לכוהנים המבקרים שם ,נדפסו ב'התקשרות' ,סוף
גיליון תרע"ג[.

וחידוש של תקופה חדשה ו"נתלו המאורות" 25של
הדור השביעי מאדמו"ר הזקן )או הדור התשיעי
מהבעל־שם־טוב() .ג( התקופה שלאחר הסתלקות
בתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר ]הרבנית חיה־מושקא[
ביום כ"ב לחודש אחד־עשר )כ"ב שבט תשמ"ח(.26

"בדורו של נשיא דורנו גופא ,ישנם כמה שלבים
ותקופות ,ובכללות — שלושה שלבים) :א( יום
העשירי לחודש אחד־עשר )יו"ד שבט ת"ש( —
סיום התקופה של עבודת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא
דורנו בחיים חיותו בעלמא דין) .ב( היום למחרתו
— יום אחד־עשר לחודש אחד־עשר )היום השלם
הראשון לאחרי ההסתלקות( ,ובמיוחד בשנת
עשתי־עשר )תשי"א( — 24כאשר החלה המשך

יום שישי
י"ב בשבט

יום חמישי
י"א בשבט

"מי שטרח בערב שבת — יאכל בשבת" :ב'שבת
קאשע" ]דייסה
"שווארצע ַ
ַ
שירה' נוהגים לאכול
ממין קטניות הנקרא כיום 'כוסמת'[.27

מגיליון
וגדל

ב"ה · ערב שבתקודש פרשת בא · ה' בשבט התשע"ט

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

" (25ראה לעיל ]ספר־השיחות תשנ"ב[ ח"א עמ' 293־."5
 (26כל הקטע )תרגום מאידיש( מספר־השיחות תשנ"ב ח"ב
עמ' ) 348כולל שתי ההערות הקודמות(.
 (27ספר־המנהגים עמ' ) 72נדפס בטעות תחת הכותרת 'טבת',
וצ"ל כמובן 'שבט'(.

" (24ראה ספר־השיחות תש"נ ח"א עמ'  255הערה ."99

א'רעז

לזכות
אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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זמני השבוע*

תאריך

ו' ,ה' בשבט
ש"ק ,ו' בשבט
א' ,ז' בשבט
ב' ,ח' בשבט
ג' ,ט' בשבט
ד' ,י' בשבט
ה' ,י"א בשבט
ו' ,י"ב בשבט

עלות השחר**
זמן
 120ד'  72ד' ציצית
לפני לפני ותפילין
הזריחה הזריחה
5.48 5.26 4.38
5.48 5.26 4.38
5.48 5.26 4.38
5.48 5.26 4.38
5.48 5.26 4.38
5.48 5.26 4.38
5.48 5.26 4.38
5.48 5.25 4.38

זריחת
החמה

סוף
זמן
ק"ש

חצות
היום
והלילה

מנחה
גדולה

6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.49
6.49

9.14
9.14
9.14
9.14
9.14
9.14
9.14
9.14

11.49
11.49
11.49
11.50
11.50
11.51
11.51
11.51

12.19
12.19
12.19
12.20
12.20
12.21
12.21
12.21

* הזמנים מתייחסים לאזור
שקיעת צאת המרכז .באזור ההרים והעמקים
החמה*** הכוכבים יש שינויים שעשויים להגיע
למספר דקות.
** לגבי זמן עלות השחר הנהוג
 5.21בחב"ד קיימות שלוש דעות.
4.54
הבאנו את הזמנים לפי הדעה
4.55
 5.22המוקדמת ביותר והמאוחרת
 5.23ביותר ,וראוי להחמיר לפי העניין.
4.56
*** זמני השקיעה כאן הם
4.57
 5.23לפי השקיעה הנראית .אולם
אדה"ז בסידורו )'סדר הכנסת
4.58
 5.24שבת'( מכיר בשקיעה האמיתית,
 5.25המאוחרת ממנה "בכמו ארבע
4.59
מינוטין" )לשון אדה"ז שם.
5.26
5.00
שיעור התלוי במיקום ובעונות
 5.27השנה(.
5.00

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת

בא

ירושלים
הדה"נ

צה"ש

תל-אביב
צה"ש
הדה"נ

הדה"נ

צה"ש

באר-שבע
צה"ש
הדה"נ

4:19

5:34

5:36

4:22

5:33

5:38

4:33

חיפה

4:37
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והתקווה והביטחון אשר בטח בהם ,אשר סוף
סוף ימלאו את תפקידם בהחזקת היהדות והפצת
התורה בכל המרץ החום והחיות שהם מסגולת
הנוער.
מובן אשר ,אם זהו מתאים לתנאי המקום,
ימשיכו בכל הנ"ל בימים אשר אחרי היארצייט,
ובפרט ביום השבת־קודש שלאחריו.
• בעת ההתוועדות די' בשבט ,נהג הרבי לעשות
מגבית בעד 'קרן תורה'.22

להניח הפ"נ אחר־כך בין דפי מאמר ,קונטרס
וכו' שלו .ולשלחו )אם באפשרי — בו ביום( על
מנת לקראותו על הציון שלו.18
במשך המעת לעת — ללמוד פרקי המשניות
של אותיות השם.19
במשך המעת לעת — לעשות התוועדות.20
]מכיוון שזו התוועדות הקשורה בהילולא,
מהנכון לפתוח בדבר תורה של בעל ההילולא.[21
לקבוע שעה במשך ה'מעת־לעת' — לבאר לבני
ביתו שי' אודות כ"ק מו"ח אדמו"ר ועבודתו
אשר עבד בה כל ימי חייו.
במשך ה'מעת־לעת' — לבקר )אלו הראויים
לזה( בבתי־הכנסיות ובבתי־המדרשות אשר
בעיר ,לחזור שם מימרא או פתגם מתורתו
של כ"ק מו"ח אדמו"ר  ...לבאר אודות אהבת
כל ישראל שלו ,להודיע ולהסביר תקנתו על־
דבר אמירת תהילים ,לימוד חומש עם פירש"י
— ובמקומות המתאימים — גם על־דבר לימוד
התניא כפי שחלקו לימות השנה.
— אם באפשרי ,לעשות כל הנ"ל מתוך
התוועדות.
במשך המעת לעת — לבקר )המוכשרים לזה(
במקום כינוסי הנוער החרדי — ולהשתדל ,ככל
האפשרי בדרכי שלום ,גם במקום כינוסי הנוער
שלעת עתה עדיין אינו חרדי — ולבאר להם
איך שחיבה יתירה נודעת להם תמיד מאת כ"ק
מו"ח אדמו"ר ,לבאר להם את אשר תבע מהם

הליכה ל'אוהל'
• "שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר  ...שקודם
ההליכה על ציון ואוהל — נוהגין שאין אוכלין,
אבל שותים".23
]כמה מהנהגות הרבי ב'אוהל' ,וכן הנחיות

 (22ספר־המנהגים עמ'  .96עניינה — לסייע )ללא פירסום
שם המנדבים( לבחורים המשקיעים כמה שנים ללימוד
תורה ללא חשבונות אודות פרנסה )דברי הרבי במעמד
ייסוד הקרן ,שיחת י' בשבט תשט"ו ס"ל־לא ,התוועדויות )יג(
תשט"ו ח"ב עמ'  247ואילך(.
 (23ספר־המנהגים שם ,וש"נ .אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ו
עמ' רפב .והכוונה לא רק להקפיד שלא לאכול בגלל האמור
בזוהר שאין ללכת שמה ללא תענית ]ופ"א אמר הרבי לאחד
התמימים שאכל לפני שהלך לאוהל" :א רחמנות אויף דיר"
— יומן תש"י ,נספח ל'שיחות קודש — תש"י' החדש עמ'
 ,[226אלא גם להקפיד לשתות תחילה )וכן הקפיד הרבי( ,כדי
שלא להיות בכלל "מרעיב עצמו ולן בבית־הקברות" )ראה
גם בגשר־החיים ח"א ס"ע שז ,ובנטעי־גבריאל הל' אבילות
ח"ב עמ' תרכ"ג .בנטעי־גבריאל שם כתב ,שלכן נמנע הרבי
מלבקר באוהל ביום התענית( .וע"ע דיון בזה ב'התקשרות'
גיליון תיב עמ'  .19ולהעיר עוד מסיפורו של חבר המזכירות
הרה"ח ר' בנימין שי' קליין שלפעמים היה הרבי אוכל פיסת
שוקולד לפני הנסיעה לאוהל .כן להעיר מיומנו האישי של
כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מביקורו בארה"ק בשנת תרפ"ט
)'מסע הרבי בארה"ק' עמ'  252ועמ'  ,(255שביום ה' מנ"א
אכלו מזונות בשכם ואח"כ נסעו לציוני האר"י וכו' בצפת,
וביום ז' מנ"א בשעה  12היתה סעודה ,ואח"כ נסעו לקבר
רחל .ואם־כי מצב בריאותו של הרבי היה קשה אז ,עד
שביקשו ממנו לבל יתענה בת"ב )שם עמ'  ,(256הרי לכאורה
השתתפו בזה גם המלווים אותו .וצ"ע .ומאידך בליקוטי־
דיבורים ח"ד ליקוט לז ,ברשימת המאסר עמ'  ,1354מספר
אדמו"ר מהוריי"צ שהלך ל'אוהל' בעודו בתענית ממש.
ואולי היו כל אלה מצבים מיוחדים ,וע"ע .וכן צ"ע אודות
החתנים והכלות )ובני משפחותיהם( שנוסעים ביום החתונה
)שמתענים בו( לאוהל.

 (18מס' הפקס באוהל17187234444 :
 (19כדי להקל על הציבור ,מוצעים בזה פרקים קלים־יחסית:
י — יומא פ"ח; ו — דמאי פ"ב; ס — תענית פ"ב; ף — חלה פ"ב;
י — ביכורים פ"א )אפשר גם לחזור על יומא פ"ח — אג"ק כרך
יז ,עמ' רעא(; צ — פרה פ"ט; ח — שבת פכ"ב; ק — נדרים
פ"ח.
 (20אצל הרבי היה הסדר בהתוועדות :קודם מאמר חסידות,
ואחר־כך סיום מסכת )ראה שיחת מוצש"ק י' בשבט תש"ל
ס"ז(.
בעת ההתוועדות של י' בשבט בכל שנה ,נהג הרבי לומר
מאמר המתחיל בפסוק 'באתי לגני' .בכל שנה נהג הרבי
לבאר פרק אחד בהמשך ההילולא לפי הסדר .תשי"א־תש"ל.
תשל"א־תש"נ וכו' .הרבי ביאר את הפרק בפרטיות ,בצירוף
ביאורים מתורתו של כל אחד מרבותינו נשיאינו ,מהבעש"ט
ואילך )ראה 'כפר חב"ד' גיליון  795עמ' .(24
 (21שיחת כ' מנ"א תשל"א בתחילתה.

23

ַא חסידישע פרשה
בשעת התפילה ידלקו חמישה נרות.8
יבחרו וירימו מי שיתפלל לפני התיבה ביום
היארצייט ,ונכון לחלק שיתפלל אחד ערבית,
שני — שחרית ,שלישי — מנחה ,כדי לזכות בזה
מספר יותר גדול של אנ"ש.
• בימי ההילולא של רבותינו נשיאינו — אומרים
תחנון.9
אחר התפילה )בבוקר — אחר אמירת תהילים(
ילמוד )יסיים 10בקול (11המתפלל לפני התיבה
פרק כ"ד דכלים ופרק ז' דמקוואות .אחר־כך
יאמר המשנה" :ר' חנניא בן עקשיא כו' ויאדיר".
בלחש — איזה שורות בתניא ,12קדיש דרבנן.
אחר תפילת ערבית — יחזור חלק מהמאמר דיום
ההסתלקות )ד"ה באתי לגני ,נדפס בקונטרס
עד (13בעל־פה .ואם אין מי שיחזור בעל־פה,
ילמדוהו בפנים .וכן אחר תפילת הבוקר .ולסיימו
אחר תפילת מנחה.

• נקבע המנהג אצל כמה וכמה ללמוד גם
פרק מעשרים הפרקים )של "באתי לגני" תש"י
והמאמרים שבהמשך לו( לפי הסדר שנה אחר
שנה ,וכן את המאמרים שאמר הרבי על פרק
זה .לאחרי שנשלמו עשרים שנה )בשנים :תש"ל
ותש"נ( ,התחילו שוב ללמוד עשרים פרקים
אלו ,בכל שנה פרק אחד והמאמרים השייכים
לו .בשנה זו ,במחזור הרביעי ־ לומדים פרק
ט' מההמשך והמאמרים" :באתי לגני" תשי"ט
ותשל"ט.
בבוקר קודם התפילה — ]ילמד כל אחד לעצמו[
פרק תניא ,14וכן לאחר ]סיום המאמר שאחרי[
תפילת מנחה.15
בבוקר קודם התפילה — ירים כל אחד תרומה
להעניינים השייכים לנשיאנו ,בעד עצמו ובעד
כל אחד מבני ביתו שיחיו ,וכן קודם תפילת
מנחה.
• נתינת הצדקה )בקשר עם י' שבט וכיו"ב( —
שייכת גם לנשים ,ואדרבה )מצד כמה טעמים(
להן דבר הצדקה שייך יותר.16
לאחר תפילת הבוקר וחזרת הדא"ח — יקרא כל
אחד פדיון־נפש) 17הנשואים — כמובן בחגירת
אבנט( .אלו שזכו להיכנס ליחידות ,או על־
כל־פנים לראות את פני כ"ק אדמו"ר — יצייר
לעצמו ,בעת קריאת הפ"נ ,כאילו עומד לפניו.

 (8כנגד :נפש ,רוח ,נשמה ,חיה ,יחידה )משיחת כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ נ"ע( — ספר־המנהגים עמ'  .79וראה 'רשימות'
חוברת קפג עמ'  ,16אופן מנהג זה בעבר.
 (9מלבד אם בלאו־הכי הוא יום שאין אומרים בו תחנון —
ספר־המנהגים עמ'  .16זו הוראת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ
נ"ע ,שהובאה ונתבארה בשיחת כ' מנחם־אב ה'שי"ת
)התוועדויות ח"א עמ'  ,(172ושם נמסר הטעם בשמו שזהו
הזמן היותר טוב לבקש ולפעול .וביאר הרבי ,שחסידי פולין
אין אומרים תחנון ,מפני שהעלייה שביום היארצייט אצל
הצדיק ש'באמונתו יחיה' )ח' בפתח ,י' שנייה בסגול( פועלת
עלייה אצל כל מקושריו ,אבל חסידי חב"ד שתובעים מהם
פנימיות ועבודה דווקא ,רוצים להעלות גם את הגוף ולטהרו,
ולכן גם אז אומרים תחנון .וראה גם 'רשימות' חוברת סט עמ'
 .9ובשיחות־קודש :ש"פ עקב תשי"ג ס"ד )'תורת מנחם —
התוועדויות' ח"ט ,תשי"ג ח"ג עמ'  .(115שמח"ת תשט"ז ס"ג
)שם חט"ו ,תשט"ז ח"א עמ'  .(129י"א ניסן תשכ"ב ס"א .ש"פ
אחרי תשכ"ז ס"ב .ש"פ ויחי תש"ל ס"ה .וש"נ עוד.
 (10בספר־המנהגים עמ' " :77הדיוק הוא לסיים הפרקים
אחרי התפילה" ,דהיינו שאפשר ללומדם עד הסיום גם לפני־
כן .רבים מהאבלים רגילים ללומדם לפני חזרת הש"ץ וכיו"ב.
ויש לברר אם שייך בזה המבואר בשיחת שבת בראשית
תש"ל ,שאין ראוי להוסיף מאומה בתוך התפילה ,ושלכן גם
אמירת שיעור תהילים היא בדווקא אחרי "אך צדיקים".
 (11ספר־המנהגים עמ' .6
 (12י"א שהרבי נהג לומר )בשנות האבלות עכ"פ( את התיבות:
"ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש" —
'מנהגי מלך' ס"ע .32
 (13ספר־המאמרים תש"י עמ' .111

 (14נפוץ בין אנ"ש ללמוד אגה"ק סי' ז"ך ,ללא הביאור .וראה
אג"ק דבעל ההילולא ח"א עמ' שצ ,שהורה ללמוד 'פרק כ"ז'
ביום ההילולא ב' ניסן אחר ערבית ,את הביאור — בשחרית
קודם התפילה ,וקודם מנחה אגה"ק 'פרק כ"ג'.
כנראה נהגו כך מקדם ללמוד בימי היארצייט־הילולא
דרבותינו נשיאינו פרק זה ,במסגרת המנהג — ש"כדאי
לפרסם ולחזק" — ללמוד בכל יום פרק תניא ע"פ הסדר או
באופן אחר ,ראה 'התוועדויות' תשמ"ט ח"ג עמ' ) 68מוגה(
ועמ'  ,75ובכ"מ .בעמ'  75הורה הרבי ,ששיעור זה צ"ל לפני
התחלת התפילה ממש ,היינו גם לפני אמירת "הריני מקבל",
כלומר שתחילה למדו פרק תניא ,ורק אח"כ פתחו את
ה'סידור'.
 (15כנ"ל — הביאור לאגה"ק האמורה.
 (16ספר־המנהגים עמ'  ,85עיי"ש בהערה .וכן בקשר לטף,
ע"פ הוראת הרבי ,ובפרט בשנים האחרונות ,לשתף גם אותם
בכיו"ב ,וכן בשאר ההנהגות ,שגם נשים וטף שייכים בקיומם.
 (17כמה מנהגים בקשר לכתיבת פ"נ ,נקבצו ב'התקשרות' לג'
תמוז ,גיליון תשכ"ח.
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מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ה' בשבט ה'תשע"ט – י"ב בשבט ה'תשע"ט
יום

ג' פרקים ליום

יום בחודש

ו'

ה' בשבט

הלכות מעשר פרק ז-ט.

פרק א' ליום

ספר-המצוות

הל' איסורי מזבח פרק ה .מ"ע קכז.

ש"ק

ו' בשבט

פרק י-יב.

פרק ו.

מ"ע קכז.

א'

ז' בשבט

פרק יג-יד .הלכות מעשר שני ונטע רבעי..
בפרקים אלו .פרק א.

פרק ז.

מ"ע קכז .קכח .מל"ת קנב.

ב'

ח' בשבט

פרק ב-ד.

הל' מעשה הקרבנות..
בפרקים אלו .פרק א.

מל"ת קנ .קנא.

ג'

ט' בשבט

פרק ה-ז.

פרק ב.

מל"ת קמא .קמב .קמג.

ד'

י' בשבט

פרק ח-י.

פרק ג.

מ"ע קיט.

ה'

י"א בשבט

פרק יא .הל' בכורים ..בפרקים אלו .פרק א-ב.

פרק ד.

מ"ע קלא .קכה.

ו'

י"ב בשבט

פרק ג-ה.

פרק ה.

מל"ת קמט* .מ"ע קלב.
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דבר מלכות

להתעלות עם הרבי
לאין שיעור
כדי להתעלות יחד עם הרבי ,נדרשת הזזה וקפיצה מן הארציות ומן
הגשמיות • מסירות־נפש אין משמעותה 'לקפוץ מן הגג' ,אלא אפילו
בעניינים פשוטים לפעול אותם לא כמצוות אנשים מלומדה ,אלא
מתוך התבוננות שעל־ידם מתקשרים עם הרבי • אין צורך להרגיש
זאת ,ואדרבה — יש מעלה בכך ,שכן הרגשה עצמית מעידה על יישות
• משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

המאמרים שבהם נתבארו המאמרים שבג' הפרשיות
הראשונות שבתורה־אור ,ויקראום "לקוטי תורה
לג' פרשיות",
]בפועל ,נגנבו הכתבים )יש בזה אריכות המעשה,
ואכ"מ( ,ומה שנדפס הם מאמרי הצ"צ ,ולא מאמרי
אדמו"ר מהר"ש,[3
ול"א העליות למטה של הרבנית הם המשך ל"א
שנות חיי' ,משנת מ"ג עד שנת ע"ד ,4אשר ,בכל
שנה ושנה ניתוספו אצלה ענינים של תורה ומצוות
ומעשים טובים ,ובמילא ,היו אצלה ל"א שנים של
עליות — עליות בערכה ,בהיותה "אשת חבר )ש(
ה"ה כחבר" ,5בערך לל"א העליות של אדמו"ר
מהר"ש למעלה ,והשתקפותם למטה ברצונו
להדפיס את ההמשך דל"א המאמרים.
ונקודת הדברים — שמזה שאדמו"ר מהר"ש מקשר
ומחבר ב' הענינים יחדיו ,מובן ,שיש קישור וחיבור
ביניהם ,היינו ,שהעליות שלו )למעלה ולמטה(
קשורות עם העליות של הרבנית בחיים חיותה
בעלמא דין .ומזה מובן גם בהנוגע אלינו ,כדלקמן.

ידוע הסיפור שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר )וכבר
סיפרתיו( 1אודות דברי אדמו"ר מהר"ש בערב
ראש השנה האחרון לחייו — שיש בו לימוד והוראה
אלינו בקשר ובשייכות ליום ההילולא:
בערב ראש השנה תרמ"ג — זמן קצר לפני
הסתלקותו )בי"ג תשרי( — אמר לזוגתו הרבנית
]בעת שנכנס לחדרה לדבר עמה ,כפי שנהגו
רבותינו נשיאינו בערב ראש השנה ,[2שהוא יעלה
ל"א מדרגות־עליות )"טרעפלאך"( למעלה ,והיא
תעלה ל"א מדרגות למטה.
— לשמע דברים אלה נבהלה הרבנית ,והתחילה
לטעון שעדיין הילדים קטנים וכו' ,אבל אדמו"ר
מהר"ש לא ענה מאומה ,ולא הוסיף לדבר בזה.
וכעבור שבועיים ,בי"ג תשרי ,נסתלק.
וביאר כ"ק מו"ח אדמו"ר ,אשר ,ל"א עליותיו
של אדמו"ר מהר"ש למעלה יש להם שייכות
ומשתקפים )"עס שפיגלט זיך אפ"( גם למטה —
שזהו שהי' חפצו שידפיסו את ההמשך של ל"א

 (3ראה גם תורת מנחם — מנחם ציון ח"ב ע'  .373וש"נ.
 (4נסתלקה ביום יו"ד שבט עדר"ת.
 (5שבועות ל ,ב .וש"נ.

 (1שיחת ש"פ ויגש תשי"א ס"י )תורת מנחם — התוועדויות ח"ב
ע' .(160
 (2ראה גם התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' .39
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הלכות ומנהגי חב"ד

הלכות ומנהגי חב"ד
ָבא" ,וזו טעות ,אלא צריך לומר ֶ"ק ֶרץ ִמ ָצפוֹן ָבּא־
ָבא" ,כמו שכתוב בנביא )ירמיה מו,כ(.
הוראת הרבי ,לערוך 'קידוש' והתוועדות בשבת
זו.4

שבת קודש ,פרשת בא
ו' בשבט
]סדר ההכנות ליום ההילולא והנהגות יום
ההילולא עצמו — נעתקו ממכתב הרבי מראש־
חודש שבט תשי"א .1שאר המנהגים סומנו
בכוכבית בתחילתם[:
בשבת־קודש שלפני היארצייט ישתדלו לעלות
לתורה.
2
אם אין מספר העליות מספיק — יקראו בתורה
בחדרים שונים ,3אבל לא להוסיף על מספר
הקרואים.
ישתדלו שמפטיר יהיה הגדול שבחבורה —
בריצוי רוב המניין — או על־פי הגורל.
בהפטרה מודפס בכמה חומשים ֶ"ק ֶרן ִמ ָצפוֹן ָבּא־

יום רביעי
י' בשבט
יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ זי"ע:
להדליק ]ביום שלישי לפנות ערב ,בכל בית,
תיכף אחר )התחלת( השקיעה [٥נר שידלק כל
המעת־לעת .6אם אפשר בקל — נר של שעווה.7

 (4בעליית הנשמה בש"ק שלפני ההילולא נשארת כבר הנשמה
בדרגת העלייה דיום הש"ק )ואינה חוזרת למקומה כבכל
שאר השבתות( עד בוא העלייה דיום ההילולא .ויש להוסיף,
שהשייכות דיום הש"ק שלפני יום ההילולא ליום ההילולא היא
בהדגשה יתירה בנדו"ד שההסתלקות עצמה היתה ביום הש"ק
פרשת בא — ר"ד משיחת ש"פ בא ,ו' שבט ה'תשי"ב' ,תורת־
מנחם — התוועדויות' תשי"ב ח"א עמ' .286
 (5ע"פ ספר־המנהגים עמ'  79בקשר ליארצייט פרטי .ובנטעי־
גבריאל הל' אבילות ח"ב פע"ה ס"א כתב בטעות שמנהג חב"ד
להדליק לפני השקיעה.
 (6הכוונה )כמפורש בס' המנהגים שבהערה הקודמת( עד
צאת־הכוכבים למחרת )אם כבה עד אז — מדליקים אותו שוב,
ואם התקלקל — מדליקים נר אחר(.
 (7ראשי־תיבות" :הקיצו ורננו שוכני עפר" )מהמכתב הנ"ל(.
למעשה ,נר של שעוות־דבורים טהורה אינו דולק יפה )מוציא
גאזים רבים וכבה מהר ,מלבד באבוקת־הבדלה שכולה פתוחה
לאוויר( ,ונרות ה'שעווה' המצויים בשוק מעורבים באחוז גבוה
של סטיארין .ולכאורה די שיהיה הרוב שעווה לקיום המנהג
כראוי )וכנראה המציאות בזה אינה דומה להמבואר בשו"ע
אדה"ז סי' רסד ס"ז־ח(.

 (1אג"ק ח"ד עמ' קמב ,ספר־המנהגים עמ'  ,95ובכ"מ.
 (2בקשר לקריאת תיבת "קומו צאו" )יב,לא( ,ראה המובא
ב'התקשרות' גיליון שמא בלוח השבוע הע'  9סיפור הרה"ח
ר' יוחנן גורדון ע"ה ,שכשקרא זאת בתורה בא' דחג־הפסח
כשעלה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע לשלישי ,קרא עמו תיבה זו
בטעם 'יתיב' .ואולי יש כאן סיבה מיוחדת ,שלא ע"פ המסורה,
כגון להדגיש את החיפזון שבתיבה זו )ראה תורה־שלימה כאן
אות תקמ"ב(.
 (3כאשר לפחות שישה מתוכם לא שמעו קריאת התורה,
קצות־השולחן סי' כה סי"ד .ואפשר אף לפני תפילת שחרית,
כנפוץ בין אנ"ש ובבית חיינו )עיין אג"ק ח"ג עמ' ד ,שלא
חייב להיות קשר בין התפילה לקריאת התורה .וע"ע המובא
בפסקי תשובות סי' קלה סק"ג' .התפלה כהלכתה' פט"ז ס"ה
ובהערות(.
מי שמאזין לקריאת התורה במניין אחד ובדעתו להיות אחד
מששת השומעים בקריאה נוספת ,יכוון שלא לצאת ידי חובתו
בקריאה זו )אך כמובן צריכים להיות שישה שכן מתכוונים
לצאת בה(.

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

ממצרים לגאולה
הוספה בלימוד הרמב"ם וקיום היעוד בסוף ספרו

בנוגע לפועל ,הכוונה היא שעבודת בני־ישראל עתה צריכה להיות "להביא לימות המשיח" ,לגלות כבר
מיד בפועל איך המצב של "הבאים מצרימה" בגלות הוא באמת מצב "גאולת־ישראל" ,על־ידי זה שמתכוננים
בעצמם ומכינים אחרים למצב של "ימות המשיח".
כולל ובמיוחד — בקשר עם יום הילולת הרמב"ם — על־ידי חיזוק והוספה בלימוד ספר משנה תורה
להרמב"ם ,כולל — על־ידי השתתפות )או להוסיף חיזוק בזה ,אם כבר משתתף( בלימוד הרמב"ם דכמה
וכמה מבני־ישראל ,ג' פרקים ליום ,פרק אחד ליום או בספר המצוות,
ובפרט — בספר הרמב"ם עצמו — הלכות מלך המשיח — בשני הפרקים האחרונים של הלכות מלכים בסיום
ספר משנה־תורה .ונוסף ללימודו הוא בזה ,להשפיע גם על עוד מבני־ישראל מסביבתו ,אנשים נשים וטף,
באופן של "והעמידו תלמידים הרבה" ,ומהם יראו וכן יעשו רבים.
ויהי־רצון שעל־ידי עצם ההחלטה בדבר יקבלו תיכף ומיד את השכר ,הקיום בפועל של דברי הרמב"ם
בסיום ספרו ,שלאחרי שישנו כבר ה"מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו  . .ויכוף כל
ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמת ה'" ,שאז "בחזקת שהוא משיח" ,שכבר יהיה "משיח בודאי",
על־ידי זה ש"עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקיבץ נידחי ישראל  . .ויתקן את כל העולם כולו לעבוד
את ה' ביחד כו'".
)משיחת ש"פ שמות ה'תשנ"ב ,ספר השיחות תשנ"ב ,כרך א ,עמ' (257

העבודה בהפצת החסידות תביא לבית המקדש האמיתי

כידוע המשל של רבינו הזקן ,לבן המלך שחלה ,וציוה המלך לשחוק את האבן היקרה שבכתר המלך ,וליתן
בפיו של בן המלך ,שמא תיכנס טיפה אחת! והרי מובן בפשיטות שבדרך כלל אין נתינת־מקום לשחוק את
האבן היקרה שבכתר המלך ,אבל במעמד ומצב שבנו של המלך נמצא בהעלם והסתר גדול ,אזי הכול כדאי
כדי לבטל את ההעלם וההסתר.
וכן הוא בנמשל בנוגע להפצת תורת החסידות — שמזמן לזמן ,כאשר ההעלמות וההסתרים הולכים
ומתגברים ,אזי מיתוסף בהפצת החסידות במדה גדולה יותר ,ועד שבדורנו ממש נעשית הפצת והמשכת
תורת החסידות לכל ממש.
] [. .ויש להוסיף ,שמלבד זאת שמצד ההעלמות וההסתרים רצונו של האב שייקחו את האבן הטובה
שבכתר המלך ויתנו לבן ,הנה עוד זאת ,שלאחרי שכבר לקחו את האבן טובה שבכתר המלך ושחקו אותה,
הרי אם גם אז לא יכניסו אותה לפיו של הבן ,אזי האחריות היא גדולה ביותר ,כיוון שהאבן טובה שבכתר
המלך הולכת לאיבוד חס ושלום.
ולאידך גיסא ,מובן גם גודל הזכות של כל אחד שמשתדל בזה ,שהרי רואים את יוקר העניין ועד כמה הוא
תופס מקום למעלה וגורם נחת רוח ,עד שבשביל זה כדאי הכול ,כנ"ל במשל.
ועל־ידי עבודת הפצת המעיינות חוצה  . .אזי מחריבים את בית־המקדש המזוייף ,ונמשך בית־המקדש
האמיתי — שהרי הוא "בנוי ועומד למעלה" וצריך רק להיות נמשך למטה ,ועד שזוכים לקיום היעוד ש"לא
ילמדו עוד איש את רעהו גו' כי כולם ידעו אותי"" ,כי מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים".
)מהתוועדות שבת־קודש פרשת וארא ,כ"ה בטבת ,ה'תשי"ז .תורת־מנחם כרך יח ,עמ'  — 335בלתי מוגה(
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שלפנ"ז; משא"כ ביום ההילולא — כיון שבו
"נזכרים )ובמילא גם( ונעשים" 10כל הענינים דיום
ההסתלקות ,כמבואר בדרושי ל"ג בעומר 11שאז
עולה הנשמה בשורש שרשה כו' ,ועד למדרגה
שלמעלה מהשתלשלות — ה"ז פועל )גם בהענינים
שבסדר השתלשלות( שתהי' העלי' שלא לפי ערך,

ב
ובהקדמה:
העליות למטה — קשורות עם ענין הזמן ,כמובן
מדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר של"א העליות של
הרבנית למטה הם ל"א שנים דהמשך שני חיי'.

ערב ראש השנה תרמ"ג — זמן קצר לפני הסתלקותו )בי"ג
תשרי( — אמר לזוגתו הרבנית ]בעת שנכנס לחדרה לדבר
עמה ,כפי שנהגו רבותינו נשיאינו בערב ראש השנה[ ,שהוא
יעלה ל"א מדרגות־עליות )"טרעפלאך"( למעלה ,והיא תעלה
ל"א מדרגות למטה
שלכן יש צורך בהקדמה דנהר דינור והעמוד שבין
ג"ע לג"ע.[12
ונמצא ,שגם עלי' )ועלי' שלא בערך( בעולם
רוחני שאינו שייך לזמן ומקום גשמי — יש לה
קישור וחיבור עם מדידת הזמן בעולמנו הגשמי.
ולהעיר ,שכן הוא גם בנוגע להעליות דשבת
ויו"ט ,שקשורות עם מדידת הזמן בעולמנו
הגשמי .13ועד"ז בנוגע לכל מצות עשה שהזמן
גרמא — שהמצוות שפעולתן ברצון העליון ,ועד
לבעל הרצון ,קשורות עם מדידת הזמן .וכן הוא
בנוגע לכללות התורה — שאף ש"אלפיים שנה
קדמה תורה לעולם" ,14מ"מ ,ניתנה התורה )לא
למלאכים ,אף שביקשו שתנתן להם ,15אלא(
בעוה"ז דוקא שהוא במדידה והגבלה דמקום וזמן
גשמי ,ובעוה"ז גופא צריכה להיות העבודה דוקא
ע"י הגוף ונה"ב שהם במדידה והגבלה דמקום וזמן

ומזה מובן גם בנוגע להעליות דלמעלה — שאף
שה"למעלה" מצ"ע אינו שייך לזמן )ומקום( גשמי,
מ"מ ,מצד שייכותו לה"מטה" ]כמובן מדברי
אדמו"ר מהר"ש שיש קישור וחיבור בין העליות
למעלה ולמטה[ שכל עניניו הם במדידה והגבלה
דזמן ומקום גשמי ,חלה מדידת הזמן גם על
העליות למעלה.
וכמודגש גם בכללות הענין ד"יארצייט":6
אע"פ שאין אומרים קדיש לאחרי י"א חודש
)וכמפורש הטעם בדבר ,(7מ"מ ,חוזרים ואומרים
קדיש ביום היארצייט בכל שנה — כי ,אמירת
הקדיש ביארצייט שייכת להעלי' היתירה בקדושה,
עלי' שלא בערך ,שנעשית ביום זה דוקא )משא"כ
בשאר הימים שאין בהם עלי' שלא בערך ,ולכן אין
אומרים בהם קדיש(.
]וכידוע שאף שבכל יום ישנם עליות מחיל אל
חיל ,כמארז"ל" 8תלמידי חכמים אין להם מנוחה
לא בעוה"ז ולא בעוה"ב ,שנאמר 9ילכו מחיל אל
חיל" — הרי ,עליות אלה הם בערך להמדרגה

 (10לשון הכתוב — אסתר ט ,כח .וראה רמ"ז בס' תיקון שובבים.
הובא ונתבאר בספר לב דוד )להחיד"א( פכ"ט.
 (11סידור )עם דא"ח( שער הל"ג בעומר דש ,סע"ב ואילך.
 (12ראה סה"מ מלוקט ח"ג ע' לו .וש"נ.
 (13ראה גם שו"ע אדה"ז או"ח מהדו"ת ס"א ס"ח .תו"ח פרשתנו
)בשלח( שמט ,ב ואילך.
 (14מדרש תהלים צ ,ד .ועוד.
 (15שבת פח ,סע"ב.

 (6ראה גם לעיל ע'  ,276ובהנסמן שם.
 (7רמ"א יו"ד סו"ס שעו.
 (8ברכות ומו"ק בסופן.
 (9תהלים פד ,ח.
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גשמי ,ודוקא עי"ז עושים דירה לו ית' בתחתונים.16

הקודמת ,הרי זה מוכיח גם בנוגע לעלייתו
להמדרגה העליונה שאינה אלא בערך להמדריגה
הקודמת.
ובאופן כזה יכול להוסיף ולהתעלות בעילוי אחר
עילוי ריבוי מדרגות ,אלא שכל המדרגות הן בערך

ג
ולאחרי הקדמה זו נבוא לבאר דברי אדמו"ר

לאחרי המאמר ניגשו אל אדמו"ר נ"ע ,באמרם ,שמוכנים
הם למסור נפשם ולעשות כל מה שיאמר להם .ואמר להם
אדמו"ר נ"ע :מסירת נפש אינה לקפוץ מן הגג דוקא; מסירת
נפש — יכולה וצריכה להיות בכל פעולה

זו לזו — שזהו הענין דהשתלשלות ,20שהוא בדוגמת
שלשלת שעשוי' טבעות טבעות ,וכל טבעת קשורה
גם לטבעת שלמעלה ממנה וגם לטבעת שלמטה
ממנה )חלקה העליון קשור לטבעת העליונה,
וחלקה התחתון קשור לטבעת התחתונה( ,ובמילא,
גם כאשר השלשלת היא ארוכה ביותר קשורות כל
הטבעות זל"ז ,כך ,שאפילו הטבעת היותר עליונה
היא בערך להטבעת היותר תחתונה.
וכדי להתעלות לדרגא עליונה שלא לפי ערך —
ה"ז דוקא עי"ז שפועל בעצמו הזזה" ,א טרייסל",
וקפיצה בשתי רגליו ,שנעקר )"ער רייסט זיך אפ"(
מן הארץ ,מהארציות והחומריות — דאף שאין זה
21
אלא לרגע ,הרי אדמו"ר הזקן פוסק בספר התניא
ש"יחוד זה למעלה הוא נצחי".
וכיון שכן ,הרי ,הזזה וקפיצה זו מהוה נתינת־
כח ויכולת שגם לשנה הבאה יוסיף ויתעלה
)"איבערשטעלן זיך"( שלא לפי ערך ,היינו ,שכל
עניני העבודה במחשבה דיבור ומעשה שיהיו
בשנה הבאה — שבחיצוניותם הם אותם הענינים
שנעשו לפנ"ז — יהיו )לא רק המשך העבודה באופן
יותר רחב וכו' ,אבל בערך העבודה שלפנ"ז ,אלא(
באופן שבפנימיות ה"ז ענין אחר לגמרי!
]וע"ד שמצינו לגבי תפלה — שאף שכל תפלה

מהר"ש שלעומת העליות למעלה יש גם עליות
למטה — שיש בזה מוסר־השכל והוראה אלינו:
נוסף לכך שכללות העבודה צריכה להיות באופן
ד"ילכו מחיל אל חיל" ,הרי ,כיון שביום ההילולא
נעשית למעלה אצל נשיא הדור עלי' שלא לפי
ערך ,צריכה להיות גם אצלנו עלי' שלא לפי ערך,
כדי להתלוות אליו )"מיטגיין מיט אים"( בעלייתו
שלא לפי ערך — עכ"פ באופן ד"בכל מאדך",17
"מאד שלך" — 18עי"ז שפועל בעצמו הזזה ,וענין
של קפיצה )"א שפרונג"(.
והענין בזה — כפי שרואים במוחש ,ומבואר גם
בחסידות — 19שישנו חילוק בין הליכה ,ששתי
רגליו על הארץ ,דילוג ,שמתרומם ברגל אחת מן
הארץ ,וקפיצה ,שבשתי רגליו מתרומם ונעתק —
לרגע — מן הארץ ,שזהו האופן הכי נעלה ,שלפי־
שעה עכ"פ אין לו שייכות עם הארץ.
ודוגמתו בעבודת האדם — שקפיצה )בשתי
רגלים ,שנעתק מן הארץ( מורה על מעבר
)"אריבערשטעלן זיך"( לדרגא שלא לפי ערך ,כי:
כל זמן שברגל אחת עומד הוא עדיין במדריגתו
 (16ראה תנחומא נשא טז .ועוד .תניא רפל"ו .ובכ"מ.
 (17ואתחנן ו ,ה.
 (18ראה תו"א מקץ לט ,ד .ובכ"מ.
 (19ראה לקו"ת שה"ש טו ,סע"ב )וש"נ( .אוה"ת שם )כרך א(
ע' רנו־ז.

בהעניין ד"שכינה" ,ועל־פי־זה ביאר את העניין
ד"עיקר שכינה" ,ואחר־כך דיבר אודות המוזכר
בחצאי עיגול במאמר הנ"ל "וכל השביעין חביבין",
ודיבר אודות התפקיד של הדור השביעי לגמור
את המשכת השכינה למטה )ובעת שאמר זה בכה
מאוד(.
אחר־כך הפסיק ואמר" :מ'וועט מפסיק זיין ,און
מ'וועט זאגען לחיים" )נפסיק עתה ,ונאמר לחיים(.
הרב נעמצאוו הישיש קפץ על השולחן מגודל
השמחה ,והכריז" :חסידים ,אמרו אחריי! עלינו
לברך ברשת "שהחיינו וקיימו והגיענו לזמן",
שהשם יתברך עזר לנו שיש לנו רבי! הרב נעמצאוו
בירך ברכת "שהחיינו" בשם ומלכות ,וכל הקהל
ענה אמן בקול אדיר ובשמחה גדולה .כ"ק אדמו"ר
שליט"א חייך מאוד ,ופנה להרב נעמצאוו וביקשו
לשתוק ולרדת מהשולחן.

"זאגט אויף דערויף אין מדרש רבה )אויפן ארט(
)אומר על־כך המדרש רבה במקומו(' ,לגן — אין
כתיב כאן ,נאר עס שטייט )אלא נכתב( 'לגני,
לגנוני' — דאס הייסט )זאת אומרת( 'למקום שהיה
עיקרו בתחילה' ,ווארום )מכיוון ש( "עיקר שכינה"
איז דאך )הרי היא( "בתחתונים הייתה".

"שהחיינו" בשם ומלכות
ובעת שאמר את כל זה הביט עדיין בתוך
הקונטרס ,ואח"כ התחיל לבאר.
"וואס איז דא דער דיוק הלשון "עיקר שכינה"?
זאגט אויף דערויף דער אלטער רבי") ...מהו
דיוק הלשון 'עיקר שכינה'? אומר על כך אדמו"ר
הזקן (...כ"ק אדמו"ר שליט"א הביא את הביאורים
של כל אחד מרבותינו נשיאינו עד אדמו"ר הזקן

 (20ראה גם תו"א פרשתנו )בשלח( סד ,ב .ובכ"מ.
 (21פכ"ה )לב ,א(.

6

19

צילום ממכתב הרבי מחודש שבט ה'תשי"א אודות הסתלקות כ"ק
אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע

בענייני הכלל .בעת ההיא שלח אותו לאסיפה,
שבה נכחו גדולי הרבנים ,וכיוון שכ"ק אדמו"ר
היה רק בן ט"ו שנה ,נסע עמו גם מלמדו הרשב"ץ
)דער רשב"ץ איז גיווען א קלוגער איד )הרשב"ץ
היה יהודי פיקח(( .ואמר לו כ"ק אדנ"ע" :אתם
אכן נוסעים איתו ,אבל עליכם לדעת שככל
שתתערבו פחות — יהיה יותר טוב"( .וסיים כ"ק
אדמו"ר שליט"א :ובמכל־שכן ,מאז הרי בוודאי
שלא צריכים להתערב בענייניו של הרבי ,לא
צריך להגיד לו דעות ,צריך רק לקיים את רצונו.

כשעה לאחרי תחילת ההתוועדות קם
אחד מזקני החסידים )ישיש כבן שמונים
לערך( הרה"ח אברהם סענדער נעמצאוו,2
והכריז" :דער עולם בעט דעם רבי'ן זאגען
א מאמר חסידות .די רייד איז גוט ,אבער
דער עולם בעט חסידות .נמצא חן ...דער
רבי זאל זאגן חסידות!" )הקהל מבקש
שהרבי יאמר מאמר חסידות .השיחות
טובות הן ,אבל הקהל מבקש חסידות.
נמצא חן ,שהרבי יאמר חסידות(.
בבית המדרש השתררה מיד דממה
מוחלטת .אצל כל אחד ואחד נעצרה לרגע
הנשימה ,ובלבבות רועדים המתינו כולם
לראות איך יגיב כ"ק אדמו"ר שליט"א על
כך.
ואכן ,בשעה עשר וארבעים דקות,
פתח כ"ק אדמו"ר שליט"א את המאמר
ד"ה "באתי לגני" דכ"ק אדמו"ר נבג"מ
ה'תש"י ,ואמר )תוך כדי שהוא מעיין
בקונטרס( "אין דעם מאמר וואס דער רבי
האט ארויסגעגעבן צו זיין יום הסתלקות
— הויבט אן דער רבי מיט באתי לגני"...
)במאמר שהרבי הוציא לאור ליום הסתלקותו,
פותח הרבי בפסוק 'באתי לגני' (...והתחיל לומר
להפתעת הכל ,בפעם הראשונה ,מאמר "באתי
לגני אחותי כלה"...
)לשניות ספורות נוצרה מהומה מעוצמת
ההפתעה ומגודל השמחה ,החלו דחיפות וכו',
תיכף נעמד הקהל על רגליו ,בבית־המדרש
השתררה דממה ,והאזינו להמשיך המאמר(:
 (2במקום אחר מסופר באופן אחר :באמצע ההפסקה
ביקשו את כ"ק אד"ש לומר דא"ח ושאל כ"ק אד"ש" :מי הוא
המבקש?" ,וענו" :החסידים" אך לא ענה הן או לאו .והתחיל
כ"ק אד"ש לומר את המאמר.

הקהל מבקש חסידות

"דער עולם בעט דעם רבי'ן זאגען א מאמר חסידות .די רייד
איז גוט ,אבער דער עולם בעט חסידות .נמצא חן ...דער רבי
זאל זאגן חסידות!" )השיחות טובות הן ,אבל הקהל מבקש
חסידות .נמצא חן ,שהרבי יאמר חסידות(
18

לקפוץ מן הגג דוקא; מסירת נפש — יכולה וצריכה
להיות בכל פעולה.24
ועד"ז בנדו"ד:
יכולים להתעסק אמנם בענינים שלכאורה הם

היא באותו נוסח כמו התפלה דאתמול ושלשום
כו' ,בשנה שעברה ובשנים שלפנ"ז ,מ"מ ,בכל
תפלה נמשך אור עליון שלא הי' מאיר עדיין מימי
עולם — .באגה"ק 22מובא ענין זה בנוגע לראש

כדי להתעלות לדרגא עליונה שלא לפי ערך — ה"ז דוקא
עי"ז שפועל בעצמו הזזה" ,א טרייסל" ,וקפיצה בשתי
רגליו ,שנעקר )"ער רייסט זיך אפ"( מן הארץ ,מהארציות
והחומריות
השנה ,ומוסיף ש"כן הוא בכל יום ויום נמשכין
מוחין עליונים יותר בכל תפלות השחר"[.

בדרך הטבע ,ובמדידה והגבלה ,אבל ,ההתעסקות
בענינים אלה צריכה להיות )לא באופן ד"מצות
אנשים מלומדה" ,25אלא( מתוך התבוננות
והסתכלות חזקה שעי"ז מתחזקת ההתקשרות עם
הרבי ,כך שכאשר הרבי מתעלה בעלי' שלא לפי
ערך ,לוקח גם אותו שיתעלה בעלי' שלא לפי ערך.
כל מה שתובעים הוא )כלשון חז"ל" (26פתחו
לי כו' כחודה של מחט" בלבד ,אבל ,ה"חודה של
מחט" צריך להיות באופן שסבר וקיבל שיהי' מה
שיהי' הולך הוא עם הרבי ...ואז לוקחו הרבי עמו
בכל עליותיו שלא לפי ערך.

ד
ויש להוסיף ולהבהיר ,שאף שתובעים מאתנו
שבכל שנה ושנה יהי' שינוי שלא לפי ערך — אין
הכוונה ל"ענינים מבהילים" דוקא.
— כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר פעם מה שאמר אביו,
אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע ,בקשר להענין דמסירת־
נפש:
הי' זה בשמח"ת תרמ"ח ,שאז אמר אדמו"ר נ"ע
את המאמר אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו,23
שבו נתבאר מעלתם של אנשים פשוטים בענין
המס"נ — .מאמר זה אמרו בבית הכנסת ,בקשר
עם בחירתו לגבאי חברה קדישא ,בנוכחות הרבה
אנשים פשוטים ,ופעל עליהם רושם גדול" ,זיי
זיינען ארויס פון די כלים" — מעצם העובדה
שדיברו אודותם ,ומי הוא המדבר אודותם...
ובפרט שהפליא גודל מעלתם בענין המס"נ.
לאחרי המאמר ניגשו אל אדמו"ר נ"ע ,באמרם,
שמוכנים הם למסור נפשם ולעשות כל מה שיאמר
להם .ואמר להם אדמו"ר נ"ע :מסירת נפש אינה

ה
זאת ועוד:
כל הנ"ל נעשה גם כאשר ענין זה )ההתקשרות אל
הרבי להתלוות אליו בעלייתו שלא לפי ערך( אינו
אלא באופן של רצון בלבד )ואילו בנוגע למחשבה
דיבור ומעשה נשארים כל עניניו במדידה והגבלה(
27
— ע"פ מאמר הבעש"ט המובא בדרושי חסידות
שבמקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא.
ולא עוד אלא שגם על מעמד ומצב זה חלה תורת
 (24ראה גם סה"ש תרצ"ז ע' .165
 (25ישעי' כט ,יג .וראה תניא פל"ט )נג ,ב( .ובכ"מ.
 (26שהש"ר פ"ה ,ב ]ב[ .וראה לקו"ש ח"א ע'  191הערה  .17וש"נ.
 (27ראה כש"ט הוספות סל"ח .וש"נ.

 (22סי"ד.
 (23נדפס בסה"מ תרמ"ח ע' קפו ואילך .וראה )ע"ד מאמר זה( —
סה"ש תרצ"ו ע'  ,11ובהנסמן שם בהערות 10־.12

7

בסיפור בן השונמית" :ויאמר  ..ראשי ראשי",35
היינו ,שלא אמר שראשו כואב וכיו"ב ,אלא רק
"ראשי ראשי" ,שמרגיש את ראשו ,שכן ,הרגשת
הראש כשלעצמה מוכיחה שמשהו אינו כשורה,
סימן של מחלה.
ענין זה כתב כ"ק מו"ח אדמו"ר בקשר לגאוה

29

המגיד )בספרו אור תורה (28בפירוש המשנה
"דע מה למעלה ממך"" ,דע )ש(כל מה שלמעלה
30
הכל הוא ממך" ]וכפי שמביא כ"ק מו"ח אדמו"ר
בשם רבינו הזקן ש"ממך ובך הכל תלוי" — ע"ד
לשונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר בהמאמר באתי
לגני 31בפירוש "אדם כי יקריב מכם"" ,32מכם ובכם
הדבר תלוי"[ — שמזה מובן ,שהעלי' שלא לפי ערך

ענין זה כתב כ"ק מו"ח אדמו"ר בקשר לגאוה וישות ,שכאשר
האדם מתחיל להרגיש את ישות עצמו )"ער הויבט אן פילן
דעם אייגענעם יש"( ,ה"ז סימן שהוא חולה ,רחמנא ליצלן,
שכן ,אילו הי' בריא ,לא הי' מרגיש את עצמו
למעלה תלוי' ,ע"פ רוב ,בהמעמד ומצב למטה —
שגם כאשר ההזזה שפועל בעצמו אינה אלא ברצון
בלבד ,ה"ז פועל למעלה עלי' שלא בערך ,ועי"ז
מעמידים גם אותו )"מ'שטעלט אים אריבער"(
בעלי' שלא לפי ערך ,ומכאן ולהבא נעשים כל
עניניו בהתאם למעמדו ומצבו החדש.
ולמרות כל זה — יתכן שימשיך לחיות כל ימי
חייו מבלי לדעת ולהרגיש שנעשה איש אחר.
ואדרבה — יש מעלה בכך שאינו מרגיש בדבר:
כ"ק מו"ח אדמו"ר כתב לא' במכתב ,33שהסימן
לבריאות הגוף הוא שהאדם אינו מרגיש את עצמו,
שכן ,כשמתחיל להרגיש את לבו ,ראשו ,או שאר
אבריו ,ה"ז סימן שמשהו אינו כשורה!
— שוב מצאתי 34שענין זה מרומז במ"ש בפסוק

וישות ,שכאשר האדם מתחיל להרגיש את ישות
עצמו )"ער הויבט אן פילן דעם אייגענעם יש"(,
ה"ז סימן שהוא חולה ,רחמנא ליצלן ,שכן ,אילו
הי' בריא ,לא הי' מרגיש את עצמו.
ועד"ז מובן גם בנוגע לעניננו — שיתכן לפעמים
שיש מעלה בכך שאינו מרגיש בעצמו את השינוי
שנעשה בו ,העיקר הוא שבנוגע לפועל עוסק הוא
בכל הענינים לפי מהותו החדש שהעמידוהו מצד
למעלה ,ובמילא נעשים כל הענינים כפי שצריכים
להעשות.

ו
וכאמור ,מצדנו מוכרחת להיות ה"פתיחה"
לכל־הפחות "כחודה של מחט" ,אבל ,מתוך רצון,
הסכמה וקבלה בלב ,שיהי' מה שיהי' ,מבלי הבט
על ה"מחיר" )"אט וואס ס'זאל נאר קאסטן"(...
יתלווה וילך )"ער וועט מיטגיין"( עם הרבי,
— הרבי שעל ידו קיבל עד עתה את ההשפעה
דבני חיי ומזוני רויחא בגשמיות ,וההשפעה דבני
חיי ומזוני רויחא ברוחניות ,36ובמילא" ,מה להלן

 (28סת"פ )קיב ,ב( .וכ"ה בלקו"א סקצ"ח )נ ,סע"ג(.
 (29אבות רפ"ב.
 (30סה"ש תש"ג ע'  .12ועוד .וראה גם "היום יום" י"ג אייר.
 (31פ"ב )פרק השייך לשנה זו( — סה"מ תש"י ע'  .113וראה גם
"היום יום" יב אדר שני.
 (32ויקרא א ,ב.
 (33ראה גם סה"מ תש"א ע' .49
 (34ראה גם מכתב כ"ג טבת שנה זו )אגרות־קודש ח"ה ס"ע
קסה ואילך( .לקו"ש ח"י ע'  105ובהערה .39

הגאולה האמיתית והשלימה — אמן.1

ה'סטייטמענט'
של הרבי
בשיחה השניה התייחס כ"ק אדמו"ר
שליט"א ברמז לעניין קבלת הנשיאות.
ואמר ,שהנוהג בארצות־הברית הוא שבראש
ובראשונה — כשמתחילים איזה עניין —
רוצים לשמוע "סטייטמענט" — כרוז ודבר
חידוש! אינני יודע אם כך צריך להיות —
אמנם "אזלת לקרתא עביד כנימוסא" ,ואמר
כ"ק אדמו"ר שליט"א שה"סטייטמענט" הוא
כדלהלן:
שלוש האהבות — "אהבת ה' ,אהבת התורה,
כתב התקשרות לרבי ,שנשלח מאנ"ש בירושלים לקראת יו"ד בשבט
ואהבת ישראל" הם "כולא חד" ,ואי־אפשר
ה'תשי"א
להפריד ביניהן .ולכן ,כאשר רואים יהודי
התורה
שיש לו אהבת ה' אבל אין לו אהבת
רק בכך שהוא נותן לחם לרעבים ומים לצמאים,
באהבת
גם
לו
ואהבת ישראל ,הרי זו הוכחה שחסר
אלא גם ובעיקר שכתוצאה מאהבת ישראל יקרב
ולאידך
קיום!
ה' ,וצריך לדעת שלא יהיה לזה
יהודים לאהבת התורה ולאהבת ה'.
גיסא ,כשיש ליהודי אהבת ישראל הרי סוף־סוף
כ"ק אדמו"ר שליט"א סיים באמרו אשר את
יגיע על־ידי־זה גם לאהבת ה' ואהבת התורה! ולכן,
ה"סטייטמענט" הזה צריך להכריז ולפרסם בכל
להביא
כשרואים יהודי שיש לו אהבת ישראל ,צריך
מקום ,וכאשר יהיו שלוש האהבות הרי זה "חוט
גם
וצריך
אותו גם לידי אהבת ה' ואהבת התורה,
המשולש אשר לא במהרה ינתק" ,וזה גם יביא
לפעול עליו שהאהבת ישראל שלו לא תתבטא
את הגאולה ,כי כשם שהגלות האחרון הוא מפני
העניין דהיפך אהבת ישראל ,שזו הייתה הלא
הסיבה ל"גלינו מארצנו" ,כך על־ידי אהבת ישראל
 (1לאחרי השיחה הראשונה ,לחש הת' יהודה ליב שי' גרונר
)שעמד בסמיכות לכ"ק אדמו"ר שליט"א( להרב יצחק שי'
תבוא הגאולה במהרה בימינו ממש.
מאמר
הענדל שיפנה אל כ"ק אדמו"ר שליט"א ויבקשו לומר
בין השיחות ,בעת שניגנו פנה לכמה אנשים ואמר
דא"ח .כ"ק אדמו"ר שליט"א הבחין בזה ופנה להרב הענדל
להם דברים אחדים .לאחד ששאל בעניין שליחות
באמרו" :זאג עם ער זאל נישט דרייען קיין קאפ" ...הרב ארי'
שהעמיס עליו כ"ק אדמו"ר נבג"מ ,סיפר כ"ק
ליב שי' קרעמער ששמע את הדברים נענה אל כ"ק אדמו"ר
אדמו"ר שליט"א שכאשר כ"ק אדמו"ר נבג"מ היה
שליט"א ואמר :הוא צודק .אנו רוצים מאמר דא"ח! אך כ"ק
אדמו"ר שליט"א עשה בידו תנועת ביטול )כאומר שאין בכלל
בן ט"ו שנה ,הכניסו כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע
מה לחשוב ע"ז(.

בבית המדרש השתררה מיד דממה מוחלטת .אצל כל אחד
ואחד נעצרה לרגע הנשימה ,ובלבבות רועדים המתינו כולם
לראות איך יגיב כ"ק אדמו"ר שליט"א על כך

 (35מלכים־ב ד ,יט.
 (36להעיר מ"חנוך לנער" בסופו .אוה"ת וירא )כרך ד( תשנה,
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נזכרים ונעשים

בשעה עשר
וארבעים דקות

עומד ומשמש אף כאן עומד ומשמש"— 37
וכאשר עומדים ומחזיקים )"מ'האלט זיך אן"(
בהתקשרות זו ,ובאופן שההתקשרות הולכת
ונמשכת ,היינו ,שאינו נשאר ב"הזזה" הקודמת,
אלא מוחלט ומוסכם אצלו שבכל שינוי שלא

בערך שיהי' למעלה )אצל הרבי( יהי' גם אצלו
שינוי שלא בערך ,ועי"ז ימשך הקישור והחיבור,
ועד לאופן ש"כולא חד" — הרי זה יהי' ה"ממוצע
המחבר" שמאחד עולמות ע"י נשמות )כלומר,
אנחנו בעצמנו( עם אלקות.38
)משיחת יו"ד שבט תשי"ב — תורת מנחם כרך ד' עמ' רצט
— בלתי מוגה(

ב ואילך .וראה גם אגרות־קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א חכ"ב ע'
רכט ,ובהערות שם.
 (37סוטה יג ,סע"ב.

 (38ראה סה"מ מלוקט ח"ג ס"ע רפב ואילך .וש"נ.

בבית המדרש השתררה מיד דממה מוחלטת .אצל כל אחד ואחד
נעצרה לרגע הנשימה ,ובלבבות רועדים המתינו כולם לראות איך
יגיב כ"ק אדמו"ר שליט"א • תיאור מרטיט מרגעי ההוד שבהם קיבל
הרבי את הנשיאות באופן רשמי ,ופתח באמירת מאמר 'באתי לגני'
— בליל י"א בשבט תשי"א • מתוך הספר 'ימי בראשית' )עמ' ,(377
הסוקר את תקופת קבלת הנשיאות
שליט"א.
להלן תיאור מפורט ממהלך ההתוועדות ,עם
נקודות קצרות מתוכן השיחות.
כ"ק אדמו"ר שליט"א פתח את ההתוועדות
באמרו שיש להתחזק בהתקשרות לכ"ק מו"ח
אדמו"ר ,שבוודאי נמצא עמנו גם עכשיו ,לאחרי
שעברה שנה מההסתלקות .ובהמשך לכך הורה
כ"ק אדמו"ר שליט"א להמשיך באמירת מזמור
ע"א — של כ"ק אדמו"ר נבג"מ — עד לי"ב תמוז
הבע"ל .כ"ק אדמו"ר שליט"א סיים ,שעל כל אחד
ואחת לקיים את השליחות שהרבי הטיל עליו,
ובפרט את הכוונה פנימית שבכל השליחויות של
הרבי ,שהיא להפיץ את מעיינות החסידות חוצה,
וכפי שהרבי אמר בשם אדה"ז ,שהחסידות אינה
מפלגה ,אלא היא מיועדת עבור כל עם ישראל,
וכאשר יקיימו זאת יהיה "ולכל בני ישראל היה
אור במושבותם" ,ויהיה כפי שנאמר בפרשתינו )פ'
בשלח( "ובני ישראל יוצאים ביד רמה" — בפרשיות
הקודמות מדובר אודות הגלות ,ואילו בפרשתינו
מדובר אודות עניין הגאולה — ויקויים מה שנאמר
"אז ישיר משה" ,שבקרוב ובעגלא דידן יהיה "ישיר
משה" — שבדורינו — "ובני ישראל" ,שבמהרה
בימינו יראו את הרבי בעיני בשר ,והוא יוציאנו אל

בתחילת ההתוועדות מזג ר' יוסף ראבינסאהן
את המשקה וכולם אמרו "לחיים" לכ"ק אדמו"ר

צילום ממכתב הרבי מיום ט' בשבט ה'תשי"א ,בדבר קריאת
הפ"נ ב"יום היארצייט הבע"ל"
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סיכום
בערך כדי להתלוות אל הרבי בעלייתו.
עניין העלייה הוא קפיצה ודילוג ,שלא לפי
סדר ההשתלשלות ,ונדרש זינוק מהארציות
ומהחומריות .זאת דורשים בכל שנה ושנה ,אבל
אין הכוונה ל"עניינים המבהילים" ,שכן מסירות־
נפש אין פירושה לקפוץ מן הגג ,אלא בכל פעולה
ופעולה ,גם אם היא בדרך הטבע :גם בעניינים
פשוטים ,מתבוננים בכך שעל־ידם מתחזקת
ההתקשרות עם הרבי ,המתעלה בעלייה שלא לפי
ערך ומעלה עמו גם את החסיד!
ועלייה זו ,על־ידי התקשרות עם הרבי ,נעשית גם
ּ
מקורה הוא ברצון בלבד ,ולא משפיעה על
כאשר
המחשבה ,דיבור ומעשה .היא פועלת עלייה שלא
בערך ,המשנה את האדם לגמרי.
על החסיד לעשות 'פתיחה' ,לכל הפחות כ'חודו
של מחט' ,מתוך הסכמה בלבד שיהיה מה שיהיה
— יתלווה וילך עם הרבי ,שעל־ידו קיבל את כל
ההשפעות בגשמיות וברוחניות.

זמן קצר לפני הסתלקותו ,אמר אדמו"ר המהר"ש
לזוגתו הרבנית ,שהוא יעלה  31מדרגות  /עליות
למעלה ,והיא תעלה  31מדרגות למטה.
וביאר אדמו"ר הריי"צ ,שעליותיו של אדמו"ר
המהר"ש למעלה קשורות ומשתקפות למטה,
בהדפסת  31מאמרי חסידות ,ועליותיה של
הרבנית הן המשך  31שנות חייה .נקודת הדברים,
שהעליות של אדמו"ר המהר"ש קשורות עם
העליות של הרבנית בעלמא דין.
העליות למטה קשורות עם עניין הזמן — שהרי
מתבטאות ב־ 31שנים .נמצא ,שגם העליות
למעלה ,אף שהמעלה מצד עצמו אינו שייך לעניין
של זמן גשמי ,מכל מקום חלה מדידת הזמן גם
עליהן.
דוגמאות לדבר :אמירת קדיש ביום היארצייט,
מפני שהעלייה של הנשמה למעלה קשורה עם
תאריך גשמי; עלייה דשבת ויום טוב; כל מצוות
עשה שהזמן גרמא.
וההוראה אלינו :ביום ההילולא נעשית עלייה אצל
נשיא הדור ,וגם אצלנו צריכה להיות עלייה שלא

9

ניצוצי רבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

"איש מפי איש עד
משה רבינו"
בדומה להנהגת הרמב"ם ואדמו"ר הזקן — ביסס הרבי את דבריו
בעיקר על המקורות שקדמו לו • "איני אומר דברים מעצמי אלא חוזר
על מה שנאמר בתורה ,בשולחן־ערוך או בחסידות" • "מיוסד תמיד
על ציטוטים מדברי חז"ל" • "'מפי ספרים ומפי סופרים' ולבאר זאת
)בעל־פה או בכתב( בסגנונו ובלשונו" • "באותיות כאלו שקרוב יותר
שהדברים יפעלו פעולתם בנוגע למעשה בפועל" • "ובתוספת הערות
ומראי מקומות וציונים" • למה הקפיד על מראי־מקומות בתורת
הקבלה • מראי־מקומות מסויימים דווקא — בתורת חב"ד • לרגל יום
הבהיר י' שבט — יום קבלת הנשיאות
באותה הזדמנות נסובו הדברים כלפי נושא
מסויים — שלילת מותרות ,אך לימים התבטא
הרבי בצורה כללית ,בהתוועדות פורים תשמ"ג
)'התוועדויות תשמ"ג' כרך ב' עמ' :(1073
ישנם ענינים שצריכים לשמוע "מפי סופרים"
וללמוד "מפי ספרים" .ומכיון שלאו כל מוחא
סביל דא — להיות בטל ממלאכתו ולעסוק בליקוט
הענינים המבוארים בספרים ,ובפרט שמדובר
אודות ענינים המפוזרים בספרים רבים כו' ,ומה
גם כאשר מדובר אודות השמיעה "מפי סופרים"
)שלא כל אחד זכה לכך כו'( — אזי ממנה הציבור
כולו את ה"יחיד" שיהיה בטל ממלאכתו ...בטל
ממלאכתו ביחס ללימוד התורה לעצמו ,כדי
שיוכל להתמסר לעסוק בצרכי ציבור ,ללקט
"מפי ספרים ומפי סופרים" ,הן מ"לקוטי אמרים"
כפשוטו ,והן מספרים וסופרים שלפניו ולאחריו,
ולבאר זאת )בעל־פה או בכתב( בסגנונו ובלשונו,
ובתוספת הערות ומראי מקומות וציונים ,כדי
להקל על השומע והלומד...

אין הרמב"ם נוהג לכתוב בפירוש דינים מחודשים
שלא נמצאו בש"ס ובמדרשי חז"ל ,או כאלה שאינם
מפורשים בהם ,מלבד מקומות יוצאים מן הכלל
בהם הוא מחדש וכותב ומפרש על אתר "יראה לי",
"ואני אומר" ,וכיוצא בזה .על כלל זה חזר הרבי
פעמים רבות )ראה ספר 'כללי רמב"ם' ,קה"ת
תשנ"ב ,פרק ראשון כלל ) 8עמ' ((34
ובדומה לזה )'לקוטי שיחות' כרך ד' עמ' .1126
כרך ט' עמ'  .257כללי רמב"ם פרק עשרים וארבעה
כלל ) 13עמ' :(142
אדמו"ר הזקן נזהר וממעט ביותר להביא דינים
מחודשים מה שלא נמצא בפוסקים שקדמוהו,
אף שלמדם מדיוק הלשונות ,בדוגמת הנהגת
הרמב"ם.
כנראה שהרבי צועד בעקבותיהם .בש"פ בשלח
י"א שבט תשכ"ד התבטא )תורת מנחם כרך לט עמ'
 9הערה :(12
איני אומר דברים מעצמי )"איך זאג ניט קיין
אייגענע"( אלא חוזר על מה שנאמר בתורה,
בשולחן־ערוך וקיצור שולחן־ערוך או בחסידות.
הנני רק שליח...

דבי אליהו רבה פכ"ה(" :כל אחד ואחד מישראל
חייב לומר — מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי,
אברהם ,יצחק ויעקב".

'ודילג'...
)ספר המאמרים תש"י(

)אור־התורה — שמות ,כרך א ,עמ' שיח־שיט(

ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל
בכור )יב,כט(

ופסח ה' על הפתח )יב,כג(
יש להבין :מה עניינה של הפסיחה על הפתח
דווקא ,והלוא ה' פסח על כל הבית ,כפי שנאמר
)להלן פסוק כז(" ,אשר פסח על בתי בני־ישראל
במצרים"?
ההסבר בזה:
פסח — רומז לגילוי אלוקות שבדרך 'דילוג',
שהוא נעלה מכל מדידה והגבלה .פתח — מסמל
את עבודת ה' בדרך של קבלת עול מלכות שמים,
המהווה שער ומבוא לגילוי אלוקות.
עבודת ה' מתחלקת )בדרך כלל( לשלושה
קווים :תורה )קו האמצעי — המשקוף( ,עבודה )קו
השמאל — המזוזה השמאלית( וגמילות־חסדים )קו
הימין — המזוזה הימנית(.
"ופסח ה' על הפתח" — גילוי אלוקות נעלה זה
בא על )ידי( הפתח ,על־ידי קבלת עול מלכות
שמים ,שהוא ה'כלי' לגילוי זה.

וה' :הוא ובית דינו )רש"י(

שם הוי' הוא בחינת חסד ורחמים; ובית דינו —
דין וגבורה .במכת בכורות שמשו שתי המידות,
חסד וגבורה ,יחדיו :בכורי מצרים נהרגו ובכורי
ישראל ניצלו.
לכן היתה מכת בכורות בחצי הלילה דווקא ,כי
המחצית הראשונה של הלילה היא בחינת גבורה,
והמחצית השנייה — חסד .נמצא שבחצות הלילה
נפגשים ומתאחדים סוף הארת הגבורה והתחלת
הארת החסדים ,וברגע זה הם גם נחלקים .חצות
לילה הוא אפוא הזמן המסוגל לחיבור החסד
והגבורה ,כפי שהיה בשעת מכת בכורות.
)תורת חיים ,שמות דף קכ"ג עמ' א'(

וינצלו את מצרים )יב,לו(
פירוש :בני־ישראל ליקטו את כל ניצוצות
הקדושה שהיו במצרים ולא השאירו שם אפילו
ניצוץ אחד.

)ספר המאמרים תש"ו(

ופסח ה' )יב,כג(

)תורה־אור ,פרשת וארא ,דף נו עמ' ד(

•••

ופסח :ודילג )רש"י(

בכל דבר בעולם יש ניצוץ אלוקי המחייהו
והמקיימו .מאחר שבני־ישראל הוציאו את כל
ניצוצות הקדושה ממצרים ,היתה מצרים צריכה
להתבטל לגמרי; כיצד אפוא הוסיפה להתקיים?
אלא בני־ישראל ביררו רק את הניצוצות שהיה
עליהם לברר ,אך לא את הניצוצות שניתנו
למצרים לצורך עצם קיומה של מצרים.

אדמו"ר הרש"ב נ"ע היה נוהג ,בשנים הראשונות
לנשיאותו ,לומר פתגמים קצרים .פעם אחת אמר:
"ופסח — ודילג" .לכאורה :מאחר ש'פסח' פירושו
קפיצה ,מה מוסיף עוד 'ודילג'?
אלא שבשעה שאדם קופץ ,עליו לדעת מאיפה
הוא קופץ ולאן הוא קופץ ,ורק אחרי הקפיצה
הוא יכול לראות ולדעת אם קפיצתו היתה למקום
הראוי .הרי שלאחר 'ופסח' עדיין צריך להיות

)משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו(

"מפי ספרים ומפי סופרים" — התבטא הרבי בי"א
ניסן תשל"ז )'שיחות־קודש' תשל"ז כרך א' עמ'
 — (574והגדיר זאת:
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ממעייני החסידות

פרשת בא
בעבודת הבורא — דורשת אפוא שתי עבודות אלה:
הן התחלתם של דברים חדשים )עבודת הצדיק
ב'עשה טוב'( והן תיקון של פעולות ומעשים מן
העבר )עבודת בעל־תשובה ב'סור מרע'(.

והיה הדם לכם לאות )יב,יג(
לא היו בידם מצוות להתעסק בהם
כדי שיגאלו ...ונתן להם הקב"ה שתי
מצוות :דם פסח ודם מילה )פרקי
דרבי אליעזר פכ"ט(

)אגרות קודש כרך כז ,איגרת ט'עתר(

שתי מצוות אלה ,ברית־מילה וקרבן פסח,
רומזות לשני אופנים בעבודת הבורא — התחלתיות
והמשכיות.
ברית־מילה מסמלת קשר בין הקב"ה ליהודי כבר
בתחילת החיים .לעומתה ,קרבן פסח שהוא חיוב
על ראש המשפחה ,מצביע על קשר מאוחר יותר
בין האדם לקב"ה )כאשר האדם הוא כבר בעל
משפחה(.
לגבי קרבן פסח נאמר )בא יב,כא( "מִשכו וקחו
לכם צאן ...ושחטו הפסח"" ,מִשכו ידיכם מעבודה
זרה" )מכילתא שם( — בשלב זה של החיים ייתכן
שיש מעשים שנעשו בעבר הדורשים תיקון .ואכן,
כל רגע בחיים הוא התחלה של העתיד והמשך של
העבר.
בכללות יותר :יש תקופות שבהן מתחיל אדם
דברים חדשים ,ויש תקופות שבהן הוא עסוק
בהמשך פעולותיו בעבר .שני אלה מסמלים שני
סוגים כלליים של עבודת הבורא :סוג אחד —
עבודת הצדיק ,העוסק בעיקר בכיבוש יעדים
חדשים .הסוג השני הוא — עבודת בעל־התשובה,
העוסק בעיקר בתיקון העבר.
בפרטיות יותר — שני סוגי העבודה קיימים אצל
כל יהודי .בבוקר ,בקומו משנתו ,הוא 'ברייה
חדשה' ,המתחילה יום חדש ומתכוננת לקראת
העתיד .לעומת זאת ,לפני השינה הוא עושה
'חשבון נפש' על היום שחלף.
יציאת מצרים — היציאה מכל מיצר וגבול

מִשכו וקחו לכם צאן
למשפחתיכם ושחטו הפסח
)יב,כא(
קרבן פסח ,שהיה הכנה לגאולת מצרים ,בא
מן הצאן דווקא ,כי בתיבה זו נרמז עניין יציאת
מצרים )צאן מלשון "צאנה וראינה"(.
)אור־התורה — שמות ,כרך א ,עמ' רפה(

ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם
בדם אשר בסף והגעתם אל
המשקוף ואל שתי המזוזות
)יב,כב(
פעולות אלה היו חשובות מאוד ביציאת מצרים.
חשיבותם גדולה גם במשמעותן הפנימית:
"אזוב" — רומז לשפלות וענווה ,כמאמר רז"ל
)מדרש רבה( "שאתם שפלים כאזוב",
"אגודת אזוב" — רמז לאחדות ישראל,
"וטבלתם בדם אשר בסף" — רמז ללימוד התורה
שנמשלה לדם.
והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות — על־
ידי העבודה בדברים אלה זוכים להגיע למעשה
האבות ,כמאמר רז"ל )מדרש רבה( "והגעתם אל
המשקוף — בזכות אברהם; ואל שתי המזוזות —
בזכות יצחק ויעקב"; והלא כך אמרו רז"ל )תנא
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בהתוועדות ש"פ בא תשמ"ח )'התוועדויות
תשמ"ח' כרך ב' עמ'  (287מסכם הרבי:
תוכן דכל ענינים אלו מפורש בספרים ,כולל
ובמיוחד — במאמרים ובשיחות של כב'־קדושת
מורי־וחמי אדמו"ר ...וכן בספרים שלפני־זה עד
להשולחן־ערוך וכו'.

מי שזכה ...למסור להם מה שמצא בספרים
)"מפי ספרים ומפי סופרים"( ,מה ששמע מכ"ק
מו"ח אדמו"ר ,ועל־דרך־זה בדוגמתו מאאמו"ר
]=הרה"ק ר' לוי יצחק[ ומחסידים הראשונים וכו'.
גם בט"ו באב תשמ"ז )'התוועדויות תשמ"ז' כרך
ד עמוד  (214אמר הרבי "שהדברים הנאמרים
אינם אלא מה שחוזרים על המפורש בספרים,
מאמרים וקונטרסים וכו'".

בכ"ג אלול תשמ"ג )'התוועדויות תשמ"ג' כרך ד'
עמ'  (2019מסיים הרבי:
לאחרי שהוזכרו עתה עניני תורה ,פסוקים
מתורה־שבכתב ומאמרי חז"ל מתורה שבעל־פה,
כולל מאמרי רבותינו נשיאינו.

"שמוסר אני דרישות
השולחן־ערוך"

ולפעמים מתבטא הרבי כמו בהתוועדות זאת
חנוכה תשמ"ב )'התוועדויות תשמ"ב' כרך ב' עמ'
:(651
לאחרי אמירת דברי תורה — מאמרי רבותינו
נשיאינו ,שבהם כלולים הן פסוקים מתורה־
שבכתב והן ענינים מתורה שבעל־פה ,כולל
רזי דאורייתא עד רזין דרזין — עניני קבלה כפי
שנתבארו בתורת החסידות )שאז ענינים אלו הם
בתוקף יותר ,כמבואר בכמה מקומות )ראה 'לקוטי
שיחות' כרך טז עמ'  38ואילך .ושם־נסמן((.

במכתב מיום י"ב כסלו תשכ"ב כותב הרבי:
לכתבו במכתבו על דבר לעבור על דברי וכו',
הנה מה אני ומי אני לדבר דברים בהאמור ,ורק
העתקתי פסקי דינים ברורים בתורתינו הקדושה,
אשר ניתנה לכל־אחד־ואחד מישראל במעמד הר־
סיני ועד היום הזה  . .וציינתי גם־כן המקור לעיל.
והרי יכול בעצמו לעיין שם ולברר בהאמור.
ובג' אדר־ראשון תשל"ג )'משבחי רבי' עמ' :(15
אין בזה תביעה חס־ושלום שלי כי־אם שמוסר אני
דרישות השלחן־ערוך...

בש"פ וישלח תשמ"ב )'התוועדויות תשמ"ב' כרך
א' עמ'  (490מסביר הרבי את החלק שלו במסירת
דברי רבותינו נשיאינו:
ובפרט שהדברים המדוברים הם דברי רבותינו
נשיאינו כו' ,ואמירתם היא באופן שמכניס בזו
ומוציא בזו כו' ,היינו שאומרים את הדברים
באותיות שונות ,בלשון עם ועם וכו' ,כי ישנה
סברא שכאשר הדברים ייאמרו באותיות אלו ,הרי
זה קרוב יותר שהדברים יפעלו את פעולתם בנוגע
למעשה בפועל.

בשיחת נר ה' דחנוכה תש"מ )'שיחות־קודש'
תש"מ כרך א' עמ' :(676
הנני מעיין בשולחן־ערוך ומוצא שם דין מפורש,
וכשמדובר בדין השולחן־ערוך אין באפשרותו
של בשר־ודם )ולא תועיל הסברה לכאן או לכאן(
— לשנות דין בשולחן־ערוך של הקדוש־ברוך־
הוא!...
בז' שבט תשל"ו )'אגרות־קודש' כרך לא עמ' קד(
כותב הרבי:
ידוע ונראה בעליל בלקו"ש ]=ב'לקוטי שיחות'[
הנדפסים שמשתדל הנני לייסד דברי על אלה
שקדמוני ואומר זה "בשעת מעשה" )השיחה(...

במאמר ד"ה והיה מדי חודש בחדשו תשד"מ
)שנאמר בהתוועדות ש"פ חוקת — 'התוועדויות
תשד"מ' כרך ג' עמ'  (2055מתבטא הרבי:
רבותינו נשיאינו שהם סמוכים איש מפי איש עד
משה רבינו ,ויתר על כן ,דאתפשטותי' דמשה
בכל דרא ודרא ,והנשיא הוא הכל ,שהם נותנים
את הכל ,כולל זה שהדברים הנלמדים בחסידות
יהיו מובנים גם בחב"ד ובפרט בדעת שהוא
מפתחא דכליל שית ,שמזה נמשך גם במדות ,ועד
שהדברים הנלמדים בתורת החסידות יהיו דם

ובסגנון דומה כותב בט"ו בשבט תשד"מ )תרגום
מאנגלית — 'כפר חב"ד' גליון  1137עמ' :(20
שכל התוכן של שיחותיי בהתוועדות מיוסד
תמיד על ציטוטים מדברי חז"ל במקורות שונים,
והדברים נמסרים באופן ברור ,וברוב המקרים עם
הפניה ישירה אל המקור.
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בהפצת תורת הקבלה .המכתב מיום כ"ד טבת
תשכ"ב )'אגרות־קודש' כרך כב עמ' קא(:
ואם בכלל ביארו חכמינו ז"ל גודל הענין דאזנים
לקופה ,על־אחת־כמה־וכמה כשהמדובר
בבאורים דתוכן הדברים .וביתר שאת — בנוגע
לספרי קבלה ,וע"פ ציווי הבעש"ט בזהירות
מיוחדה בלימוד האמור ...שמהנכון במאד
למלאות ההערות ומראה מקומות לעוד כתבי
האריז"ל ,ומפרשיו המקובלים ,ככל האפשרי...
וגודל הענין שבהשוואת הענינים בכתבי האריז"ל,
ממקום למקום ,בודאי מובן וגם פשוט.

ובשר כבשרו ויומשכו גם במעשה בפועל ויחדרו
בכל מציאותו להיות בכל דרכיך דעהו...
כלפי מה הובאו הדברים במאמר?
במאמר הצביע הרבי שענין מסויים הדורש
ביאור )"תוכן הענין וההסברה מה שבערב־ראש־
חודש כבר ישנו הענין דערב־ראש־חודש .ואין־
כאן־מקומו"(.
ולאחר־מכן המשיך:
והנה בכל הנ"ל על כל־אחד־ואחד מוטלת החובה
להשתדל בהבנת הענינים שבחסידות .והרי רצון
רבותינו נשיאינו שנקראים בשם נשיאי חב"ד
דוקא שהלימוד יהיה באופן דהבנה והשגה בחב"ד
שבנפש  . .ולא באופן של חוקה חקקתי גזירה
גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריה .דהן אמת
שקיום הדברים במעשה צריך להיות באופן של
חוקה חקקתי גזירה גזרתי ואין לך רשות להרהר
אחרי' .וגם יודע הוא בוודאות גמורה שהדברים
שנאמרו ע"י רבותינו נשיאינו שהם סמוכים איש
מפי איש עד משה רבינו הם אמיתיים בתכלית,
ואשר רבותינו נשיאינו )בעלי המאמרים( בטח
הבינו את הדברים ,וגם יודע שצריך להיות דיוק
בשמירת דברי הרב ,ובד בבד נדרשת השתדלות
שהדברים יהיו מושגים ומובנים גם בשכלו,
וכאשר אינו מבין צריך לבקש )לבוא ולדפוק
בדלת ובאמצע הלילה( שיסבירו לו הדברים  . .וכן
נדרשת היגיעה יגעתי ומצאתי־תאמין .ויהי־רצון
שיערה עליהם רוח ממרום מרבותינו...

והרי ציונים ומראה מקומות לכתבי האריז"ל )על
יסוד מאמר חז"ל דברי תורה וכו' ועשירים במקום
אחר(,
בודאי רק תועלת וענין בהם...
כלומר :תורת הקבלה יכולה להימסר רק באופן
של איש מפי איש ,ולכן דרושים מראי־מקומות.
ואפילו בשיחותיו של הרבי:
הנה סיפורו של חותני הגה"ח ר' טובי' שי' בלוי:
בשיחת ש"פ משפטים תש"כ אמר הרבי ביאור
מסויים ,ולא ציין מקור לכך .כתב הרט"ב לרבי ,כי
בספר מסויים נמצא ביאור זה בשם הבעש"ט .על
כך השיב לו הרבי בי"ב אלול תש"כ )אגרות קודש
כרך יט ע' תל(:
ת"ח על המראה מקום בהנוגע לפתגם הבעש"ט.
ובכלל — ההשתדלות ובפרט בכגון דא — בהנוגע
לפתגם הבעש"ט לסמוך רק על אותם הספרים
המובאים בדא"ח ,זאת אומרת שרבותינו נשיאינו
סמכו את ידיהם עליהם ,ומהם :כתר שם טוב,
ספרי הרב מפולנאה ,מאור עינים וכו'.

)וסיום המאמר(:
וע"י לימוד החסידות וההשתדלות בהבנת
הענינים הנלמדים ,שזהו תוכן הענין דהפצת
המעיינות חוצה ,על־ידי־זה קאתי מר דא מלכא
משיחא ,בקרוב ממש.

כלומר :מראי מקומות לדברי הבעש"ט הם רק
כאלה שהובאו בספרים שנזכרים בתורת נשיאי
חב"ד.
הנה סיפור דומה:
כאשר הרה"ח ר' יהושע מונדשיין ע"ה שאל
את הרבי מדוע לעניין שייכות הפרשה עם הזמן
בו קוראים אותה נוהג הרבי לציין לדברי השל"ה
ולא לדברי הזהר הקדוש המובאים בשו"ת "מנחת
אלעזר" להרה"צ ממונקאטש זצ"ל — השיב לו
הרבי )'אגרות קודש' כרך כ"ז עמוד שב(:
ציון המקור לשייכות תוכן הסידרה וזמנה לשל"ה
— כי כן ציין הצמח־צדק )]ב"אור התורה" פרשת[

לא מכבר הקדשנו רשימות לחשיבות הרבה
שראה הרבי בפירסום מראי־מקומות וציונים
)ראה גליונות א'קי — א'קיב( וכן הוקדשו רשימות
לזהירותו של הרבי "מלהנהיג מנהגים חדשים —
אלא־אם־כן יש לכך מקור הכי נאמן )גליון א'רמד
— פרשת נשא תשע"ח עמודים 11־" ;9ואין ברצוני
להנהיג חידושים" )גליון א'רסג )ש"פ בראשית
תשע"ט( עמ'  (12בבסיס הדברים עומד אותו
רעיון :התורה ניתנה מפי הגבורה למשה רבינו
וממנו נמסרת התורה איש מפי איש ,לכן לכל דבר
נדרש מקור ונדרשת זהירות בחידוש "חידושים".
הנה לדוגמא מכתב שכותב הרבי לאחד העוסקים
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תש"ל )תורת מנחם כרך נח עמ'  (76כי ידיעת שם
אומרו מוסיפה גם בהבנת והשגת הענין ,ואין זה רק
שלילת הגזילה )כפסק־דין המגן אברהם או"ח סימן
קנו ס"ק ב( או לענין ד"מביא גאולה לעולם".
בשיחת יום ב' דחג־השבועות תשח"י )תורת מנחם
כרך כג עמ'  56ואילך( נתבאר הטעם שרבותינו
נשיאינו לא הקפידו לומר דבר בשם אומרו:
ע"פ נגלה — אין חיוב )א( כשהכל יודעים שעיקר
תורתו היא מרבו) ,ב( כשהדבר נתעצם בשכלו
)ולכן מצינו כמה ענינים שנשמעו מן השמים
ונפסקו להלכה; ועל־אחת־כמה־וכמה בפנימיות
התורה ,שהם "כולא חד".

וישב רסח ,א( .מה־שכתב בזה המנחת־אלעזר
)מזהר חלק ב ,רו ,ב( — ראיתי מאז.
כלומר :למרות החביבות הרבה שרחש הרבי
להרה"צ ממונקאטש ,כידוע ,הקפיד הרבי לציין
אך ורק למקור המצויין בדברי כ"ק אדמו"ר ה"צמח
צדק".
ומעניין לעניין:
במהלך רוב השנים ,כל ספר שהרבי הזכיר,
ואיננו מעולמה של חסידות חב"ד ,נהג הרבי לציין
כמקדים או מדגיש ,כי הספר או מחברו נזכרים
בתורת החסידות או שהיו מקובלים אצל רבותינו
נשיאי חב"ד.
לדוגמא" :לפי פירוש הפנים יפות — מהספרים
שהובאו בספרי החסידות בכמה מקומות
מהנדפסים ,ועוד יותר ,במאמרי החסידות שלעת־
עתה עדיין לא נדפסו" )'לקוטי שיחות' כרך
ה' עמ'  ;397תורת מנחם כרך מא עמ' .(337
וכן" :האבודרהם — מהספרים שהובאו בתורת
החסידות" )'תורת מנחם' כרך נו עמ' " (68חסד
לאברהם — ספר שהובא בדרושי הצמח־צדק" )שם
עמ' " (298שו"ת הרמ"ע מפאנו — ספריו הובאו
בדרושי חסידות" )תורת מנחם כרך נג עמ' .(282
וישנן עשרות דוגמאות.

ובדומה לזה במאמר החסידות ד"ה שלום רב
תשל"ח )תורת מנחם סה"מ מלוקט חלק ב' סוף עמ'
קנט ואילך הערה .(99
ובשיחה מוגהת משנת תשנ"ב מסיק הרבי )'לקוטי
שיחות' כרך לו עמ' :(185
בגדר התורה יש ב' דברים) :א( מסירה מדור דור,
)ב( מה שישראל מוסיפים ומחדשים בתורה,

הענין הראשון — כאשר הענינים נמסרו לו בייחוד
מפי אומרו — מחייב אמירת דבר בשם אומרו )גם
כאשר אחר־כך נתאמת הדבר בכלי שכלו( .בעוד
הענין השני — אינו מחייב אמירת דבר בשם אומרו,
שכן הוא כולו מצד החידוש דישראל.

"באותיות שונות ,בלשון
עם ועם וכו'"

אמנם — הדגשת המעתיק — גם החידוש דישראל
בנוי על כללי הלימוד שנמסרו איש מפי איש,
וממילא גם בזה מודגשת מסירת התורה דור אחר
דור.

מכיון שהרבי הוא ממשיך "שביעי להראשון",
ולכן מזכיר הוא במאמרי ושיחות הדא"ח רק ספרים
שהזכירו קודמיו בנשיאות.
בשולי הרשימה יש להוסיף:
בענין ידיעת שם אומרו מסביר הרבי בש"פ האזינו

ואולי מטעם זה אכן מצינו אצל הרבי את התביעה
בהזדמנויות שונות לדעת וללמוד את כללי הלימוד
הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות.
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