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דברמלכות

4

'בן' ו'בת' –  שתי 
תנועות בעבודת ה'

מחד גיסא תובעים מיהודי שיהיה ב"ביטול" – "ונפשי כעפר לכל תהיה", 
ולאידך – שיעמוד בתוקף ולא יתפעל מהעולם • יהודה סיכן את נפשו 
והעז לפעול בתקיפות כנגד שליט מצרים – כדי להציל ילד יהודי • 

משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו    

א
ביום שבת קודש זה יש שמחה של יהודי שהקדוש-

לאריכות  בתו  להצלת  בנוגע  נס  לו  הראה  ברוך-הוא 
ימים ושנים טובות1, וכן שמחה של יהודי שנולדה לו 

כ"ק  של  מופת  ידי  על  ונתרפאה  מסוכנת,  חולה  הייתה  הנ"ל  של  בתו   .1
אדמו"ר שליט"א, שהבטיח להנ"ל שבתו תתרפא בתנאי שיקבל עליו עניינים 
מסוימים בקיום התורה ומצוות, וכך הווה. ובשבת זו נתן "קידוש" לרגל הנס 
של החלמת בתו (ראה ספר ימי בראשית עמ' 282 ואילך. עמ' 325) – המו"ל.

ושם:
"במוצאי שבת באמצע תפילת ערבית נכנס יהודי עשיר, עורך דין במקצועו, 
ל"770" וביקש להיכנס אל כ"ק אדמו"ר שליט"א כי בתו חלתה מאוד ונמצאת 
במצב מסוכן ביותר, והוסיף שמבטיח 10,000 $ לכל מי שירפא את בתו. הוא 
סיפר שכבר ביקר אצל כל האדמו"רים שבניו יארק ואף אחד לא היה מוכן 
להבטיח לו את זה... הפנו אותו לרב חודקוב, שאמר לו שכאשר יכנס (כרגיל) 
גם  הדברים  בין  יבקש  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  לחדר  ערבית  תפילת  לאחרי 

רשות כניסה עבורו.
ואכן, לאחר תפילת ערבית סיפר הרב חודקוב לכ"ק אדמו"ר שליט"א אודות 
לקבלו  שיוכל  לו  למסור  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  וענה  החולה,  ובתו  זה  יהודי 

רק למחר בבוקר.
נפשו  על  להתחנן  התחיל  חודקוב,  מהרב  המענה  את  הנ"ל  שמע  כאשר 
שמצב בתו הוא קריטי ומי יודע מה יהיה בעוד רגע אחד, ואיך אפשר לדחות 
זאת למחר וכו', אך הרב חודקוב הסביר לו שזוהי דעתו של הרבי ואי אפשר 
לנסות לשנות בזה מאומה. היהודי התפלא מאוד, כי היה רגיל שבעד כסף 

אפשר לפתוח כל הדלתות...
הוא  הרגיל  שהנוהג  אמרו  שהרופאים  וסיפר  ל"770",  שב  בבוקר  למחרת 
אצל  אך  ח"ו,  הידרדרות  או  הטבה  שיש  הוא  בתו  כשל  במצב  חולה  שאצל 

בתו, מאתמול בערב לא חל כל שינוי!
אדמו"ר  כ"ק  הגיב  בתו,  על  וסיפר  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  נכנס  כאשר 
אם  בך.  רק  תלוי  והכל  לך,  מחכים  השמים  שמן  רואה  הנך  הנה  שליט"א: 
תקבל על עצמך שלושה עניינים של תורה ומצוות כמו שמירת שבת וכיוצא 

בזה אז תבריא הילדה.
זאת  להמיר  ניסה  הוא  לכך,  הסכים  ולא  מצוות  שמר  לא  עדיין  זה  יהודי 

בת, שמחה של חתן שזה עתה נסתיימו אצלו שבעת 
אלה,  עניינים  שגם   – הולדת  יום  וכן  המשתה2,  ימי 
עניינים פרטיים של בני ישראל, הם בהשגחה פרטית, 

ובמילא, שייכים גם הם לשבת פרשת ויגש, כדלקמן.

ב
בנוגע למאורע של נס הצלת בת (ועל דרך זה לידת 
העניין  שורש  תחילה  להקדים  יש   – יהודי  של  בת) 
שלמטה  העניינים  שכל  (כידוע3  למעלה  ובת  בן  של 

נשתלשלו מלעלה), בעבודת ה':
דובר כמה פעמים4 ש"בן" מורה על עבודה על פי 

בכסף, אך כמובן שלא עלתה בידו... כשהמשיך להתעקש, חייך כ"ק אדמו"ר 
שליט"א ואמר: אני רק שליח למסור לך את הדברים כמו שהם לאמיתתם, 

ואין כאן מה להתווכח, זה לא תלוי בי... 
הנ"ל לא היה מוכן בשום אופן להסכים על כך, ויצא את פני הק' מבלי לקבל 
על עצמו שלושת העניינים. אך אחר כך שב, נכנס אל כ"ק אדמו"ר שליט"א 
והבטיח שהוא מקבל על עצמו את שלושת העניינים דתורה ומצוות שכ"ק 
אדמו"ר שליט"א הורה, ומיד אירע נס ובתו יצאה מכלל סכנה, ולאט לאט 

הלכה והחלימה.
בהמשך לכך רצה יהודי זה לתת "קידוש" ב"770" להודות לה' על הנס שעשה 
שלא  כדי  ממנו  זאת  למנוע  שכדאי  אמר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  אבל  לבתו, 
יסתפק בזה ויחשוב שב"קידוש" זה, כבר יצא ידי חובתו להקדוש ברוך הוא 

על הנס. אך בפועל נתן הקידוש בשבת פרשת ויגש".
2. ואף שעיקר השמחה היא בשבעת ימי המשתה, שרק בהם אין אומרים 
שכתוב  כמו  הראשונה,  השנה  בכל  השמחה  נמשכת  מקום,  מכל  תחנון, 

(תצא כד, ה) "נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח גו'".
3. ראה תניא פרק ג.

4. שיחת שבת פרשת וישב סעיף יד (לעיל עמ' 149) וש"נ.
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ו"בת"  לכבוש"5,  דרכו  "איש  תוקף,  ומתוך  שכל, 
מורה על עבודה מתוך קבלת עול, "אישה כשרה 

כו' עושה רצון בעלה"6.
ועבודתו של יהודי צריכה להיות בשני האופנים 

(בן ובת) – עם היותם לכאורה הופכיים זה מזה:
הביטול,  עניין  מיהודי  תובעים   – גיסא  מחד 
שלילת  רק  לא  תהיה'"7,  לכל  כעפר  "ונפשי 
תאוותיו  הצדה  להניח  גם  אלא  והישות,  הגאווה 
השולחן  פי  על  ולהתנהג  שכלו,  וגם  רצונותיו 
ערוך מתוך קבלת עול, גם בדבר שאין לו מקום 

זה  שדבר  לו  שנדמה  אלא  עוד  ולא  בשכלו,  כלל 
יגרום לו נזק חס ושלום, מכל מקום, עליו לבטל 
עול  קבלת  מתוך  הנדרש  את  ולעשות  שכלו,  את 
(ואז יווכח שלא זו בלבד שדבר זה לא גרם נזק חס 
(לא  תועלת  הביא  זה  דבר  אדרבה,  אלא  ושלום, 

רק ברוחניות, אלא) גם בגשמיות).
ותוקף,  חוזק  מיהודי  תובעים   – גיסא  ולאידך 
העמים"8,  מכל  המעט  ש"אתם  היות  עם  אשר 
ובעם ישראל גופא, שומרי תורה ומצוות הם מעט 
לגבי בני ישראל, ואלה שמקפידים גם על הידור 
שומרי  בין  מעט  הם  הדין  משורת  ולפנים  מצווה 
תורה ומצוות גופא ("דער סוג ווָאס איז פרימער 
איז ַאלץ וויניקער" [= ככל שרמת שמירת המצוות 
בה],  המחזיקים  של  מספרם  פוחת  כך  מתחזקת, 
מכל מקום, צריך להיות לו החוזק והתוקף מבלי 

להתפעל מהרוב,
היהודים  שרוב  שכיון  לטעון  לא  [ולדוגמה: 
קונסרבטיבי  כנסת  בבית  מתפללים  שבסביבתו 
לכן יכול גם הוא להתפלל שם, ועל דרך זה בנוגע 

5. יבמות סה, ב.
6. תנא דביה אליהו רבה פרק ט. הובא ברמ"א אבן העזר סוף סימן סט.

7. נוסח ברכת אלוקי נצור כו' (ברכות יז, א).
8. ואתחנן ז, ז.

הנחת  כמו  הדין,  משורת  לפנים  שהם  לעניינים 
שכיון  לטעון  שלא   – וכדומה  תם  דרבינו  תפילין 
זה  בעניין  להתנהג  יכול  זקן,  חסיד  או  רב  שאינו 

כמו רוב בני ישראל],
אלא  מאחרים,  יתפעל  לא  שהוא  בלבד  זו  ולא 
דרכו  ("איש  אחרים  על  יפעל  שהוא  אדרבה, 
לצאת  אלא  אליו,  שיבואו  להמתין  לא  לכבוש", 
ולפעול עליהם) לקרבם לשמירת התורה והמצוות 
הזמן  ובמשך  בלבד,  קירוב  של  באופן  תחילה   –
להנהגה  ועד  ומצוות,  תורה  שומרי  אותם  יעשה 

של הידור מצווה ולפנים משורת הדין.
[...] ואף שלכאורה שתי תנועות אלה – תנועת 
 – והתוקף  החוזק  ותנועת  העול  וקבלת  הביטול 
הינן הופכיות זו מזו – הרי האמת היא שגם החוזק 
והתוקף שלא להתפעל מהעולם, ואדרבה, לפעול 
כתוצאה  הוא,  לכבוש"),  דרכו  ("איש  העולם  על 
מתנועת הביטול וקבלת העול (העבודה שבבחינת 

בת, "אישה כשרה כו' עושה רצון בעלה").
וההסברה בזה – שמצד קבלת העול נרגש אצלו 
שהוא אינו מציאות לעצמו והעולם אינו מציאות 
לעצמו, ובוודאי שהנהגת העולם אינה אלא על ידי 
הקדוש ברוך הוא, וכיון שכן, צריך לקיים רצונו 
של הקדוש-ברוך-הוא וללכת בדרך התורה, דרך 
האמת, ואין לו מה להתפעל מחשבונות של רוב 

ומיעוט כו'.

ג
לתוכן  בנוגע  גם  לבאר  יש  זה  פי  על   [...]

המאורע דהצלת הבת:
נס  ליהודי  עושה  הקדוש-ברוך-הוא  כאשר 
מלמעלה  הוראה  זה  הרי  בתו,  להצלת  בנוגע 
 – בת  דבחינת  העבודה  אצלו  להיות  שצריכה 

כאשר הקדוש-ברוך-הוא עושה ליהודי נס בנוגע להצלת בתו, 
הרי זו הוראה מלמעלה שצריכה להיות אצלו העבודה דבחינת 
'בת' – עניין הביטול וקבלת עול, ובמילא, יהיה אצלו גם החוזק 
והתוקף שלא להתפעל מאף אחד בכל הקשור לקיום החלטתו 

לילך בדרך התורה, ביודעו שזוהי דרך האמת

28
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אצלו  יהיה  ובמילא,  עול,  וקבלת  הביטול  עניין 
גם החוזק והתוקף שלא להתפעל מאף אחד בכל 
הקשור לקיום החלטתו לילך בדרך התורה (מבלי 
דרך  שזוהי  ביודעו  עתה),  עד  הנהגתו  על  הבט 

האמת,
וכן  זו,  בת  של  לחינוך  בנוגע   – ובמיוחד  כולל 

שאר ילדיו, בדרך התורה והמצווה.
שמבאר  נ"ע9  אדמו"ר  כ"ק  של  מאמר  ישנו   –
החלק הטוב שיש בעניין השינה וההתעלפות דבני 
לו  שיש  מ"אב  משל  פי  על  הגלות,  בזמן  ישראל 
מתפעל  אינו  זה  כל  עם  ופרשו...  שיצאו  בנים... 
מחיתוך  הכאב  מרגיש  (ו)איננו  כך...  כל  האב 
האב  מרגיש  היה  ואם  הבן,  נשמת  משורש  וגיזור 
עגמת  מגודל  לסבול  יכול  היה  לא  הייסורים, 
ועל  משרשו...  הבן  פירוד  עבור  לאב  שהיה  נפש 
כן ההסתר והחושך עושה פעולה טובה להאבות 

הישרים והתמימים שלא ירגישו כל כך".
בחלק  להסתפק  שאין  פשוט  וגם  מובן  אמנם, 
מזה  הכאב  מרגישים  אינם  שההורים  הטוב 

שהבנים אינם הולכים בדרך התורה,
שום  בכך  אין  עצמם  לבנים  שבנוגע  ובפרט   –
ההורים  היו  אילו  ואדרבה,  וטובה,  תועלת 
המצב,  את  לתקן  משתדלים  היו  הכאב  מרגישים 
הבנים  יישארו  הכאב  את  מרגישים  וכשאינם 
נשאלת  כן,  ואם  רצוי,  בלתי  ומצב  במעמד 
עליהם  שנגזר  הבנים  של  אשמתם  מהי  השאלה: 
להישאר במעמדם ומצבם רק בשביל חלק הטוב 

של ההורים שלא ירגישו הכאב?! –
ניתן  שבוודאי   – הטוב  בתכלית  צורך  יש  אלא 
על ידי הקדוש-ברוך-הוא שהוא עצם הטוב וטבע 
בדרך  וילכו  ישובו  שהבנים   – להיטיב10  הטוב 

התורה.
כל  ולעשות  להשתדל  ההורים  צריכים  ולכן, 
התלוי בהם לחנך בניהם ובנותיהם בדרך התורה, 
לדרך  מתאימים  שאינם  מעניינים  אותם  ולמנוע 

התורה.
שרואים  להורים   – דומה  הדבר  למה  משל 
לו  שתגרום  פעולה  לעשות  עומד  הקטן  שילדם 
הרי  ושלום,  חס  חייו,  ימי  כל  מום  בעל  להיות 

9. ספר המאמרים תרס"ג בהוספות עמ' רנב (בהוצאת תשנ"ד – עמ' 
קמג). וראה כתר שם טוב (הוצאת תשנ"ט) בהוספות סימן תיח. וש"נ.

10. נסמן בליקוטי שיחות חלק כד עמ' 334 בהערה.

בוודאי שיזדרזו תיכף ומיד (מבלי להסתכל בלוח 
כל  לעשות  זמן)  לאחר  זאת  לדחות  אפשר  אולי 
מה שביכולתם, בכל הדרכים ובכל האופנים, ועד 

"להפוך עולמות"... כדי למנוע זאת!
לחיי  הנוגעים  בעניינים  אמורים  הדברים  ואם 
הגוף – בעניינים הנוגעים לחיי הנשמה, על אחת 

כמה וכמה!

ד
ובעניין זה יש לימוד והוראה מפרשת השבוע, 
של  טובתו  שבשביל  רואים  שבה   – ויגש  פרשת 
כדי  עד  להשתדל  צריכים  אחד,  ילד  יהודי,  ילד 

מסירת-נפש11:
חז"ל13 אמרו  יהודה",  אליו  "ויגש  הפסוק12  על 
למלחמה  גם  לכל,  מוכן  יהודה  היה  זו  שבהגשה 
(שאם לא יסכים יוסף מרצונו לשחרר את בנימין, 

יעשה עמו מלחמה).
שיוכל  יהודה  חשב  כיצד  מובן:  אינו  ולכאורה 
הם  ואחיו  שיהודה  בשעה  בה  יוסף,  נגד  להילחם 
ארץ  בכל  המושל  הוא  יוסף  ואילו  מספר,  מתי 

מצרים?!
הרי,  גדולים,  גיבורים  היו  ואחיו  שיהודה  ואף 
כדאיתא  יותר,  גדולים  גיבורים  היו  (ובניו)  יוסף 
גבורה,  מעשה  הראה  יהודה  שכאשר  במדרש14 
הראה גם יוסף מעשה גבורה כמותו, ו"מיד תמה 
עלה  איך  כן,  ואם  ממני",  גבור  זה  ואמר  יהודה 

בדעתו להילחם נגדו?!
נכנס  (למה  יהודה  בדברי   – בזה  וההסברה 
לתגר) "כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר 
על  שלקח  דכיון  וגו'"15,  אליך  אביאנו  לא  אם 
צריך  ליעקב,  בנימין  את  להביא  אחריות  עצמו 
 – זה  וכל  נפש!  מסירת  כדי  עד  עבורו  להשתדל 
(שהרי  אחד  יהודי  ילד  אודות  כשמדובר  אפילו 
האחים  ושאר  לבנימין,  בנוגע  רק  הייתה  הסכנה 
צורך  יש  לבד  בשבילו  בשלימותם),  נשארים  היו 

במסירת נפש, בגלל האחריות המוטלת עליו!

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ידי  על  הוגה   – הסעיף  סוף  ועד  מכאן   .11
(באידיש), ונדפס בליקוטי שיחות חלק א עמ' 94 ואילך. במהדורא זו 

ניתווספו עוד איזה ציוני מראי מקומות על ידי המו"ל.
12. ריש פרשתנו.

13. בראשית רבה פרשתנו פצ"ג, ו.
14. שם, ז.

15. פרשתנו מד, לב ובפירוש רש"י.
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שכיון  ואם –  אב  לכל  השכל  ומוסר  ההוראה  וזוהי 
על  האחריות  את  עליהם  הטיל  שהקדוש-ברוך-הוא 
הרי,  הנער"),  את  ("ערב  מילדיהם  ואחת  אחד  כל 
אפילו בשביל ילד אחד צריכים להשתדל (שלא יקרה 
כדי  עד  יהודי)  ילד  עם  לקרות  צריך  שלא  מה  עמו 

מסירת נפש.

ה
ויש להוסיף בביאור הלימוד וההוראה מ"ויגש אליו 

יהודה" – יהודה דייקא:
"יהודה" – הוא מלשון הודאה, שהוא עניין הביטול 

וקבלת עול16.
ו"ויגש אליו יהודה", הגשה (גם) למלחמה – מורה 
על החוזק והתוקף, עד כדי כך שמוכן לצאת למלחמה, 

"איש דרכו לכבוש".
וקבלת  הביטול  ידי  שעל   – כאמור   – בזה  והעניין 
מכל  להתפעל  שלא  והתוקף  החוזק  נעשה  העול 
והמצווה,  התורה  דרך  האמת,  בדרך  ולילך  העולם, 
והמצווה,  התורה  בדרך  והבנות  הבנים  את  ולחנך 

ולהשתדל בזה עד כדי מסירת נפש.

(משיחת שבת פרשת ויגש ה'תשי"א. תורת מנחם חלק ב עמ' 153
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

16. ראה תורה אור פרשתנו מד, א. ושם ריש פרשת ויחי. ובכ"מ.

סיכום

בן ובת מייצגים שתי תנועות שונות הנדרשות בעבודת ה':
"בן" – "איש דרכו לכבוש", חוזק ותקיפות, לא להתרשם מקשיים ומכשולים.

"בת" –"אישה כשרה העושה רצון בעלה", ביטול, ענווה וקבלת עול.
מכל יהודי נדרשות שתי התנועות: תנועה של ביטול, ענווה וציות להוראות השולחן ערוך 

בקבלת עול, ולאידך תנועה של חוזק ותקיפות, שלא להתרשם מהנחות העולם.
ואין סתירה בין שתי התנועות הללו, שכן מתוך קבלת העול מתגבשת ההבנה שהעולם איננו 
מציאות אמיתית, וכן האדם איננו מציאות אמיתית, אלא הכול מונהג בידי הקב"ה וממילא 

יש כוח לנהוג בתוקף וללא התפעלות מכל העולם.
לאור האמור יש לומר, שכאשר מתרחש אצל אדם נס הקשור להצלת בתו, הרי זו הוראה 
תנועה  את  שיחזק  ידי  על  אצלו.  העול  וקבלת  הביטול  תנועת  את  לחזק  שעליו  מלמעלה 
זו, תתחזק אצלו גם תנועת התוקף הנדרשת לעבודת ה', וממילא יוכל להעניק לבתו חינוך 

יהודי מבלי להתרשם מכל המניעות לדבר.
עניין זה קשור לפרשת השבוע:

 – בתקיפות  למלך,  משנה  שהיה  יוסף,  אל  יהודה  ניגש  בנימין,  של  לגורלו  אחריות  מתוך 
"ויגש אליו יהודה" ועד כדי מסירות נפש. "יהודה" – לשון הודאה, מורה על תנועת ביטול 

וקבלת עול, ולאידך, "ויגש אליו" –  תנועה של תוקף ועוצמה. 

26
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ודוד עבדי נשיא עליהם
לעתיד יהודה למעלה מיוסף

ועניינו  תלמוד,  הוא  יוסף  של  שעניינו   – השם  בעבודת  ליהודה  יוסף  בין  החילוק  ביאור  ידוע 
של יהודה – מעשה. ומטעם זה, הרי בזמן הזה יוסף למעלה מיהודה (שלכן – "ויגש אליו יהודה", 
יהודה  לבוא  לעתיד  כן  שאין  מה  גדול";  ש"תלמוד  בגמרא  המסקנה  כפי   – ליוסף)  יהודה  הגשת 
יהיה למעלה מיוסף – "ועבדי דוד מלך עליהם" – כי לעתיד לבוא תתגלה מעלת המעשה, ויהיה 

אז "מעשה גדול".
ולכאורה נדרשת הסברה:

הטעם לכך ש"תלמוד גדול", אומרת הגמרא – כי "תלמוד מביא לידי מעשה", ובמילא "נמצאו 
שניהם בידו": שתי המעלות ישנן, הן של תלמוד והן של מעשה; שמכך מובן לגבי לעתיד לבוא, 
עצמו, אלא) גם מתלמוד  שמה שנאמר "מעשה גדול" הכוונה, שיהיה גדול (לא רק מתלמוד בפני
כפי שהוא כולל את מעלת המעשה – "שניהם בידו". וצריך עיון, כיצד ניתן לומר, ש"מעשה" יהיה 

למעלה מכך ש"שניהם בידו"?
בהכרח לומר, שמה שלעתיד לבוא יהיה "מעשה גדול", הוא מכיוון שאז המעשה יכלול בתוכו 
שתי המעלות (של מעשה ותלמוד). ויתירה מזה: כשם שבזמן הזה "תלמוד מביא לידי מעשה", הרי 

לעתיד לבוא יהיה להיפך – שעל-ידי "מעשה" תצא (מעלת ה)תלמוד.

מלכות משיח מתוך ביטול
דוד  ש"ועבדי   – לבוא  לעתיד  יהודה  למלכות  בנוגע  הקצוות  שני  גם  יוסברו  זה  על-פי   [.  .]
(דווקא) מלך עליהם", אך מאידך זהו באופן (לא ש"יוסף" מתבטל, אלא) שישנה אחדות בין יוסף 

ליהודה – "ועשיתים לעץ אחד והיו אחד בידי":
...כאשר אומרים "תלמוד גדול שמביא לידי מעשה", הרי אף-על-פי שעל-ידי זה "נמצאו שניהם 
בידו", נשארים הם שני עניינים ומעלות נפרדות. והיות ו"תלמוד מביא לידי מעשה" – הרי "תלמוד 

גדול" באופן שתלמוד עומד למעלה ממעשה;
אך כאשר מתגלה (על-ידי מעשה) הביטול שמצד עצם הנפש והוא גם מגלה עניין זה בכל כוחות 

הנפש בפני עצמם – אז נעשית אחדות "בשלימו חד" בין כל הכוחות.
גוברת  יהודה  שמלכות  באופן  זה  יהיה  שלא  לבוא,  לעתיד  דוד  מלכות  לגבי  גם  מובן  ומכך 

(ולמעלה מ)מלכות יוסף, אלא היא גם מלכות ישראל.
מלכותו  לעולם":  להם  נשיא  עבדי  ודוד   .  . עליהם  מלך  דוד  ש"ועבדי  משום  לכך  ומגיעים 
אינה באופן של התנשאות ורוממות, אלא באופן של ביטול "כדוד אביו", שהיה בתכלית הביטול 

והשפלות.
וכפי שגם מרומז ברמב"ם – "ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו", 
לא רק עסק המצות הוא בביטול כדוד אביו, אלא גם לימוד התורה שלו הוא מתוך יגיעה וביטול – 

שזהו על דרך חיבור של שתי המעלות יחד – תלמוד (יוסף) ומעשה (יהודה).

(ליקוטי שיחות כרך כה, עמ' 258)

משיחוגאולה
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ליצנות או שמחת חיים?
במקביל לחתונת הרבי והרבנית קיימו הורי החתן 'חתונה' מקבילה 

בדנייפרופטרובסק – מקור לכך • מעלת הקמת שכונות ונטיעת נטיעות 
בארץ ישראל • הקשר בין קדושת הצבא לבין שמירת ביטחון חייליו • 

מענה ל'תמים' שהתלונן על ליצנות • פרק נוסף בסדרת 'יסודתו בהררי 
קודש'

ביום הנישואין של הרבי נשיא-דורנו והרבנית חיה 
קיימו  שבפולין,  בוורשה  שהתקיימה  ע"ה,  מושקא 
חתונה  שמחת  של  מקביל  מעמד  הרבי  של  הוריו 

בדנייפרופטרובסק.
שמחה זו מתוארת באיגרות אביו של הרבי, הרה"ג 
הרה"ח המקובל ר' לוי יצחק ובאיגרות דודו, רבה של 
ניקולייב הרה"ג הרה"ח ר' שמואל שניאורסון, שנחשפו 
בשמחה  תשנ"ט).  קה"ת  החתונה'  'מכתבי  (קונטרס  תשנ"ט  בשנת 
השתתפו רבנים וחשובי הקהילה, אשר השמיעו נאומי 
ריקודים  התקיימו  מכן  לאחר  תורה.  ודברי  ברכות 
בבוקר,  ב-7  למחרת  עד  והנפש"  הגוף  "בהתפשטות 
"וניכר הי' על פניהם, הצהלה והשמחה רבה.. למזכרת 

אהבת וכבוד נצח".
מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  נישואי  בעת  גם  כי  יצויין, 
אדמו"ר  כ"ק  אביו,  נותר  אוורוטש,  בעיר  שנחגגו 
חתונה  שמחת  נחגגה  ושם  בליובאוויטש,  מהר"ש 
אדמו"ר  קדושת  כבוד  כעדות  משתה,  וימי  'מקבילה' 
ב'כפר  בהרחבה  וראה  עמ' 74-64  א'  כרך  דיבורים'  ('לקוטי  מוהריי"צ. 

חב"ד' גליון 299 עמ' 15-14, 35).

בדומה לזה מצינו למעמד חתונה שכזה, שהתקיים 
איגר  עקיבא  רבי  המפורסם  הגאון  של  חתונתו  ביום 
אבד"ק  זצ"ל,  איגר  וואלף  בנימין  רבי  דודו  ביוזמת 
לייפניג, בהשתתפותם של כל גדולי העיר –  רבי יצחק 
בעצמו  תיאר  אותו   – פיק  ישעי'  ורבי  תאומים  יוסף 
"עבידנא  כט):  סימן  רעק"א  (שו"ת  לרעק"א  ששלח  במכתב 
בן  לארפיונך  המוגבל  יום  היום  לרבנן,  טבא  יומא 
כאשר  היום  ימלא  כי  אקוה  אשר  כלבבי,  אחותי 
יומא  [=מלשון  מפגרין  כולם  פה  העיר  חכמי  נועד, 
והולכים  קרואים  כולם  יומא,  בהאי  וחוגגים  דפגרא] 
כהולך בחליל בעזוז אהבתם אליך, אל המשתה אשר 

עשיתי להם, כולם שמחים בשמחתך אוכלים ושותים 
ואנחנו  בריתך...  אשת  ולחברתך  לך...  וחייא  חמרא 
בנעימים  חבלך  הפיל  כי  לד'  ומהללים  תודה  נותנים 
לקחת לך אשה מעלי כזאת וממשפחה מיוחסה... הם 
הדין  קדישא  חבורא  וכל  ואנכי  ערכך...  וידעו  יכירו 
עם  ימים  אורך  מז"ט,  ברכת  לך  נושאים  המסובים 
יונתך תמתך... ועתה בני צור לבבי בל אחדול מכתוב 
לך במה דעסקנו במשך הסעודה, הנה הצעתי לפניהם 

אשר השבתי זה מקרוב על אשר נשאלתי...".
נבצר  רעק"א  של  מהוריו  גם  המפורסם  (לפי 
להשתתף בשמחת נישואיו עקב ריחוק המקום וסכנת 
דרכים שבאותם ימים – אף כי לא ידוע אם השתתפו 

במעמד המתואר כאן).
בדנייפרופטרובסק  הקהל  ראשי  לברכות  נחזור 
ה"ר  ולתהלה  לשם  הנודע  הנכבד  "להאברך  ל'):  (עמ' 

מנחם מענדל בן הרב הגאון המפורסם מו"ה לוי יצחק 
שניאורסאהן החופ"ק חביבנו הנכבד!

כי  הנעימה  הבשורה  את  קבלנו  ובעונג  "בשמחה 
לוקחת אחר כבוד להאדמו"ר מליובאוויטש הרב יוסף 

יצחק שליט"א.
דפה,  הדתיות  העבריות  הקהילות  כח  באי  "אנחנו, 
אב  אברך,  בתור  אותך  ולכבד  להוקיר  תמיד  ידענו 
איש  האשכולות,  איש  ובתור  בשנים  ורך  בחכמה 
נפרזה  במדה  והשכלה  חכמה  ודעת  תורה  בו,  שהכל 
ה'  יראת  כלם  ועל  צדק  וענות  טהור  לב  זה  עם  ויחד 
היא אוצרך, על כן יקרת בעינינו נכבדת ואשרי האב 
תבנו  אשר  והבית  לבתו...  לחתן  להיות  בך  שבחר 
כרצון  ולתפארת  לשם  ולתהלה  לברכה  יהי'  בישראל 
יחד  השלוחה  מנחתנו  לך  וערבה  הנעלים...  הוריכם 
ובתמים  באמת  מוקיריך  מאת  מאליפות  ברכות  עם 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

2424
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וממעריצי הוריך כל הימים".

הקמת שכונות בארץ ישראל
 – שכינה בתחתונים

בארץ- הרבי  שהקים  הגדולים  המפעלים  בין 
ע"י  שנתייסד   – חב"ד  לכפר  "בהמשך   – הקודש 
כ"ק מו"ח אדמו"ר" (כהתבטאותו של הרבי במספר 
הזדמנויות) תופסים מקום נכבד הקריות והשיכונים: 
בלוד  חב"ד  שיכון  (תש"כ),  בירושלים  חב"ד  שיכון 
הר  "נחלת   – מלאכי  בקרית  חב"ד  שיכון  (תשכ"ז), 
חב"ד" (תשכ"ט), שיכון חב"ד בצפת – קרית חב"ד 

(תשל"ג), כפר חב"ד ב' (תשל"ה).
פסח  של  אחרון  בהתוועדות   – לכך  ובהמשך 
הרבי:  הציע   (148 עמ'  ג'  כרך  תשמ"ז'  ('התוועדויות  תשמ"ז 
"לזכות את ישראל בבניית [שכונה חב"דית חדשה] 
עיר  בירושלים  בתוכם"  "ושכנתי  מלשון  שכונה 
תורה- שומרי  יהודים  יתיישבו  שבה  הקודש... 

המעיינות  בהפצת  חדורה  בפועל...  ומצוות 
דפנימיות התורה".

המדרש  לשון  על  מבוסס  זה  שעניין  לומר,  ויש 
(פרשה סד פיסקא ג) שם נאמר: א) "עשה  רבה בראשית 
שכונה בארץ ישראל הוי נוטע הוי זורע". ב) "שכן 

את השכינה בארץ".

נטיעות בארץ ישראל
כשבא  (בדרך-אגב,  הרבי  נדרש  אגרות  במספר 
לזיכרון)  ישראל  בארץ  יער  נטיעת  בעניין  לדון 
הנאסף  (ראה  ישראל  בארץ  ושתילים  נטיעות  לעניין 

ב'שולחן מנחם' כרך ה' עמ' שלח-שמ).

על  כהוספה  בא  שם  הנאמר  כל  ולכאורה, 
לעניין  א)  קסח,  משפט  (חושן  ערוך  בשולחן  המפורש 
בעל  וביקש  חברו  בשדה  ונשתלו  שנשטפו  זיתים 
ישראל  בארץ  לו  שומעין  "אין   – לעוקרן  הזיתים 
ומפרש  במקומם",  יעמדו  אלא  הארץ  יישוב  משום 
הסמ"ע (ספר מאירת עיניים לרבי יהושע פלק כץ) שם: "משום 
דעמדו חכמים על דעתן ואמרו שהראשון ודאי יטע 

אחרים בשדהו כמו שנטע מתחילה וכו'".
הוו  ח:  קדושים  תנחומא  מדרש  (לדוגמא:  חז"ל  במדרשי  וכן 
(קדושים  הק'  החיים  אור  דברי  וידועים  בנטיעות).  זהירין 

יט,כג): לנטוע כל עץ מאכל לשבח הארץ.

שמירת הקדושה בצה"ל
בריבוי אגרות (ראה מפתח ענינים ל'אגרות-קודש' - ערך צבא, 

בצבא  הקדושה  שמירת  אודות  הרבי  עורר  תפד)  עמ' 

והוסיף  קדוש",  מחניך  "והי'  שנאמר  למה  בהתאם 
היה  שאסור  הכיפורים  יום  מלחמת  בזמן  וטען 
לשלב נשים בגיוס וכו'. עוד התבטא, כי אי שמירת 

הקדושה גורם לסיכון חיי החיילים וכו'.
על  כנראה,  מבוססים,  אלו  שדברים  לציין  כדאי 
דברי המדרש רבה (נשא פי"ט, ו): "אמר משה לישראל 
הוו יודעין שאין הקב"ה מיחד שמו בישראל, שהוא 
נקרא אלקיך אלא בזמן 'והיה מחניך קדוש', ובאותה 
שעה הוא משרה שכינתו ביניכם והוא מציל אתכם 

מיד אויביכם".

דיוני הרבי נ"ע עם גדולי דורו 
על מקוואות

('אגרות- תשכ"א  משנת  באיגרת  הרבי  מתבטא  כך 
קודש' כרך כ' עמ' פא):

דהאוצר  מקוה  על-גבי  מקוה  לתקנת  בנוגע 
כ"ק  הוא  ותפארתו  ישראל  מקדוש  שהוא 
על  הק[דושה]  נפשו  שמסר  מהורש"ב...  אדמו"ר 
מלפנים  מדינתנו  באי  לכל  כידוע  המקואות  ענין 
דעה  דור  דורו  גדולי  עמו  ושקלו-וטרו  [=רוסיא], 

בהלכות אלו במיוחד וכו' וכו'.
אדמו"ר  כ"ק  עסק  רבות  כי  ומפורסם  ידוע 
מוהרש"ב נ"ע בענייני הלכה בכלל, ובפרט בענייני 
היו  שהדיונים  לוודאי,  קרוב  וטבילה.  מקוואות 
עמהם  ישראל,  מגדולי  הרבה  עם  בעל-פה  בעיקר 

נפגש באריכות לענייני כלל ישראל.
על-כל-פנים, התשובות ההלכתיות שלו שהגיעו 
ותשובות  "שאלות  בספר  ונדפסו  נאספו  לידינו 
מח-עב) (הסימנים  תשע"ג). 24 סימנים  (קה"ת  שלום"  תורת 

עוסקים בעניינים האמורים (עמודים צח-קנא).
נוספים  לרבנים  נוספים  מכתבים  כי  לשער,  ניתן 
עמהם  הרבנים  שמות  בין  אך  לידינו,  הגיעו  לא 
בעניינים  נ"ע  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  ונתן  נשא 
מפתח  פי  (על  נמנים  וטבילה  מקוואות  של  ההלכתיים 
הרבי  דן  שבו  הסימן  גם  צויין  השם  ליד  האמור.  הספר  שבסוף  השמות 

עם אותו רב):

הרה"ג ר' העניך גינזבורג, מו"ץ בסמולנסק (סימן 
נו).

ליובאוויטש  של  רבה  יעקבסון,  דוד  ר'  הרה"ג 
(סימנים מט, נא, קיא).

והגליל  פולדא  אב"ד  הכהן,  מיכאל  ר'  הרה"ג 
(סימנים נ, עב).
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הרה"ג ר' יעקב לנדא, הפוסק בחצר הרבי הרש"ב 
ולימים רבה של בני ברק (סימן נח, ונספח לסימן סז).

נט,  (סימנים  בקרמנצ'וג  רב  לערנער,  נטע  ר'  הרה"ג 
ס, סא, סב, סה).

(סימן  בליאוזנה  מו"ץ  קלצקין,  אברהם  ר'  הרה"ג 
מח).

היתר לביקורים בגן חיות

כ"ף  התוועדות  במהלך  הרבי  הסיק  אלו  דברים 
('לקוטי שיחות' כרך כה עמ' 309-311 ובהערות  מרחשון תשד"מ 
שם. 'התוועדויות תשד"מ' כרך א' עמ' 487-490) והם ההיתר לבקר 

בגן חיות:
כדי לברך משנה הבריות וכיוצא-בזה... ולכאורה 
גו'...  מעשיך  רבו  במה  להתבוננות   - על-דרך-זה 
וכיוצא-בזה,  חיות  לגן  ההליכה  מובן  ועל-פי-זה 
אודות  ספרים  בכמה  מהמבואר  סתירה  לזה  ואין 
הפעולה למוטב - על ידי הראי' וההסתכלות בצו־

רות בעלי-חיים טמאים וכיוצא-בזה. 
וראוי להצביע על רש"י שבסיום מסכת תמיד, שם 
נאמר: "בחמישי שבו נבראו מיני בעלי חיים ויש בזה 
פלאים מפני הח[י]לוק שבמיניהם ותנועתם מעצמם 
'הרנינו  אומר  חיים  בבעלי  שיש  אחרים  ופלאים 
משבחים  אותם  שרואין  שבשעה  לפי  עוזנו'  אלקים 

הבורא ומגדלים אותו".
השנה  ראש  במסכת  ברש"י   - בקצרה  כן  ולפני 
לא, א (ד"ה בחמישי) - שברא עופות ודגים לשבח לשמו 
כשאדם רואה עופות משונים זה מזה נותן שבח למי 
מאות  ושמונה  הן,  דגים  מיני  מאות  שבע  ב:  סג,  חולין  (וראה  שבראם 

מיני חגבים, ולעופות טהורין אין מספר).

של  רב"  "מעשה   (10 עמ'  א'שכח  (בגיליון  הבאנו  וכבר 
כ"ק  החיד"א,   - חיות  בגן  שביקרו  ישראל  גדולי 
 - נשיא-דורנו  אדמו"ר  וכ"ק  מוהרש"ב  אדמו"ר 
הנהגות   - יושר  לקט  בספר  להוסיף:  יש  ועליהם 
שלא  (עמ' 70)  הובא  תרס"ד)  (ברלין  הדשן -  תרומת  בעל 
אריות  שני  לראות  בשבת  הלך  לכן  ארי מימיו  ראה 

שהובאו שם.
חיים  (תהלת  מצאנז  חיים'  'דברי  בעל  על  מובא  וכן 

ח"ב עמ' קפג).

(סרכ"ה אות ב) העיד על עצמו  ב'נימוקי אורח חיים' 
ממונקאטש  שפירא  אלעזר  חיים  רבי  האדמו"ר 

(ה'מנחת אלעזר') שביקר בגן החיות בברלין.

אמנם, בשו"ת ערוגת הבושם (לרבי משה גרינוולד, אורח 
אשר  צירקוס  אל  לילך  מותר  אם  נשאל  לט)  סימן  חיים 

יש  כאשר  משונות  ובריות  חיות  לראות  יכולים  שם 
שאין  בלבד  זו  שלא  הסבורים  דרך  תמימי  אנשים 
איסור בכך, אלא יתירה מזו אפילו מצוה נמי ישנה 
כדי לברך "ברוך משנה הבריות" והשיב שזהו איסור 
גמור , בדומה לזה קבע בשו"ת פרי השדה (לרב אליעזר 
דייטש חלק ג' סימן קעג). - אמנם כבר השיגו על דבריהם 

- ראה בספר מגדים חדשים (לרב פינחס מנחם זינגר, ברכות 
נח, ב) שדברי בעל ערוגת הבושם מוסבים על ביקור 

בקרקס, מה-שאין-כן לגן חיות אין כל איסור. ראה 
סרכ"ה  חיים  אורח  ליפשיץ,  אברהם  (לרבי  אברהם'  'ילקוט  ספר 
זה  בכל  וראה  כד)  אות  ב'  (מערכת  שושנים'  ו'לקוטי  כג,ב) 

(עמ'  (הרב שמחה רבינוביץ') סרכ"ה  'פסקי תשובות'  בספר 
תתקכ) והערות 144-145.

הבטה על נרות חנוכה אחר הדלקתן

בנוגע למנהגו של הרבי להביט על נרות החנוכה 
וכו', יש להצביע על מקור אפשרי להנהגה זו בספר 
שעיקר  לי  "נראה  יאיר':  'חוות  לבעל  חיים'  'מקור 
חצי-שעה  הנרות  אצל  המדליק  שיהיה  היא  המצוה 
לשמחה  זכר  כן  גם  הן  כי  בהן  לשמוח  אותן  לראות 
'והדליקו  שכתוב  כמו  הנס...  אחר  מדליקים  שהיו 
אל  לו  וילך  שידליק  סגי  ולא  קדשך'  בחצרות  נרות 

מקום אחר".

קירוב יהודים לפני עשיית עסקים

מנחם'  ('תורת  תשכ"ח  תורה  שמחת  מוצאי  בשיחת 
לבוא  שאין  לטענה  הרבי  התייחס   (205-206 עמ'  נא  כרך 

במגע עם ה'חופשיים' – בעוד אשר הטוענים כן אינם 
חוששים לעשות איתם (עם אותם יהודים שלדבריהם 

אסר לבוא במגע עימם) עסקים!
ויש לציין, כי ב'נצר חסד' על מסכת אבות (פ"א משנה 
ז) כתב שאדרבה מצווה לקרבם ובד בבד קיים איסור 
תתחבר  "ואל  לשונו:  וזה  עסקים  עמהם  לעשות 
דלמא  תרחיקהו  אל  עמו  התחברות  שיהי'  לרשע 
הנכון  על-כן  אותו..  שתקרב  ידם  על  תשובה  יעשה 
בשום  חברים  עמם  להיות  לא  אבל  רשעים  לקרב 

שותפות בסחורה או בשאר הענינים [=הגשמיים]".
אלמוש  ר"מ  (בשם  שמואל  מדרש  עוד:  והשווה 

נינו) הון עשיר (לבעמח"ס משנת חסידים).

"מבצע מצה" גם להציל ממידת הדין

כמפורסם, הרבי חידש התקנה לזכות יהודים בכל 
אתר ואתר ב"על-כל-פנים כזית מצה" ('תורת מנחם' כרך 

סז עמ' 405).
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת ויגש

יא בטבת
"ותחי  מסיימים:  לשלישי,  התורה:  קריאת  שחרית. 

רוח יעקב אביהם" (מה,כז)1, לרביעי:
מצרימה,  "הבאה  לחמישי:  (מו,ז),  מצרימה"  "איתו 

שבעים" (מו,כז)2.

1. התוועדויות תשמ"ז ח"ג עמ' 175 (בלתי מוגה).
הם  שם  הנדפסים  וכד'  (ההפסקים  תמימה'  'תורה  בחומש  כנדפס  מנהגנו,   .2

(יחזקאל  לעולם  בתוכם   – גו'  ה'  דבר  ויהי  הפטרה: 
לז טו-כח).

קרה"ת  לשמיעת  הרבי  השתמש  זה  בחומש  בשעתו.  ברוסיה  ישראל  כמנהג 
וקריאת ההפטרות) וכ"ה בחומשים הרגילים ובס' חת"ת.

10mivtzoim.co.il

הגהה ובקרה כפולה
כל הפרשיות מוגהות

במכון ע"י צוות מגיהים 
מומחים ועוברים בקרות

כפולות

אחריות 
לכל מזוזה או תפילין 

מצורפת תעודת אחריות 
המבטיחה את כשרות הכתב 

ואחריות להחלפה באם 
ימצא פסול כלשהו

רמות הידור 
מוצרי הסת"ם קיימים בכמה 
רמות הידור תוך הבטחה על 

רמת כשרות לכתחילה 
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

פטירת נכד ה'צמח צדק'
יום פטירתו של הרה"ק ר' שמרי' נח שניאורסאהן מבברויסק, 
בן הרה"ק יהודה לייב - מהרי"ל מקאפוסט – בן הצ"צ. נפטר 

ביום ב' לפ' שמות, ומנוחתו כבוד בעיר בברויסק.
הוא היה האדמו"ר האחרון מנכדי כ"ק אדמו"ר הצמח צדק 
 – חב"ד  "חסידות  אז  ומני  ליובאוויטש.  אדמו"רי  היו  שלא 
ובאברויסק  קאפוסט  חסידי  (כלומר,  ליובאוויטש"  היא: 

שנשארו, נתמזגו ונכללו בליובאוויטש). 
(תורת מנחם ח"ט ע' 57. קיצור תולדות חב"ד ע' 343).

לראשונה: דברי 
כיבושין

מחדש  אדמו"ר  כ"ק 
"דברי  לומר  המנהג 
ביום  כבושים" 
התענית בעת תפלת 

מנחה. 
(הקדמת היום יום בשלשלת 
היחס. לקו"ש ח"כ ע' 352. 
וע' 360)

תרי"טתשמ"זתר"ז

י' 
טבת

ט"ו 
טבת

ט"ז 
טבת

נישואי נכד ה'צמח צדק'
ר'  הרה"ק  חתונת  יום 
מקאפוסט,  זלמן  שלמה 
יהודה  ר'  הרה"ק  בן 
בנו   - המהרי"ל   - לייב 
הצמח  אדמו"ר  כ"ק  של 
צדק, עם בתו של החסיד 
לייב  יעקב  ר'  הנגיד 
החתונה  מליעפלי.  לוריא 
בליובאוויטש,  התקיימה 
וזקנו כ"ק אדמו"ר הצמח 
רבה  בשמחה  היה  צדק 
ואמר על החתונה והשבע 
מאמרי  הרבה  ברכות 

חסידות. 
(ימי חב"ד ע' 91)

הכנה ליו"ד שבט
כ"ק אדמו"ר הציע וביקש 
יום  השלושים  שבמשך 
שבט,  ליו"ד  הכנה  של 
ואחת,  אחד  כל  יוסיף 
בלימוד  קטנים  כולל 

התורה ובנתינת צדקה.
שבמשך  ונכון  ..וכדאי 
ייבחן  יום  השלושים 
שלו,  ה"רב"  אצל  כאו"א 
בחינות,  ג'   – גופא  ובזה 

כל עשרה ימים. 
(סה"ש תשמ"ז ח"א ע' 244-246)
(ימי חב"ד ע' 91)

הולדת הרבנית שטערנא שרה
מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  אשת  הולדת  יום 
בת  שניאורסאהן,  שרה  שטערנא  הרבנית 
והרבנית  מאוורוטש  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
חנה - ביום ד' לפ' שמות, בעיר ליובאוויטש.
(ימי חב"ד ע' 91)

מרשימותיו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:
רבה  הכי  ובתבונתה  הגדולה  בחכמתה 
ובמדותיה הטובות, פעלה ועשתה לטובת 
משפחת בית רבי, לטובת החסידים וביחוד 
התענינה בהחזקת ישיבת תומכי תמימים. 
הישיבה  לטובת  נשים  אגודת  ייסדה 
אשר  המכינות  תלמידי  כל  את  והחזיקה 

על יד ישיבת תומכי תמימים.
(סה"ש תרפ"א ע' ב13 הערה 12)

תרפ"דתשל"ח
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של  מצוות-עשה  שיקיימו  שהדגיש  כמו  ובפשטות, 
אכילת מצה שהיא מן התורה.

מנחת  לבעמח"ס   - יששכר'  'שער  שבספר  ולהוסיף 
אלעזר ממונקאטש - הביא מזוהר ח"ב קפג, ב "דדינא 
בראש השנה הוא מעורר קטרוגא רק למאן דלא נטיל 
(בא  הנאמר  את  מפרש  ובכך  בפסח"  דאסוותא  מיכלא 
המצה  היינו  וגו'",  לזכרון  לכם  הזה  היום  "והיה  יד)  יב, 
יום  שהוא  השנה  בראש  לזכותו  תעמוד  בפסח  שאכל 

זיכרון!
נמצא שע"י קיום הוראת הרבי נפטרים ממדת הדין 

ביום הדין!

שתי תקופות בימות המשיח

בשנת תשמ"ט ('התוועדויות תשמ"ט' כרך ג' עמ' 131) - כשדובר 
אודות ביאת משיח ובניית בית המקדש בין פסח ראשון 
לשני - הקשה הגאון הרב מרדכי אליהו (ז"ל): ומניין 

ישיגו הכבשים הראויים לקרבן?
הנביא  שאליהו  במדרש  איתא  אדמו"ר:  כ"ק  ותירץ 
גם  ישנם  בוודאי  שכן,  וכיון  יום,  בכל  תמידין  מקריב 

כבשים הראויים לעוד קרבנות מן המוכן. – עד כאן.
ולכאורה מצינו דברים מפורשים בספר 'המנהיג' (דרך 
פקודיך הקדמה ה') שכתב: "ואל תתמה לומר: מאין יספיקו 

מחורבן  שנחסרו  הקרבנות  כל  להקריב  בהמות  לנו 
הכתוב  שהרי  ותומים?  לאורים  כהן  עמוד  עד  הבית 
מבשרנו "כל צאן קדר יקבצו לך" (ישעי' ס, ז) עכ"ל ספר 

המנהיג.
ישנן  ובכ"מ)  ואילך,  עמ' 198  כ"ז  כרך  לקו"ש  (ראה  כידוע  אמנם 
ב' תקופות בימות המשיח א) בראשונה - עולם כמנהגו 

נוהג, ב) בשניה - הנהגה ניסית.
כבר  קורבנות  יקריבו  כיצד  להסביר  ביקש  והרבי 
אמר  ולכן  נוהג",  כמנהגו  ד"עולם  הראשונה,  בתקופה 
יום,  בכל  קרבנות  מקריב  אליהו  הזה  בזמן  גם  שהרי 
יתקיים  לך"  יקבצו  קדר  צאן  הפסוק "כל  כן  שאין  מה 

בתקופה השנייה.

הפירוש לפי רש"י
ב"הושוו שניהם כאחד"

באחת משיחותיו ('לקוטי שיחות' כרך ז"ך שיחה ב' לפרשת וארא)
אהרן  "הוא  הפסוק  על  רש"י  פירוש  את  הרבי  מבאר 
ומשה אשר אמר ה' להם להוציא את בני ישראל" - "יש 
מקומות שמקדים אהרן למשה, ויש מקומות שמקדים 
משה לאהרן לומר לך ששקולין כאחד" - דאין הכוונה 
שהם שווים בדרגת גדלותם - אלא שבשליחות להוצאת 
להיותם  הם  ושווים  כאחד,  שניהם  הרי  ממצרים  בנ"י 

שניהם חלק משליחות אחת.
במילים אחרות: לכל אחד מהם הייתה מעלה אחרת 
שתרמה את חלקה להצלחת השליחות להוציא את בנ"י 
מארץ מצרים - פעולות שונות במובן שונה, כמפורט 

בסעיף י"א (עמ' 66 שם), עיין שם.
שאלה  לתרץ  אפשר  הרבי  של  אלו  דבריו  פי  ועל 

המתעוררת (בהשקפה ראשונה - עכ"פ):
המשנה במסכת כריתות (כח,א) מונה את כל הדברים 
ובין  שקולים".  ששניהם  "מלמד  חז"ל  אמרו  שעליהם 
ייתכן  איך  ולכאורה,  ואהרן,  משה  הוזכרו  לא  אלו 

הדבר?
במשנה  ברורים:  הדברים  הרבי  דברי  פי  על  אמנם, 
השייכים  פרטים  רק  נמנו  ששם   - העיקר  על  (נוסף 
לדיני קדימה במצוות, הרי) נמנו דברים שהושוו כאחד 
מפני צד השווה, אך כאן מדובר בהיפך ממש. עניינים 
שונים שבכל אחד מהם - אלא שבהנוגע לגאולה וכו' 

השלימו זה את זה ויחד הביאו לגאולת מצרים.
ולפי זה ניתן להבהיר גם את תמיהת אחד המחברים 
"הקטן  פ"ג)  (מגילה  התוספתא  מדברי  שהקשה  דזמננו, 
קטן  ע"י  גדול  שיתרגם  כבוד  אבל  גדול,  ע"י  מתרגם 
שנאמר ואהרן אחיך יהיה נביאך", היינו שגם בפרשת 
ואיך  למשה  ביחס  לקטן  נחשב  שאהרן  מפורש  וארא 

פירש"י "ששקולין כאחד"?!
מלכתחילה  הקושיה  אדמו"ר  כ"ק  דברי  פי  על  אבל 
הפירוש  שקולין,  שהכוונה   – כאמור   – קיימת  אינה 
ששניהם שווים בפעולותיהם (השונות שנצטרפו יחד) 

להוצאת בנ"י מארץ מצרים.

הרבי נמנע מלהתייחס ל'ליצנות' 
ושינה ל"לעבעדיקייט"

התמימים  אחד  נכנס  תשכ"ז  מנחם-אב  בחודש 
ל'יחידות' ובפתקה שמסר לידי הרבי ביקש – בין השאר 

– עצה לטבע ה'ליצנות' וכיוצא-בזה.
ריז),  עמ'  ב'  כרך  מנחם'  ('היכל  לכך  התייחס  כשהרבי 
שפירושה   =] ה'לעבעדיקייט'"  לענין  התבטא:"בקשר 
במילת  נקט  ולא  שובבות-חיים]  או  שמחת-חיים 
(מגילה  אומרת  הגמרא  פשוט:  הביאור  ואולי  "ליצנות", 
כה,ב) "כל ליצנותא אסירא" [= כל ליצנות אסורה]. גם 

בביטויים  משתמש  א)  (יג,  ח  פרק  בתניא  הזקן  אדמו"ר 
 – כו'"  ליצנות  כמו  אסורים  "דיבורים  כלפי  חריפים 
"שהן משלש קליפות הטמאות לגמרי כו'". ולכן העדיף 
הרבי להתייחס לכך כ'לעבעדיקייט' ולא כאילו שאצל 

השואל יש אכן משהו חמור יותר.
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גדרו של פיקוח נפש
אדם נידון למוות בבית-דין, אך בבית-המקדש עובד כוהן שמחזיק 
בעדות שעשויה להציל את חיי המורשע – האם עליו להפסיק את 
עבודתו ולמסור את עדותו בבית-הדין? • דיון מרתק בגדר "גברא 
קטילא" • והאם גולה לעיר מקלט יוצא ממנה כדי להציל נפשות? • 
סוגיות מרתקות מתורת רבינו, מעובדות בידי מערכת 'התקשרות'

רעהו  על  איש  יזיד  "וכי  יד):  כא,  (שמות  בכתוב  נאמר 
כלומר,  למות".  תקחנו  מזבחי  מעם   – בערמה  להורגו 
אפילו  לדחותה,  ואין  הרוצח  ענישת  על  להקפיד  יש 
להתמהמה  אין   – המקדש  בבית  לעבוד  ובא  כהן  היה 
בענישתו אלא יש להוציאו מן המקדש, "מעם מזבחי", 

ולדונו.
ואמר:  עקיבא  רבי  א): "נענה  פה,  (יומא  בגמרא  ודייקו 
'וכי יזיד איש על רעהו וגו' מעם מזבחי תקחנו למות', 
מעם מזבחי ולא מעל מזבחי" – דווקא אם טרם התחיל 
הכהן את עבודתו במקדש יש להוציאו ולדונו, אך כהן 
שכבר החל בעבודה והרי הוא "על מזבחי", ממתינים 
בית  אל  יילקח  כך  אחר  ורק  עבודתו  את  שיסיים  עד 

הדין.
הגמרא ממשיכה: "ואמר רבה בר בר חנה, אמר רבי 
יוחנן: לא שנו אלא להמית, אבל להחיות אפילו מעל 
הכהן,  עבודת  את  מפסיקים  שאין  האמור   – מזבחי" 
בשביל  אבל  בהריגה,  ענישתו  למטרת  דווקא  היינו 
להציל  ויוצא  מעבודתו  הכהן  מפסיק   – נפשות  הצלת 

את הנפש.
דוגמה לכך מביא רש"י (ד"ה 'אבל להחיות'): כגון שהכוהן 
העובד יודע ללמד זכות על אדם שנידון למוות בבית 
דין. במקרה זה, חובה על הכוהן להפסיק את עבודתו, 

לצאת מן המקדש וללמד זכות על הנאשם.

דברי הרמב"ם לפי ה'משנה למלך'

"כהן  פסק:  ה')  הלכה  ב'  פרק  מקדש  (ביאת  הרמב"ם  והנה, 
מיתה,  חייב  בלבד  העבודה  בשעת  המקדש  מן  שיצא 
אהל  'ומפתח  שנאמר  הדיוט  כהן  בין  גדול  כהן  בין 
עבודה  תניחו  לא  כלומר,  תמותו',  פן  תצאו  לא  מועד 
יניח  שלא  זו...  גזירה  מפני  ודחופים  מבוהלים  ותצאו 

עבודתו ויצא".
הכהן  בו  המקרה  את  מחריג  הרמב"ם  אין  בדבריו, 
יוצא בכדי להציל נפש אלא סותם: "לא יניח עבודתו 
ויצא". משמע, שלדבריו איסור יציאת הכוהן הינו גורף 

וללא יוצא מן הכלל, שלא כדברי הגמרא.
חילק  ולא  "מדָסַתם  כך:  על  עמד  למלך'  ה'משנה 
משמע דבשום צד לא יניח העבודה ויצא... יש לתמוה 
למה לא ביאר רבינו דין זה – שאם יש לו ללמד זכות 

שיניח העבודה ויבא וילמד". 
לכאורה, נראה היה לומר, שהרמב"ם סתם את דבריו 
התורה  יסודי  בהלכות  לעיל  דבריו  על  שסמך  משום 
(ריש פ"ה):  "כשיעמוד עובד כוכבים, ויאנוס את ישראל 

לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו 
– יעבור ואל יהרג, שנאמר במצות: 'אשר יעשה אותם 

האדם וחי בהם' – וחי בהם ולא שימות בהם".
נפש  שפיקוח  הרמב"ם  ביאר  שכבר  שכיוון  כלומר, 
לחזור  צורך  אין  שוב  התורה,  מצוות  כל  את  דוחה 
ולומר בפירוש שכוהן מפסיק את העבודה עבור פיקוח 

נפש.  

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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בשורות טובות".
אמר •  שמטוב  יצחק  אברהם  הר'  אגו"ח  לחבר 

בפועל  למטה  ירד  הלווין  סוף  כל  "סוף  הרבי: 
ממש". הנ"ל לא הבין, והרבי אמר לו בהגביהו 
בחנוכה.  שקרה  למה  שכוונתו  הק'  ידו  את 

[לאירועי החנוכה לייב. הערת המערכת].
החלוקה הסתיימה מוקדם מהרגיל בשעה 14:40.

יום שני, י"א טבת
חזר   ,12:55 בשעה  לאוהל  הרבי  נסע  היום 
מנחה  לתפילות  נכנס  דקות  כמה  ואחר  ב-18:00, 
וערבית. לפני שעלה לבימה אמר למזכיר הריל"ג 
דולרים  הביאו  הש"ץ  בחזרת  ואכן  "דולרים", 
ולאחר תפילת ערבית החל הרבי בחלוקת דולרים 
לצדקה לאנשים נשים וטף, דולר אחד לכל אחד. 
לחדרו  יצא  והרבי  דקות,  כ-10  נמשכה  החלוקה 

כשמעודד בדרכו את השירה.

יום שלישי, י"ב טבת
את  והידק  סידר  הרבי  שוב  שחרית  בתפילת 

קשרי הציציות של ד' כנפות הטלית.
עמד  לחדרו,  שנכנס  לפני  מנחה  תפילת  לאחר 
עם  שליט"א,  מבויאן  האדמו"ר  המעלית  ליד 
טובה  בשעה  זיין  "זָאל  בירכם  הרבי  החתן.  בנו 

ומוצלחת ובנין עדי עד. בשורות טובות".
תפילת ערבית הייתה בשעה 17:30 ולאחר כמה 
הלבנה  לבנה.  לקידוש  יצא  בחדרו  ששהה  דקות 
וכשהגיע  במעיל,  לבוש  היה  הרבי  'נקיה'.  הייתה 
"הללוי'ה  לומר  והחל  בלבנה  הביט  לסטענדר 
את  והחל  הלבנה  על  הביט  ושוב  וגו',  הללו" 

הברכה. 
כרגיל, בקטע של "כך כל אויבי לא יוכלו לנגוע 
בי" וגו' נוגע הרבי במקום השיניים. בכל פעם מג' 
הפעמים "שלום עליכם" אמר למזכירים העומדים 
שולי  את  פעמים  ג'  כרגיל  ניער  כשסיים  סביבו. 
"ַא  ב  סביבו  העומדים  את  בירך  ואח"כ  הציציות, 

גוט חודש", ונכנס לחדרו כשמלווה בשירה.

יום חמישי, י"ד טבת
היום נסע הרבי לאוהל בשעה 13:00.

היום הוציאו את כל החפצים וכו' שהיו בקומה 
ספריית  הרחבת  לשם   770 בניין  של  השלישית 

את  לחבר  הוא  מהתוכנית  חלק  ליובאוויטש. 
הקומה הג' של 770 עם בניין הספרייה ושם יהיה 

חלק מהספרייה.
כמה  ואחר   18:00 בשעה  מהאוהל  חזר  הרבי 
דקות נכנס לתפילת מנחה וערבית. בתפילת מנחה 
לילדים  בידו  הניף  בקדיש,  שמונה-עשרה,  לפני 
הסתובב  מעריב  תפילת  אחר  'אמן'.  שיענו  שארף 
כ-20 שארכה  שיחה  באמירת  והחל  לקהל  הרבי 

דקות.
בתוך  אנו  נמצאים  השיחה:  מתוכן  חלק 
"שלושים יום לפני החג" – לפני יו"ד שבט ולכן יש 
להתחיל בהכנות ליום ההילולא. וכפי שנהוג בשנה 
ההילולא  ליום  בקשר  שההתוועדות  האחרונה, 
(ערב  הראשון  וביום  שלפניו,  השבת  ביום  נערכת 
על-אחת-כמה-וכמה  שני  וביום  ההילולא)  יום 

אסע בלי-נדר לאוהל.
ולכן כדאי לנצל ימים אלו (ערב יום ההילולא, 
ועל-אחת-כמה-וכמה יום ההילולא עצמו) לנסוע 
למקומות שונים ולהפיץ את המעיינות חוצה באופן 
לב  לכם  ה'  "נתן  שבו  הארבעים  לשנת  המתאים 

לדעת, ועינים לראות ואזניים לשמוע".
בעל  מתורת  יחזרו  אליו,  שיגיעו  מקום  ובכל 
ובפרט  אחרת),  אמרה  (על-כל-פנים  ההילולא 
לגני),  (באתי  שבט  יו"ד  לקראת  שנתן  מהמאמר 
או ממאמריו על פרשת השבוע, וכן לדבר ולעורר 
בנוגע לעניינים של מעשה בפועל, שהוא העיקר – 
להוסיף בקיום ההוראות דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא 

דורנו.
ובאופן  מסודר  באופן  יהיה  זה  שכל  בכדי 
ואזי  לכך,  בהכנות  כבר  להתחיל  כדאי  המתאים 

ההצלחה בזה תהיה ביתר שאת ויתר עז.
לצדקה  א'  דולר  חילק  הרבי  השיחה  בסיום 
2 לסידורו  הכניס  כשסיים  וטף.  נשים  לאנשים 
השירה.  את  מעודד  כשבדרכו  לחדרו  ויצא  דולר 
כשיצא מהמעלית צלם שעמד שם בצד על הסולם 
בחיוך  לעברו  בידו  הניף  והרבי  הרבי,  את  צילם 
לפתע  לחדרו  שנכנס  ולפני  בדרכו,  והמשיך 
הסתובב הרבי והוציא מסידורו את אחד הדולרים 
ופנה אליו. הצלם הזדרז וירד מהסולם וקיבל את 
הדולר מידי הרבי תוך כדי חיוך רחב, ואח"כ נכנס 

הרבי לחדרו.
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הרבי החל לנגן בעוז את ניגון ההקפות לאביו זצ"ל 
ועודד בתנועות ראשו. הורה לחזן שינגן 'שיבנה בית 
ברכה  אודות  הזכיר  הניגון  את  וכשסיימו  המקדש', 

אחרונה.
ההתוועדות הסתיימה בשעה 15:10 לערך.

ב'שים שלום' שבחזרת הש"ץ בתפילת מנחה החל 
הרבי מניף בידו על הסטנדר. בתחילה לכיוון ילדי 
בידו  והניף  הרחב,  הקהל  לעבר  פנה  ואח"כ  שארף 

במשך זמן.
ב'זאל'  הייתה  שבת  מוצאי  של  מעריב  תפילת 
לחצר  הגדול  הקהל  מיהר  התפילה  אחר  למעלה. 
לתפוס 'עמדת תצפית' לקידוש לבנה, אך להפתעת 
את  לקדש  היום  יצא  לא  שהרבי  הודיעו  הקהל 

הלבנה, על אף שהירח היה במלואו.

יום ראשון, צום עשרה בטבת
שר  לא  הקהל  שחרית  לתפילת  הרבי  כשנכנס 
לעבר  הסתובב  לבמה  כשהגיע  אבל  הצום)  (בגלל 
הניף  והרבי  נצח',  'דידן  לשיר  שהחל  כרגיל  הקהל 

בידו הק'. 
של  הציציות  קשרי  את  הידק  הש"ץ  בחזרת 
הטלית. את הסליחות אמר הרבי מתוך דפים גדולים 
מלכנו'  'אבינו  לומר  שהחל  לפני  במיוחד.  שהכינו 

הביט הרבי על פתיחת ארון הקודש.
תפילת שחרית הסתיימה בשעה 11:15 ולאחריה 

החלה חלוקת הדולרים לצדקה כרגיל.

להלן כמה דברים שאירעו בשעת 
החלוקה

למשפחתו של ר' ניסן גורדון ז"ל נתן ב' שטרות • 
הנשמה.  עליית  עבור  שזהו  באמרו  אחד,  לכל 
'יוחנן',  בשמו  לבנה  קראה  הנשים  וכשאחת 
אבי  על-שם  נקרא  "בטח  ואמר:  הרבי  הסתובב 

הסבא, שיגדל כמוהו!".
נוסף •  שטר  לבעל  הרבי  נתן  יחדיו  שעברו  לזוג 

שאשתו  אמר  הנ"ל  האישה".  בשביל  "זה  ואמר: 
עבור  "זה  שנית:  ואמר  הרבי  חייך  פה.  גם-כן 
האישה", ולאשתו של הנ"ל נתן גם-כן דולר נוסף 

ואמר: "זה עבור הבעל".
והרבה •  לבניו  וכן  לעצמו  ברכה  שביקש  לאחד 

"אולי  ואמר:  בחיוך  הרבי  אליו  פנה  לבקש... 
תבקש שמשיח כבר יבוא". הנ"ל ענה "אם ירצה 
שגם  רוצה,  אמנם  שהקב"ה  "כפי  הרבי:  השם". 

יהודים ירצו".
לאשה שעברה ואמר שאחותה בדקה את המזוזות • 

ושאלתה  כשרות,  היו  והן  הרבי)  הוראת  (על-פי 
כך  הרבי: "אם  ענה  כעת,  לעשות  עליה  מה  היא 
ועכשיו  שצריך,  כמו  לא  מונח  היה  זה  מסתמא 

שהניחו את זה כמו שצריך, אז הכול טוב".
דולר •  הרבי  נתן  חב"ד',  'דובר  וולף,  בערקה  לר' 

נוסף: "עבור כל העיתונים בישראל".
וועד •  עבור  נוסף  דולר  נתן  ירוסלבסקי  לרב 

הרבנים.
מנורה •  שהדליק  הרבי  בפני  אותו  שהציגו  לאחד 

מרכזית באחד מלילות החנוכה אמר הרבי: "אתה 
הדלקת נר לכל העולם, שתהיה לך שנה מוארת. 

הרבי מנער את שולי הטלית קטן בסיום ברכת 'קידוש לבנה'

בעת ברכת קידוש לבנה, י"ב טבת תש"נ
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"ודאי  זו:  אפשרות  שולל  למלך'  ה'משנה  ברם, 
את  דוחה  נפש  דפקוח  מקרא  לן  דאית  גב  על  דאף 
כל המצוות, איצטריך קרא ללמדנו גבי עבודה שאם 
יודע ללמד זכות שיניח העבודה, משום דסלקא דעתך 
אמינא, כיוון שנגמר דינו גברא קטילא הוא ואין כאן 
אפילו ספק פקוח נפש, קא משמע לן קרא ד'להחיות' 

אפילו מעל מזבחי".
ביאור דבריו:

ללמד  עבודתו  באמצע  יוצא  שהכוהן  ללמוד  אין 
למוות  נידון  על  זכות 
פיקוח  של  הגורף  מהדין 
יש  זה  בדין  שכן,  נפש, 
אדם  הסברה,  לפי  חידוש: 
דין  עליו  ונגזר  שהורשע 
"גברא  הוא  הרי  מוות 
אדם  כביכול  קטילא", 
איננה  הצלתו  כן  ועל  מת, 
ה'נפש'  שהרי  נפש  הצלת 

כבר איננה.
את  להחיל  אין  זה  לפי 
בהלכות  הרמב"ם  דברי 
שכל  התורה,  יסודי 
נדחות  התורה  מצוות 
על  חי,  אדם  להציל  בכדי 
קטילא'  'גברא  שהוא  אדם 
כדי  שכן,  כמת,  החשוב 
זה  אדם  שגם  ללמוד 
צורך  יש  הצלה  בר  הינו 
מהפסקת  מיוחד  בלימוד 
לפי  הכוהן.  בידי  העבודה 
כנה  על  הקושייה  שבה  זה 
– היה לרמב"ם לבאר זאת 
ה'משנה  ובלשון  במפורש! 

למדנו  שכבר  דאף  לדוכתא,  קושיין  "הדרא  למלך': 
מקום  מכל  המצות  כל  את  דוחה  נפש  דפקוח  רבינו 
מעל  אפילו  להחיות  דאבל  זה  דין  ללמדנו  לו  היה 

מזבחי".

קושייה על ה'משנה למלך'

שהרמב"ם  למלך'  ה'משנה  מכריח  זו  קושיה  מכוח 
מעל  אפילו   – "להחיות  יוחנן,  רבי  דברי  כי  סובר 
מזבחי", לא נקבעו להלכה: "והנראה לי בזה, דסבירא 

אם  כי  ליתיה  יוחנן  דרבי  זה  שדין  ז"ל,  לרבינו  ליה 
מעל  ולא  מזבחי  מעם  דדריש  עקיבא  דרבי  אליבא 
מזבחי וסבירא ליה דדין זה דרבי עקיבא ליתיה אלא 

אפילו מעל המזבח רציחה דוחה את העבודה".
היא  הרמב"ם  דעת  אכן  למלך',  ה'משנה  דברי  לפי 
שכוהן אסור להפסיק בעבודה אפילו לא בכדי להציל 

את הנפש.
מדברי  למלך'  ה'משנה  לדברי  סימוכין  להביא  יש 
המכילתא על הפסוק: "רציחה דוחה את העבודה ואין 
פיקוח נפש דוחה את העבודה", 
למלך'  ה'משנה  כדעת  והיינו 
ברמב"ם – "אין פקוח נפש דוחה 

את העבודה".
נוסח  את  שהגיהו  אמנם  [יש 
המכילתא וגרסו: "רציחה דוחה 
לפיקוח  וחומר  קל  העבודה  את 
העבודה"  את  שדוחה  נפש 
מקור  ציינו  לא  אך  (הגר"א), 

נוסח  אופן,  ובכל  לדבריהם. 
המכילתא הנפוץ מסייע לן].

ה'משנה  דברי  באמת,  אך 
למלך' קשים: לא מסתבר לומר 
רבי  כדברי  גרס  לא  שהרמב"ם 
ואף  בגמרא,  המפורשים  יוחנן 
לא  הרי  כן,  נאמר  שבמכילתא 
מכילתא  שמפני  לומר  מסתבר 
המפורש  דין  הרמב"ם  הניח 

בגמרא.

ישוב דברי הרמב"ם

דברי  את  ליישב  נראה 
על  הוא  סומך  שאכן  הרמב"ם 
דוחה  נפש  שפיקוח  התורה  יסודי  בהלכות  המבואר 
את כל התורה כולה, ולכך לא נדרש לבאר שבשביל 

הצלת נפשות מפסיק כוהן מעבודתו.
יש  קטילא'  'גברא  למלך',  ה'משנה  קושיית  ואת 
יסודי  בהלכות  מהמבואר  ללומדו  ניתן  שלא  חידוש 
נתבאר  כבר  זה  'חידוש'  שכן,  לדחות.  יש  התורה, 

בדברי הרמב"ם, כדלהלן.
בהלכות שבת (פ"ב הי"ח) פסק הרמב"ם:

אינו  ספק  שם  הוא  ספק  מפולת,  עליו  שנפלה  "מי 
שם – מפקחין עליו. מצאוהו חי, אף על פי שנתרוצץ 

הגע עצמך: אדם ש"נתרוצץ 
ואי אפשר שיבריא", היינו, 
שמצבו סופני ואי-אפשר 

להציל את חייו, אף-על-פי-
כן הצלתו לזמן קצר בלבד 

דוחה את המצוות, ומחללים 
בשבילה את השבת – כל-
שכן אדם שנידון למוות 
בבית דין, וניתן להצילו 
לגמרי מן המוות על-ידי 
לימוד זכות, לא נאמר 

"גברא קטילא הוא" אלא יש 
להצילו
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ואי אפשר שיבריא – מפקחין עליו ומוציאין אותו 
שעה  לחיי  הצלה  שגם  הרי,  שעה".  אותה  לחיי 

דוחה את המצוות ומחללים עליה את השבת. 
מעתה, הגע עצמך: אדם ש"נתרוצץ ואי אפשר 
ומוחלט  (ל"ע)  סופני  שמצבו  היינו,  שיבריא", 
ואי אפשר להציל את חייו, אף-על-פי-כן הצלתו 
ומחללים  המצוות,  את  דוחה  בלבד  קצר  לזמן 
קטילא  אומרים "גברא  ואין  השבת  את  בשבילה 
הוא ואין כאן אפילו ספק פיקוח נפש" – כל-שכן-

וקל-וחומר שאדם שנידון למוות בבית דין, וניתן 
זכות  לימוד  על-ידי  המוות  מן  לגמרי  להצילו 
שאין אומרים "גברא קטילא הוא" והצלתו דוחה 

כל המצוות. 
יסודי  בהלכות  המבואר  על-פי  כי  נמצא, 
בכך  חידוש  כל  אין  שבת,  ובהלכות  התורה 
שהכוהן מפסיק את עבודתו בכדי לצאת וללמד 
זכות בכדי להציל את הנפש, וממילא יכול הוא 
חייב  בלבד  העבודה  בשעת  שיצא  "כהן  לכתוב: 
לפרט  מבלי  ויצא"  עבודתו  יניח  שלא  מיתה... 
כל  שאין  כיוון  הנפש,  את  להציל  בכדי  שיוצא 

חידוש בדבר.

(ע"פ תורת מנחם תשמ"ה חלק ב' עמ' 1264)

 הגולה לעיר מקלט אינו מציל

(על  מקלט  לעיר  הגולה  הוא  הכלל  מן  יוצא 
אפילו  מהעיר  יוצא  שאינו  בשגגה),  נפש  שרצח 

לא בכדי להציל את הנפש.
אינו  "הגולה  ה"ח):  פ"ז  רוצח  (הלכות  הרמב"ם  כתב 
יוצא מעיר מקלטו לעולם, ואפילו לדבר מצוה, או 
לעדות בין עדות ממון בין עדות נפשות:  ואפילו 
להציל נפש בעדותו, או להציל מיד הַּגִיס, או מיד 
הנהר, מיד הדליקה, ומיד המפולת.  ואפילו כל 
אינו  צרויה,  בן  כיואב  לתשועתו  צריכין  ישראל 
יוצא משם לעולם עד שימות הכוהן הגדול. ואם 

יצא, התיר עצמו למיתה כמו שביארנו".
דין זה עורר את תמיהת המפרשים: כיצד ייתכן 
נפש  פיקוח  והרי  נפשות,  להצלת  יוצא  שאינו 
דוחה כל התורה כולה, וכל שכן פיקוח נפש של 

כלל ישראל?!
"כיון  הדברים:  את  ליישב  ביקש  שמח'  ה'אור 
עצמו  להכניס  לו  אין  הדם  לגואל  דמו  שהותר 
ודאית,  מסכנה  חבירו  הצלת  עבור  סכנה  בספק 

כהן גדול יוצא מקודש 
הקודשים

קודש: יד  בכתב  הוספה 
אמת  תורת  תורתנו  הודעת  ידועה 
של  והיוקר  החשיבות  גודל  אודות 
ורגע,  שעה  חיי  אפילו  בנ"י,  חיי 
שאפילו  תורה  שציוותה  ועד 
בקדש  הכיפורים  ביום  גדול  כהן 
פקו"נ  בשביל  משם  יוצא   – הקדשים 
חיי  בשביל  ואפילו  נפש]  [פיקוח 
בדבר. ספק  באם  ואפילו  שעה 
ורבה  גדולה  ומצוה  חלקם  ואשרי 
ועשייתם  בהשתדלותם  עשו 
לכו"כ  דהנ"ל  חייו  להאריך 
חדשים. וגם  שבועות  ימים 
יעשו   – בגו"ר  הרחבה  שמתוך  ויה"ר 
ומצותי'  חיים  תורת  תורתנו  בהפצת 

ובאופן דמוסיף והולך ואור.
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"הקב"ה רוצה שיהודים 
ירצו משיח"

ההכנות ל'שנת הארבעים' להסתלקות כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע 
מקבלות ביטוי בהתוועדות שבת ובמהלך הימים שאחריה • פנינים 
מחלוקות דולרים • "שתהיה לך שנה מוארת", איחל הרבי בעקבות 

'מבצע חנוכה'

שבת קודש פרשת ויגש, ט' טבת
לאחר   .13:30 בשעה  להתוועדות  נכנס  הרבי 
הקידוש שר הקהל 'שיר מזמור', והרבי עודד מעט את 
השיחה  בסיום  'לחיים'.  וענה  ראשו  בתנועות  השירה 

החל הרבי באמירת השיחה.
להלן תקציר ההתוועדות:

שיחה א' – אהבת ישראל
אהבת  של  העניין  גודל  את  הרבי  הדגיש  בדבריו 
בפועל,  במעשה  שמשפיעה  כזו  לאהבה  עד  ישראל, 
וכפי שרואים מכך שכתבו בסידור (שהוא "שוה לכל 
דווקא)  (בדיבור  לומר  צריך  התפילה  שלפני  נפש"), 
"הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך".
אם הדבר חשוב בכל הזמנים, על-אחת-כמה-וכמה 
כשנמצאים בגלות ובגלות גופא – בעקבתא דמשיחא, 
ניגש  (שיהודה  "ויגש"  בפרשת  כשנמצאים  ובפרט 
הרי  ישראל,  אהבת  של  העניין  בו  שמודגש  ליוסף) 
שתשפיע  ועד  ישראל  באהבת  להוסיף  שצריך  ודאי 

במעשה בפועל. 
עודד  והרבי  שמח  ניגון  הקהל  שר  השיחה  בסיום 

בתנועות ראשו בעיקר לעבר הילדים.

שיחה ב' – שנת הארבעים
בנוגע ל"שנת הארבעים" שאז "קאים איניש אדעתא 
שאז  הארבעים  בשנת  כבר  שנמצאים  כיון  דרביה", 
"נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות ואזנים לשמוע", 
ובפרט שנמצאים אנו בשנה שהראשי תיבות שלה הוא 

וְּתשמח  ִּתשמ"ח  שנת  ולאחר  נסים",  שנת  תהי'  "הי' 
ושנת תשמ"ט ידיך – שכבר אז התחילו הניסים, ובשנת 
בחודש  החנוכה,  ימי  אחרי  כבר  נמצאים  גופא  ניסים 
טבת, ובתוך שלושה ימים לעשרה בטבת (כידוע גודל 
החומר של צום זה, שאפילו אם יחול בשבת – יצומו 
באותה שבת) הרי ודאי שכל הנ"ל מוסיף ומזרז שנזכה 

בקרוב ממש לסיום כל עניין הגלות.
בסיום שיחה זו שר הקהל את הניגון "הי' תהי' שנת 
ימין  ביד  הקהל  לעבר  בידו  מניף  החל  והרבי  נסים", 
וכן ביד שמאל. עודד בראשו לעבר הילדים, ובאמצע 

השירה פנה לר' זאיאנץ מברזיל שיאמר 'לחיים'.

שיחה ג' – יהודה ויוסף
ולכן  בפועל,  מעשה  על  פעם  בכל  לדבר  רגיל 
ההדגשה  על  המדבר  ויגש  בפרשת  כשנמצאים 
והחיבור בין יהודה ליוסף – תלמוד ומעשה, יש לקבל 
בבני  כלומר:  העניינים,  שני  בין  שתחבר  החלטה 
אך  זבולון,   – עסקים  בעלי  שהם  כאלה  ישנם  ישראל 
(שנמצאים  נפש'  ו'פקוח  העיתים'  'צוק  מחמת  כעת, 
עדיין בגלות) צריכים ה'יושבי אוהל' להוסיף בנתינת 
צדקה בשופי, ו'בעלי עסקים' צריכים להוסיף בלימוד 

התורה בשופי!
לאחר מכן קרא הרבי לאלו שהכניסו בקבוקי משקה 

שיעלו ויכריזו על הפעולות שרוצים לעשות.
10 השולחן  על  העמיד  המזכיר  השיחה  בסיום 
בקבוקי משקה. הרבי מזג מכל בקבוק לכוסו ומהכוס 
לבקבוקים, ומזג לכל אחד מהבקבוק. בסיום החלוקה 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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פרשת ויגש
ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני... ואל 

יחר אפך בעבדך (מד,יח)
אדם  מסמל  וביטול,  הודאה  מלשון   – יהודה 
שהוא בבחינת 'עובד ה' בגופו'. פירוש: הוא עובד 
עבודת  וחומריותו.  גופו  ביטול  על-ידי  בוראו  את 
במתברר,  'התלבשות'  בדרך  היא  שלו  הבירורים 

'העלאה' מלמטה למעלה.
ה'  'עובד  בבחינת  שהוא  אדם  מסמל   – יוסף 
מהתלבשות  שלמעלה  הנשמה  בחלק  בנשמתו', 
ובייחוד  בדבקות  היא  עבודתו  פירוש:  בגוף. 
בדרך  היא  שלו  הבירורים  עבודת  באלוקות, 
בדרך  ולא  למטה,  מלמעלה  'המשכה'  אור',  'גילוי 

התלבשות בדבר המתברר.
משמעותה הפנימית של הגשת 'יהודה' אל 'יוסף' 
בבחינת  והתכללותו  יהודה  בחינת  העלאת   – היא 
שנתבררו  הקדושה  שניצוצות  אומרת  זאת  יוסף. 
'בירור  יעברו  'התלבשות'  בדרך  למעלה  מלמטה 

שני' מלמעלה למטה בדרך "גילוי אור".
ויגש  לשון  כאן "אין  במדרש (רבה)  שכתוב  זהו 
אלא לשון שלום": בירור בדרך 'התלבשות' מחייב 
בדרך  בירור  ואילו  המתברר,  עם  ומאבק  מלחמה 
'גילוי אור' הוא בדרך שלום ומנוחה, כי בהתגלות 

אור אלוקי מתברר המתברר בדרך ממילא.

(המשך תרס"ו עמ' תפח)

כי למחיה שלחני אלקים לפניכם... לשום 
לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה 

גדלה (מה,ה-ז)
שנפלו  החסדים  ניצוצי  את  ואסף  ליקט  יוסף 
במצרים בסוד 'שבירת הכלים', ככתוב (לקמן מז) 
"וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים" 
נכספת  "נכסוף  מלשון  וחסד,  לאהבה  רומז  (כסף 
לבית אביך"). הוא עשה זאת כדי להשפיע לישראל 
זה  ועל-ידי  הגלות,  זמן  משך  בכל  אלו  מחסדים 

הגלויות  ארבעת  את  לסבול  הכוח  גם  להם  יהיה 
מזון  לעצמו  שמכין  רחוקה,  לדרך  היוצא  (כאדם 

רב כצידה לדרך).
תוצאת השפעה זו היא, שלכל אורך זמן הגלות 
הזאת מאמינים כל ישראל בביאת המשיח באמונה 
כלל.  ספיקא  וספק  ספק  שום  בלי  ואיתנה  שלמה 
אמונה זו נובעת מהשפעת החסדים שיוסף השפיע 

לנשמות-ישראל. 
זהו שרמז הכתוב:

יוסף  של  ירידתו   – לפניכם"  אלקים  "וישלחני 
למצרים ללקט ניצוצי החסדים היתה כדי 

"לשום לכם שארית בארץ" – שיוכלו בני-ישראל 
להתקיים בארבע הגליות, ובפרט בגלות האחרונה,
הגלות  ובסוף   – גדולה"  לפליטה  לכם  "ולהחיות 

יזכו "לפליטה גדולה" של הגאולה.

(אור התורה בראשית כרך ו, עמ' 2216)

שמני אלקים לאדון לכל מצרים רדה אלי 
אל תעמד (מה,ט)

וזהב  כסף  "כל  כי  קיט)  (פסחים  אמרו  חז"ל 
שבעולם יוסף ליקטו והביאו למצרים כו', וכשעלו 

ממצרים העלום עמם".
במאמר זה רמזו חז"ל כי המטרה והתכלית של 
גלות מצרים היא בירור הניצוצות המצויות בכסף 

ובזהב והעלאתם לקדושה.
זהו שרמז הכתוב:

"שמני אלוקים לאדון לכל מצרים" – ובידי ללקט 
למצרים,  ולהביאו  שבעולם  וזהב  כסף  כל  ולקבץ 

ולכן
אפשר  מעכשיו  כי   – תעמוד"  אל  אלי  "רדה 
שתתבצע הכוונה והמטרה של גלות מצרים, היינו 
הקדושה  ניצוצי  את  ויעלו  יבררו  שבני-ישראל 

הנמצאים בכסף וזהב זה ("העלום עמם").

(לקוטי שיחות חלק ג, עמ' 823)

ממעייני החסידות
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כן נראה". כלומר, הצלת נפש הזולת אינה כדאית 
במחיר של סיכון חייו שלו.

פינחס) ר"פ  פלוצקי,  דן  מאיר  (לרבי  חמדה'  ה'כלי  ברם, 
דחה את דבריו בתוקף: "ראיתי להגאון מדווינסק 
שליט"א בספר אור שמח... (ש)כיון דהתורה פטרה 
את גואל הדם ממיתה אם כן כשיוצא הרי הוא נכנס 
בספק סכנה מגואל הדם ואין לו לסכן עצמו משום 

פקוח נפש אפי' פקוח נפש דכל ישראל".
כבוד  שבמחילת  מריה,  ליה  לשרי  אומר  "ואני 
תורתו הרמה לא דיבר נכונה... וחס ושלום לומר 
להציל  בכדי  סכנה  בכלל  עצמו  להכניס  שאין  כן 
ישראל, ותמהני על הגאון המחבר שליט"א... ועיין 
בכסף משנה פרק א' מהלכות רוצח, בשם הגהות 
סכנה  בספק  עצמו  את  להכניס  דמחוייב  מיימוני, 
נוגע  שהדבר  היכא  בפרט  חבירו,  את  להציל  כדי 
מודים  עלמא  דכולי  נראה  ישראל  כלל  להצלת 

לזה".

שני עניינים ביציאה מן העיר

ב'כלי חמדה' עצמו כתב ליישב: "גזירת הכתוב 
הוא שאפילו לצורך פקוח נפש כל ישראל אין לו 
לצאת משם". גם ב'מנחת חינוך' (מצווה תי) כתב על 

דין זה: "כך גזירת הכתוב".
אך אין בכך יישוב על התמיהה האמורה: הכלל 
גם  אמור  כולה  התורה  כל  דוחה  נפש  שפיקוח 
ולא  בהם  "וחי   – הדבר  בטעם  הכתוב,  גזירות  על 
לשאר  גזירות  בין  חילוק  כל  אין   – בהם"  שימות 
גזירת  שזוהי  לתרץ  ניתן  כן  אם  כיצד  המצוות, 

הכתוב שאין פיקוח נפש נדחה מפניה?
ונראה לומר הביאור בזה: 

"ונס  מב):  ד,  (ואתחנן  נאמר  מקלט  לעיר  גולה  על 
אל אחת הערים האלה וחי", וכן נאמר: "ונס שמה" 

ודרשו על כך בגמרא: "שם תהא דירתו".
לעיר  שבגלותו  היא,  הדברים  כוונת  בפשטות 
עליו  וחובה  הדם,  גואל  מידי  ניצל  הרוצח  מקלט 
לומר  יש  דווקא.  המקלט  בעיר  דירתו  את  לקבוע 
בעיר  שדווקא  היא  בעומקם  הדברים  שכוונת 
אחת  אל  "ונס  חי:  לאדם  הרוצח  נחשב  המקלט 
ואילו  דירתו",  תהא  "שם  וחי";   – האלה  הערים 
בצאתו מעיר המקלט הרי הוא מאבד את מעמדו 

כאדם 'חי' ונחשב "גברא קטילא" שאינו חי.
יסוד זה, שבצאת הגולה מעיר מקלטו שוב איננו 
נחשב לאדם חי, מתיישב היטב עם לשון הרמב"ם 
ויצא  מקלטו  לעיר  "נכנס  ה"י):  פ"ה  נפש  ושמירת  (רוצח 

למיתה,  עצמו  התיר  זה  הרי  בזדון  לתחומה  חוץ 
ורשות לגואל הדם להורגו, ואם הרגו כל אדם אין 

חייבין עליו, שנאמר אין לו דם".
לכאורה, לשון הרמב"ם טעונה ביאור:

דיי שיכתוב הרמב"ם בקיצור: "יצא חוץ לתחומה 
בזדון, רשות לגואל הדם להורגו". כמו כן, גם אם 
עצמו  התיר  זה  "הרי  המילים  את  להוסיף  נדרש 
למיתה", צריך להמשיך ולומר שזהו "לפי שרשות 
ביד גואל הדם להורגו". אך מלשון הרמב"ם "התיר 
עצמו למיתה, ורשות לגואל הדם כו'" נראה שאלה 
הדם  גואל  שבידי  הרשות  א)  שונים:  עניינים  שני 

להורגו, ב) הרוצח מתיר עצמו למיתה.
מעניקה  המקלט  שעיר   – לעיל  המבואר  ולפי 
לגולה 'חיים' – דברי הרמב"ם מחוורים, שכן באמת 
יש שני פרטים ביציאת הגולה מהעיר: א) "רשות 
למיתה"  עצמו  "התיר  ב)  להורגו"  הדם  גואל  ביד 
– ביציאתו מעיר המקלט הרי הוא מוותר על חייו 
חיותו,  מקום  היא  המקלט  שעיר  כיוון  ומפקירם, 

כנ"ל, "ונס אל אחת הערים האלה וחי".
המקלט  לעיר  הגולה  מדוע  מובן  על-פי-זה 
אינו יוצא מעיר מקלטו אפילו בכדי להציל: כיוון 
"גברא  כמת,  נעשה  המקלט  מעיר  יוצא  שכאשר 
לצאת  חובה  עליו  שתחול  אפשרי  בלתי  קטילא", 
החובה   – ובענייננו  כלשהו,  לעניין  המקלט  מעיר 
ההצלה  שבפעולת  מי  על  חלה  אינה  נפש  להציל 

נעשה "גברא קטילא".
זה   — והדרוש  הרמז  בדרך  להוסיף  יש  [ואולי 
שעל  כזה  באדם  תלויה  ישראל  שהצלת  עצמו 
למיתה",  עצמו  "התיר  הרי  יצא  אם  תורה  דין  פי 
מוכיח, שההצלה והתשועה לא יכולה לבוא מאדם 
זה, בדומה לדברי הרמב"ן עה"ת (שופטים יט, יט) בהא 
שמוכח  כיוון  נהרגין,  אין  הרגו  אם  דעדים זוממין 
לא  צדיק  היה  ש"אלו  בכך  חייב  היה  שנהרג  שזה 

יעזבנו ה' בידם"].

(ע"פ לקוטי שיחות חלק ל"ח עמ' 127)


