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חלקים.
ביום  ניסן  ראש־חודש  החודש:  מברכים 

השבת־קודש.
בבית־ התוועדות  הרחמים'.  ’אב  אומרים  אין 

הכנסת.

יום שישי
כ"ט באדר – ערב ראש־חודש

לקופות  (שנותנים  הצדקה  מטבעות  את 
בערב־ מחלקים  התפילות)  אחרי  או  קודם 

ראש־חודש לצדקות שונות8.
במשך  יארצייט  לו  שיש  שמי  יש־אומרים 

חודש ניסן, יעלה היום לבית העלמין9.
 

8) ספר המנהגים, מנהגי שמחות, עמ‘ 77.
אבילות  הל‘  גבריאל  נטעי  בס‘  הובאו  בזה  העולם  מנהגי   (9
ח"ב פרק פג ס"ח־ט, ובילקוט יוסף הל‘ ביקור חולים ואבילות 
(תשס"ד) עמ‘ תרל, ורבים מקילין (בלא בכי והספד, כמובן). 
אבל י"א שהרבי הורה עבור הרבנית קרסיק ע"ה מת"א (הרב 
החיים  לבית  כלל  עולים  שאין  תש"כ)  ניסן  ה‘  ביום  נפטר 
בחודש ניסן (אף שלקברי צדיקים עלה גם הרבי עצמו). וע"ע.
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הלכות ומנהגי חב"ד
תרגום'  ואחד  מקרא  ’שניים  בקריאת  הפטרת 
 – ההפטרות  שני  את  לקרוא  לזכור  יש  זו  לשבת 
’וילך   – וגו''  דוד  עוד  (’ויוסף  ’שמיני'  פרשת  של 
ז,א־יז)   – ו,א־כג  (שמואל־ב  לביתו'  איש  העם  כל 
דיברתי  ה'  אני  ה'...  דבר  (’ויהי  פרה  פרשת  ושל 

ועשיתי'), כמנהגנו. 
את  יקראו  נשיאינו  רבותינו  כמנהג  והנוהגים 
לפני  ובש"ק  אחה"צ,  בעש"ק  ’שמיני'  הפטרת 
שוב,  ה'שביעי'  קריאת  לאחר  שחרית,  תפילת 

יקראו את ההפטרה דפרשת ’פרה'.

שבת־קודש, פרשת
 שמיני / פרה

כ"ג באדר – מברכים 
החודש ניסן 

בציבור1.  תהילים  אמירת   – בבוקר  השכם 
מאמר  כשעה  במשך  בציבור  לומדים  אחר־כך 
 – ואחר־כך  לכולם,  מובן  שיהיה  חסידות 

התפילה2.
ספר־התורה  את  התפילה  קודם  להכין  רצוי 
ביותר  (המהודר  פרה  פרשת  לקריאת  המיועד 

1) רגילים לומר זאת בחליפה וכובע, והנשואים בחגירת אבנט 
לרבים  שכהוראה  למרות  עמו,  הציבור  וכל  הרבי  שנהג  (כפי 
נמסר ”בחגירת אבנט" רק על תהילים דהו"ר, ס‘ המנהגים עמ‘ 

68). ולכאורה יש לנהוג כן גם אם משלימים זאת אחר־כך.
2) ספר המנהגים עמ‘ 30.

שבבית־הכנסת3), כדי למנוע טירחא דציבורא4.
הראשון  בספר  ספרי־תורה.  שני  מוציאים 

קוראים לשבעה עולים בפרשת השבוע.
הבימה  על  השני  ספר־התורה  את  מניחים 
בו)5,  הקריאה  אחר  עד  הבימה  על  (ונשאר 
ואומרים חצי קדיש. הגבהה וגלילה. בספר השני 
קוראים למפטיר את פרשת ’פרה', בפרשת חוקת: 

”וידבר... תטמא עד הערב" (במדבר יט,א־כב).
מגביהים  אין   – אחד  ספר־תורה  רק  יש  אם 
פרה,  לפרשת  גוללים  אלא  קדיש,  חצי  אחר 
המפטיר.  גמר  לאחר  רק  וגוללים  ומגביהים 
הקריאה  אחרי  תמיד  אומרים  קדיש  החצי  את 

שלפני עליית המפטיר.
הפטרה: ”ויהי דבר ה'... אני ה' דיברתי ועשיתי" 

(יחזקאל לו,טז־לו)6.
הפטרה  כל  או  השבוע  הפטרת  את  קרא  אם 
אחרת – קורא אחריה הפטרת פרשת פרה, ואם 

נזכר אחר הברכות – קורא אותה בלא ברכה7.
המולד: יום שישי, בשעה 1:25 בבוקר ו-17 

3) עיין בשו"ע הב"י סי‘ תרפ"ה ס"ז ונו"כ. משמעות לשון אדה"ז 
סי‘ רפב סט"ז היא, שרק פרשת זכור היא מן התורה, ומאידך 
ב‘התוועדויות‘ תשמ"ט ח"ב עמ‘ 466 (מוגה) מביא הרבי (רק) 
משו"ע הב"י הנ"ל (בשם י"א) ומקורותיו, שגם פרשת פרה היא 

מן התורה, ועיי"ש בהערות.
4) לוח ’דבר בעתו‘.

5) שערי־אפרים שער י‘ סי"ב. וראה בזה בגיליון תשס"א ב‘לוח 
השבוע‘ הע‘ 14.

6) לוח כולל־חב"ד. ספר־המנהגים עמ‘ 33. בהפטרת ש"פ פרה 
תשח"י אמר הרבי ”בהקדשי בכם לעיניכם" [כנוסח הדפוסים, 
’תורה תמימה‘ בפנים] וגם ”לעיניהם" כדעת  וכן הוא בחומש 
קורן,  אצל  הנוסח  וכן  בהערה.  שם  [שהובאה  המנחת־שי 
ברויאר ואיש מצליח] (מיומנו של אחד הת‘, מקדש מלך ח"ד 

עמ‘ תקג).
7) לוח כולל־חב"ד, ש"פ מקץ.

הלכות ומנהגי חב"ד

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג

כשרונותיו  שמנצל  והעיקר  חב"ד.  אודות  ...שכותב 
אין  והרי  וכו'.  שמים  ליראת  התעוררות  של  לענינים 
בהפצת  מעונין  חב"ד  כמה  עד  לפניו  להדגיש  צורך 

המעינות חוצה ועד לאופן של ופרצת גו' 
('ניצוצי רבי', עמ' 9)

4  > דבר מלכות • 8  > משיח וגאולה בפרשה • 9 >  ניצוצי רבי •
14 >  עיונים ברמב"ם • 15 > מעייני החסידות

• הזמנים מתייחסים לא־
זור המרכז. באזור ההרים 

והעמקים יש שינויים 
שעשויים להגיע למספר 

דקות.
•  לגבי זמן עלות השחר 

הנהוג בחב"ד קיימות 
שלוש דעות. הבאנו את 
הזמנים לפי הדעה המו־

קדמת ביותר והמאוחרת 
ביותר, וראוי להחמיר לפי 

העניין.
•  זמני השקיעה כאן הם 

לפי השקיעה הנראית. 
אולם אדה"ז בסידורו 
('סדר הכנסת שבת') 

מכיר בשקיעה האמיתית,  
המאוחרת ממנה "בכמו 

ארבע מינוטין" (לשון 
אדה"ז שם. שיעור התלוי 
במיקום ובעונות השנה).
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הכתב והמכתב

ַא חסידישע פרשה

עם מי להתייעץ

פרשת שמיני | אפילו טיפת מים

בפרשת שמיני מתואר, כיצד ביום השמיני למילואים התגלה הקב"ה – "וירא כבוד ה' אל כל העם". הקב"ה לא הסתפק 
 – ישראל  בני  לעיני  להתגלות  ביקש  אלא  כך,  על  יודעים  שבני־ישראל  ובכך  השכינה,  ובהשראת  המשכן  בבניית 

שהשראת השכינה תהיה בגילוי, לעיני בשר.

ההוראה מכך: כשם שרצונו של הקב"ה להתגלות במשכן, שהיה במקום הירוד ביותר מבחינה רוחנית, כך גם עבודתו 
הרוחנית של היהודי בזמן הגלות – לגלות את אור ה' על־ידי שמקשר את הדברים הגשמיים בעולם לקדושה. אפילו 
טיפת מים שיהודי מברך עליה משרה את השכינה בתוך כל אחד ואחד, עד שהיהודי ובני ביתו ודירתו נעשים "מקדש 

מעט".

(ע"פ תורת מנחם תשמ"ט, ג, עמ' 482)

בלימוד  א)סדר  לשאלותיו:  במענה 
ותפלה וכו' – כעצת הרה"ח וכו' וכו' 
הר"נ שי' נעמאנאוו. ב) בנוגע לשידוך 
שעל  שמים  יראי  ידידים  כעצת   –
אתר. ג) עבודת "ופרצת" – כהנהגתו 
בהתייעצות  הוראות  לפי  עתה,  עד 
וה'  אזימאוו.  שי'  שמואל  הרב  עם 

יצליחו.

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ב באדר־שני ה'תשע"ט – כ"ט באדר־שני ה'תשע"ט

ספר־המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' בכורות.. בפרקים אלו. הל' טומאת צרעת פרק ח־י.כ"ב באדר־שניו'
מ"ע קי.פרק א.

מ"ע קיא.פרק ב.פרק יא־יג.כ"ג באדר־שניש"ק
מ"ע קב. קג.פרק ג.פרק יד־טז.כ"ד באדר־שניא'

הל' מטמאי משכב ומושב.. בפר־כ"ה באדר־שניב'
מ"ע צט.פרק ד.קים אלו. פרק א־ג.

מ"ע ק.פרק ה.פרק ד־ו.כ"ו באדר־שניג'
מ"ע קו.פרק ו.פרק ז־ט.כ"ז באדר־שניד'
מ"ע קד.פרק ז.פרק י־יב.כ"ח באדר־שניה'

פרק יג. הל' שאר אבות הטו־כ"ט באדר־שניו'
מ"ע קד. צו.פרק ח.מאות.. בפרקים אלו. פרק א־ב.
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מי קודם, המים או האפר?
רעיון עיוני משיחת כ"ק אדמו"ר בקשר עם ההלכות הנלמדות 

ברמב"ם בימים אלו

כותב  אדומה  פרה  מהלכות  ב'  פרק  בתחילת 
הפרה,  באפר  המים  את  מקדשין  ”כיצד  הרמב"ם: 
נותן את המים שנתמלאו לשם מי חטאת בכלי, ונותן 
אפר על פני המים כדי שיראה על פני המים . . ואם 

נתן האפר תחילה ואחר כך נתן עליו המים פסל".
וצריך ביאור, איך להתאים ולתווך הלכה זו (נתינת 
עם  האפר)  על  המים  להיפך,  ולא  המים,  על  האפר 

תוכן העניין דפרה אדומה בפנימיות העניינים:
הטעם  מבואר  חוקת  פרשת  ריש  בליקוטי־תורה 
התורה"  חוקת  ”זאת  אדומה  בפרה  שנאמר1  ְלמה 
התורה".  כללות  היא  אדומה  פרה  שמצות  ”לפי   –
גם  וזה  ושוב,  רצוא  של  עניין  היא  התורה  כללות 
תוכן מצוות פרה אדומה: ”הרצוא זהו עניין שריפת 
הפרה לאפר, והשוב זהו עניין ונתן עליו מים חיים 

אל כלי".
והנה, סדר העבודה הוא – שבתחילה צריך להיות 
ביטוי  לידי  בא  זה  ה'שוב'.  בא  כך  ואחר  ה'רצוא' 
בסדר העבודה שבכל יום ויום – שהתחלת היום היא 
בעבודת התפילה, אהבת ה', ”לית פולחנא כפולחנא 
ידי  על  שנעשה  ה'רצוא',  עניין  שזהו  דרחימותא"2, 
בקונטרס  (כמבואר  כו'  ה'  בגדולת  ההתבוננות 
התפלה ובכמה מקומות), ולאחרי זה נעשה ה'שוב', 

על־ידי לימוד התורה וקיום המצוות. 
הדבר מודגש גם בעבודת התפילה גופא – בקריאת 
שמע, שבתחילתה אומרים ”ואהבת את ה' אלוקיך"3 
גו'"4,  ידך  על  לאות  ”וקשרתם  כך  ואחר  (רצוא), 
מצוות תפילין, ”הוקשה כל התורה כולה לתפילין"5, 
ועד לפרשה שניה דקריאת שמע ”אם שמוע תשמעו 

1) במדבר יט, ב.
2) ראה זהר ח"ב נה, ב. ח"ג רסז, א.

3) ואתחנן ו, ה.
4) שם, ח.

5) קידושין לה, א. וש"נ. שלחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים ריש 
סימן לז.

אל מצוותי גו'"6, קיום המצוות (שוב).
עשיית  סדר  להיות  צריך  היה  זה  לפי  לכאורה, 
היינו,  ושוב':  ד'רצוא  לסדר  בהתאם  אדומה  פרה 
נתינת  כך  ואחר  הרצוא,  עניין  הפרה,  אפר  תחילה 
המים, עניין השוב. בפועל ההלכה הפוכה: ”נותן את 
המים  תחילה  המים",  פני  על  אפר  ונותן   .  . המים 
(שוב) ואחר כך האפר (רצוא)?! ויתירה מכך: ”אם 

נתן האפר תחילה ואחר כך נתן עליו המים פסל"!
ויש לומר הביאור בזה בדרך אפשר:

מי  לשם  שנתמלאו  המים  את  ש"נותן  מכיוון 
המים  דנתינת  והמחשבה  שהכוונה  היינו,  חטאת", 
ומחשבת  כוונת  שמצד  נמצא,  האפר,  בשביל  היא 

האדם קודם האפר (רצוא) לנתינת המים (שוב).
המים,  נתינת  לאחר  בפועל  ניתן  האפר  כלומר, 
דנתינת  הכוונה  שכל  מכיוון  העניין,  בכללות  אבל, 
המים אינה אלא בשביל האפר, נמצא, שהאפר ישנו 

כבר לפני נתינת המים.
על־ האפר  דנתינת  הפרטי  לדין  הטעם  ובביאור 

פני המים – יש לומר, שגם עניין הרצוא (אפר) צריך 
להיות חדור ומיוסד על תנועת הביטול, שוב (מים), 
הקבלת  עניין  הוא  המצוות  לקיום  שהיסוד  היינו, 
וכמבואר  וצוונו".  במצוותיו  קדשנו  ”אשר  עול, 
יש  ד'משפטים'  המצוות  שגם  מקומות7  בכמה 
לקיימן מצד קבלת עול, כמו המצוות ד'חוקים'; ורק 
לאחרי היסוד דקבלת עול, ניתוסף גם רגש התענוג 

(”געשמאק") שבקיום התורה ומצוות.

(משיחת שבת פרשת עקב תשמ"ח. תורת מנחם 
התוועדויות תשמ"ח ח"ד עמ' 391)

6) עקב יא, יג.
7) ראה ליקוטי שיחות חלק טז עמ' 248. וש"נ.

ליישר הדעות
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לאחרי  שנים  וכמה  כמה  נ"ע  אדמו"ר  אביו  הולדת  יום  אודות  שבכתבו   .  . דידן  בנדון  גם  מובן  ומזה 
וגם  הולדת,  יום  עניין  אצלו  ישנו  ההסתלקות)  (לאחר  עכשיו  שגם  לעצמו,  בנוגע  גם  פסק  הסתלקותו, 
עכשיו ישנם אצלו עליות בעילוי אחר עילוי, אשר, לאחר כל עליה נמצא שהעבודה הקודמת היתה הכנה 

למעמד ומצב שלאחרי זה.

(תורת מנחם (תשי"א) כרך ב, עמ' 207) 

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו,
בודאי נהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויהי רצון מהשם יתברך שתהיה שנת הצלחה אצלו 

בלימוד התורה. וקיום המצות בהידור.
בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.

(אגרות קודש כרך כב אגרת ח'רנג)

פרה אדומה פועלת 
עילוי ואתהפכא 
חשוכא לנהורא

איזה עילוי יש בפרה, שזכתה שהשבת כולה נקראת על שמה – ’שבת 
פרה'?! • מדובר בבהמה ממין נחות, ועוד פרה אדומה שמייצגת את 
מידת הגבורה, כיצד בכוחה לטהר מהטומאה החמורה ביותר – טומאת 
מת? • על־ידי הירידה הגדולה ביותר, מגיעים לעילוי הנעלה ביותר • 
דווקא בזמן הגלות, שהוא בגדר ’מחוץ למחנה' במובן הרוחני, אפשר 

להפוך חשוכא לנהורא • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א 
הוא  זו  דשבת  (”גערודער")  ה"רעש"  עיקר 
בקשר  כך)  (כל  ולא  פרה,  דפרשת  לעניין  בקשר 
שמיני  פרשת  שבשבת  והראיה,  שמיני,  לפרשת 
הדבר  רעש מיוחד. וטעם  היה  לא  שעברה  דשנה 
– מכיוון   שקריאת פרשת השבוע היא בכל שבת 
המיוחדות,  הפרשיות  ארבע  כן  שאין  מה  ושבת, 
שקלים זכור פרה והחודש – נקראות בזמן מיוחד 
כחלק  אלו  דפרשיות  הקריאה  [מלבד  בשנה 
ולכן  כולה],  השנה  כל  במשך  השבוע  מפרשת 
ורגע  רגע  שכל  ועד  מיוחד,  ”רעש"  מזה  עושים 
במשך כל השבת כולה (החל מליל שבת, ואפילו 

ערב שבת) נקרא בשם זה – ”שבת פרשת פרה".

ב
 ביאור ההוראה דפרשת פרה – ובהקדים:

כאשר ילד קטן שומע אודות שבת זו – מתעוררת 
אצלו תמיהה גדולה ביותר: איזה עילוי יש בשבת 
פרה?! – אדרבה: ”פרה" היא למטה ממין המדבר, 
יהודי,  של  ממעלתו  למטה  וכמה  כמה  אחת  על 

על  אדם"1,  קרויים  ”אתם  ”אדם",  בשם  שנקרא 
אמרתי  ”אני  שכתוב3  וכמו  לעליון"2,  ”אדמה  שם 
מהו  כן,  ואם  כולכם",  עליון  ובני  אתם  אלוקים 
איפוא העילוי וה"רעש" דשבת זו – ”שבת פרה"?!

מובנת   – הפרשיות  לשאר  בנוגע  בשלמא 
פרשת  זכרון,  של  עניין   – זכור  פרשת  מעלתם: 
שקלים – אף על פי שמדובר בה אודות דבר דומם, 
הרי יש בזה העילוי ד"מטבע של אש"4 (ובפרט על 
פי המובן בפרטי הפירושים בעניין ד"שקל"), ועל 
אחת־כמה־וכמה פרשת החודש – עניין של חידוש; 
שאינה  גם  ומה  פרה,  בפרשת  המעלה  מהי  אבל 

נקראת בשם ”קרבן פרה", כי אם ”פרה" סתם?!
שאין  קטן,  ילד  אודות  מדובר  כאשר  ובפרט 
פרה",  ל"פרשת  שהכוונה  פירושים  לפרש  דרכו 
שיכול  [פירושים  כו'  קרבן  של  עניין  שתוכנה, 

1) יבמות סא, רע"א.
2) ראה עשרה מאמרות מאמר אם כל חי ח"ב פל"ג. של"ה כ, 

ב. שא, ב. ובכ"מ.
3) תהילים פב, ו.

נשא  ט.  תשא  תנחומא  ד.  הלכה  א  פרק  שקלים  ירושלמי   (4
יא. במדבר רבה פי"ב, ג. ועוד. הובא בפירוש רש"י על התורה.

תשא ל, יג.

דבר מלכות

4
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לחשוב ולפרש יהודי מבוגר], ולכן, כאשר אומרים 
לו ששבת זו נקראת ”שבת פרשת פרה", ועל אחת 
כמה וכמה ”שבת פרה" (בהשמטת תיבת פרשת), 

”פרה" סתם – הרי זה אצלו מילתא דתמיהה!
יודעים  כאשר  ביותר  מתחזקת  זו  תמיהה 
שהכוונה בפרה זו אינה לפרה סתם, כי אם ל"פרה 
של  טבע  על  מורה  אדום  גוון  שהרי   – אדומה" 
שכתוב5  מה  דרך  על  וכו',  דמים  רתיחת  גבורות, 
בעשיו ”מן האדום האדום הזה גו' על כן קרא שמו 
אדום", היפך מעלתו של האדם שהנהגתו צריכה  

להיות על פי שכל, באופן של התיישבות דווקא.
ובפרט על פי המבואר בילקוט שמעוני6 (והובא 
בדרושי רבותינו נשיאינו דשבת פרשת פרה) ”פרה 
מובן  שמזה   – וכו'"  בבל  זו  אדומה   .  . מצרים  זו 
הגלות  עניין  כללות  שהרי  שבדבר,  הירידה  גודל 
ד"אדם",  המעלה  היפך  הוא  וכו')  בבל  (מצרים 
ה"עליון"  של  מקומו  שכן,  לעליון",  ”אדמה 

(ואפילו ”בני עליון") אינו בגלות חס ושלום!
ד"שבת  העניין  מהו  ביותר:  תמוה  זה –  פי  ועל 
דשבת  ה"רעש"  עיקר  שזהו  כך,  כדי  ועד  פרה", 
המורה  שם  שמיני,  פרשת  מאשר  יותר  עוד  זו, 
על עילוי מיוחד, כפי שמבין גם ילד קטן שמספר 
מלשון  ו"שמיני"  גדול,  מספר  הוא  ”שמיני" 
בנוגע  הוא  הרעש  עיקר  זה  כל  ולאחרי  ”שומן"7, 

ל"פרה" דווקא?!

ג
מצד  דווקא   – הנותנת  שהיא   – בזה  והביאור   
מעלתה  גדולה  ד"פרה",  שבעניין  הירידה  גודל 

5) תולדות כה, ל.
6) ריש פרשת חוקת.

7) ראה ליקוטי אמרים להרב המגיד סח, ב. אור התורה דרושים 
עמ'  ח"ב  תער"ב  המשך  ואילך.  א'תתיז  עצרתעמ'  לשמיני 

תתקנא.

ביותר:
”פרה אדומה" מורה על עניין של ירידה למטה 
מטה – אפילו ”פרה" סתם, שהיא למטה ממעלת 
בני  מעלת  וכמה  כמה  אחת  (ועל  המדבר  מין 
אדומה"  ”פרה  וכמה  כמה  אחת  ועל  ישראל), 
פי  על  ובפרט  כו'.  ורתיחה  גבורה  של  עניין   –
המבואר במדרש שבזה מרומז עניין הגלות, החל 

מגלות מצרים, שהיא השורש לכל הגלויות8.
”מחוץ  הוא  הפרה  של  מקומה  לזה  ונוסף 
למחנה"9 דווקא, היינו, שכל פרטי עבודתה [כולל – 

שחיטתה, שבשאר הקרבנות אינה חלק מהעבודה, 
שהרי שחיטה כשרה בזר10 - מבלי להכנס לשקלא 
וטריא בנוגע לדין שחיטת הפרה11, אם כשרה על 
ידי זר אם לאו] נעשו בחוץ דווקא – דלא כשאר 
הקרבנות, אפילו ”קדשים קלים", ששחיטתן בכל 
אף  על  אדומה",  ”פרה  ודווקא  בעזרה12,  מקום 
דווקא  בחוץ  נעשית  רחמנא"13 –  קרייה  ש"חטאת 

עניין של ירידה. 
כהן  ”סגן  הוצרך  זה  שלצורך  כך,  כדי  ועד 
גדול" לצאת ”אל מחוץ למחנה" (שהרי ”מצוותה 
עילוי  נפעל  שלא  בלבד  זו  לא  כלומר,  בסגן"14), 
[כפי  למקדש  ותוכנס  שתתעלה  אדומה"  ב"פרה 
ממין  היותם  שלמרות  הקרבנות,  בכל  שמצינו 
שמכניסין  זה  ידי  על  עילוי  בהם  נפעל  החי, 
אותם למקדש כו'], אלא אדרבה, ה"פרה אדומה" 
פעלה ירידה (כביכול) אצל ”סגן כהן גדול", בכך 

8) ראה בראשית רבה פט"ז,ה.
9) חוקת יט, ג.

ה"ו.  פ"ט  מקדש  ביאת  הלכות  רמב"ם  וש"נ.  ב  לא,  ברכות   (10
ועוד. הובא בפירוש רש"י על התורה ויקרא א, ה.

11) ראה יומא מב, א ואילך. וראה פירוש רש"י חוקת שם.
12) תורת כהנים ריש פרשת ויקרא. זבחים נה, א (במשנה).

13) חולין יא, סע"א. עבודה זרה כג, רע"ב. רמב"ם הלכות פרה 
אדומה פ"א ה"ז. הובא בפירוש רש"י נעה"פ שם ט.

14) ספרי ופירוש רש"י על הפסוק חוקת שם, ג.

תמוה ביותר: מהו העניין ד"שבת פרה", ועד כדי כך, שזהו 
עיקר ה"רעש" דשבת זו, עוד יותר מאשר פרשת שמיני, 

שם המורה על עילוי מיוחד?

12

”ביום ההולדת צריך 
לומר חסידות"

לקראת כ"ה אדר – יום הולדת הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא 
ע"ה

יום שמחה פנימית
יום השמונה־עשר לחדש אלול – חי אלול – הוא יום הולדת מורנו הבעש"ט נ"ע, אשר אצל הוד כ"ק 
אבותינו רבותינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע היה יום זה יום הילולא ּפנימית בסוד אתכסיא, ובו ביום 
היו אומרים דברי־אלקים־חיים בהצנע, רק לפני בניהם ביחידות. וגמירא מילתא – על־פי סיּפור מקובל 
מהוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע – אשר בו־ביום – חי אלול – אומר כ"ק רבינו הבעש"ט 

נ"ע דברי תורה ברבים לפני תלמידיו ותלמידי תלמידיו וכל המקושרים אליהם.

(ספר השיחות תש"ח ע' 258)

ביום ההולדת יש לומר חסידות
בכל שנה ביום הולדתו היה אאמו"ר [=מהורש"ב] אומר דברי־אלקים־חיים, אלא שהיה בחשאי, מלבד 
מפני  להתנוסס  ליראך  נס  נתת  מאמר  אמר  דין  בעלמא  האחרון  ההולדת  ביום  קודש.  בשבת  כשאירע 
קושט סלה. כשסיים אמר לי: ביום ההולדת צריך לומר חסידות, ייתן השם יתברך לך מתנה שתאמר 

חסידות ביום הולדת שלך אלא שיהיה בחסד וברחמים – [קיום] הדבר ארך שבע שנים.

(היום יום כ' חשוון – בתרגום)

לנצל את היום להוספה בכול
ליהודי ניתן הכוח לנצל את יום הולדתו – במקום שיחלוף סתם כך, כיום חול, שיעשה אותו ל"יום טוב", 
אין טוב אלא תורה ומצוותיה, על־ידי שינצל את היום ”להעלות זיכרונותיו ולהתבונן בהם והצריכים 
וקיום  הצדקה  נתינת  התפלה,  עבודת  התורה,  בלימוד  יוסיף  זה  וביום  ויתקנם",  ישוב  ותשובה  תיקון 

המצוות בהידור, ונוסף לאלו – לערוך התוועדות של שמחה חסידית, עם בני ביתו או גם חבריו וכו'.
הוריהם  להם  שיסבירו  קטנים,  לקטני  עד  טף,  וגם  ונשים  אנשים  ישראל,  לכל  מופנית  ההצעה   [. .]
שביום ההולדת יש להוסיף חידוש בכל ענייני טוב וקדושה, וההורים גם ידאגו שהילדים יחגגו את יום 
שההחלטות  כדי  חברותיה),  עם   – (וילדה  החברים  עם  יחד  חסידית  שמחה  של  בהתוועדות  ההולדת 

הטובות להוסיף בתורה ומצוות יבואו מתוך שמחה.

(התוועדויות תשמ"ח כרך ב, עמ' 480)

גם לאחר ההסתלקות
ישנה רשימה של כ"ק מו"ח אדמו"ר מכ"ף מר־חשון תש"ה – שבו מלאו שמונים וארבע שנים מיום 
(כידוע  פ"ד  [=פרק]  לקַאּפיטל  השייכות  מסתיימת  זה  וביום  נ"ע,  (מהורש"ב)  אדמו"ר  אביו  הולדת 

במנהגי אמירת תהלים) – על דבר חזיון לילה, שבו אמר לו אביו שיאמרו דרוש על קַאּפיטל פ"ד.

הזמן גרמא
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קשר רב שנים
מכתבים  לרבי  אישון  כתב  השנים  במשך 
להם.  במענה  אגרות  עשרות  וקיבל  רבים, 
שנות  בשלוש  במיוחד  התהדק  הקשר 
ותרבות  לחינוך  המחלקה  כנציג  כהונתו 
”בשנה  בארצות־הברית.  בגולה  תורנית 
שנערכה  בהתוועדות  שם,  לשהותם  הראשונה 
של  הלב  אירוע  לאחר  תשל"ח,  בכסלו 
של  ימינו  יד  גרונר,  הרב  אליו  שלח  הרבי, 
להתוועדות. אותו  שייקח  חסיד  האדמו"ר, 
’ובסיום  משה,  סיפר  הרבי',  מאחורי  ”'ישבתי 
יד  לי  הושיט  הוא  יצא,  כשהרבי  ההתוועדות, 
ושוחח עימי על מטרת שהותי בניו־יורק. באתי 

לכל ההתוועדויות. 
בכל  אחת.  התוועדות  ולו  פספסתי  "לא 
התוועדות ישבתי מאחורי הרבי. לפעמים אחד 
מבניי, שהיה אז נער צעיר, ישב איתי, ולפעמים 
אף  באה  אשתי  פעמים  כמה  בקהל.  ישב  הוא 
היה  ההתוועדויות  בסיום  להתוועדות.  היא 
הרבי נעצר לידי ומחייך. ומאז, בכל ביקור שלי 
להתוועדות,  זה  אם  לרבי,  הגעתי  בניו־יורק 
לברכה.  דולרים  לחלוקת  או  ל'יחידות' 
ב'יחידויות' שלי, שלא היו קצרות, הרבי הרבה 
וההסברה  התקשורת  חשיבות  על  אתי  לדבר 

בעניינים הקשורים בהפצת המעיינות חוצה.
"הרבי גם דיבר איתי על ענייני השעה, ואכן 
כתבתי  וכעורך,  כפרשן  שכתבתי  במאמרים 
הרבי,  של  לדעתו  התואמות  הדעות  את  תמיד 
גם אם אלו לא תאמו לדעתם של ראשי הנהגת 

המפד"ל'".

ההסתכלות ברבי
 עושה הרבה

’יחידות'  לו  הייתה  לארץ  שב  שמשה  לפני 
באב  תשעה  לאחר  זה  הרבי. ”היה  עם  מכרעת 
את  ”סיימתי  משה,  סיפר   ,"(1980) תש"מ 
לי  והוצע  בניו־יורק  הסוכנות  מטעם  שליחותי 
היהודית:  בסוכנות  בכיר  לתפקיד  להתמנות 
ראש המחלקה לחינוך ותרבות תורנית בגולה. 
שם  ’הצופה',  מעיתון  הצעה  קיבלתי  במקביל 
הלבטים  העיתון.  עורך  תפקיד  את  לי  ייעדו 
שנמשכה  וב'יחידות'  מאד,  גדולים  היו 
לבטיי  את  הרבי  בפני  פירטתי  שעתיים 
לי:  ואמר  הדברים  את  חתך  הרבי  הקשים. 
סופרים  בעט  ולמשוך  להמשיך  צריך  ’אתה 
עשיתי".  כך  ואכן  יותר'.  משפיע  אתה  בזה  כי 
העיתון. לעורך  והתמנה  לארץ  שב  משה 
עם  והמיוחד  ההדוק  לקשר  הסיבה  פשר  את 
”קיבלו  המפד"ל  שראשי  בימים  דווקא  הרבי, 
על הראש" ממנו, קשר שעוד הוסיף להתפתח 
לימים  משה  הסביר  השנים,  במשך  ולהעמיק 
הרשימו  הרבי  של  ומבטו  ”אישיותו  כי  באמרו 
הזדמנות  בכל  כך,  משום  מיוחד.  באופן  אותי 
דעתו  את  לשמוע  כדי  ל-770  באתי  אפשרית 

של הרבי ולקבל את עצתו".
כשנשאל מה עושה איש המפד"ל בהתוועדויות 
בפשטות:  משה  השיב  הרבי  של  רבות  כה 
הרבה". עושה  לבדה  הרבי  על  ”ההסתכלות 

[השווה: ’ימי תמימים' כרך ה', שם מוזכר שמו 
13 פעמים; כרך ו' 15 פעמים]
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שהוצרך לצאת ממקומו ולבוא ”אל מחוץ למחנה" 
למחנה,  מחוץ  תהיה  שמחשבתו  באופן  רק  (לא 
אלא  נמצא15,  הוא  שם  כו'  שמחשבתו  ובמקום 

הוצרך לצאת ”אל מחוץ למחנה" בפועל ממש).
לתכלית  באים  זו  גדולה  ירידה  ידי  על  אמנם, 
העילוי – שהרי דוקא על ידי ”פרה אדומה" נפעל 

העילוי דאתהפכא חשוכא לנהורא, ועד שמטהרת 
הטומאה16.  אבות  אבי  שהוא  אף  המת  טומאת 
מטה  למטה  הירידה  ידי  על  שדווקא  כלומר, 
ביותר, עד לפרה אדומה הנעשית מחוץ למחנה – 

באים לתכלית העילוי שאין למעלה ממנו. 
עד  ביותר  מטה  מלמטה  (דילוג  זה  ועניין 
למעלה מעלה ביותר) מודגש גם באופן עבודתה – 
שלמרות שנעשתה מחוץ למחנה, נאמר בה ”והזה 

אל נוכח פני אוהל מועד מדמה"17:
הזאה  של  באופן  היא  הדם  נתינת  כאשר 
דרך  [על  סתם  נתינה  של  באופן  ולא  (”והזה"), 
מה שכתוב18 ”ויקח משה מדמו ויתן על תנוך אזן 
אהרון גו'"] – מודגש בזה עניין של דילוג, מכיוון 

שהדם צריך לדלג ולקפוץ ממקום למקום. 
להיות  שצריך   – העניינים  ברוחניות  הוא  וכן 
בבחינת  שהוא  ממקום  ודילוג  קפיצה  של  עניין 
מטה מטה ביותר, ”מחוץ למחנה", עד למקום הכי 
נעלה – ”אל נוכח פני אוהל מועד", ובזה גופא – 
”פני אוהל מועד" דייקא, הפנמיות ד"אוהל מועד" 

(כמבואר בדרושי רבותינו נשאינו19).

15) ראה כתר שם טוב (קה"ת) הוספות סל"ח. וש"נ. 
16) ראה אגרת הקודש סימן כח.

17) חוקת שם, ד.
18) צו ח, כג.

19) ראה אור התורה חוקת עמ' תתיד. ועוד.

ד
 וההוראה מזה – בנוגע לעבודת האדם בימינו 

אלו:
ביחס  למחנה"  ד"מחוץ  הירידה  שישנה  כשם 
ד"מחוץ  הירידה  ישנה  כן  כמו  המקום,  לעניין 

ומקום  זמן  [שהרי  הזמן  לעניין  ביחס  למחנה" 
במורה  הרמב"ם  שכתב  כמו   – לזה  זה  שייכים 
והאמונה21  הייחוד  בשער  וכמבואר  נבוכים20, 
ממדת  הוא   .  . הזמן  חיות  וכן  המקום  ש"חיות 
מלכותו ית'"] – שזהו כללות העניין דזמן הגלות, 
כאשר  הירידה,  תכלית   – גופא  הגלות  ובזמן 
ומכופל  כפול  לחושך  עד  ארץ"22,  יכסה  ”החושך 

דעקבתא דמשיחא,
הן בארץ ישראל – שגם שם ישנו עניין הגלות, 
צריכים  [שבה  העמידה  בתפלת  שאומרים  וכפי 
להיזהר בתכלית שכל דבר יהיה בתכלית האמת] 
מארצנו",  גלינו  חטאינו  ”ומפני  המועדים:  דימי 
ועל אחת כמה וכמה בחוץ לארץ – מקום הגלות 

כפשוטו.
ועל זה באה ההוראה הנלמדת מ"פרה אדומה":

לא זו בלבד שהירידה דזמן הגלות אינה פועלת 
אלא  יהודי,  של  בעבודתו  ושלום  חס  חלישות 
אדרבה: ירידה זו מביאה לידי עילוי גדול ביותר, 
שדוקא  כך  לנהורא,  חשוכא  אתהפכא  של  באופן 
ירידת  (כללות  למחנה"  ד"מחוץ  הירידה  ידי  על 
פני  נוכח  ”אל   – העילוי  לתכלית  באים  הגלות), 

אוהל מועד".

20) חלק א פרק נב. הקדמה טו לחלק ב. חלק ב פרק יג. פרק ל.
א:  צח,  ברכה  תורה  ליקוטי  גם  וראה  א).  (פב,  ז  פרק   (21

שהמקום והזמן שניהם הם נקראים בחינה אחת.
22) ישעיה ס, ב.

צריך להיות עניין של קפיצה ודילוג ממקום שהוא בבחינת 
מטה מטה ביותר, ”מחוץ למחנה", עד למקום הכי נעלה – 
”אל נוכח פני אוהל מועד", ובזה גופא – ”פני אוהל מועד" 

דייקא
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קריאת  סביב  הוא  זו  בשבת  ה'רעש'  עיקר 
פרה'.  ’שבת  נקראת  שהשבת  עד  פרה,  פרשת 
’פרה' היא ממין החי, שלמטה  ולכאורה תמוה: 
אדומה,  בפרה  שמדובר  ובפרט  המדבר,  ממין 
וכו'  דמים  רתיחת  לגבורות,  רומז  אדום  שצבע 
היפך מעלת האדם שהנהגתו הינה על־פי שכל. 
זאת ועוד: במדרש מבואר שפרה אדומה רומזת 
לגלויות ישראל, ואם כן תמוה ביותר מה העילוי 

ב"שבת פרה"?!
פרה  דווקא  הנותנת!  היא  זה:  על  והמענה 
שהקרבתה  ועד  גדולה  ירידה  בה  שיש  אדומה, 
נעשית ”מחוץ למחנה", היא המביאה לידי עליה 

גדולה ביותר – טהרה מטומאת מת.
מביאה  אדומה  דפרה  שהירידה   – זה  עניין 

שנתינת  בכך  מודגש   – ביותר  גדול  עילוי  לידי 
דם הפרה היא באופן של הזאה ולא נתינה סתם, 

להורות על דילוג וקפיצה מלמטה למעלה.  
ההוראה לימינו: כשם שישנו ”מחוץ למחנה" 
ב'מקום', כך ישנו ”מחוץ למחנה" ב'זמן' – זמן 
דעקבתא  הזמן  זהו  גופא,  הגלות  ובזמן  הגלות, 

דמשיחא. 
ועל זה באה ההוראה מפרה אדומה: הירידה 
רק  לא  הגלות,  דזמן  למחנה"  ”מחוץ  אל 
אלא  היהודי,  בעבודת  חלישות  פועלות  שאינה 
הכי  לעילוי  מגיעים  זו  ירידה  מתוך  אדרבה, 
גדול – ”אתהפכא חשוכא לנהורא", זמן הגאולה 

האמיתית והשלימה.

סיכום

ה
נבוא  פרה  פרשת  מקריאת  אשר  רצון  ...ויהי   
שתוכנה  החודש,  פרשת  לקריאת  ומיד  תיכף 
קשור עם עניין הגאולה – שהרי בפרשת החודש 
עניין  שכללות  ובפרט  פסח,  קרבן  אודות  מדובר 
החידוש  על  מורה  הלבנה,  חידוש  ד"החודש", 
ללבנה23  ומונין  ללבנה  שדומין   – ישראל  דבני 

ו"עתידים להתחדש כמותה"24.
...ובפשטות – שעוד לפני ראש חודש ניסן ישנו 
ישנו  ובמילא  ממש,  בפועל  הגאולה  העניין  כבר 
קרבנות  הקרבת   – ד"שקלים"  העניין  תוכן  גם 
ציבור בראש חודש ניסן מתרומה חדשה25, בבית 

23) סוכה כט, א. בראשית רבה פו, ג. וראה אור התורה בראשית 
(ד, ב ואילך), ובכ"מ.

24) סדר קידוש לבנה, מסנהדרין מב, א.
25) ראה מגילה כט, רע"ב. וש"נ.

ידיך"26,  כוננו  אדנ"י  ”מקדש  השלישי,  המקדש 
שעומד בנוי ומוכן למעלה27, וצריך רק להתגלות 
ולרדת למטה – ולכן יכול לבוא ולהתגלות אפילו 
בפועל   – לנו  תהיה  כן  בלילה28,  ואפילו  בשבת 
במהרה  נגאלין"29,  הן  ”מיד   – ומיד  ותיכף  ממש, 

בימינו ממש.

(קטעים משיחת שבת פרשת שמיני - פרה, ה'תשד"מ; 
'תורת מנחם'  תשד"מ, כרך ב', עמ' 1302-1293 - 
בלתי מוגה)

26) בשלח טו, יז (ובפרש"י שם).
27) פירוש רש"י ותוספות – סוכה מא, סע"א. זוהר חלק א כח, 

א. ועוד.
(תורת  תשד"מ  (שקלים)  פקודי  פרשת  שבת  שיחת  ראה   (28

מנחם התוועדויות תשד"מ חלק ב עמ' 1135 ואילך).
29) רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ה.

 – הבטחתו  קיים  לא  הלה  לפועל  לעזרתם. 
”באתי אליו ולא סייע בעדי".

הרבה  שעושים  אנשים  ”יש  בתגובה:  הרבי 
’רעש' בנושא יהודי ברית המועצות, אך לפועל 

לא עושים...".
***

לרבי:  סקבלו  מרת  כתבה  תנש"א  בשנת 
”אנחנו נוסעים למחנה קיץ ברוסיה, ואני רוצה 
לקחת את הילדים שלי שילמדו קצת על החיים 
הקשים ברוסיה. ילדיי יודעים רוסית, הם למדו 
ב'חדר' והם יכולים ללמד את הילדים ברוסיה 
יכולה  אני  אך  ללמד,  יכולה  לא  אני  יהדות. 
לעזור במטבח ולספר סיפורים חסידיים. האם 

כדאית הנסיעה?".
הרבי השיב:

ילדים  עם  ברחוב  הולכת  יהודיה  כשאשה 
יהודיים חובשי כיפה וציצית זוהי כבר שליחות!

(מרשימותיו של הרה"ת ר' יצחק יהודא רוזן 
שי' לוד, ותודת הרבים נתונה לו בזה).

העיתונאי שהציץ ונפגע, 
ודבק ברבי

לקבל  זכה  ה'צופה',  עורך  ז"ל,  אישון  משה 
מהרבי כמה וכמה איגרות. באחת מהן (’אגרות 
על  הרבי  לו  מודה  סז)  עמ'  כח  כרך  קודש' 
מאמרו שנדפס בשפה הגרמנית (”באשכנזית"): 
שכותב אודות חב"ד. והעיקר שמנצל כשרונותיו 
והרי  וכו'.  שמים  ליראת  התעוררות  של  לענינים 
מעונין  חב"ד  כמה  עד  לפניו  להדגיש  צורך  אין 
בהפצת המעינות חוצה ועד לאופן של ופרצת גו'. 
לכן אביע גודל קורת רוחי שעל ידי מאמריו הנ"ל 
– שבודאי ימשיך בהם כהנה וכהנה – לוקח חלק 
פעיל בזה, שהרי בודאי הדברים מכוונים להשיטה 
ולתורת חב"ד. ויהיה רצון שיעשה כל אחד ואחת 
בקודש  דמעלין  באופן  האמורים  בענינים  מאיתנו 
כאמור  חנוכה,  נרות  מצות  קיום  אופן  כהוראת 

לעיל.
בב' מרחשון תשל"ב (’אגרות־קודש' כרך ז"ך 
עמ' רנ) כותב ומאחל לו הרבי מזל טוב לרגל 

הולדת בתו (שרית תי') אך בחתימה כותב:
כל  בניצול  ולהצלחה  טוב  מזל  ובברכת  בכבוד 
האפשרויות שניתנו לו – בהפצת היהדות האמתית 

(ואמת – שולל פשרות) ושיבשר טוב גם בזה.

הרבי גם יצא מגדרו ”שלא להגיב, או להוסיף 
אין  כי   – במכתבי־עת  בשמי  בהמופיע  דיוק 
לדבר סוף", והבהיר דברים שציטט מר אישון 
(אגרות  עשירים"  מכבד  ”רבי  בענין  בעיתון 

קודש כרך ז"ך עמודים רט־רי).
לבית  ’הצופה  הספר  הופיע  לאחרונה 
ישראל' פרי עטו של העיתונאי מנחם מיכלסון 
נסיעתו  לפני  ”עוד   :(190 (עמ'  מסופר  ושם 
חב"ד.  חסידי  של  חביבם  היה  הוא  לשליחות 
שלו  וההוקרה  חב"ד  עם  המיוחדים  יחסיו 
העולם,  רחבי  בכל  שלהם  היהדות  למפעל 
’הצופה',  וכעורך  כעיתונאי  ביטוי  לידי  שבאו 
עוררו לעיתים מורת רוח בממסד המפד"לי, אך 
משה עמד על דעתו בדבר החשיבות הרבה של 

החסידות ושל שלוחי חב"ד ומפעליהם".
ועוד שם (עמ' 226):

משה,  של  ביותר  המיוחדים  הקשרים  ”אחד 
שהתבסס והעמיק בתקופת השליחות בארצות 
מנחם  רבי  מלובביץ',  הרבי  עם  היה  הברית, 
משפחת  של  שהותה  זמן  שניאורסון.  מנדל 
הפוריות  התקופות  אחת  היה  בניו־יורק  אישון 
לערוך  שהרבה  מלובביץ',  הרבי  של  ביותר 
חסידיות.  (פארבריינגען)  התוועדויות  לערוך 
להרים  נהגו  החסידים  הללו  בהתוועדויות 
לספר  חסידיים,  ניגונים  לשיר  ’לחיים',  כוסית 
סיפורי צדיקים ולשמוע דברי תורה מפי הרבי. 
כי  האמרה  מקובלת  הייתה  החסידים  בקרב 
’התוועדות חסידית יכולה לפעול אף מה שאין 

ביכולתו של המלאך מיכאל לפעול'".
ועוד:

”כמעט מדי שבוע הלך משה להתוועדות של 
של  מעוזריו  ”אחד  אשתו.  חיה  סיפרה  הרבי", 
הביא  והנהג  מכונית,  אלינו  שולח  היה  הרבי 
איסטרן  ב-770  הגדול  המדרש  לבית  אותו 
ברוקלין,  הייטס,  קראון  בשכונת  פארקוויי, 
תמיד  זו  בהזדמנות  ההתוועדויות.  נערכו  שם 
השליחים  מקהילת  חברים  משה  אל  הצטרפו 
לאורך  כי  משה  סיפר  לימים  הישראלית. 
ולו  החמיץ  לא  הוא  השליחות  תקופת   כל 
התוועדות אחת [=הכוונה כנראה למפורסמות] 
של  מאד  רבות  בעשרות  ומדובר  הרבי,  עם 

התוועדויות".

10



9

ה'סוד' שנחשף 
מהיחידות החשאית

מלבד ה'יחידות' שקיים רבה של מוסקבה, הרב יהודה לייב לווין 
– נערכה פגישה חשאית נוספת, הפעם ללא ’מלוויו' של הרב • 
את הפרטים גילה הרבי שנים מאוחר יותר בפני נכדתו של הרב 
ב'יחידות' משלה • ועל העיתונאי משה אישון כחסיד של הרבי

בקיץ תשכ"ח ביקר רבה הראשי של מוסקבה, 
הרב יהודה לייב לוין, בארצות הברית. שלטונות 
רשמיים,  ’פקידים'  לו  הצמידו  המועצות  ברית 
(ס.  לנינגרד  קהילת  של  הרשמי  החזן  ביניהם 
גם  כך  פגישותיו.  בכל  אותו  שליוו  פטרבורג), 
ביום  שהתקיימה  הרבי,  אצל  ה'יחידות'  בעת 
תמוז  דראש־חודש  ב'  קורח,  פרשת  חמישי 
תשכ"ח (בשנים האחרונות שוכתבה על־פי סרט 
עמ'  נג  כרך  מנחם'  ב'תורת  ונדפסה   – הקלטה 
147-157. הרבי ביקש אז מהמזכיר הרב יהודה 
לייב גרונר שי' להקליט את היחידות, כנראה, 

כדי שלא ישתמשו בדבריו שלא כדבעי) 
לוין  הרב  של  לנכדתו  הרבי  גילה  לימים, 
באותם  במחיצתו,  סבה  של  נוספת  יחידות  על 
המפורסמת,  מקודמתה  בשונה  זו,  אך  ימים. 

התקיימה בחשאי.
(כיום  סקאבלו  אלה  מרת  הרב,  של  נכדתו 
מרת  של  בתה  היא  הייטס),  קראון  תושבת 
תשרי  בחודש  הרב.  של  בתו  רוזנשטיין  רבקה 
כתבה  כניסתה  טרם  ליחידות.  נכנסה  תשל"ה 
לרבי מכתב ארוך בו פרטה את קורות חייה. עם 
כניסתה הורה לה הרבי לשבת, אך היא סירבה 

וביקשה את ברכתו של הרבי.
לחב"ד,  הגיעה  איך  שתספר  הרבי,  לבקשת 

השיבה: ”במקרה".
פרטית.  בהשגחה  הכול  מקרה,  ”אין  הרבי: 
בידו  הצביע  (הרבי  פה  ישב  שלך  סבא  כאשר 

הק' על הכיסא) הוא ביקש (ברכה) על הילדים 
והנה   – לפה  שתבואי  רצה  הוא  שלו.  והנכדים 

גם את כאן.
לך  לספר  רוצה  אני  זמן,  לך  יש  ”אם  הרבי: 

על הסבא שלך".
כאן  היה  שלי  שסבא  יודעת  ”אני  א:  הגב' 

(ביחידות), קראתי על כך בעיתון".
הרבי: ”מה שקראת בעיתון זה לא מה שאני 
רוצה לספר לך. אינני יודע אם זה מעניין אותך, 
אבל בנוסף לביקור המפורסם הוא הגיע לכאן 
פעם נוספת, באופן חשאי (אחד הבחורים הביא 
אותו) ואז שוחחנו גם על מה שהיה בעבר, על 
ולו  לי  יקרה  שהייתה  דנייפרופטרובסק  העיר 

ועל אנשי העיר".
אליהו  הרב   – אביו  את  זוכר  ”אני  הרבי: 

שמואל לוין – הם גרו לא רחוק מביתנו".

"זוהי כבר שליחות"
הרבי: ”אבקש את סליחתך שעוד לא הספקתי 
שלחו  הרבה  כי  שכתבת,  המכתב  את  לקרוא 

מכתבים. אבל תספרי לי מה כתבת".
גב' א: ”ביקשתי ברכה לשידוך".

הרבי (בחיוך): ”בשעה טובה ומוצלחת".
גב' א. סיפרה לרבי על מישהו שהיה מבקר 
את  ישלח  היום  שבבוא  לו  ואמר  סבה,  אצל 
יעמוד  והוא  הברית  לארצות  שלו  הנכדים 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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נתינת הכוח לגאולה – 
מהטהרה שלפניה

כדי לבוא לגאולה בפועל צריך בהכנה של טהרה
כיוון שפרשת החודש הוא מולד הלבנה, ”אתחלתא דגאולה" – צריך להיות לזה הקדמת הטהרה, כפי 
שנדרש לענין הגאולה, כמו שכתוב ”וזרקתי עליכם מים טהורים גו'", ואמרו רז"ל ”טהרה מביאה לידי . 
הגאולה  בפועל  ואילו  ובכוח,  בהתחלה  רק  הגאולה  היתה  ניסן  חודש  בראש  אמנם,  כו'".  הנביא  אליהו   .

התחילה בט"ו בניסן, ”דקיימא סיהרא באשלמותא", ושלימות ותכלית הגאולה – בשעת מתן־תורה.
וכשם שבשביל הגאולה בפועל צריך להיות טהרה בפועל, ”וזרקתי עליכם מים טהורים" – כך גם בשביל 
הגאולה בכוח צריך להיות טהרה בכוח. קריאת התורה היא נתינת־כוח, כידוע, ולכן מקדימין וקורין בפרשת 

פרה, שעניינה טהרה בכוח, ולאחרי זה פרשת החודש וראש חודש, שעניינם גאולה בכוח.
וזהו הסדר של טהרה וגאולה: פרשת פרה – טהרה בכוח, פרשת החודש וראש חודש ניסן – גאולה בכוח, 
שני בניסן – טהרה בפועל, ט"ו בניסן עד מתן־תורה – גאולה בפועל. ההוראה שיש לקחת מהאמור: כיוון 
שלבוא לידי טהרה אמיתית לתכליתה יהיה אפשר רק בביאת המשיח דווקא, שאז יקויים ”ואת רוח הטומאה 

אעביר מן הארץ",
– שהרי בביאת המשיח יהיה עדיין ”רוח הטומאה", כהלשון ברמב"ם שמשיח ”יכוף כל ישראל" שילמדו 
תורה ויקיימו מצוות, וכיוון שנקט הלשון "יכוף", הרי זו ראיה, שלא הכול יעשו כן מרצונם הטוב, כיוון 
שעדיין יהיה אז ”רוח הטומאה", ועבודתו של משיח תהיה להעביר את רוח הטומאה מן הארץ – יכולים 

לחשוב שעתה אין צורך לעשות דבר, ולהסתמך לגמרי על משיח.
על כך היא ההוראה מקריאת פרשת פרה: כדי לבוא לידי טהרה וגאולה בפועל ובשלימות – יש צורך 
הטומאה",  אבות  ”אבי  מפני  עצמו  את  לטהר  האפשרי,  ככל  הטהרה  בעניין  לעסוק  יש  בהכנה.  תחילה 
אדומה,  לפרה  רחמנא"  קריא  ו"חטאת  חטאת",  הקריב  כאילו  חטאת  בתורת  העוסק  ”כל  רז"ל  כמאמר 
משיח  בביאת  בפועל,  והגאולה  הטהרה  את  יביא  זה  ודבר  הטומאה,  ותולדות  מאבות  נפטרים  וממילא 

צדקנו במהרה בימינו אמן.
(תורת מנחם (ה'תשט"ז) כרך טז עמ' 182)

לעתיד יעשה אהרן את הפרה
הטעם שעשיית הפרה היתה על־ידי אלעזר בן אהרן, מצוותה בסגן, הוא, מפני שיש סיבה המעכבת את 

עשיית הפרה על־ידי אהרן, שאין קטגור נעשה סנגור כו'.
אמנם לעתיד לבוא, שאז יושלם לגמרי התיקון על חטא העגל, כמו שכתוב ”את רוח הטומאה אעביר מן 
הארץ", לא שייך טעם זה, ובמילא, בודאי יעשה אהרן את הפרה, שהרי כהן גדול ”כל עת שירצה להקריב 
על  ושלום,  חס  יוותר  לא  שאהרן   – למקרא  חמש  בן  גם  שמבין  כפי   – ופשיטא  שירצה",  מה  כל  מקריב 
העבודה בעשיית הפרה, שכן למרות ענוותנותו כו', ירצה שעבודת הפרה תהיה בתכלית השלימות על־ידי 

עבודתו באופן ש"לא שינה" (באופן נעלה יותר מהעדר השינוי בעבודת שאר הכהנים).
(התוועדויות ה'תשמ"ז כרך ב' עמ' 671-2)

משיח וגאולה


