יד, 
ולומדים  משה  לדרגת  ישראל  מתרוממים 
בדרגתו, ולכן – "והזהרתה (משה) אתהם 

את החוקים [ואת הדרך] גו'".
אבל כאשר באים אליו בני ישראל לדון על 
ליישב  ואף  לעסקיהם,  בנוגע  משפט  דבר 
שעה  באותה  הרי  ריבותם"טו,  "דברי  את 
אין  וממילא  משה,  של  ב"עולמו"  הם  אין 
כדי  להתרומם  מעשה  בשעת  ביכולתם 
לקבל וללמודטז את משפט  התורה באופנו 

של משהיז.

העם  את  רואה  אתה  רבינו:  למשה  אומר  יתרו 
תורה.  לומדים  הם  כאשר  שלך,  בחדר  שהם  כמו 
ושוכחים  אלוקית  התגלות  חווים  אכן  הם  אז, 
אותם  מרים  פשוט  אתה  הארציים.  מהחיים 
ההמתנה,  בחדר  גם  אותם  רואה  אני  אבל  אליך. 
בבית,  אותם  פוגש  אני  אליך.  נכנסים  שהם  לפני 
שלהם  הרגיל  שבמצב  יודע  ואני  וברחוב,  בעסק 
להם  יש  שלך.  לדרגה  להתעלות  בנויים  לא  הם 
סכסוכים,  להם  יש  גשמיים.  חיים  אישיים,  חיים 
הם  האוהל,  את  לתקוע  בדיוק  איפה  רבים  הם 
הגמל  שגרם  בנזקים  לשאת  צריך  מי  מתווכחים 

ולמי שייך התכשיט שנמצא בדרך. 

לכן, מציע יתרו, צריך לעשות חלוקה. את כובע 
לחבוש,  יכול  משה  אתה  רק  תורה  המלמד  הרב 
להתעלות  יכולים  הם  איתך  ישיר  בלימוד  רק  כי 
ולראות את דבר ה' שבתורה. אבל תפקיד השופט, 
זה  היומיומיות,  הארציות  בסוגיות  שמתעסק 
אליהם  שידבר  מישהו  צריך  כאן  אחר.  משהו 
הוראות  את  להם  שייתן  מישהו  שלהם,  בשפה 
הבעיות  נמצאות  שבו  שלהם,  העולם  אל  התורה 

והמריבות.

למדנו על שני המצבים של בני ישראל. המצב 
בו הם נמצאים בחדרו של משה, והמצב שבו יתרו 

רואה אותם מחוץ לדלת.

בחייו  למצוא  אחד  כל  יכול  מה,  במידת 
האישיים את שני המצבים האלה.

שיקול  של  מצב  הוא  שלנו  הרגיל  המצב 
דעת. אנחנו אמנם מנהלים חיים של תורה 
שקול  באופן  זאת  עושים  אבל  ומצוות, 
תופסים  העולם  כשענייני  ו'מקורקע', 

בחיינו מקום חשוב.

בחיים,  דרכים  בצומת  נמצאים  אנו  כאשר 
לוקחים  אנו  חשובות,  החלטות  לפני 
וגם  התורה,  ואת  ה'  רצון  את  גם  בחשבון 
את נסיבות החיים הארציות. אנו משלבים 
מהכסף  חלק  מקדישים  ולימוד,  עבודה 
לבילויים,  גם  זאת  לצד  אך  למצוות  שלנו 
על  ולעמוד  כבודנו  על  לשמור  ויודעים 
זכותנו גם כאשר זה לא מתאים ונעים לכל 

הסובבים אותנו.

בהם  זמנים  התעלות.  של  זמנים  ישנם  אך 
אלינו,  מדברים  פחות  החומריים  החיים 
עבודת  זה  שהעיקר  חשים  אנו  בהם 
זה  בעולם.  שלנו  המשימה  ומילוי  ה' 

 יד. פרשתנו שם, כ. וראה לעיל הערה ד. 
 טו. רש"י שם, יט. 

הובא  א.  (ו,  מברכות  ולהעיר  תורה".  ללמוד  נאה  "ממי  חז"ל  כלשון   טז. 
בש"ך עה"ת פרשתנו כאן) "דדינא נמי היינו תורה" (ו"אתיא שכינה"). 
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הקדוש,  באוהל  ביקור  בעת  להיות  יכול 
לימוד  בשעת  או  בתפילה  בהתוועדות, 
מתרוממים  אנו  פתאום  מעמיקה.  חסידות 

ורואים את החיים שלנו באור אחר.

שהחיים  יותר,  ונעלה  שטוב  מאליו  מובן 
רגעי  אותם  לפי  שיותר  כמה  יתנהלו  שלנו 

התעלות.

בחדר עם המלמד
אך משה רבינו לא הסכים גם עם זה. משה רבינו 
היומיומיות,  הסוגיות  על  כשמדובר  שגם  סבר 
ההסבר  את  נקרא  אליו.  שיבואו  הוא  שנכון  מה 

בלשונו של הרבי:

בעלי  שהתייצבות  היה  המצב  אמנם, 
הדינים לפני משה רבינו היא גופא רוממה 
בתוך  מהתלבשותם  מעשה  בשעת  אותם 

עסקיהם,
למקרא",  חמש  ל"בן  אפילו  [כמובן 
עם  אחד  בחדר  נמצא  הוא  שכאשר 
המלמד שלו, הנהגתו שונה מאשר בשעה 

שהוא יושב לבדו ועסוק בענייניו],
עד אשר היה ביכולתם לקבל וללמוד את 

משפט התורה באופן של דרגת משה.

משפחה  בני  שכנים,  בין  בעיה  כשפותרים  גם 
לזה  מיוחד  ערך  יש   – לעסקים  שותפים  או 
על  כשמדברים  גם  זאת.  עושה  רבינו  כשמשה 
לעשות  אפשר  החיים,  של  הארציות  הסוגיות 
נעלה  בצורה  בהן  לטפל  ואפשר  מלמטה  זה  את 
לא  הילדים  בכיתה,  נמצא  כשהמורה  יותר. 
עושים שטויות ומתנהגים בצורה רצינית ובוגרת 
המורה  של  והנוכחות  שהסמכות  משום  יותר, 
משפיעות – גם כאשר לא מדובר על דברים ברומו 
משה  אצל  תורה  דין  כשמנהלים  וכך,  עולם.  של 
רבינו, גם הבעיות הפשוטות מקבלות ממד אחר 

וגבוה יותר.

נתאר לעצמנו שני שכנים משבט זבולון שרבים 
כל  האוהל.  שמאחורי  המחסן  מיקום  על  ביניהם 
אחד טוען שהשטח שייך לו. הם רבים כל הדרך 

נכנסים  היו  אילו  עולים.  רק  והטונים  משה  אל 
לרב או לדיין כלשהו, הוא היה שומע את הצדדים, 
מעיין בהלכה ומכריע. בעלי הדין היו מקבלים את 
סמכותו ואת הפסק, ובכך היה מסתיים הסכסוך. 
זה  הוא  ומשה  משה,  אל  באים  הם  כאשר  אבל 
מסתכלים  הם  הדין,  פסק  את  בפניהם  שמציג 
אחרת על כל הסוגייה. מסכסוך נדל"ני בין שכנים 
את  הפקיד  ה'  מהם  מי  בידי  לשאלה  הופך  זה 
הרוחנית  מהמשימה  כחלק  הזו  האדמה  חלקת 

שלהם בעולם.

בין  עקרוני  וויכוח  כאן  שיש  לומר  אפשר 
על  כשמדובר  טוען:  יתרו  יתרו.  לבין  רבינו  משה 
'מי  להיות  צריכים  אנו  יום,  היום  בחיי  התנהלות 
לא  אבל  התורה,  פי  על  לחיות  צריך  שאנחנו'. 
לערבב בין התחומים. תורה ותפילה זה דבר אחד, 
תחומים  אלה  במכולת  והקניות  הבנק  וחשבון 
אני  אדרבה.  אומר:  רבינו  משה  לגמרי.  נפרדים 
שואף לחנך כל יהודי שלא יעסיק את עצמו בכלל 
בחיים הגשמיים כתכלית בפני עצמה. שלא תהיה 
כי  כספי,  סכסוך  לבין  תורה  שיעור  בין  הפרדה 
הוא  ליהודי  אכפת  ויהיה  שיעניין  היחיד  הדבר 

לדבוק בה'.

זמנים אחרים
יתרו  מכריע:  הוא  ברוך  הקדוש  ידוע.  הסוף 
צודק, ומשה רבינו עצמו מקבל את העצה ומיישם 
אותה. לפי מה שהסברנו עד עכשיו, מדוע באמת? 

– נקרא את ההסבר בלשונו של הרבי:

הוא  ברוך  הקדוש  הסכים  זאת  בכל  אך 
לעצת יתרו,

את  להבטיח  (גם)  צורך  שהיה  מפני 
כניסתם  לאחרי  ישראל  בני  של  מצבם 
[עם  שוכב  "הנך  כאשר  ישראליח,  לארץ 
אבותיך] וקם העם הזה [וזנה אחרי אלהי 
תורה  ילמדו  שלא  שאף   – הארץ]יט"  נכר 
גם  הנה  ידו,  על  יתרוממו  ולא  משה  מפי 
באותה שעה תגיע אליהם התורה (שהיא 
אלפי  ראשי  ידי  על  הזמנים)  בכל  ה'  דבר 

יז. וגם מצד דרגת התורה – מכיון שענין המשפט הוא כמו שהתורה "יורדת" 
לדון בעניני העולם (ולא כמו"ש מצד עצמה, למעלה מן העולם), היא למטה 

מבחי' משה (וענין הראי'). 

(ר"פ  וגו'"  שדך  תזרע  שנים  "שש   – נושבת  דארץ  הסדר  מתחיל  שאז  יח. 
בהר). 

יט. וילך לא, טז. 
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כ"ב שבט

תשמ"ח

של  ובתו  הרבי  אשת  מושקא,  חיה  הרבנית  פטירת 
בהלווייתה  ושש.  שמונים  בגיל  נפטרה  הריי"צ.  אדמו"ר 
השתתפו כחמישה עשר אלף איש, ונטמנה בבית העלמין 

מונטיפיורי בסמוך לאוהל הקדוש.

הרבי ציין פעם את העובדה המעניינת שאדמו"ר הריי"צ 
בחודש  כולם  הסתלקו   – ובתו  וסבתו  אימו  גם  וכן  עצמו, 

שבט.

תשנ"ב

הרבי חילק לציבור את "קובץ כ"ב שבט", שהכיל שיחות 
ומכתבים של הרבי על מעלתן של הנשים והבנות, והודפס 
הרבנית.  לפטירת  השנה  יום  לרגל  הרבי  הוראת  פי  על 
הרבי חילק את הקובץ בתוספת שטר של חמישה דולרים, 
של  שמה  תיבות  ראשי   – (חמש  הרבנית  של  לשמה  כרמז 

הרבנית), ופרוסת עוגת דבש.

כ"ד שבט

תרמ"ח

אדמו"ר  של  בתו  סלונים,  רחל  מנוחה  הרבנית  נפטרה 
מרבני  אחד  מיטתה  ליד  ישב  הסתלקותה  לפני  האמצעי. 
לצאת  רצה  האחרונים  רגעיה  שאלה  וכשהרגיש  חברון, 
ולקרוא למניין אנשים שיהיו בבית בעת יציאת הנשמה, אך 
כאן",  איתי  נמצאים  אבותיי  לכך.  זמן  "אין  אמרה:  הרבנית 

ומיד יצאה נשמתה.

בהלווייתה השתתפו כל יהודי חברון, אשכנזים וספרדים. 
בידיהם  דולקים  כשנרות  המיטה  לפני  הלכו  העיר  ילדי 

ופזמוני תהילים בפיהם, ונטמנה בבית העלמין של חברון.

תש"י

הקהל  עם  מתוועד  הרבי  אדר,  חודש  מברכים  בשבת 
בפעם הראשונה לאחר הסתלקות אדמו"ר הריי"צ.

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

שבת קודש
פרשת יתרו

כ' בשבט

קריאת התורה
הדיברות •  עשרת  את 

קוראים בטעם העליון.

עשרת •  קריאת  לקראת 
ובעת  נעמדים,  הדיברות 
עם  עומדים  הקריאה 
הפנים לעבר ספר התורה.

בפרק •  קוראים  להפטרה 
א  מפסוק  בישעיה,  ו 
פסוק  ועד  מות")  ("בשנת 
יג (המסתיים ב"זרע קודש 

מצבתּה").

מקורות: ספר המנהגים עמוד 
31, 33. לוח כולל חב"ד.

לוח חב"ד
על פי הספר "הלכות ומנהגי חב"ד"
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החינוך  מוסדות  הנהלות  את  לעורר  יש 
עניין  על  יותר  להקפיד  הגילים,  בכל  לבנות, 
לתלמידות  ולהסביר  במוסדותיהם,  הצניעות 
של  הכתר  ביותר,  היפה  המידה  היא  שצניעות 

הבת והאישה היהודייה.

המבינות  אלה  כל  את  לשכנע  להתאמץ  יש 
שתהיה  עליה,  ומקפידות  הצניעות  טיב  את 
להן אחריות כלפי אחיותיהן ושחובתן להשפיע 
עליהן, הן בדיבור ועוד יותר בהתנהגות לדוגמה, 

לחזק את עניין הצניעות בביתן ובחוגן.

כבר הגיעה שעת השיא שנשים ובנות יהודיות 
אי-תלותן  ואת  היהודית  גאוותן  את  יחושו 
הכוזבות  והחלולות,  הריקניות  ב"אופנות" 
והמטעות, אופנות שאין בהן תוכן מלבד רדיפת 

הבצע של אלה שיש להם אינטרס כספי בהן.

בכל  הצניעות  עניין  והפצת  חיזוק  ובזכות 
הוא  ברוך  הקדוש  ייתן  היום-יום  חיי  תחומי 
לאלה  מבטיחה  שהתורה  הברכות  שיתקיימו 
ויתקיימו  בהידור,  הצניעות  על  שמקפידות 
יהודי  בנחת  ובמיוחד  ביותר,  המלאה  במידה 
ופרנסה  בריאות  צאצאים,  וצאצאי  מצאצאים 
לאריכות  הבעל,  עם  יחד  שמחה  ורוב  בשפע, 

ימים ושנים טובות".

הארגון  הנהלת  של  הוועידות  אחת  לקראת 
נושא  איזה  המארגנות  שאלו  הברית,  בארצות 
בפתק  השיב  הרבי  הועידה.  במוקד  להציב 
בכתב ידו: "פשוט שכל פעולה בנוגע לצניעות 

שאפשר.  הדרכים  ובכל  במאוד,  היא  נחוצה 
למחדשי   – (חשאית)  פני[יה]  כ[ן]  ג[ם]  כולל 
דלבושי  מסחר  ולבתי  האופנה]   -] המָאדע 
להשיג  שקשה  מתאוננות  שיש  ובפרט  נשים. 
 – להדגיש  וכדאי  צנועים.  לבושים  בחנויות 
באופן המתאים – שמבזה א[ת] ע[צמה] נערה 
ואישה ה"מכריזה" דאין לה שום מעלה מעצמה 
שישימו לב אלי[ה] ויעריכו אותה – כ[י] א[ם] 

רק הנהגה היפך הצניעות".

סגולה לנישואים מוצלחים
בפתק מעניין כתב הרבי ש "הצרות ר[חמנא] 
ל[ יצלן] שיש עתה מנוער בנ[י] י[שראל] – בא 
(כנראה מכ[מה] מ[קומות] בספרים) מהקּולֹות 
ומכלל  המשפ[חה] ובצניעות.  ט[הרת]  בענייני 
הן אתה שומע לאו – מה"הן" דצניעות דקמחית 
כו'".  שומע  אתה  כה[נים] ג[דולים]  הביאו ז' 
נובעות  והאחרות  החינוכיות  הבעיות  כלומר, 
מכך שמקלים ראש בנושא  הצניעות. ואת זאת 
ניתן ללמוד על דרך השלילה: אם קמחית זכתה 
לשכר חינוכי גדול כל כך ונחת מילד יה בזכות 
צניעותה, אפשר להבין לאילו תוצאות שליליות 

גורמת התנהגות הפוכה.

שביקשה  לכלה  הרבי  השיב  כך  ולסיום, 
לאיזה  "לשאלתה  נישואיה:  לקראת  סגולה 
ענייני  כמובן,   – כו'  מיוחדת  סגולה  מצווה 
טהרת המשפחה וענייני צניעות (כיסוי הראש, 

לבושים וכו')".

החינוך  מוסדות  הנהלות  את  לעורר  יש 
עניין  על  יותר  להקפיד  הגילים,  בכל  לבנות, 
לתלמידות ולהסביר במוסדותיהם, הצניעות

שאפשר.  הדרכים  ובכל  במאוד,  היא  נחוצה 
למחדשי   – (חשאית)  פני[יה]  כ[ן]  ג[ם]  כולל 
דלבושי  מסחר  ולבתי  האופנה]   -] המאדע 
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ישראל שבדור.

יתרו צודק לא משום שהדרך שהוא מציע נעלה 
צריך  היה  הסדר   – אידיאלי  בעולם  להיפך,  יותר. 
להתנהל כפי שהיה לפני יתרו. משום שהשאיפה 
צריכה להיות שהחיים כולם יהיו חלק בלתי נפרד 

מעבודת ה'.

יתרו  של  ההצעה  את  מעדיף  שה'  לכך  הסיבה 
איננו  רבינו  שמשה  מה  יודע  ה'  עתיד.  פני  צופה 
יודע בשלב זה. לפי מה שמשה רבינו יודע כעת, 
בארץ  לחיים  לארץ,  תיכף  נכנס  ישראל  עם 
סביב  כולם  והחיים  בה"  אלוקיך  ה'  "עיני  אשר 
לזה  להפריע  אמור  לא  דבר  ושום  אלוקות  גילוי 
להימשך לנצח. אלא שזה לא מה שקרה בפועל, 
רבינו  משה  פטירת  לאחר  הרבים.  בעוונותינו 
והכניסה לארץ, בעקבות חטאים שונים, התוכנית 
עם  על  יבואו  אחרים  וזמנים  תשתנה  האלוקית 
ישראל, תקופות של גלות וחשיכה רוחנית, זמנים 
לדרגת  ישראל  בני  את  שיגביה  מי  יהיה  לא  בהם 

"ראייה" של האלוקות.

הדרך של משה רבינו תלויה בו ובמנהיגותו, או 
לפחות בכך שעם ישראל יהיה תמיד במצב רוחני 
להרים  שיכול  מי  יש  האלה,  במצבים  מתוקן. 
שבתורה  האלוקות  את  לראות  להם  ולתת  אותם 
וגם בחיים. אבל כדי להחזיק גם במצבים אחרים 
משה  את  אין  וכבר  רוחנית,  ירידה  חלה  שבהם 
צריך   – הגבורה"  "מפי  תורה  שלומד  עצמו  רבינו 

פתרון אחר.

למעשה, יתרו 'המציא' מה שלא היה קודם. אם 
היה  לא  באמת  תקינה,  בצורה  מתנהל  היה  הכול 
ישראל.  לעם  רבינו  משה  בין  הזה  בתיווך  צורך 
אבל בגלל מה שעתיד היה לקרות, הקדוש ברוך 
אתה  ליתרו.  להישמע  עליך  למשה:  אומר  הוא 
צריך להתחיל להדריך את עם ישראל כיצד לחיות 
חיים של תורה ומצוות גם כשאתה כבר לא תהיה 

לצידם והם יידרדרו מבחינה רוחנית.

הפתרון למצב הזה הוא למנות רבנים ושופטים 
במצב  העיניים,  בגובה  איתם  לדבר  שיוכלו  לעם, 
דבר  את  ייקחו  האלו  המתווכים  שלהם.  ה'נמוך' 
שהתורה  כזו  בצורה  אותו  ויעבירו  וילמדו  ה' 
'יראו'  לא  אמנם  הם  מחיינו.  חלק  יהיו  והמצוות 
את  לנו  ייתנו  אבל  שבתורה,  האלוקות  את  לנו 
אלינו  שתדבר  בצורה  ומצוות  תורה  בחיי  הטעם 
כפי שאנחנו. הם יסבירו כמה טוב לשמור שבת, 
שעת  כיצד  בנדיבות,  צדקה  לתת  חשוב  כמה 

לימוד תורה יומית נחוצה לנשמה. כך נבין ונרגיש 
וגם  שיש,  טוב  הכי  הדבר  הן  והמצוות  שהתורה 
חיים  נחיה  רבינו,  משה  של  לחדרו  מחוץ  בגלות, 

קדושים ומאירים.

על  עלינו,  למעשה  מדבר  יתרו  של  החידוש 
המצב שלנו כיום.

של  רגעים  מחפשים  אנו  לעיתים 
האפורה  מהמציאות  ו'בריחה'  התרוממות 
לחפש  עלינו  ואכן,  היומיומית.  ומהשגרה 

וליצור רגעים של התעלות.

בימים  גם  כי  למדנו,  יתרו  בזכות  אבל 
 – השגרה  חיי  את  חיים  אנו  בהם  'רגילים', 
מתוך  בשמחה,  ה'  את  לעבוד  יכולים  אנו 
מהחיים  חלק  הן  והמצוות  שהתורה  הבנה 
אותם  והופכים  החיים  את  ממלאים  והן 

למאושרים.

גם עבודת ה' בימים האפורים איננה ברירת 
"פרשה  היא  מהתורה,  חלק  היא  מחדל. 

בתורה" הקדושה.

תרגולת מעשית
ואפור,  שגרתי  יום  מגיע  כאשר 
אנו  בו  יום  התעלות,  רגעי  ללא 
לא  התורה  הלכות  על  מקפידים 
אלא  התלהבות  של  אש  מתוך 
כעת  ממנו  שנדרש  מה  שזה  הבנה  מתוך 
שאנו  לזכור  עלינו  לעשות,  שנכון  מה  וזה 
שניתנה  ה'  עבודת  של  ישרה  בדרך  הולכים 

לנו על ידי משה רבינו מאת ה'.

צידה לדרך
ֵּבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶשִּׁבירּוָשַׁלִים ֵהם 
ַההֹוָרָאה,  ַעּמּוֵדי  ְוֵהם  ֶּפה,  ֶשְּׁבַעל  ּתֹוָרה  ִעַּקר 
ְוָכל   .  . ִיְשָׂרֵאל  ְלָכל  יֹוֵצא  ּוִמְשָּׁפט  חֹק  ּוֵמֶהם 
 ִֹלְסמ ַחָּיב  ּוְבתֹוָרתֹו,  ַרֵּבנּו  ְּבמֶשׁה  ַהַּמֲאִמין 

ַמֲעֵשׂה ַהָּדת ֲעֵליֶהן ְוִלָּשֵׁען ֲעֵליֶהן.

(רמב"ם, תחילת ה לכות ממרים)
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להתנהג לפי הוראות התורה, ולהכניס סדר לחיים
מדוע אנשים סובלים מחוסר שלווה פנימית ואי-יציבות נפשית? יש לכך 
סיבות וגורמים שונים שאפשר לטפל בהם, אבל התנאי היסודי להשגת 
שלווה פנימית הוא להתנהג בהתאם להוראות של הקדוש ברוך הוא – 

שברא אותנו בצורה שמתאימה לאורח חיים על פי שולחן ערוך.

(אגרות קודש, כרך כד, אגרת ט'קעח)

במענה לשני מכתביה [- מכתבייך. בדרך כלל, הרבי מתייחס לנמען בגוף 
בזמן  בכלל  ומצבה  רוחה,  מצב  מחייה,  פרקים  ראשי  כותבת  בם  שלישי], 

האחרון [שאינם טובים] וכולי.

הישראלית  אישה  או  באיש  פנימית  של ווה  בחוסר  פלא  אין  בכלל  והנה, 
הפנימי  לטבע  מתאימה  היום-יומית  הנהגתם  אין  אם  יהודייה]  או  [יהודי 
שנאמר  למה  מתאימה  אינה  התנהגותם  אם  אומרת,  זאת  שלהם,  והעצמי 
לה'  אתם  "בנים  עמנו:  מבני  ואחד  אחד  לכל  ביחס  הקדושה  בתורתנו 

אלוקיכם".

ומשמעות האמירה הזו היא שאם בנוגע לילד סתם, עליו להתנהג באופן 
גדולה הרבה  [במידה  קץ  לאין  ועד  וכמה  כמה  אחת  על  להוריו,  המתאים 
יותר], כך הוא בנוגע לבניו של מקום [הקדוש ברוך הוא], בני ובנות ישראל, 
שעליהם להתנהג באופן  המתאים להוראות של אביהם, הקדוש ברוך הוא
("תורה"  בתורתו  בחיים  דרכם  [הורה להם את]  הורם  שבשמים  שאביהם   –
לחיים  מורת הדרך  כלומר שהיא  חיים",  "תורת  הנקראת  "הוראה"),  מלשון 
של יהודים. והלא הוא גם הבורא ֶׁשְּבָרָאם באופן המתאים לחיים אלו, שלכן 

הפרעה בהנהגה האמורה מביאה הפרעה בשלו וה הפנימית וכולי.

מהאמור מובנת גם כן העצה העיקרית לתיקון המצב, והיא שלכל לראש 
[קודם כל] צריכה את להתנהג מכאן ולהבא באופן המתאים לרצונו של ה' 

בורא האדם ומנהיגו, כמפורט בשלחן ערוך.

מה אם אלו שלא שומרים מצוות ונהנים ממנוחת הנפש?

שכמה  מהמציאות  האמורה,  הנחה  על  מקשים  שיש  אני  שמשער  מובן 
מאלו שאינם מקיימים את המצוות ובכל זה כנראה אין חסר להם מאומה, 
וכולי, ומכאן לכאורה ששמירת המצוות אינה  הנפש  למנוחת  בנוגע  לא  גם 

תנאי הכרחי לשלווה נפשית.

ותירוץ הקושיה גם כן פשוט הוא: א) בסגנון חכמינו - אין אדם יודע מה 
ומרגיש],  [אי אפשר לדעת מה אדם אחר באמת חושב  חברו  של  שבליבו 
שמכמה  [בתחומים]  בשטחים  אדם אחר  בליבו של  מה  לדעת  אין  ובפרט 
האישי  המצב  כמו להזולת,  אותם  לגלות  רוצה  חברו  אין  מובנים  טעמים 
הרגשי והנפשי, כך שגם אנשים שנראים רגועים ושלווים יכולים לסבול מחוסר 

שלווה נפשית בלי שיראו זאת עליהם.

ב) בדוגמת חוִלי הגוף רחמנא לצלן [ה' ישמור], אשר כשאין החולה מרגיש 
שחולה הוא – אין זה סימן בריאות, אלא אדרבה, סימן שהחולי כבד עליו. 

מכתב מבואר
רופא כל בשר
לקט מכתבים בנושא בריאות הגוף והנפש

הביאור מופיע
בגופן כזה. מילים 

שעוזרות לשטף 
הקריאה הכנסנו 

ללא סוגריים, מילים 
שמבארות מושגים 

או מילים - מופיעות 
בתוך סוגריים.
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אל "מרכז העולמי של נשי ובנות חב"ד"5:

ההכרח  את  הדגשתי  שונות  "בהזדמנויות 
לחזק את נושא הצניעות. אבל בהתחשב במצב 
לצאת  להכרחי  הנני  מוצא  זה,  בתחום  הכללי 

עתה בקריאה של דחיפות עליונה בנושא.

מנקודת מוצא תורנית הרי אין צורך להרחיב 
את הדיבור על חשיבות הצניעות. די רק לשים 
חיים  תורת  הנקראת  הקדושה,  שתורתנו  לב 
משום היותה מורת הדרך האמיתית בכל תחומי 
אמיתיים  אושר  חיי  ומבטיחה  חיי  היום-יום, 
הצניעות,  עניין  את  מאד  מדגישה  ומהותיים, 
ומבחינות מסוימות אף יותר מתחומים אחרים 
של ההתנהגות היום-יומית, כך שהצניעות היא 
היהודיים,  החיים  של  העיקריים  היסודות  אחד 

ככתוב: "והצנע לכת עם אלוקיך".

בגמרא  בתורה,  המובטח  השכר  מן  כבר 
שחכמינו  וממה  הצניעות,  שמירת  על  ובזוהר, 
יהודיות  נשים  על  מספרים  לברכה  זכרונם 
בלתי  אלוקיות  לברכות  שזכו  שונים,  בדורות 
לעצמן  רק  לא  ברכות  הצניעות,  בזכות  רגילות 
להבין  קל   – ונכדיהן  וילדיהן  לבעליהן  גם  אלא 
התנהגות  של  והמשמעות  החשיבות  גודל  את 

בצניעות.

השלכות  על  והאזהרות  ההקפדה  שני,  מצד 
הצניעות  מאי-שמירת  ושלום  חס  מעציבות 
(כמבואר בהדגשה בפרק ג' בישעיה וכו') – אינן 

מותירות ספק קל ביותר על רצינות הדבר.

אבל יש מי שבגלל חוסר ידיעה, בתורה בכלל 
שההלכות,  חושבים  בפרט,  הצניעות  ובנושא 
בצניעות,  הקשורים  והמנהגים,  התקנות 
ושוללים  היהודייה  האישה  את  "מגבילים" 
פוגמים  או  החברתיות  הזכויות  את  ממנה 

בכבודה, וכיוצא בזה.

5. תרגום חופשי מא גרות-קודש , כרך כו, עמ' שכ ד-ז.

הפוכה  האמת  כוזבת.  הנחה  כולה  כל  זו 
זכרונם  וחכמינו  הקדושה,  תורתנו  לגמרי: 
לברכה, מדגישים, פעמים אין ספור את הכבוד 
ותקנות  בישראל,  והאישה  הבת  של  והפאר 
על  ולשמור  להגן  כדי  במיוחד  נקבעו  רבות 
תכופות  מצוטט  זה  בהקשר  וחשיבותן.  כבודן 
(תהלים  פנימה"  מלך  בת  כבודה  "כל  הפסוק 
מה, יד). התורה מתארת את האישה היהודייה 
זה,  עם  יחד  דורשת,  אך  מלך".  ו"בת  "כבודה" 

שהדבר יתבטא באופן של פנימיות וצניעות.

גרידה,  אנושית  מוצא  מנקודת  אפילו  אבל 
לאן  האחרונות,  בשנים  במיוחד  רואים,  הרי 
עלולה להוביל פריצת גדרי הצניעות. "אופנות" 
נשים  שבביגוד  עדינות]  בושה  [לא  נטולות 
ביותר  השפלות  התכונות  את  לעורר  נועדות 
את  ביטוי  לידי  ומביאות  הבהמית,  הנפש  של 
ליסודות  ביחס  ה"מודרני"  העולם  של  השפל 
והפריצות,  ההפקרות  מוסר.  של  האלמנטריים 
של  הנוער  מן  גדול  חלק  של  ל יצלן,  רחמנא 
היום, הביאו לטרגדיות מזעזעות בבתים רבים. 
ברור שאילו היה אותו נער מתחנך על יסודות 
היו  הקדושה,  לתורתנו  בהתאם  הצניעות 
נמנעות טרגדיות רבות, וחיים צעירים רבים לא 

היו נהרסים.

הצניעות  שנושא  סבורני  האמור  כל  לאור 
של  הראשיים  הנושאים  מן  כאחד  לעמוד  חייב 

סדר היום בחוגים יהודיים אחראיים.

חב"ד  ובנות  נשי  סניפי  כל  של  מרכזי  כגוף 
חובתכן  במיוחד   – בעולם  שונים  בחלקים 
אינטנסיבי  במבצע  לצאת  זה  ברגע  הדחופה 
ובמיוחד  היהודית,  הציבוריות  את  להסעיר 
ארגוני נשים יהודיים, תהיה מטרתם הייחודית 
בתוך  תשתלב  הצניעות  שבעיית  תהיה,  אשר 

פעולותיהם המעשיות.

יש לעורר את תשומת לב האמהות היהודיות 
על סכנת רפיון הצניעות בחינוך בנותיהן.

לאל "מרכז העולמי של נשי ובנות חב"ד"5:

ההכרח  את  הדגשתי  שונות  "בהזדמנויות 
במצב בהתחשב אבל הצניעות נושא את לחזק

הפוכה  האמת  כוזבת.  הנחה  כולה  כל  זו 
זכרונם  וחכמינו  הקדושה,  תורתנו  לגמרי: 
ספור את הכבוד  לברכה, מדגישים, פעמים אין
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בת מלך פנימה
 התייחסויות מיוחדות של הרבי על יופייה ומעלתה של 

הצניעות• לרגל כ"ב בשבט, יום הסתלקותה של הרבנית חיה 
מושקא ע"ה

הרבי  אמר  הזמן'",  'רוח  אחרי  ללכת  "אין 
להיות  צריך  זה  "ודבר  תשט"ו1.  תורה  בשמחת 
באופן ניכר כך שהילדים יידעו שאביהם ואימם 
לבושות  אחרות  נשים  השאר:  מכל  שונים 
אימם  אבל  בהידור,  אינה  שצניעותם  בבגדים 
לבושה בצניעות בתכלית. אפילו כשהילד עדיין 
קטן, ואינו יכול לקלוט את משמעותם של תורה 
שונה  שביתו  להבין  כבר  הוא  יכול  וקדושה, 
לומד  הילד  אין  וממילא  אחרים.  של  מביתם 
הוא  כראוי...  מתנהגים  שאינם  אחרים  מילדים 

יודע שאלה אינם חברים עבורו".

אמר  תשכ"ח,  אייר  בחודש  לנשים  ובשיחה 
הרבי2: "צריכות נשי ובנות ישראל בזמננו לשמור 
והלבוש  הצניעות  ובעניין  וקדושתן,  טהרתן  על 
להן  מסביב  מהנעשה  להתפעל  לא  במיוחד, 
ולהשגיח  וכו',  להנכריות  להידמות  לרצות  ולא 
מתאימים  יהיו  הלבושים  אשר  ביותר  ולהיזהר 

לשולחן ערוך ולא לקצר בהם".

להיות קמחית
אימם  שהייתה  קמחית,  על  מסופר  בגמרא3 
בגלל  לכך  שזכתה  גדולים,  כוהנים  שבעה  של 
שהיא  מתארת  הגמרא  המיוחדת.  צניעותה 
עצמה  על  שהעידה  כך  כדי  עד  צנועה  הייתה 

1. 'תורת-מנחם – התוועדויות', כרך יג, עמ' 82.
2. 'משבחי רבי', עמ' 29.

3. יומא מז, א.

ואמרה: "מימיי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי".

תשט"ז  שמיני  פרשת  בשבת  בהתוועדות 
אמ ר הרבי4: "את דבריה אלה של קמחית צריכה 
לדעת כל אישה מישראל, שחינוך הילדים ואופן 
מאשר  יותר  היהודייה,  באם  בה,  תלוי  גידולם 
באב. ומה נדרש ממנה? לא שהבית יהיה מטופח 
של  כפשוטם  עניין הצניעות,  אלא  ומצוחצח, 

דברים.

בהן:  תלוי  ילדינו  שגורל  לדעת,  עליהן  ועוד 
אפשר ונקבע מלמעלה שילדּה של אישה פלונית 
(ברוחניות),  "כהן גדול"  במדרגת  להיות  יוכל 
העניין  אצלה  שחסר  באופן  היא  וכשהנהגתה 
ד"לא ראו קורות ביתי קלעי שערי", מונעת היא 

מבנה זכות גדולה זו שהייתה בהישג ידו!

אלא  ובבכיות,  באנחות  חובה  ידי  לצאת  אין 
יעשו זאת בפועל ממש, ועל ידי זה יזכו לילדים 

בריאים בגשמיות ובריאים ברוחניות".

"כבוד" ו"פאר" לבת ישראל
הרבי העלה פעמים רבות את נושא הצניעות 
גם  חב"ד,  ובנות  נשי  ארגון  של  היום  סדר  על 
כנושא להתחזקות אישית וגם לפעילות הסברה 

ושכנוע כלפי אחרות.

בז' באדר א' תש"ל פונה הרבי במכתב מיוחד 

4. 'תורת-מנחם – התוועדויות' , כרך טז, עמ' 262.
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ועל דרך זה ועוד ביתר שאת הוא בנוגע למצב בריאות הנפש, ולכן מי שלא מודע לכך שיש 
לו בעיה ולכן אינו שומר מצוות, מצבו חמור עוד יותר.

מה בפועל? להכניס סדר ויציבות לחיים

לשאלתה בנוגע לעצה מעשית וכולי, הנה על פי התיאור במכתבה עליה להתחיל לסדר 
חייה באופן שתתרגל לחיים מסודרים מדי יום ביומו, אשר זה יקל עליה להיכנס למסלול 

חיים קבוע, משמעת עצמית, מוח ושכל שליט על הלב והרגש, וכולי.

בתחילת  הכתוב  שלילת  בחיים]  סדר  להכניס  שצריך  הזו  [באמירה  בהנ"ל  שאין  מובן 
המכתב [ששמירת המצוות היא התנאי למנוחת הנפש], כי אם במסגרת זו עצמה של חיים על 
פי הוראות התורה, הרי על האדם לעשות בדרך הטבע. וכנראה אשר מהגורמים העיקריים 
במצבה הוא הבלי-סדר ובלתי יציבות בחייה בצד החיצוני שלהם, וכתוצאה מזה גם במצב 

נפשה, הרגשות וכולי.

כיון שלאחרי זמן ארוך של חיים בלתי מסודרים קשה להתרגל לחיים מסודרים ויציבים, 
מהדרכים להקל המעבר האמור הוא על ידי גורם מבחוץ, כוונתי קבלת משרה וכיוצא בזה, 

שתדע אשר יש לה התחייבויות כלפי אחרים בעבודה קבועה ושעות קבועות וכולי.

נראה מבין השיטין [בין השורות] שבמכתבה, שמעריכה את המצב שלה שיש לה סיבות 
הנקודה  לדעתי  אבל  וכולי.  שהן אלה שגורמות לבעיות הנפשיות שלה  ורציניות  נעלמות 
העיקרית והגורם העיקרי הם שני עניינים הנ"ל: הנהגה על פי התורה, וחיים בסדר מסודר. 
[באופן  חשובה  הכי  במידה  מצבה  ישתפר  האמור,  את  לפחות)  לאט,  (לאט  וכשתתקן 

משמעותי מאד], ואולי גם עד לידי תיקון גמור...

קשה לשער מראש כמה זמן דרוש יהיה לתיקון האמור, אבל ברור הוא לדעתי אשר תלוי 
למלאות  זה  ולאחרי  האמור,  בכיוון  ללכת  שעליה  תקיפה  והחלטתה  ברצונה  ורק  אך  זה 

החלטה זו מבלי היסוסים וספיקות וכולי.

ויהי רצון שהשם יתברך, המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, יאיר דרכה בחיים 
ויצליחּה בכל המצטרך לה בגשם וברוח.

האמונה בה' – דרך יעילה לריפוי נפשי
אדם  של  הקשה  האישי  במצבו  ושיתף  לרבי  שכתב  לאדם  ממוען  שלפנינו  המכתב 
שלישי, שנקלע לייאוש והופנה לטיפול נפשי. במכתב, הרבי מזהיר מפנייה לטיפול נפשי 
בשיטה הרווחת שבה המטפל גורם למטופל לנבור ביחסים עם הוריו ולפקפק באמונה 
הדתית שלו, ולעומת זאת מציע לשקול בחיוב טיפול בשיטת הריפוי בעזרת מציאת 

משמעות ותכלית לחיים.

(אגרות קודש, כרך כב, אגרת ח'תכ)

למותר [מיותר] להזכיר הוראת חז"ל, לעולם אל יתייאש אדם [מן הרחמים] וכו'... שמסקנא 
מידית מזה היא לא להרפות מהשפעה באופן המתאים על הנ"ל [האדם שעליו אתה כותב 
במכתבך] בכיוון המתאים. וכמדומה כבר כתבתי בזה, מה שרואים במוחש במקרים דומים, 
שהשפעה בעקיפין סיכוי ים יותר טובים לה מאשר השפעה במישרים, ועל כן יש למצוא את 

הדרך להשפיע על אותו אדם בצורה עקיפה שלא ירים ידיים מהטיפול במצבו.

ועוד להעיר בקשר לכתבו שהנ"ל נמצא בטיפול אצל רופא העוסק בבריאות הנפש – אשר 
אף שאינו ברור כל כך לאיזה רופא מתכוון, אבל בכלל [באופן כללי] בעוונותינו הרבים סוג 
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שמים  וכבוד  ה'  על  מדיבור  הטיפול  את  שמתחילים  הנפשיים] המטפלים  [בקרב  מהנ"ל  ישנו  מיוחד 
וכיבוד אב ואם וכו', וצריך עיון ובירור גודל השכר [התועלת שיוצאת מטיפול כזה, שעלול לערער את 
יסודות האמונה והערכים היהודיים המסורתיים], ואפילו אם חושב הוא [גם אם זה טיפול מועיל], יש מקום 

לחשוב היטב האם אינו יוצא בהפסדו [הנזק עולה על התועלת] במשך הימים.

לעומת זאת, פשוט שישנם כמה רופאים מהנ"ל שהועילו וריפאו בדרכים ישרים, ובפרט מעת שפרופסור 
אחד [פרופסור ויקטור פראנקל, מייסד שיטת הלוגותריפה, שמבוססת על ריפוי נפשי באמצעות מציאת 
משמעות ותכלית לחיים] מצא עוז בנפשו להכריז ולהודיע אשר (היפך שיטת מייסד טיפול זה – האיש
הידוע [הכוונה ככל הנראה לזיגמונד פרויד, מייסד שיטת הפסיכואנליזה]) הרי האמונה בה', ונטייה דתית 
בכלל, המביא תוכן בחיים וכו' וכו', הרי זה מדרכים הכי יעילים לרפואה וכו'. הרי עדיין, מכמה סיבות, לא 

חדרה שיטה זו לחוגים רחבים של רופאים הנ"ל, ובמילא יש מקום לבירור לאיזה מטפל פונים.

איך מטפלים בריח רע מהפה?
לשמור על הפה ולומר מילים של קדושה

(אגרות קודש, כרך יא, אגרת ג'תשע)

במענה על מכתבו מתחילת אלול, בו כותב אודות מצב בריאותו ובעיקר בנוגע לריח הפה.

והנה ידוע אשר על פי תורתנו, תורת חיים, הרי בכל דבר בגוף הצריך תיקון, צריך לעשות הן בגשמיות 
והן ברוחניות. וכך יעשה גם הוא בכדי לטפל בבעיית  הריח מהפה:

ברוחניות, הנה יזהר ויוסיף בעניינים התלויים בפה, היינו להיזהר מלשון הרע, דברים בטלים, באוכלין 
ומשקין [לאכול ולשתות מזון ומשקאות כשרים] וכיוצא בזה, ובהקו דועשה טוב [בצד החיובי] להרבות 

באמירת אותיות התורה והתפ ילה ובדברי התעוררות גם לזולתו לחיזוק ביהדות בתורתנו ומצוותיה.

וככל שידייק ויוסיף בזה, תתקדם הטבת מצב בריאותו גם בגשמיות. ובמקביל, ישאל חוות דעת רופא 
מקום  יש  כי  המתאימות,  [טיפולים רפואיים]  רפואות  ותרופות  ושתייה  באכילה  סדר  לו  לסדר  מומחה 

לאמור שזהו [ריח הפה] תלוי באופן עבודת אברי [מערכת] העיכול.

למה תקפה צרידות פתאומית את המחנך?
הרב אלכסנדר זושא בן נון (בונין, בשמו המקורי), היה איש חינוך בעל שיעור קומה. הוא הקים בית 

ספר בנות בשם "ביתנו" ברעננה, וכיהן כמפקח חינוכי בבתי הספר של "רשת אוהלי יוסף יצחק".
הרב בן נון כתב לרבי על בעיה ייחודית שנתקל בה: צרידות פתאומית ולא מוסברת, ובעקבותיה 
המלצה של רופאים להמעיט בדיבור. הבעיה הציקה במיוחד לרב בן נון, בגלל הפגיעה בעבודתו 
לו  וממליץ  נון  בן  חיוני. במכתב שלפנינו, הרבי משיב לרב  כלי עבודה  כמחנך, שבה הדיבור הוא 
להישמע לרופאים, ולצד זאת לבדוק שיטת דיבור שלא דורשת מאמץ, ובחלק האחרון של המכתב 

הרבי מציע שהצרידות הפתאומית היא מסר מלמעלה על השליחות החינוכית שלו.

(אגרות קודש, כרך יח, אגרת ו'תרצג)

אשר  וכן כותב  לצרידות,  בנוגע  ובעיקר  בריאותו,  מצב  אודות  כותב  בו  טבת,  מכ"ה  למכתבו  במענה 
שאל דעת רופאים ולא מצאו כל סיבה מיוחדת לצרידות, אלא שפקדו עליו מנוחה, על כל פנים מנוחה 
במיעוט דיבור [שימעט לדבר], ומבאר ומפרט הקישוים [הקשיים] המיוחדים בעבודתו וִמְׂשָרתֹו כמחנך

אשר עלולים להתעורר בהנהגה כזו [אם יוגבל הדיבור שלו].

והנה בכגון דא [במצב כזה] יש לומר, בסגנון חז"ל, "יצא הפסדו בשכרו". זאת אומרת, אשר על ידי 
שכאילו מפסידים לפי שעה [בטווח הקצר] (על ידי שיישמע להוראה האמורה), ירוויח וישתכר פי כמה 

13

מוסר 470 דולר (כמניין "חיה מושקא") ואומר את 
'אני נוסע אל  הדברים הבאים (בתרגום מאידיש): 
 -] אצלה  גם  ואהיה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הציון 
ב'ציון' של הרבנית]. היום בלילה הוא יום הולדתה, 
יהי  וממני.  ממנה  השתתפות  הדולרים)   470) וזה 

רצון שנשמע בשורות טובות'...".

לא להדאיג את הרבנית
ערב אחד, בסביבות השעה שמונה-תשע בערב, 
התקשרה הרבנית למזכירות הרבי כדי לברר היכן 
את  לא  גם  הטלפון,  את  הרים  לא  איש  אך  הרבי, 
הטלפון הייעודי ששימש במיוחד אותה בתקשורת 

עם הרבי במהלך שהותו ב-770.

ואף  בביתה,  שעבד  לבחור  התקשרה  הרבנית 
ברוך  חיים  לר'  התקשרה  הרבנית  ענה.  לא  הוא 
איפה  יודע  הוא  האם  לברר  וניסתה  הלברשטם 
הרבי נמצא, והוא השיב שהרבי נסע כבר הביתה 
הרבנית  בכניסתו.  הבחינה  לא  שהרבנית  וכנראה 
וביקשה  הביתה  הגיע  לא  שהרבי  וטענה  חזרה 
חוזר  בירור  אחרי  גם  אבל  קורה,  מה  לברר  שוב 

התברר שהרבי כבר יצא הביתה כשעה לפני כן.

שמא  חששה  היא  דאוגה.  נשמעה  הרבנית 
מה  יודעת  "אינני  ואמרה:  בדרך,  לרבי  התנכלו 
אירע, אבל לבית הוא לא הגיע". ר' חיים ברוך לקח 
מה  לבדוק  יצאו  הם  ויחד  מאנ"ש  קבוצה  א יתו 
קורה, ובינתיים התאספו אנשים בביתו של הרבי.

מהדלת  לפתע  הרבי  נכנס  קלה  שעה  כעבור 
בבית,  שהתאסף  הקהל  את  כשראה  האחורית. 
כלום.  קרה  ולא  בסדר  שהכול  בידו  וסימן  חייך 
התברר שהרבי נסע לטיפול אצל רופא השיניים, 
מ-770 מוקדם  נסע  הרבנית  את  להדאיג  לא  וכדי 
הטיפול  שבפועל  אלא  בזמן,  לחזור  שיוכל  כדי 

ארך יותר זמן מהצפוי...

"אני נוסע אל הציון של כ"ק 
מו"ח אדמו"ר ואהיה גם אצלה 
[- ב'ציון' של הרבנית]. היום 

בלילה הוא יום הולדתה..."
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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

מהזכויות  שנותנת  ב וודאי  הרי   – יבורך"  הוא  עין 
שלה לכל אחד ואחת".

מכתב,  הרבי  שיגר  בשבט  בל'  חריג,  באופן 
באנגלית, בו הוא מודה באופן אישי לאדם שניחם 
מתורגם  קטע  הנה  הרבנית3.  פטירת  על  אותו 

מהמכתב:

ההשתתפות  הבעת  על  לב  מקרב  חן  "תשואות 
בצער והתנחומים.

אנו אכן מתנחמים ברעיון ובמחשבה התמידיים 
מעשיה  את  לנו  הורישה  החשובה  שהנפטרת 
אלה  מעשים  ימיה.  כל  את  שמילאו  הטובים 
והרי   - להתפתח  וממשיכים  להתקיים  ממשיכים 
אמיתית.  לחיות  סימן  הם  והתפתחות  צמיחה 
נשמתה הנצחית - המשתקפת בפעולה הנמשכת 
של המוסדות - תמשיך להיות מקור השראה לכל 

אלה שחייהם הושפעו מאורח חייה".

תודה בשם הרבנית
בעיתון  התפרסמה  הרבנית,  פטירת  לאחר 
יהודי-אמריקאי  (שבועון  ז'ורנל"  "אלגמיינער 
דמותה  על  וכתבות  מאמרים  סדרת  נפוץ) 

ואישיותה של הרבנית.

בער  גרשון  ר'  החסיד  הרב  העיתון,  עורך 
פטירת  לאחר  כשבוע  לרבי  נכנס  יעקובסון, 
על  במיוחד  לו  להודות  ביקש  והרבי  הרבנית, 

הפרסומים4.

בראשית דבריו פתח הרבי והודה לרב יעקובסון 
ואמר:  הרבנית,  על  שפרסם  המאמרים  על 

3. תורת מנחם, מנחם ציון - עמ' 311.
4. בהיכל רבינו, עמ' 21.

במאורע  המדובר  שאין  למרות   - "התפעלתי 
משמח - שכבר בו ביום ההלוויה הצלחת להכניס 
בעיתון תמונות, כתבות   ומודעות עם כל הפרטים. 
ובוודאי תהיה פעולה נמשכת, וכל המרבה הרי זה 

משובח".

אותה.  שהכירו  האנשים  "מעטים  כי  ציין  הרבי 
היא הייתה בעלת סוד. מכל מקום, ישנם אחדים 

שהיו בידידות עמה".

הרבי  השיחה,  במהלך  מיוחדת  בהתבטאות 
אמר: "ברצוני להביע את תודתי גם בשם הרבנית 
על המאמרים. הבעת התודה לא רק בדיבור, אלא 

ברצוני להשתתף בהוצאות בפועל".

בתוך כך הוציא הרבי ממגירת השולחן צרור של 
470 דולר, הוסיף לכך עוד דולר בודד אחד, ואמר: 
'חיה  השם  של  הגימטרייה  הוא   470 "המספר 
מיוחדת  שייכות  ישנה  אדם  של  לשמו  מושקא'. 
ומבואר  הזקן,  אדמו"ר  שמבאר  כפי  האדם,  עם 
צינור  מהווה  שהשם  בחסידות  מקומות  בכמה 
לחיותו של האדם. אביה של הנפטרת, הרבי נשיא 
דורנו, אמר שיש לתת תמיד בהוספה - לכן הנני 
מעניק לך בנוסף למספר הגימטרייה גם הוספה. 
הסכום  את  לא  אם  לעיתון,  בזה  תשתמש  בוודאי 
ביכולתך  השאר,  ממנו.  חלק  פנים  כל  על  כולו, 

להחזיק אצלך, או לחלק לעוזרים בעיתון".

"השתתפות ממנה וממני"
אצל  האירועים  את  שתיעד  ביומן  מתואר  כך 

הרבי בכ"ד באדר תשמ"ח5:

"במהלך חלוקת השטרות לצדקה עוברים לפני 
הרבי הרב החסיד אברהם שמטוב ועמו הנדיב מר 
'קמפוס  להקמת  שהתגייסו  נדיבים  ועוד  פרלמן 
לקבל  וזוכים  הרבנית,  שם  על  מושקא'  חיה 
חופניים מברכותיו הקדושות. באותו יום בצהריים 
התקיים האירוע (הנחת אבן הפינה ל'קמפוס חיה 

מושקא') שנמשך מספר שעות.

לפתע  נראית  להתפזר  החל  כשהקהל  "בסיום, 
אברהם  הרב  ברוקלין.  ברחוב  הרבי  של  המכונית 
שמטוב ומר פרלמן ממהרים להתקרב, ואז הרבי 

5.  'יומן שנת הקהל תשמ"ח' עמ' 192, 194.

הרבי ציין כי "מעטים האנשים 
שהכירו אותה. היא הייתה 

בעלת סוד. מכל מקום, ישנם 
אחדים שהיו בידידות עמה".
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לאחרי זה. כך שעליו להישמע לעצת הרופאים ולדבר פחות, וכך ישמור על כוחו להמשך העבודה.

ובפרט אם מתייחסים לפרטים, שבטח לא יודרש [ידרשו] ממנו מנוחה מוחלטת מדיבור, כי אם 
מיעוט בזה.

לבדוק שיטת דיבור ללא מאמץ

[דיבור  ולחוץ  השפה  מן  שיהיה  באופן  הדיבור  אופן  על  עמו  שהתייעץ  הרופא  לשאול  כדאי  כן, 
חיצוני בלבד, שלא דורש מאמץ] (הכוונה שלי היא לדיבור מן השפה ולחוץ רק במובן הגשמי, אבל 
לא חס ושלום למשמעות הביטוי במובן הרוחני והפנימי, שידבר עם התלמידים שלו בלי להתכוון 

באמת למילים שהוא מוציא מפיו).

שנים] עשרות  [כמה  בשנים  עשיריות  איזה  זה  אשר  נפוצה,  טכניקה  היא  הזו  הדיבור  ששיטת 
מנסים לדבר כך אלו שעניינם בדיבור  מנסים ללמוד לדבר כן כמה מהנואמים, ובכלל [ובאופן כללי]

הינו רב לפי ערך [באופן יחסי], ואפילו הבריאים שביניהם.

וכללות העניין הוא כפשוטו של הביטוי הנ"ל ["מן השפה ולחוץ"], שאף שהדיבור הוא בקול רם 
ובחיות, אינו נוגע כי אם במוצאות הכי חיצוניות [במקורות הדיבור החיצוניים] וכמו השפה והלשון 

וכו' ולא הריאות וכדומה.

ובוודאי שגם בנדון דידיה [במקרה שלו], יביא זה תועלת גדולה. ויש לומר שגם לאחר שיבריא 
ויחזור לאיתנו, כדאי שימשיך לדבר בשיטה הזו.

הצרידות – הוראה מלמעלה על עבודתו החינוכית

במה שכותב שבא בטענה למה זה קרה לו וכו',

הנה, אף שמובן הצער שלו והקישוים לכאורה וכו', הנה כל טענות בכגון דא [כאלה] (לכאורה) אין 
מביאים תועלת, כי אם אדרבה, שהרי מביאים להתרגזות ובמילא לעצבות ונפילת רוח וכו', שעל ידי 

זה שאדם נעשה עצוב ומדוכא מהירות הרפואה מתמעטת וכו'.

ובאם רוצים למצוא דווקא פירוש וביאור לעניין ולהבין מדוע זה קרה, הרי יש לומר (אף כי כמובן, 
רק בדרך אפשר [כאפשרות בלבד]) שזהו הוראה באצבע מלמעלה על התכלית שבחינוך, אף שלא 
הכל מדייקים בזה. אשר מטרת כל מחנך, הראשונה והעיקרית, היא שיהיה המחונך שלו בבחינת 
"חי נושא את עצמו" [שיהיה אדם בעל אישיות עצמאית, שיפנים את החינוך והערכים שהחדירו בו 
ויחיה בדרך זו בזכות עצמו], גם בעניין שהוא מחנך אותו, ולהשיג מטרה זו בהקדם (אף כי כמובן 

בחינוך יסודי).

וביחוד בנוגע אליו, הרי זה פשוט עוד יותר: הצרידות שלו היא הוראה מלמעלה בקשר לפעילותו 
כמחנך, ובמיוחד בנושאים שקשורים לדיבור, כלומר, שישתדל שהמחונכים שלו יתפללו בהתלהבות 
שיהיו  ובאופן  השפעתו,  תחת  קצר  זמן  הימצאם  לאחרי  וכו',  בהתלהבות  יהדות  בענייני  וידברו 
"טופח על מנת להטפיח" [לחים במידה כזו שיכולים ללחלח אחרים], כלומר, שלא רק בעצמם יהיו 
כאלה אלא שגם יפעלו ולהשפיע על המחונכים-ות שנכנסו להמוסד לאחריהם, והוא [המחנך] יהיה 

רק בבחינת "עומד על גביהם", משגיח ומנהל כללי, וקל להבין.

של  העניין  להצדיק  שנועדה  אמירה  ושלום  חס  כאן  אין  כאן],  שנאמר  [במה  הנ"ל  שבכל  מובן 
הצרידות וכו' וכו'. ואדרבה, צריך לקוות שבעתיד הכי קרוב יחזור לאיתנו, וישתדל במחונכים שלו 

באופן האמור, אבל באופן דבחירה חפשית בזה, ומתוך הרחבת הדעת אמיתית.
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פרשת יתרו

ָרֵא עעַעּמווֹ,  ּוְיִישְשְׂ ה ְמֹׁשֶ ֱא-ִֹהייםםם הה ר עָעשׂשָ  אֲֲאׁשֶ הה ֵאתתת ּכָ כֹכֵהן ִמְדָין חֹֹחתֵתן מֹׁשֶ ַמע ִיְתרווֹוֹֹ ׁשְ ַוּיִ
(שמות, פרק יח, פסוק א) ְצָרִיםם ָראֵא ִמּמִ י ההוִֹציא ה' אאֶֶאת ִיׂשְ ּכִ

הפרשה פותחת בשבחו של יתרו, ומובן מדוע היא מציינת את היותו 
"חותן משה". אבל איזה שבח יש בכך שהיה "כוהן . . כוהן לעבודה זרה?

חותן  מדין  "כהן  כאחד,  הללו  התארים  שני  בשילוב  שדווקא  אלא 
ביותר  המתאימה  ההכנה  שהוא  החושך,  מן  האור  יתרון  נרמז  משה", 
שממנה  והגאווה  הישות  של  הקליפה  היא  מדין"  "כהן  תורה.  למתן 
האלה  שהכוחות  לנו  רומזת  התורה  ובכך  והמריבה,  המדון  נובעים 
גרם  יתרו  כלומר,  משה",  "חותן  נעשה  ובכך  לקדושה;  נהפכים  עצמם 
בין  ממוצע  לשמש  משה  יוכל  רבינו  משה  של  רוממותו  אף  שעל  לכך 

הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ובין עם ישראל לתורה.
(הרבי – תורת מנחם תשמ"ה, כרך ב, עמוד 1185)

ׂרָרראֵא ֶנֶגד הָההָהר (שמות, פרק  ם ִיששְשְ ׁשָ ַחןן ר, וַוּיִ מִּמְדּבָ נּו ּבַ ר ִסינַַני ַויַּיחחֲחֲ ֹבאּו ִמדְדְדּבַ ְסעעּו ֵמְרִפידִדדדיים ַוּיָ ַוּיִ
יט, פסוק ב)

התורה  שלימוד  להורות  בכדי  דווקא?  הר  על  התורה  ניתנה  מדוע 
וידיעתה וההילוך בדרכי ה', צריכים ליצור באדם הגבהת הלב ותחושת 

סיפוק והתרוממות, כמו שנאמר "ויגבה ליבו בדרכי ה'".

עם זאת, צריכים להיזהר מאד שהגבהת הלב הזו לא תוביל לגאווה. 
נגד  ולעמוד  רבה  בזהירות  צורך  שיש  ההר" –  במילים "נגד  מרומז  וזה 

הגאווה העלולה לבוא מלימוד ומידיעת התורה.
(הרבי הריי"צ – ספר המאמרים תש"ג, עמוד 136)

פרשת משפטים

ם (שמות, פרק כא, פסוק ב) ח חִחנּנָ יי בִבִעת יֵיצֵֵצא ַָחְפׁשִ ְ ּוַבּשׁ ִנים ַיעֲעֹבדד, שׁׁש ׁשָ י תִתְקֶנה ֶעבֶבדדדדד ִעְבִרי ׁשֵ ּכִ
למה פתחה התורה את פרשת משפטים בדיני עבד עברי? כדי לומר 
להיות  צריכה  יהודי  של  הראשונה  ההלכה  הראשון,  ש"המשפט"  לנו 
ההכרה בכך שהוא "עבד עברי" – עבדו של מלך מלכי המלכים הקדוש 

ברוך הוא.
(הרבי)

יי ֹיאַמררר ּכִ רר שׁשֶֶ  ֲאֵבָדה אֲאֲ ְָמה ַע כּכָָ ה ַע שׂשַ ַע שׂשֶ ע ַע שׁשווֹֹרר ַע ֲחממוֹרר שׁׁשַ ַבר פפפּפֶֶ  ּדְ ַע כּכָ
ַניִים ְֵרעֵעֵֵעהוּו ְ ם ששׁשׁ ֵּ ן ֱא-ֹֹההִהייםם ְיׁשַ יעֻעֻ ר ַירְרשׁשִ ם, אֲאׁשֶ ֵנייהֶהֶ ַבר שׁשְ ֶזה ַעד הָהָהָהאֱֱא-ִֹהים ָיבבֹֹבא ּדְ הּואא

(שמות, פרק כב, פסוק ח)

בב ךְך ְוכָָכְך ֲאִני חַחּיָ וַֹמר: ּכָ ִמְקצָצתתת, ּבְ ן ההווָֹדהה ּכֵ א ִאםם ָּבּוָעהה אֶא ִבין אווֹתתתווֹ ׁשְ ֵאין ממְמַחּיְ ד ׁשֶ ְַמּמֵֵּ
(רש"י) יי ּנִ נִנְגַנב ִמּמֶ ְָך, ְוַהּמוָֹתררר

יהודי לא יכול להיות לעולם רק רע. גם בשעה שאדם נכשל בחטא, 
לא  הנשמה  עצם  שהרי  בחטא,  שקועה  מהותו  שכל  לומר  ייתכן  לא 
יש  יהודי  ובכל  החטא,  בשעת  גם  בה'  בדבקותה  נשארה  והיא  חטאה 
ריבוי טוב, כמאמר חז"ל: "אפילו פושעי ישראל, מלאים מצוות כרימון".

אותו  ולמסור  החוטא  את  להפליל  ותובע  מקטרג  הרע  יצר  וכאשר 
כולו לרשותו, טוען האדם כנגדו טענת "מודה במקצת", ואומר: לא כל 

מהותי וכוחי חטאו. חטאתי רק בחלקי, "במקצת".

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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הרבי והרבנית
למי ביקש הרבי להעביר את כל רכושה של הרבנית לאחר פטירתה, 

על מה הודה הרבי גם בשמה לעורך העיתון היהודי-אמריקאי, 
ולאיזה מוסד העניק הרבי 470 דולר כגימטרייה של שמה של 

הרבנית?•סיפורים והתבטאויות מיוחדות של הרבי על הרבנית 
חיה מושקא ע"ה, במיוחד סביב התקופה שלאחר פטירתה

נהגה  כך   – פרזידנט"  מרחוב  שניאורסון  "גברת 
עצמה  את  להציג  ע"ה  מושקא  חיה  הרבנית 

בטלפון.

מזמינה  הרבנית  הייתה  שבו  המכולת  כשבעל 
עבור  תשלום  ממנה  מלקחת  התחמק  מוצרים 
המסר:  את  הרבנית  לו  העבירה  שלה,  הקניות 
"אצלנו זה לא נהוג. על כל דבר שקונים יש לשלם".

לא  היא  הרבנית,  פטירת  לפני  שנים  כחמש 
ערכה בעצמה את הקניות אלא עשו אותן עבורה. 
של  האחרונים  חייה  בחודשי  הימים  באחד 
שהיה  לחנות,  דבר  הרבנית  התקשרה  הרבנית, 
על  המכולת  לבעל  הודתה  הרבנית  מאד.  חריג 
ופירטה  שנים  עשרות  במשך  שקיבלה  השירות 
באופן  לה  עזרו  שבהם  המיוחדים  המקרים  את 
דברים  במהירות  הביתה  לה  והביאו  דופן  יוצא 
להודות  וביקשה  חזרה  ושוב  שביקשה,  קטנים 
לכל העובדים והשליחים ולבסוף התעניינה לדעת 

אם עדיין נותרו חובות שעליה לשלם.

פחות  הרבנית,  פטירת  לאחר  שבת  בערב 
משלושה ימים לאחר פטירתה, ביקש הרבי לסלק 
בכל  ישנם  אם  החובות  כל  את  יום  באותו  עוד 

החנויות ולמהר לדווח לו עם ביצוע הדבר.

"הכול ממש יהיה לאגודת חב"ד"
ההלוויה,  לאחר  הרבנית,  של  פטירתה  ביום 
ביקש הרבי שעוד בימי ה'שבעה' יעבור כל רכושה 
של הרבנית לרשות אגודת חסידי חב"ד, ושהדבר 
דין  עורך  ידי  על  ויבוצע  חוקי  בתוקף  גם  יהיה 

ובתיקוף של בית משפט.

הדבר נגע מאד לרבי, וכעבור מספר ימים הוציא 
הרבי הוראה כתובה בכתב יד קדשו בנושא1:

(כשאין  הכל  יורש  שהבעל  החוק  האומנם 
כמדומני  אפשר   - יש  באם  יוצאי-חלצים)? 
השתדלות  שכדאית  אף   ,1$ להגביל למינימום - 

גדולה ביותר שהכל ממש יהיה לאגודת חב"ד.
האפשר לזרז שהכל יגמר בתוך שלושים?

הרבי מבקש להעביר את כל רכושה של הרבנית 
לאגודת חסידי חב"ד, ושאם החוק מחייב להוריש 
 – אחרים  יורשים  שאין  מפני  לרבי,  עצמו,  לו 
בסך  האפשרי,  המינימום  את  לרשותו  שיעבירו 
להעביר  הרכוש  יתרת  כל  ואת  בלבד,  אחד  דולר 

לאגודת חסידי חב"ד.

"סימן לחיות אמיתית"
לאחר סיום ה 'שבעה ' נשא הרבי שיחה ובה הודה 
לכל המנחמים שניחמו אותו על פטירת הרבנית. 
הנה קטע מהדברים2: "מכיוון שהניחום (והברכות 
הקשורים בזה) הוא על בתו של נשיא דורנו... הרי 
מובן שבברכותיו של הקדוש ברוך הוא הנמשכים 
זה,  אבלים  בניחום  הקשורים  הברכות  ידי  על 
נתווסף גם פעולת הזכויות והכוחות של הנפטרת 
(שהיא בתו של נשיא הדור, נוסף על הזכויות שעל 
ידי המעשים טובים שלה בעצמה). ובפרט ש"טוב 

1. נלכה באורחותיו, עמ' 232.
2. התוועדויות תשמ"ח כרך ב, עמ' 381-383.

הרב מרדכי מנשה לאופרניצוצי רבי

"הנפטרת החשובה הורישה 
לנו את מעשיה הטובים 

שמילאו את כל ימיה. מעשים 
אלה ממשיכים להתקיים 

וממשיכים להתפתח - והרי 
צמיחה והתפתחות הם סימן 

לחיות אמיתית"
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הרבנית חיה מושקא, רעייתו של הרבי, נפטרה 
בכ"ב שבט תשמ"ח, לאחר מחלה קצרה.

וקראה  חולשה  הרבנית  חשה  שבט  כ"א  בליל 
צריכה  שהרבנית  דעתו  את  חיווה  הוא  לרופא. 
מעוניינת  הייתה  לא  הרבנית  אך  להתאשפז, 
של  בביתם  התכנסו  הרבי,  בקשת  לפי  בכך. 
ההתייעצות  ובסיום  רופאים,  כמה  והרבנית  הרבי 
החליטו כולם שמצבה של הרבנית מחייב אשפוז. 
בפרטיות,  שוחחו  והרבנית  הרבי  הסכים,  הרבי 
הרפואי  למרכז  בנסיעה  יצאה  הרבנית  כך  ואחר 

קורנל במנהטן, בליווי הרופא המטפל.

האוירה ברכב בדרך לבית הרפואה הייתה כבדה 
וחמורה, אך הרבנית התעקשה לשוחח עם הרופא 
זמן  השתדכה  הרופא  של  בתו  ידידותית.  שיחה 
קצר לפני כן, והרבנית התעניינה כיצד מתקדמות 

ההכנות לחתונה.

כשהגיעו לחדר המיון, ניגש רופא לרבנית ושאל 
אותה את שאלות הקבלה הרגילות. תוך כדי שיחה 
ביקשה הרבנית לשתות כוס מים ובירכה "שהכול 
את  השיבה  רב  לא  זמן  וכעבור  בדברו",  נהיה 

נשמתה לבוראה.

פטירתה  לפני  האחרון  שבשבוע  נודע  בדיעבד 
הקרובות,  לידידותיה  טלפונית  התקשרה  היא 
וניהלה עם כל אחת מהן שיחה ממושכת יחסית. 

לאחר שנפטרה הבינו שזו הייתה שיחת פרידה.

אל  הרבנית,  של  הלווייתה  נערכה  למחרת  יום 

בית העלמין מונטיפיורי 
קווינס  שבניו  ברובע 
ל"אוהל"  בסמוך  יורק, 
נטמן  בו  הקדוש 
הריי"צ.  הרבי  אביה, 
אותה  הגדולה,  בלוויה 
אופנועים  טורי  הובילו 
השתתפו  משטרתיים, 
אלף  עשר  כחמישה 
שכתבו  מיומנים  איש. 
ו'תמימים'  חסידים 
מאותה עת, בהם תיעדו 
מתואר  האירועים,  את 
שנראה  הגדול  הכאב 
הרבי  של  פניו  על 
והקבורה  הלוויה  בעת 

(בתמונה למעלה).

במשך ימי ה'שבעה' התפלל הרבי בביתו וכמעט 
משנה  למעלה  ובמשך  שיחה,  נשא  יום  מדי 
מפטירתה של הרבנית המשיך הרבי להתפלל את 

תפילות יום חול בביתו.

הירבה  הרבנית,  של  פטירתה  שלאחר  בתקופה 
ליבו",  אל  ייתן  "והחי  הפסוק  את  לצטט  הרבי 
ואמר שפטירתה של הרבנית צריכה לעורר ללכת 

בדרכה וליזום פעולות לעילוי נשמתה.

הרבי  ייסד  הרבנית,  של  הסתלקותה  ביום  כבר 
של  התיבות  (ראשי  חמ"ש  "קרן  את  שמה  על 
ופעולות  קמפיינים  לעודד  שמטרתה   – שמה)" 
במצוות הנשים: "הפרשת חלה, הדלקת נרות שבת 
וחג, וטהרת המשפחה ". בתוך ימי ה'שבעה' החלו 
הרבנית,  של  נשמתה  לעילוי  תורה  ספר  לכתוב 

במעמד רבנים ונציגות ארגון נשי ובנות חב"ד.

של  שמה  על  מוסדות  להקים  קרא  הרבי 
אבן  הונחה  פטירתה  לאחר  וכחודש  הרבנית, 
ומפואר  גדול  מתחם  חמ"ש",  הפינה ל"קמפוס 
הייטס.  קראון  בשכונת  חב"ד  לבנות  הספר  לבית 
חינוך  מוסדות  מאות  עוד  נקראים  היום  ועד  מאז 
וחסד על שמה של הרבנית, ואלפי בנות נקראות 

על שמה.

ביום  הרבנית,  של  פטירתה  לאחר  כחודש 
הכריז  הרבי  באדר,  כ"ה  הרבנית,   של  הולדתה 
על מבצע יום הולדת לעילוי נשמתה. הרבי עודד 
הולדתם  יום  את  לציין  וילדים  נשים  אנשים, 
בהתוועדות בה יקבלו על עצמם החלטות טובות, 

וכן יוסיפו בתפילה ובלימוד תורה.

בהלווייתה של הרבנית
תאריך: כ"ב שבט תשמ"ח
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ועל כך נאמר הדין שמודה במקצת חייב שבועה. וכך בעבודת ה', אדם שחטא ו'מקצתו' נכנס 
לרשות היצר, זקוק לתוספת כוח שלא ייפול יותר לרשות היצר. וזו השבועה שמשביעים אותו, 

מלשון ֲהְׂשָּבָעה, שנותנים לו כוחות מיוחדים שלא ייפול יותר ויוכל להחזיק מעמד.
(הרבי – לקוטי שיחות כרך טז, עמוד 270)

"עד האלוקים יבוא דבר שניהם", הכוונה היא לדיינים. אז היה זה משה רבינו, ובדורות הבאים 
– בכל דור הצדיק שבדור. הפסוק מלמד אותנו שאדם שחטא ומבקש לתקן את חטאו יילך אל 
הצדיק שבדור, והוא יורהו את הדרך לתשובה וייתן לו כוח לחזור בתשובה שלמה. ועל ידי זה 

"ישלם שניים לרעהו", כלומר, יעבוד את הבורא, שנקרא "ֵרע", בכוח כפול ומכופל.
(הרבי – לקוטי שיחות כרך א, עמוד 158)

ע ִההְהֹית ֵעד חָָחָמס (שמות, פרק כג, פסוק א) ָידְדְדָך ִעם ָרשׁשָ תת ׁשֶ א, ַא ּתָ ַמע שׁשָשוְוְ א ׁשֵ ֹא תִתּשָׂ
ָָ שׁשוֹן ָהָרע (רש"י) ַאְזָהרָרה ְִמַקּבֵ

כך אמר הבעל שם טוב: לכל יהודי ויהודי ניתן מלמעלה יתרון מיוחד. אולם בשעה שאחד 
מספר לחברו לשון הרע על אדם שלישי, הרי הם 'חומסים' ולוקחים ממנו יתרון זה. וזהו הרמז 
בפסוק: "לא תישא שמע שווא" – לא תקבל לשון הרע על חברך, כדי ש"אל תשת ידך עם רשע" – 
העילוי  את  מחברך  יחד  'לחמוס'  חמס" –  עד  "להיות  הרע,  יצר  עם  פעולה  תשתף  שלא  היינו, 

המיוחד לו.
(הרבי הריי"צ – ספר השיחות תש"א, עמוד 65)

א (שמות, פרק כג, פסוק כו) ֵֵּּיָך ֲאַמ ר ָיממֶמֶ אַאְרצֶצצךָך; ֶאת ִמסְסּפַ ההה ַוֲעָקָרה ּבְ ָָ ּכֵ ֹא תִתְהֶיה ְמׁשַ
אותו  מוביל  שזה  משום  מדרגתו,  ליפול  עלול  הוא  מעבודתו,  רצון  שביעות  לאדם   כשיש 
לבחור ולקיים רק את המצוות שיש לו בהן עונג ו'חוש', וכך הוא יורד מדחי אל דחי עד שנופל 

לגמרי, חס ושלום.

כדי לבטל זאת, עליו להתבונן ב"מספר ימיך" – עליו לדעת שניתן לו מספר מסוים של ימים 
ושנים למלא את שליחותו בעולם, וחבל על כל רגע שלא מנוצל לצורך מילוי שליחות זו. ידיעה 

זו מבטלת כל רגש של מציאות עצמית, והאדם מסור ונתון כל כולו למילוי שליחותו.

ואז מבטיח לו הקדוש ברוך הוא: "את מספר ימיך אמלא". אפילו אם בעבר היו ימים שהאדם 
לא עסק בהם במילוי שליחותו כפי הראוי להיות, מובטח לו שהקדוש ברוך הוא ישלים וימלא 

גם ימים אלה.
(הרבי – לקוטי שיחות כרך טז, עמוד 273)
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