
ב"הב"ה

תובנות לחיים
פרשת כי תבא

איך הסתבך לוח השנה?
השנה הבאה עלינו לטובה – שנת תשפ"ב 
– תהיה שנה מעוברת. כיצד שנה יכולה 
להתעבר, מדוע עושים זאת, ומה זה אומר 
עלינו היהודים?

מסע בין גרמי השמיים והשלכותיו על לוח 
השנה והנפש היהודית.

חוברת למרצה



Published and Copyright 2021 by

Shluchim Office International

816 Eastern Parkway, Brooklyn, NY 11213

718.221.0500

5781 - 2021

 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע”נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי”ד הולצברג
שלוחי הרבי במומבאי, הודו

jewishinsights@shluchim.org :לתרומות והקדשות, צרו קשר



תוכן השיעור:
א. לוח השנה היהודי...........................................................................................................................5 

מה מיוחד בלוח השנה היהודי? לפני שבני ישראל יצאו ממצרים, ה' ציווה את משה על מצוות 

1(. כפי  )מקור  יקבעו לפי מסלול הירח  והורה שהחדשים  )לוח השנה היהודי(,  קידוש החודש 

שקראנו ברמב"ם, חודש הירח אורך 29 ימים וחצי )מקור 2(, כתוצאה מכך, שנה בת 12 חודשים 

 .)3 )מקור  האביב  בעונת  הפסח  חג  את  לחגוג  התורה  עלינו  מצווה  לאידך  ימים.   354 אורכת 

הרמב"ם מסביר שעל מנת לאזן בין שנת הירח שהיא 354 ימים לשנת השמש שהיא 365 ימים, 

ועל מנת לשמור את חג הפסח באביב, מעברים את השנה בכל שנתיים או שלש ומוסיפים בה 

חודש. )מקור 4(,

בקטע הראשון של השיחה הרבי מסכם את הפרטים הללו.

ב. הירח והשמש - המשמעות העמוקה............................................................................................1ֿ

בשיחה עורך הרבי השוואות בין השמש והירח אל האדם. כדוגמת הירח – בכל אדם ישנם דברים 

משתנים בהם יש עליות וירידות, וכמו השמש – ישנם באדם דברים שהם קבועים ולא משתנים. 

הדבר נכון הן בחיים הרגילים והן בעבודת ה'.

ג. השנה המעוברת של הנשמה.........................................................................................................13

ידי  על  הירח,  לפי  שנקבעות  השנים  בשל  שנוצר  החיסרון  את  מאזנים  מעוברת,  שבשנה  כמו 

)דוגמת  חיסרון  בעצמו  מזהה  כשאדם   – ה'  בעבודת  גם  כך  נוספים,  יום  שלושים  של  הוספה 

הירח(, עליו להוסיף ולהתחזק עוד יותר באותו נושא, כדי לאזן את החיסרון ולהוסיף עליו. זו 

מהות התשובה.

ד. המעלה שבהתחדשות - קטע אופציונלי.......................................................................................14

במכתב כללי שנכתב בפתחה של שנה מעוברת, מתמקד הרבי בהבדל האמור בין השמש והירח, 

ומסביר )בשונה מהשיחה להלן(, שיציבות השמש והשינויים וההתחדשות של הירח מסמלים 

צדדים שונים בעבודת ה'. העבודה היום-יומית ללא שינויים היא דוגמת השמש, ואילו החגים 

והתעוררות  התלהבות  המעוררים  מיוחדים,  בימים  רק  מקיימים  אותן  המיוחדות  והמצוות 

מחודשת הם דוגמת הירח. )מקור 5(.



5 4

פתיחה
"מעוברת".  שנה  תהיה  זו  עברית  שנה  תשפ"ב.  שנת   – החדשה  השנה  לקראת  עומדים  אנו 

המשמעות היא, שמוסיפים לה חודש אחד – וכך, במקום חודש אדר אחד יהיו בה שני חודשי 

אדר.

מדוע אנו עושים את זה? מדוע היהודים תמיד חייבים לסבך את העניינים?

שנה מעוברת היא מושג שקיים גם בתרבויות אחרות. המניע לעיבור השנה הוא ההבדלים בין 

גרמי השמים – השמש והירח.

הלוח הגרגוריאני בו משתמשים ברוב העולם, מבוסס על מהלך השמש בלבד. הלוח המוסלמי, 

בו משתמשים באסלאם, מבוסס על מהלך הירח בלבד. בשני הלוחות הללו לא זקוקים לשנים 

מעוברות.

לעומתם, הלוח היהודי )כמו גם הלוח הסיני העתיק(, מבוסס על השמש ועל הירח, ולכן מדי 

כמה שנים יש לעבר את השנה ולהוסיף חודש נוסף. לוח זה מאזן בין השמש והירח.

רקע אסטרולוגי ללוח היהודי, עם השלכה קבלית לנפש האדם.
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קביעות החודש – הלוח הירחי

מקור 1  ספר שמות, פרק י"ב, פסוקים א-ב
החודש,  קידוש  מצוות   – הראשונה  המצווה  את  ישראל  לבני  העניק  הקב"ה  מצרים,  יציאת  לפני 
שמשליכה על קביעות לוח השנה היהודי. הקב"ה הסביר למשה רבינו מהו חודש, וכיצד יש לקבוע 

את ראש החודש. 

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר׃ ה ְוֶאל־ַאֲהרֹן בְּ אֶמר ה' ֶאל־מֹשֶׁ ַויֹּ

ָנה׃ י ַהשָּׁ ים ִראׁשוֹן הּוא ָלֶכם ְלחְדשֵׁ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדשִׁ ַהחֶֹדׁש ַהזֶּ

    רש"י
ׁש ִיְהֶיה ְלָך רֹאׁש  ֵרַח ִמְתַחדֵּ ַהיָּ שֶׁ ּה ְוָאַמר לוֹ כְּ ִחּדּושָׁ ה: ֶהְרָאהּו ְלָבָנה בְּ ַהחֶֹדׁש ַהזֶּ

חֶֹדׁש )מכילתא(.

ְראּוָיה  ְוִתְהֶיה  ָרֶאה  תֵּ עּור  שִׁ ֵאיזוֹ  בְּ ָבָנה,  ַהלְּ מוַֹלד  ַעל  ה  מֹשֶׁ ה  ִנְתַקשָּׁ ה:  ַהזֶּ
ׁש )שם(. ֶזה ְרֵאה ְוַקדֵּ ָרִקיַע ְוָאַמר לוֹ כָּ ָבָנה בָּ ע ֶאת ַהלְּ ֶאְצבַּ ׁש, ְוֶהְרָאה לוֹ בְּ ְלַקדֵּ

מה הפירוש "כשהירח מתחדש"? או במילים אחרות, מהו מולד הלבנה? 

לירח אין אור משלו. אור הירח שאנו רואים הוא רק השתקפות השמש. בזמן שהירח עומד בדיוק 
מתחת לשמש, השמש מאירה רק את הצד העליון של הירח – והירח "נעלם". בזווית זו אי אפשר 

לראות את השתקפות אור השמש. 

מכיוון שההילוך היומי של השמש שונה מההילוך היומי של הירח, נוצר בכל יום  מרווח בין מיקום 
השמש והירח. כשהשמש והירח אינם עומדים באותו מקום, יכולים לראות השתקפות מסוימת. ככל 
שהמרווח גדל יותר, כך יכולים לראות השתקפות גדולה יותר, וכן הלאה, עד שמגיע אמצע החודש, 
בו מיקומם של השמש והירח הוא בקצוות הפוכים, ואז רואים ירח מלא, כי השמש מאירה את חלק 
הירח שאותו אנו יכולים לראות. בימים שלאחר מכן, המרווח מתחיל להתקטן, והירח נראה פחות 

ופחות, עד שהשמש והירח עומדים שוב באותה נקודה, והירח "נעלם".

מערכות  של  מלא  סיבוב  החודש.  ראש  יחול  אז  מתחדש  שכשהירח   – רבינו  למשה  אמר  הקב"ה 
היא  חודש  המילה  )באנגלית  חודש.  נקרא  שוב,  ולהסתתר  להתגלות  לירח  שגורם  והירח  השמש 

מלשון Month – "מון" – ירח.(

משה רבינו התקשה להבין כיצד זה עובד בדיוק, עד שה' הראה לו ירח מאש, ואמר לו, שכשהירח 
ייראה כך – אז יהיה תחילת חודש.

א. לוח השנה היהודי
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כמה זמן אורך סיבוב מלא של הירח? 29 ימים, 12 שעות ו-44 דקות. מכיוון שאי אפשר לחלק את 
החודשים לחצאי ימים, שעות ודקות, נקבע שחודש אחד יהיה בן 29 יום והשני יהיה בן שלושים יום 

וכן הלאה, וכך יאוזנו החודשים.

כאשר החודשים מחולקים בצורה הזו, בשנה בת 12 חודשים, יהיו 354 ימים.

מקור 2  משנה תורה, הלכות קידוש החודש, פרק א' הלכה ג'
חוֹת אוֹ יוֵֹתר ְמַעט.  ֵני ָיִמים אוֹ פָּ מוֹ שְׁ ָכל חֶֹדׁש, ְוֵאיָנּה ִנְרֵאית כְּ ֶרת בְּ ָבָנה ִנְסתֶּ ַהלְּ
ק  ְדבַּ תִּ סוֹף ַהחֶֹדׁש, ּוְכמוֹ יוֹם ֶאָחד ַאַחר שֶׁ ֶמׁש בְּ שֶּׁ ק בַּ ְדבַּ תִּ מוֹ יוֹם ֶאָחד קֶֹדם שֶׁ כְּ
הּוא  ָרה,  ְסתְּ נִּ שֶׁ ַאַחר  ֲעָרב  מַּ בַּ ָרֶאה  תֵּ שֶׁ ִיל  ּוַבלַּ ֶעֶרב.  בָּ ֲעָרב  מַּ בַּ ְוֵתָרֶאה  ֶמׁש  שֶּׁ בַּ

ָעה ְוֶעשְִׂרים יוֹם.  שְׁ ת ַהחֶֹדׁש, ּומוִֹנין ֵמאוֹתוֹ ַהּיוֹם תִּ ִחלַּ תְּ

הלוח השמשי:

את  שיוצר  זה  מהלך  וקיץ.  אביב  חורף,  סתיו,  השנה:  עונות  ארבע  את  יוצר  השנתי  השמש  מהלך 
העונות לוקח 365 ימים. יוצרי הלוח השמשי החליטו שהשנה תקבע לפי סיבוב השמש, והיא תהיה 
בת 365 ימים. את הימים האלו חילקו ל-12 חודשים, וכך יצא שבכל חודש יהיו 29, 30 או 31 יום. 

לתחילת החודש וסופו אין משמעות, והוא נקבע באופן שרירותי כדי להקל על חישוב השנה. 

המעלות והחסרונות בלוח השמשי והירחי:

הלוח השמשי – הגרגוריאני – מתחשב במהלך השמש.  ארבע עונות השנה תמיד מסודרות ולחודשים 
אין שום משמעות. 

הלוח הירחי – לפיו מתנהגים המוסלמים, מתנהל רק לפי הירח. בלוח זה החודשים מחושבים לפי 
'מולד' הירח, כמונו, ולאחר 12 חודשים שהם 354 ימים מסתיימת השנה. אך מכיוון שעונות השנה 
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נוצרות ממהלך השמש שאורך 365 ימים, הפער בין השנים יהיה 11 יום. בכל שנה הפער הולך וגדל, 
עד שלאחר עשר שנים למשל, הפער הוא 110 יום. דבר זה גורם לכך שהחגים יחולו בעונה אחרת. 

באם גם אנו היינו נוהגים כך, החגים שלנו היו יוצאים פעם בקיץ ופעם בחורף, כפי שאכן קורה בחגים 
המוסלמים. חג הרמדאן למשל, חל בעונות שונות בשנה.

הלוח היהודי

עם ישראל נצטווה לחשב את החודשים לפי הילוך הירח )כפי שקראנו קודם(, אך יחד עם זה, התורה 
ציוותה שחג הפסח יחול באביב. 

מקור 3  ספר שמות, פרק ל"ד, פסוק י"ח
יִתָך ְלמוֵֹעד חֶֹדׁש  ר ִצוִּ אַכל ַמּצוֹת ֲאשֶׁ ְבַעת ָיִמים תֹּ מֹר, שִׁ שְׁ ּצוֹת תִּ ֶאת־ַחג ַהמַּ

ְצָרִים׃ חֶֹדׁש ָהָאִביב ָיָצאָת ִממִּ י בְּ ָהָאִביב, כִּ

מחד, עלינו לחשב את החודשים לפי 'מולד' הירח, שבחישוב של 12 חודשים יוצא 354 ימים בשנה. 
מאידך, עלינו לחגוג את חג הפסח באביב, דבר שיסתדר רק אם נחשב את השנה לפי הילוך השמש 

שלוקח 365 ימים.

אז מה עושים? מה אתם הייתם מציעים?

הפתרון: שנה מעוברת

בכל שנתיים או שלוש )כאשר מצטברים שלושים יום בקירוב בפער שבין שנת הירח ושנת השמש(, 
מוסיפים חודש נוסף. שלושים הימים שנוספים לאותה שנה מאזנים בין הלוח העברי שנקבע לפי 

הילוך הירח, ובין התקופות והעונות שנקבעות לפי הילוך השמש. 

בצורה כזו מאזנים בין הדרישות. מצד אחד, החודשים נקבעים לפי מהלך הירח, ומצד שני מוודאים 
שהחגים יחולו בתקופות הנכונות.

לשנה זו קוראים שנה מעוברת. )באישה מעוברת טמון תוספת – התינוק, כך גם בשנה מעוברת – 
טמונה הוספה של חודש.(
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מקור 4  משנה תורה, הלכות קידוש החודש, פרק א' הלכות א-ב
ָחְדׁשוֹ"  ֱאַמר )במדבר כח יד( "עַלת חֶֹדׁש בְּ נֶּ ָבָנה שֶׁ י ַהלְּ ָנה ֵהם ָחְדשֵׁ י ַהשָּׁ ָחְדשֵׁ
ְך ָאְמרּו ֲחָכִמים ֶהְרָאה  ים". כָּ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדשִׁ ְוֶנֱאַמר )שמות יב ב( "ַהחֶֹדׁש ַהזֶּ
ֶזה ְרֵאה  מּות ְלָבָנה ְוָאַמר לוֹ כָּ בּוָאה דְּ ַמְרֵאה ַהנְּ ה בְּ רּוְך הּוא ְלמשֶׁ דוֹׁש בָּ לוֹ ַהקָּ
מוֹר  ֱאַמר )דברים טז א( "שָׁ נֶּ ה שֶׁ ֵני ַהַחמָּ ִבין ֵהם שְׁ ָאנּו ְמַחשְּׁ ִנים שֶׁ ׁש. ְוַהשָּׁ ְוַקדֵּ

ֶאת חֶֹדׁש ָהָאִביב":

ְלִפיָכְך  יוֹם.  ָעשָׂר  ֵמַאַחד  ָקרוֹב  ָבָנה  ַהלְּ ַנת  שְׁ ַעל  ה  ַהַחמָּ ַנת  שְׁ ְיֵתָרה  ה  ְוַכמָּ
חוֹת ְמַעט אוֹ יוֵֹתר ְמַעט  ים יוֹם אוֹ פָּ לֹשִׁ מוֹ שְׁ את כְּ ץ ִמן ַהּתוֶֹסֶפת ַהזֹּ ְתַקבֵּ יִּ שֶׁ כְּ
ָנה  ְקֵראת שָׁ ה ָעשָׂר חֶֹדׁש ְוִהיא ַהנִּ לֹשָׁ ָנה שְׁ מוִֹסיִפין חֶֹדׁש ֶאָחד ְועוִֹשׂין אוָֹתּה ַהשָּׁ
ֱאַמר  נֶּ ָיִמים שֶׁ ְוָכְך  ְוָכְך  חֶֹדׁש  ָעשָׂר  ֵנים  ָנה שְׁ ַהשָּׁ ִלְהיוֹת  ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ֶרת. שֶׁ ְמֵעבֶּ
ה מוֶֹנה ָיִמים: ָנה ְוֵאין ַאתָּ ה מוֶֹנה ְלשָׁ ים ַאתָּ ָנה". ֳחָדשִׁ י ַהשָּׁ )שמות יב ב( "ְלָחְדשֵׁ

)יש לציין, שישנם לוחות נוספים, כמו הלוח הסיני ואחרים, שמאזנים בין הילוך השמש והירח, וגם 
שם מוסיפים חודש מדי כמה שנים או מספר ימים מדי שנה(.

<< הרבי 
ויובן זה מתוכן ענין שנת העיבור כפשוטו1 – שעל ידה משתווה החילוק שבין שנת 
הלבנה לשנת החמה, ש"יתירה שנת החמה על שנת הלבנה קרוב מאחד עשר יום"2:

"ישראל מונין ללבנה"3 – "המאור הקטן"4, כי, גם בני ישראל הם במעמד ומצב של 
קטנות – "אתם המעט מכל העמים"5, "יעקב הקטן שמואל הקטן דוד הקטן"6, ולכן 
הסדר הוא ש"קטן מונה לקטן"7, שזהו מנין חדשי השנה, שהם חדשי הלבנה, החל 

מחודש ניסן, עליו נאמר8 "החודש הזה לכם ראש חדשים".

אמנם, ישנו גם הציווי "שמור את חודש האביב"9, "כדי שיהי' פסח בזמן האביב"10]ועל 
דרך זה בנוגע לשאר המועדים, שחג השבועות צריך להיות בזמן הקציר והביכורים, 
וחג הסוכות בזמן האסיף, אלא שהציווי "שמור גו'" נאמר בנוגע לחג הפסח דוקא[, 

והרי זמן האביב ]ועל דרך זה זמן הקציר וזמן האסיף[ תלוי במהלך השמש.

ג' שנים: "כשיתקבץ  – להוסיף עוד חודש אחת לב' או  ועל זה נותנת התורה עצה 
מן התוספת הזאת )י"א יום שיתירה שנת החמה על שנת הלבנה( כמו שלושים יום 
או פחות מעט או יותר מעט, מוסיפין חודש אחד ועושין אותה השנה שלשה עשר 
חודש, והיא הנקראת שנה מעוברת"11, "ואין מוסיפין לעולם אלא אדר .. ולולי הוספת 

1( ראה גם תו"מ חל"ג ע' 70. וש"נ. 
2( רמב"ם הל' קידוה"ח פ"א ה"ב.

3( סוכה כט, א. 
4( בראשית א, טז. 

5( ואתחנן ז, ז. 

6( ראה חולין ס, ב. 
7( ב"ר פ"ו, ג. וראה חדא"ג מהרש"א לסוכה שם. 

8( בא יב, ב. 
9( פ' ראה טז, א ובפרש"י. 

10( רמב"ם שם פ"ד ה"ב.
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החודש הזה, הפסח בא פעמים בימות החמה ופעמים בימות הגשמים"12)ולדעת כמה 
מוני המצוות – מצות עשה לעבר השנים כדי שיהי' חג הפסח בחודש האביב13(.

...ונמצא, שענינה של שנת העיבור, שנקראת שנה תמימה, הוא – שעל ידי הוספת 
חודש העיבור נשלם החסרון של שנת הלבנה לגבי שנת החמה.

ועוד פרט בזה – שלא זו בלבד שנשלם החסרון שנחסר בעבר, אלא עוד זאת, שעל ידי 
זה ניתוסף מספר ימים בתור "מקדמה" על העתיד, לשנה הבאה.

11( רמב"ם הל' קידוה"ח פ"א ה"ב.
12( שם ה"א. 

13( ראה רמב"ן ובה"ג – הובאו במכתב י"א ניסן שנה זו בהערה )אג"ק 
חכ"ג ס"ע שס ואילך(.
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<< הרבי 
היהודים נמשלו לירח 

ומזה למדים הוראה בעבודת האדם:

שינויים,  יש  בלבנה  ואילו  שינויים,  אין  שבחמה   – הוא  ללבנה  חמה  שבין  החילוק 
שלפעמים הולכת ומתמעטת ולפעמים הולכת ומתמלאת.

מכל  המעט  ש"אתם  לכך  נוסף   – ללבנה  שנמשלו  ישראל  לבני  בנוגע  זה  דרך  ועל 
בכל  שהי'  כפי  העולם,  אומות  של  הכמות  ריבוי  לגבי  בכמות  מעט  העמים", 
הדורות, כולל גם בימי שלמה כאשר בני ישראל היו במעמד ומצב ד"קיימא סיהרא 
באשלמותא"14, ומכל הארצות באו והביאו מתנות כו'15, הרי גם אז, כשהסתכלו בעיני 
בשר על הכמות בלבד, ראו שבני ישראל הם מתי מספר לגבי ה"רוב עם" שמחוץ 
לבני ישראל – שיש בהם שינויים של עליות וירידות, כפי שרואים בדברי ימי ישראל 

במשך כל הדורות.

ישראל דומים לירח, ראשית, משום שהם תמיד היו המעט מכל העמים, ושנית, במצבם תמיד ישנן 
עליות וירידות.

כל אדם חוֶֹוה שינויים 

ויש אצלו עניינים  זה בכל אדם, שיש אצלו עניינים שאין בהם שינויים,  ועל דרך 
שהם באופן של עליות וירידות, ולדוגמא: בנוגע לג' הדברים שבהם משתווה אדם 
לבהמה, כמו אכילה ושתי'16– אין שינויים בין קטנותו נערותו וזקנותו, שהרי מהרגע 
הראשון שנולד ועד לרגע האחרון במשך כל ימי חייו זקוק הוא לאכילה ושתי' ]אמנם 
יש ביכולתו להתענות למשך זמן מסוים, אבל זהו באופן שמכריח וכופה את עצמו 
לעשות היפך טבעו כו'[; ואילו בנוגע לכוחותיו הפנימיים, כמו כח השכל – הרי "עיר 
פרא אדם יולד"17, ואחר כך כשהולך וגדל אזי מתפתח כח שכלו והבנתו עד לימי 
הזקנה, ובימי הזקנה גופא יש חילוקים בין זקני תלמידי חכמים לזקני עמי הארץ 

כו'18, והיינו, שיש בזה שינויים, עליות וירידות.

הדברים הקבועים הם דוגמת אוכל ושתיה, והדברים המשתנים הם דוגמת האפשרות ללמוד ולהבין.

14( זח"א קנ, רע"א. רכג, א-ב. רכה, סע"ב. ועוד. וראה גם שמו"ר פט"ו, כו. 
15( ראה מלכים-א ה ואילך. שם יו"ד. 

16( ראה חגיגה טז, א. 17. איוב יא, יב. 

17( איוב יא, יב. 

ב. הירח והשמש – המשמעות העמוקה
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18( ראה משנה סוף קנים. 
19( פי"ד. פי"ח-ט. 

20( קהלת ז, כ. 

21( יומא פו, א. וראה רמב"ם הל' דעות ספ"ה. 
22( דמאי רפ"ד. 

23( משפטים כג, ז.

משתנים בעבודת ה׳

)חמה( לעניינים שיש בהם  עניינים שאין בהם שינויים  בין  יש חילוק  זה  ועל דרך 
שינויים )לבנה( – בעבודת השם:

אודות  מדובר  כאשר  ולדוגמא:  אותו,  שמזעזעים  עניינים  ישנם  ישראל  איש  אצל 
ציווי מפורש בשולחן-ערוך ועל אחת כמה וכמה בתורה-שבכתב – הרי בוודאי לא 
שייך בזה שינויים; אבל כאשר מדובר אודות ענין שהוא רק מדרבנן, דקדוק קל של 
דברי סופרים – אזי יתכן שבמקום שמכירים אותו הרי הוא מקפיד ונזהר בזה, מה 
שאין כן בהיותו בדרך, במרחקים, במקום שאין מכירים אותו, אזי עלול לוותר ולא 
להקפיד על חלב ישראל ופת ישראל. – הוא יודע אמנם שאצל הקב"ה אין שינויים, 
שנמצא בשווה בביתו ובדרך כו', אבל אף על פי כן, אצלו יש שינויים, עליות וירידות.

וענין זה הוא בב' הקצוות: גם קל שבקלים, שכל הענינים אצלו הם באופן של עליות 
וירידות – הנה כאשר בא לעניין שנוגע לנקודת היהדות, אזי מוסר נפשו על קדושת 
ולא  טוב  יעשה  אשר  בארץ  צדיק  "אין   – גיסא  ולאידך  בתניא19(;  )כמבואר  השם 
יחטא"20, אמנם לא בעניין המפורש בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, אבל בעניין של 
הידור מצוה בלבד – אם רק אין בזה חילול השם, כדברי רב: "היכי דמי חילול השם 
.. כגון אנא אי שקילנא בשרא מטבחא ולא יהבינא דמי לאלתר"21, אבל במקום שאין 

מכירים אותו, ובמילא לא יהי' בזיון וזלזול התורה, יכול לוותר על זה.

גם בעבודת ה' קיימים הקצוות הללו. ישנן מצוות או עבירות הקבועות בנפש, עליהן האדם לעולם 
לא יעבור. אך ישנם מנהגים או מצוות, שבמצבים שונים עלול הוא להתייחס אליהם בצורה שונה.

ולהוסיף, שגם בנגלה דתורה רואים שיש ענין של שינויים:

יכולים  ולכן  אינו משקר בשבת",  בירושלמי ש"עם הארץ  ומבואר  איתא במשנה22 
לסמוך על דבריו בנוגע לדמאי כו'. ולכאורה אינו מובן – דממה-נפשך: כיון שאסור 
לומר דבר שקר, כציווי התורה "מדבר שקר תרחק"23, מהו החילוק בין יום השבת 
לימות החול; ואם ביום חול ביכלתו לומר דבר שקר למרות האיסור שבדבר )שאינו 

שייך אליו...( – מדוע בשבת אינו משקר?!

אך העניין הוא – שביום השבת מתעלה העולם כולו, ולכן מתעלה גם הוא, ועילוי זה 
מתבטא בכך שמתיירא לומר דבר שקר, מה שאין כן בימות החול כו'.

יום: בשעת התפלה  עניינים בכללות העבודה בכל  יש שינויים בכמה  זה  ועל דרך 
ליהודי;  כראוי  שבת,  בבחינת  נעלה,  ומצב  במעמד  נמצא  הוא  הרי  התורה  ולימוד 
אבל לאחרי התפלה, בצאתו לרחוב לעסוק בעניני פרנסה, שאז צריך להתמודד עם 
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ולשמור על כל פרטי הדקדוקים  יכול להזהר  – איך  ה"תחרות" שמתנהלת מסביב 
שנתבארו בשלחן ערוך חושן-משפט בנוגע לדיני השגת גבול, או בנוגע לאבק לשון 

הרע וכיוצא בזה, בה בשעה שצריך לדאוג לפרנסתו ופרנסת בני ביתו?!..

רעיון התנודתיות בעבודת ה' כבר מופיע במשנה: עם הארץ אינו משקר בשבת. מדוע רק בשבת? מה 
עם יום חול? אווירת השבת הקדושה משפיעה על האדם שלא לשקר. לעומת זאת, בשוק או בעת 

מסחר האווירה אחרת, והיא משפיעה על האדם בצורה שונה.
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<< הרבי 
חודש העיבור – תשובה 

ועל זה באה ההוראה משנת העיבור – שכדי להשלים את החיסרון של שנת הלבנה 
מילוי  רק  לא  נעשה  זה  ידי  שעל  העיבור,  חודש  להוסיף  צריך  החמה,  שנת  לגבי 

החיסרון, אלא גם הוספה יתירה עבור העתיד:

כאשר יש מצב של שינויים, מיעוט וירידה, שזהו ענין של חטא, מלשון חסרון24 – 
אזי צריך להיות ענין התשובה לא רק באופן שמכאן ולהבא תהי' הנהגתו כמו קודם 

החיסרון, אלא צריך להוסיף זהירות גדולה יותר,

– כמובא באגרת התשובה25 מה שכתוב בתנא דבי אליהו ]ולפנינו הרי זה במדרש26[ 
"אדם עבר עבירה ונתחייב מיתה למקום, מה יעשה ויחי', אם הי' רגיל לקרות דף 
אחד יקרא ב' דפים, לשנות פרק א' ישנה ב' פרקים". וזהו כללות העניין המבואר 

בספרי מוסר27, שבעל-תשובה צריך זהירות יתירה בעניין שנכשל בו בעבר – 

הימים  מספר  בהוספת  די  לא  הלבנה  שנת  של  החיסרון  את  להשלים  שכדי  כשם 
החסרים, אלא צריך להוסיף חודש שלם )שהרי "אי אפשר להיות השנה שנים עשר 
ואי אתה  מונה לשנה,  ימים, שנאמר28 לחדשי השנה, חדשים אתה  וכך  וכך  חודש 

מונה ימים"29(, שעל ידי זה ניתוסף במספר הימים יותר מאשר בשנה רגילה.

ניכר  ה'  בעבודת  והשלימות  התמימות  שעניין  והיינו,  תמימה",  "שנה  נעשית  ואז 
דווקא כאשר הי' ענין של חסרון, ואף על פי כן נעשית השלמת החיסרון בהוספה 

יתירה לגבי המעמד ומצב שהי' לפני החיסרון.

 משיחת אחרון של פסח, ה'תשכ"ה, רשימת השומעים בלתי מוגה. 
תורת מנחם, ה'תשכ"ה ח"ג עמ' 412 ואילך.

הוראה: כאשר ישנו חסרון בלוח הירחי, מוסיפים לו את החודש והימים שחסרים לו כדי להשוותו 
ללוח השמשי. כך גם אנו, כאשר מזהים חסרון בעניין מסוים, יש להתחזק בו ביתר שאת, כדי 

להשלים את החיסרון. 

29( ראה ויצא לא, לט ובפרש"י. ס' שופטים כ, טז. מלכים-א א, כא 
ובפרש"י. לקו"ת מטות פב, א. נצבים נא, א. ובכ"מ.

25( ספ"ט.
26( ויק"ר רפכ"ה.

27( ראה לקו"ש חל"ט ע' 97. וש"נ.
28( בא יב, ב.

29( רמב"ם הל' קידוה"ח פ"א ה"ב.

ג. השנה המעוברת של הנשמה
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מקור 5  מכתב כללי, ראש חודש ניסן, ה'תשד"מ
בשיחה שלמדנו, מתאר הרבי מציאות בה קיימים באדם דברים רוחניים וקבועים שאינם משתנים, 
וישנם דברים שמשתנים מתקופה לתקופה, וזה מורה על חסרון. והתפקיד שלנו הוא להוסיף בעשיית 

הטוב בצורה כל כך חזקה, שזה ימלא את החיסרון ואפילו יוסיף שלימות גדולה יותר.

במכתב שלפנינו, מתייחס הרבי לנקודה זו, ומבאר אותה בצורה שונה. הרבי מדגיש שישנם חלקים 
רוחניים ביהודי שאמורים להיות קבועים, וישנם עניינים רוחניים שאמורים להשתנות, ושניהם הם 

מעלה משום שאדם צריך גם יציבות וגם התחדשות. 

את  ולשמש  על הארץ"1,  "להאיר  כדי  נבראו   – והלבנה  – השמש  ...שניהם 
האדם2, שתכליתו ויעודו הם – "אני נבראתי לשמש את קוני"3.

כשנתבונן נראה כי קיים הבדל בין האופנים שבהם מאירים השמש והלבנה 
את הארץ: השמש זורח ומאיר יום יום באותו אופן, ללא כל שינוי. לעומתו 
או  בהופעתה  "חודש"4(  השם  גם  )ומכאן  חודש  מדי  מתחדשת  הלבנה 
ב"היוולדה" )"מולד הלבנה"( בראשית החודש, תחילה כרצועה צרה חצי-
עגולה5, והיא הולכת ומתמלאת ומגביהה אורה מיום ליום עד שהיא מגיעה 

לשלימותה ושיא אורה, ביום ארבעה עשר או חמשה עשר לחודש6.

במילים אחרות: השמש והירח מסמלים שני כוחות. השמש מייצגת אחידות 
ויציבות והלבנה תמורה והתחדשות. שני גורמים אלה קיימים גם בעבודת 
שניהם  דווקא  הרי  ומנוגדים,  עניינים הפכיים  לכאורה,  ולמרות שהם,  ה', 

יחד הכרחיים ודרושים להשגת שלימות בעבודת השם.

ביאור הדבר: 

ישנם עניינים בעבודת השם החוזרים ונשנים מדי יום ביומו ללא הבדל. כך 
– לדוגמא, פותח כל יהודי את יומו מיד עם הקיצו משנתו באמירת "מודה 
חיים  לו  שהעניק  על  וקיים"  חי  "מלך  לה'  ומודה  מכיר  הוא  לפניך",  אני 
וכוחות רעננים לעבדו, כך גם מצוות קריאת שמע וקבלת עול מלכות שמים, 
אהבת  תורה,  לימוד  מצות  גם  כך  יום,  בכל  הנאמרות  והתפילות  הברכות 

ישראל7 וכו', שיהודי חייב לקיימן בכל יום ומדי יום.

1( בראשית א, טו. 
2( ועד שהשמש ממתקת הפירות והלבנה מבשלת הפירות )פרש"י ברכה 
פיהמ"ש  הקדמת  שם.  מהרש"א  ובחדא"ג  סע"ב  ו,  ברכות  וראה  יד(.  לג, 

להרמב"ם ד"ה אח"כ ראה להסתפק. 
3( משנה וגמרא סוף מסכת קידושין. 

4( לקוטי לוי"צ הערות לזח"ב ע' שלט. וראה אוה"ת לר"ה א'שנג. 
5( ראה פיה"מ להרמב"ם ר"ה פ"ב מ"ט )כן היא החלוקה במשניות ד"כת"י 
המקורי" דהרמב"ם – הוצאת קאפח(. וצ"ע בצפע"נ להראגאצ'ובי )לרמב"ם 

הל' קדה"ח בתחלתן( דראיית הלבנה בקדה"ח היא דמיונית ולא אמיתית. 
וראה מפענח צפונות ס"ע רלו ובהוספות שם שהאריך, וש"נ. 

המולד("  )מן  תשצ"ג  י"ב  כ"ט  "חצי  הוא  הלבנה  ושלימות  מילוי  שהרי   )6
)רמב"ם שם פ"ו ה"ג. ב"י לטואו"ח סתכ"ו ד"ה ומ"ש רבינו. ב"ח שם ד"ה 

אר"י וכו'( – בין י"ד לט"ו. 
יח(.  יט,  קדושים  עה"פ  בפרש"י  הובא  )תו"כ  בתורה  גדול  כלל  שהיא   )7
ויתירה מזו – זו היא כל התורה כולה ואידך פירושא הוא )שבת לא, א(. 

וראה תניא פל"ב. קונטרס אהבת ישראל.

ד. המעלה שבהתחדשות - קטע אופציונלי
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8( ובל' חז"ל: בכל יום יהיו בעיניך חדשים כאילו בו ביום נצטוית עליהם 
ובפרש"י   – יג.  יא,  וראה פרש"י עה"פ עקב  טז.  כו,  – פרש"י עה"פ תבוא 
ו. שו"ע  ו,  ואתחנן  עה"פ  ופרש"י  ספרי  לתורה.  בנוגע   – א  יט,  יתרו  עה"פ 
אדה"ז או"ח סי' סא סעיף ב' )וש"נ( – בנוגע לק"ש. וראה ד"ה ביום השני 
תרפ"ב פ"ב ואילך )סה"מ קונטרסים ח"ב תסה, ריש ע"ב ואילך(. ד"ה וכל 
העם רואים ה'ש"ת פ"ה ואילך. ד"ה ואהי' אצלו אמון ה'ש"ת )סה"מ ה'ש"ת 

ע' 116 ואילך(.
סעודות  לכל  הסעודות  אור  להמשיך  פכ"ד:  השבת  שער  פע"ח  ראה   )9
השבוע, וכנגד התפלות . . להמשיך . . לכל התפלות של כל השבוע. ולהעיר 
מדעת הרמב"ן )יתרו כ, ח( בפי' זכור את יום השבת לקדשו, ש"היא מצוה 
שנזכור תמיד בכל יום את השבת". וראה לקו"ש חי"ט ריש ע' 222 ובהערות 

שם.

שיחת  ראה   – הפסח  לחג  בנוגע  בפרט  ב.  צח,  ברכה  מלקו"ת  להעיר   )10
חגה"פ תש"ג )סה"ש תש"ג ע' 75(: באמת מאירה הארת כל המועדים בכל 
יום, נאר חג הפסח ווערט נמשך שטענדיג )= אלא שחג הפסח נמשך תמיד(. 
– נתבאר בלקו"ש ח"ה ע' 173 ואילך ובהערות שם. ולהעיר, אשר ענין זכר 
חינוך   – ובאמונתנו"  ועמוד חזק בתורתנו  גדול  "יסוד  ליציאת מצרים הוא 

מצוה כא.
11( תניא פמ"ז. תו"א וירא נז, ב ואילך. בשלח ס"ד, א־ב. יתרו עא, ג ואילך. 
)לט, א ואילך(.  ג. שער האמונה לאדהאמ"צ פכ"א  י,  ג, א.  לקו"ת במדבר 
סידור שער התפילין )ח, ד(. ד"ה ויהי בעצם היום הזה תרנ"ה )סה"מ תרנ"ה 

ע' עא ואילך(. ובכ"מ".
12( ומזכירין יצי"מ בכל יום, ביום ובלילה – רמב"ם הל' ק"ש פ"א ה"ג. שו"ע 

אדה"ז או"ח סי' סז.

עניני  בכל  מחודשת  התלהבות  יום  מדי  להתווסף  חייבת  זה  עם  יחד  אך 
היהדות ובפרט בעניינים החוזרים ונשנים מדי יום בדיוק כאילו באו היום 

מפי הגבורה8.

כאשר  וכו',  טוב,  ויום  שבת  של  בימים  באה  ושמחה  חדשה  התלהבות 
ימים  עם  רק  הקשורות  מיוחדות  ומצוות  מיוחדות  תפילות  מתווספות 
מיוחדים אלה, כגון: הדלקת נרות וקידוש בשבת ובחגים, אכילת מצה בזמן 
חרותנו וכו' – באופן עד שקדושת השבת מורגשת גם בימי החול9, ותוכן כל 
קיים  יציאת מצרים  כפי שמוסבר11 שענין  ימי השנה10,  כל  לחיי  חודר  חג 
בכל יום12 – ההשתחררות מכל המיגבלות הפנימיות והחיצוניות המפריעות 

לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב, חרות אמיתית.

הרבי מסביר שהלוח היהודי מבוסס הן על השמש והן על הירח, דבר שבא ללמד את היהודי שעליו 
ללמוד משניהם. ישנם דברים שצריכים להיות קבועים וללא שום שינוי דוגמת השמש, וישנם דברים 

שצריכים להיות אצלו עם חדוות התחדשות והתלהבות שצריכות לסחוף גם את הדברים הקבועים.


