על המאמר הנ"ל – הוא מאמר החסידות האחרון
שיצא מוגה על־ידי הרבי ,לקונטרס ’פורים קטן –
ה'תשנ"ב' ,14וחילקו בו־ביום בידו הקדושה לכל
אחד ואחד מהנאספים.

המאמר ד"ה ’ואתה תצווה' ה'תשמ"א – המיוסד
ומבטיח שדווקא תשב"ר שלמדו בתנאים הללו – לימודם ישבית
אוייב ומתנקם ,ואדרבה ,ע"י מס"נ זו יזכו לגאולה.
בשנת תשל"ח היתה התוועדות מיוחדת ב'פורים קטן' ,שכסיבתה
הראשונה ציין הרבי את ”התחלת היובל השני" לאמירת מאמר
זה )לקוטי־שיחות כרך כא עמ'  .326אז אמר הרבי מאמר שלו
ד"ה זה ,סה"מ מלוקט ח"א עמ' שיז ,במהדורת ’תורת מנחם' לפי
סדר החודשים ח"ג עמ' מד(.
במכתבו מפורים קטן תשד"מ )לקוטי־שיחות ,כרך כו ,עמ' (443
כתב הרבי” :זה הזמן להזכיר את עצמו וכן את כל אלה
הנמצאים בסביבתו אודות המאמר ,"...ומפרט שם את ההוראות
מזה לזמננו־אנו.
עוד התעוררות ללימוד מאמר זה בפורים קטן  -בסה"ש
ה'תשמ"ט ח"א עמ' ) 277להתחיל בערבו ולהמשיך גם לאחריו,
עיי"ש( .ל'קונטרס פורים תשמ"ט' הגיה הרבי את המאמר שלו
ד"ה זה ,מפורים תשי"א )סה"מ מלוקט ח"ג עמ' סז .במהדורת
’תורת מנחם' ח"ג עמ' נד .ובצירוף רשימת המאמר מגוף כתי"ק
שלא נסתיימה – בס' ’תורת־מנחם – התוועדויות' תשי"א ח"א
עמ' .(283

יום רביעי
ט"ו באדר־א' ,שושן־פורים קטן
אין אומרים תחנון וכו' ,כדאתמול.
יום התוועדות” :שדווקא באופן כזה יכולה
להיות השמחה בשלימותה".15

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

’ (14ספר המאמרים – מלוקט' חלק ו עמ' קכט .במהדורת ’תורת
מנחם' ח"ג עמ' לד.
’ (15התוועדויות' תשד"מ ח"ב עמ' .1072
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ב"ה • ערב שבת־קודש פרשת תצווה • י' באדר א' התשע"ט

א'רפב

077-444-7777
שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
• הלכות ,מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים
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
166

שנה זו ,שהיא שנה מעוברת עם שני חודשי אדר,
בוודאי תביא מידה כפולה של שמחה בכל העניינים,
שחייבים להיעשות בשמחה ,במיוחד הפצת תורה
ומצוות
)חותמו של מלך ,עמ' (13

הלכות ומנהגי חב"ד

הלכות ומנהגי חב"ד
שמחה בטהרתה ,שאינה מעורבת בעניין אחר כמו
מצוות היום דפורים.8
מכיוון שפורים קטן הוא ’שלושים יום לפני החג'
ד'פורים גדול' ,9זה הזמן 10לעורר אנשים נשים וטף
על ההכנות למבצע פורים ,ולכל לראש – ללמוד
את הלכות פורים ומצוותיו ,ולהשפיע על כל אחד
ואחת מישראל ללומדן ולהתכונן לקיומן.11
בסיום כמה מכתבים מפורים קטן מסיים הרבי:
”ובצחות לשון’ ...זה הקטן – גדול יהיה'".12
לפני תשעים ושתים שנים נאמר המאמר
הידוע ,ד"ה ’וקיבל היהודים' על־ידי כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ נ"ע – פורים קטן תרפ"ז ,בבית־הכנסת
הליובאוויטשאי ,מוסקבה ”ברוב עם ובפירסום
גדול )וגם לאחרי זה(".13

יום שני
י"ג באדר־א'
במנחה אין אומרים תחנון.1

יום שלישי
י"ד באדר־א' ,פורים קטן

2

 < 4דבר מלכות •  < 8משיח וגאולה בפרשה •  < 9ניצוצי רבי
 < 12מעשה רב •  < 13חותמו של מלך •  < 15הלכות ומנהגי חב"ד

זמני השבוע

תאריך
ו' ,י' באדר ראשון
ש"ק ,י"א באדר
ראשון
א' ,י"ב באדר ראשון
ב' ,י"ג באדר ראשון
ג' ,י"ד באדר ראשון
ד' ,ט"ו באדר ראשון
ה' ,ט"ז באדר
ראשון
ו' ,י"ז באדר ראשון

• הזמנים מתייחסים לא־
עלות השחר**
זור המרכז .באזור ההרים
זמן
זריחת סוף
חצות מנחה שקיעת צאת והעמקים יש שינויים
היום
 120ד' 72
לפניד' ציצית החמה זמן ק"ש והלילה גדולה החמה*** הכוכבים שעשויים להגיע למספר
לפני
הזריחה הזריחה ותפילין
דקות.
• לגבי זמן עלות השחר
5.51
5.26.3 12.25 11.55
9.08
6.31
5.33
5.11
4.24
הנהוג בחב"ד קיימות
שלוש דעות .הבאנו את
5.52
5.27.2 12.25 11.55
9.07
6.30
5.32
5.10
4.24
הזמנים לפי הדעה המו־
קדמת ביותר והמאוחרת
ביותר ,וראוי להחמיר לפי
5.53
5.28.0 12.25 11.55
9.07
6.29
5.31
5.09
4.23
העניין.
5.53
5.28.9 12.25 11.55
9.06
6.28
5.30
5.09
4.22
• זמני השקיעה כאן הם
לפי השקיעה הנראית.
5.54
5.29.7
12.25
11.55
9.06
6.27
5.29
5.08
4.21
אולם אדה"ז בסידורו
)'סדר הכנסת שבת'(
5.07
4.20
5.55
5.30.5 12.25 11.55
9.05
6.26
5.28
מכיר בשקיעה האמיתית,
המאוחרת ממנה "בכמו
5.56
5.31.3 12.25 11.55
9.04
6.25
5.27
5.06
4.19
ארבע מינוטין" )לשון
אדה"ז שם .שיעור התלוי
5.57
5.32.2 12.25 11.55
9.04
6.24
5.26
5.05
4.18
במיקום ובעונות השנה(.

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת
תצווה
תשא

ירושלים
צה"ש
הדה"נ
6:03
4:50
6:09
4:55

תל-אביב
צה"ש
הדה"נ
6:05
5:04
6:11
5:10

חיפה
הדה"נ צה"ש
6:04
4:55
6:09
5:01

צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו · יו"ר :הרב יוסףיצחק הכהן אהרונוב
מערכת :לוייצחק שייקביץ ,יוסףיצחק אולידורט
מו"ל :המרכז לעזרי שליחות ,ת"ד  1122כפר חב"ד 6084000

באר-שבע
צה"ש
הדה"נ
6:06
5:08
6:12
5:13

סוף זמן קידוש לבנה לכתחילה :הערב ,אור ליום
רביעי בשעה .18:19
אין אומרים תחנון ,3ואסור בהספד ובתענית,4
וראה בהערות בקשר לתענית חתן ביום חופתו.5
אך מותר במלאכה.6
שמחת היום צריכה להיות מתוך ’שטורעם'
)סערה( ורעש ,7ובפרט ששמחת פורים קטן היא

 (8ואדרבה ,כיוון שהוא עניין נעלה ביותר )וגם כדי שתהיה
שמחה בטהרתה ללא ענין של חיוב ,המטיל עול ויראה(  -לא
ניתנה להיכתב בשו"ע במפורש אלא ברמז ,כמבואר בלקוטי־
תורה )פ,סע"ג( ע"פ מרז"ל ”ערבין עלי דברי סופרים יותר מיינה
של תורה" ,שניסוך המים שהוא רק הלכה למשה מסיני ,שמחתו
למעלה מניסוך היין המפורש במקרא ,ולמעלה ממנו ה'הקפות'
דשמח"ת שהן מנהג ישראל בלבד )לקוטי־שיחות חכ"ו עמ' ,215
ובארוכה ’התוועדויות' תשמ"ו ח"ב עמ'  ,1081עיי"ש(.
 (9כלשון אדמוה"ז בסידורו.
 (10על־דרך לימוד הלכות הפסח וההכנות לחג )שו"ע אדמוה"ז
ר"ס תכט( ,וכשם ש"באחד באדר משמיעין על השקלים"
)שקלים פ"א מ"א(.
 (11כ"ז )כולל ההערות  (10,9מלקוטי־שיחות חכ"א עמ' .345,331
 (12אג"ק כרך יד ,עמ' תכח־ט.
 (13ספר המאמרים תרפ"ז עמ' קי .המאמר נדפס לראשונה
בקובץ ’התמים' ,חוברת ז' ,תמוז תרצ"ז ,עמ' לו )במהדורת כפר
חב"ד ,כרך ב עמ'  (672לאחר עשר שנים – בשנת תרצ"ז )ואז
נוספו לו ה'קיצורים'( .בשנית – בקונטרס פט ,ספר המאמרים
תשי"א עמ'  ,180וראה במבוא ובנספח שם .כן היתה הוראה
להדפיס קונטרס זה שוב וללמוד בו ,לקראת ארבעים שנה
לאמירתו – ה'תשכ"ז ,וכן היו הוראות )להדפיסו ו(ללומדו פעמים
רבות בכו"כ שנים .יומן אדמו"ר מהוריי"צ מיום זה נדפס בסה"ש
תרפ"ז עמ' .151
במאמר זה דורש הוא מסירות־נפש בכלל ,וביחוד על החינוך,

 (1סידור אדמוה"ז לפני ’למנצח ...יענך'.
 (2שם זה )ובמקביל ’שושן פורים קטן'( ”מצאתי לראשונה
מתחיל ממהרי"ל ריש הל' פורים ]בהוצאת מכון ירושלים – עמ'
תיט[ ,ובדרכי־משה לטור סי' תרצ"ז ס"ק ג" – לקוטי־שיחות כרך
כו עמ'  210הערה .8
 (3סידור אדמוה"ז שם.
 (4רמ"א סי' תרצ"ז .לוח כולל־חב"ד.
 (5ראה ’תורת מנחם – התוועדויות' )ב( תשי"א ח"א עמ' ,252
שהחתן והכלה התענו ביום זה )עד אחרי החופה ,שהיתה בשעה
מאוחרת יחסית( .יש להדגיש ,שהרבי לא יזם את התענית אלא
הסכים לה ,כפי שסיפר החתן דאז הרה"ת ר' צבי הירש שי'
חיטריק” :בעת הקבלת פנים בא הרב אייזנשטאט בטענה על
זה שהתענו באותו יום שהיה פורים קטן ,וענה לו רבינו’ :כמו
ששואלים – כך עונים .שאלו אצלי האם כדאי להתענות ,ועניתי
שכדאי להתענות!'" )’מקדש ישראל' עמ' .(91
 (6ראה ב"י )בשם סמ"ק( או"ח סו"ס תרצז .דרכי־משה שם )דלא
כאבודרהם שמחמיר בזה( .עט"ז לשו"ע שם .אליהו־רבה וזוטא,
ועוד – לקוטי־שיחות חכ"ו עמ'  213הע' .34
 (7כמסקנת הרמ"א בסוף הל' פורים קטן ”וטוב לב משתה
תמיד" ,עיי"ש בט"ז ,שהכוונה שלא די ב'להרבות קצת בסעודה'
]כלשון הרמ"א בתחילת דבריו שם ,שהובאה גם בלוח כולל־
חב"ד ליום זה[ – לקוטי־שיחות שבהערה הבאה.
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ַא חסידישע פרשה
כוחותיו ככל האפשרי והדרוש .ובתקופתנו זו,
שנתמעטו כוחות היוצרים בתוככי בני ישראל ,כוחות
פעילים ומפעילים ,הרי מובן וגם פשוט שאחריות
כל אחד ואחד אשר חונן בכשרון ובאפשריות ויכולת
הפעולה – גדולה פי כמה.
כתבתי בזהירות ”איננו מנצל ככל הדרוש" ,אבל
לכאורה הטענה חזקה הרבה יותר מזה.
עלי גם להוסיף אשר בעת שהיה דר בניו־יורק
שאלתי איך זה מניחים לו להיות במנוחה ,על־כל־
פנים בנוגע לפעולה בסביבתו ,בעת שהוא הכרח
השעה להפעיל כל הכוחות הפוזיטיוויים וכו' וכו'.
וביארו לי שזהו מטבע נפשו להיות נחבא אל הכלים
ועל כל פנים להתרחק מכותל המזרח ואדוק במאמר
המשנה לא מצאתי לגוף טוב משתיקה ,וכו' וכו'.
והנה מבלי להכנס בשקלא־וטריא האם צודקים
או נכונים תירוצים במקרה מסויים זה ,הרי פשוט
שהסביבה אינה מרויחה כלל וכלל ממה שלפלוני
יש תירוץ יפה.
ידוע לי שבהיותו כאן הי' עורך הדואר ,ועל פי
השמועה באה"ק ת"ו יש לו משרה ראשית במוסד
ביאליק .אבל האומנם אפילו לדעתו זהו אבנא
דהוא מתגושש בו ,והפליגו חכמינו ז"ל איך צריכה
להיות עבודה כדבעי למיעבד ,ובהפלגה מבהילה
)עיין כתובות ס"ז ,א בתחילתו( .ועל פי ההבטחה
שמרובה מדה טובה ממדת פורעניות ,מובן גודל
השכר כשמנצלים הכוחות כדבעי לו למיעבד באם
הי' המדובר באיש הלהוט דוקא אחרי קבלת פרס
ושכר.
סיפרו לי ג"כ שבגזע מחצבתו ובהשקפתו שייך
הוא לבראצלב והשקפת עולמם ,ומזכיר אני את
זה ביחוד כאן ,כיון דאחד מהתירוצים הרגילים
להצדיק העדר פעולה הוא שאין תקוה להצלחה
ומה יועיל ,ואתם המעט מכל העמים וכו' וכו'.
והרי זהו בניגוד גמור לסיסמא של בראצלב – ”אל
יאוש".
ובהמצאנו בחודש אדר הרי את"ל גם בזה
שייכות להנ"ל ,שהרי כל ענין נס פורים הוא
שבדרך הטבע לא היתה נראית כל אפשרות
להצלה ,והנס הי' דוקא באופן דונהפוך הוא ,מן
הקצה אל הקצה.
בכבוד ובברכה להרבות בשמחה בתוך כלל
ישראל.

הגס לרוחני.
הפּ ָסל ואמנותו מציעים דבר דומה מן המוכן.
ַ
הפּ ָסל ,אפילו יותר מאשר הצייר ,נוטל חתיכה
שכן ַ
חסרת צורה של חומר גס ,בין אם זה אבן ,עץ או
מתכת ,ונותן לה צורה ורעיון ששייכים כל־כולם
לתחום הרוחני ,ובכך מחדיר רוחניות וחיות לדבר
שלפני כן היה לא יותר מאשר גוש חומר.
היצירתיות של העם היהודי היא בעלת קווים
דומים ,ולא רק בתור אדם פרטי ,אלא גם בתור בן
”מ ְמלֶ כֶ ת
לעם שנהיה – עם קבלת התורה בסיני – ַ
כּ ֲֹהנִ ים וְ גוֹי ָקדוֹשׁ" ,נושאי הקדושה והרוחניות בקרב
אומות העולם.
לכל דבר בעולם יש יחסי גומלין ,והיצירתיות של
היחיד ,ולא חשוב באיזו רמה – אם ברמה האנושית,
כמו במקרה של מורה ותלמיד – או ברמה של
חיים אורגניים ,כמו בתרבות של מין החי והצומח
– או ברמה של חומר לא אורגני ,כמו במקרה של
האמן היצירתי ,ועוד יותר מזה אצל הפסל היצירתי
– ליצירתיות כזאת יש יחסי גומלין מועילים,
שמרוממים את האדם היצירתי לרמה גבוהה יותר
מזו שלפני כן.
ברמה הגבוהה מכולן ,שבה היהודי הופך חומר
לדבר שהוא עילאי וקדוש ,ההדדיות מובעת על־
ידי חכמינו ז"ל בקביעתם ש"מצווה גוררת מצווה"
בשרשרת ,ו"שכר מצוה הוא המצווה עצמה" –
החתירה המתמדת אחר הקדושה והרוחניות ,על־ידי
קיום הציוויים האלוקיים ,ובמיוחד מצווה כל־כך
חודרת כמו תפילין.
באיחולים לבביים לבריאות טובה ולשמחה,
ובתקווה לשמוע ממך בשורות טובות.
מ .שניאורסאהן
)ע"פ מורה לדור נבוך ב' ,עמ' (154

*
ב"ה ,ה' אדר שני ,ה'תשכ"ב ,ברוקלין ,נ.י.
לכבוד מר משה מייזלש ,שלום וברכה!
באיחור זמן רב הגיעני מכתבו...
כיוון דאתי לידי אשתמש בסגנון מכתבו ואבקש
סליחתו על הבא לקמן ,והוא:
מיוסד על מה ששמעתי אודותיו כאשר דר בניו־
יורק ,על כשרונותיו ויכלתו ואפשריותו להשפיע
על הסביבה ,איני רואה רשות לעצמי שלא להעיר
ולגלות על תמיהתי מאז ומקדם ,איך זה איננו מנצל

)אגרות קודש כרך כב עמ' קפ(

פרשת תצווה | שבת סגולה
"ואתה תצווה" מורה על ההתקשרות העצמית של עצמות ישראל עם עצמותו יתברך.
זה מתבטא בכוח מסירות־הנפש שבכל אחד ואחת מישראל ,שבא מצד נקודת היהדות
הפנימית ,והתגלה במסירות־הנפש של בני ישראל בפורים.
ושבת פרשת ”ואתה תצווה" ,שחלה בערב פורים קטן ,היא זמן מסוגל ביותר להתח־
זק באמונה ובמסירות־הנפש ,שחודרת בכל עבודת התורה והמצוות בפועל ,במיוחד
בלימוד פנימיות התורה ,ובפרט בתורת נשיא הדור ,שהוא זמן ומפרנס את האמונה
העצמית בכל אנשי הדור.
)משיחת יום ב' דחה"ש תש"ד(

הכתב והמכתב

כבר אמרתי לה כמה פעמים
שמהעצות היותר מועילות
למהר רפואתה הוא  (1היסח
הדעת  (2שמחה ,וזה תלוי רק
בה ולא בהרופא.

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י' באדר א' ה'תשע"ט – י"ז באדר א' ה'תשע"ט

יום
ו'

יום בחודש
י' באדר א'

ש"ק י"א באדר א'
י"ב באדר א'
א'
י"ג באדר א'
ב'
י"ד באדר א'
ג'
ט"ו באדר א'
ד'
ט"ז באדר א'
ה'
ו'
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| עצות לרפואה

י"ז באדר א'

ג' פרקים ליום

פרק א' ליום

הל' תמידין ומוספין פרק ט-י.
בפרקים הל' פסולי המוקדשין
הל' פסולי המוקדשין..
פרק ד.
אלו .פרק א.
פרק ה.
פרק ו.
פרק ז.
פרק ח.
פרק ט.
פרק י.

פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.
פרק יא-יג.
פרק יד-טז.
פרק יז-יט.
הל' עבודת יום
הכפורים ..בפר־ פרק יא.
קים אלו .פרק א-ג.

ספר-המצוות
מ"ע קסא .מל"ת קמ.
מל"ת קלב.
מל"ת קכ.
מל"ת קלא.
מל"ת קל .קכט.
מ"ע צא.
מ"ע צ.
מ"ע מט.

דבר מלכות

פורים קטן,
לימוד גדול
כל דבר שהקב"ה ברא בעולמו מוסיף כבוד לו יתברך ,ולכן בהכרח
שמסוגל להביא תועלת לכל העולם • לולא ההקדמה של פורים
קטן ,לא היה אפשר להשיג את ענייני השמחה של ימי הפורים •
שלושים יום לפני פורים צריך להתחיל בהכנות לפורים ולמבצע
פורים • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

שבאדר ראשון" ,כלומר ,נוסף לכך שגם אינו
יהודי רואה שבין שני חדשי אדר דשנת העיבור
הוא הראשון ,מוסיפה ”תורת אמת" ומבארת
ליהודי שיום זה נקרא ”י"ד באדר ראשון" ,ומכיון
שכל ענייני התורה הם בתכלית הדיוק ,מובן,
שהוא ”ראשון" גם במעלה.
וענין זה מודגש עוד יותר כאשר משווים
בין פורים לפסח ,אשר ,הענין ד"מסמך גאולה
לגאולה"” ,פורים לפסח" ,3מורה ומדגיש את
הקשר והשייכות שביניהם:
כשם שבפורים ישנו ”פורים קטן" – ישנו גם
בפסח ”פסח קטן") 4או ”פסחא זעירא"( .אמנם,
בסדר הדברים – חלוקים זה מזה :בפורים –
הראשון הוא פורים קטן ולאחריו בא פורים
גדול ,ואילו בפסח – הראשון הוא פסח סתם,
ולאחריו בא ”פסח זעירא" ,פסח שני.
ומכיון שכן ,מודגש יותר העילוי המיוחד
דבפורים קטן – להיותו הראשון ,כאמור ,ראשון
גם במעלה.

כאן המקום להתעכב גם כן על שמו של יום
זה – ”פורים קטן":
”פורים קטן" – אינו השם היחידי ליום זה,
אדרבה :לשון הגמרא 1הוא – ”ארבעה עשר
שבאדר ראשון" ,ונוסף לזה ,ישנו גם השם
”פורים קטן".2
ועל פי זה ,מה שנקרא ”פורים קטן" – אין זה
מפני שאין ברירה לקראו בשם אחר ,כי אם ,כדי
לבטא הוראה והלכה למעשה בפועל ,שיש בו
ענין של קטנות לגבי פורים באדר השני.
ונמצא ,שיש כאן ב' קצוות:
מחד גיסא – מדגישים את ענין הקטנות שבו,
”פורים קטן" ,קטנות בערך לימי הפורים ממש
)באדר השני(.
ולאידך גיסא – מהלשון ”אין בין )י"ד שב(אדר
ראשון ל)י"ד שב(אדר שני אלא קריאת המגילה
ומתנות לאביונים" ,משמע שבכל שאר העניינים
שוים הם.
ולא עוד ,אלא שתורת אמת מדגישה ”י"ד

 (3פרש"י מגילה ו ,סע"ב.
 (4חלה בסופה .ראש השנה יח ,סע"א .רמב"ם הלכות קידוש
החדש פ"ג ה"ט.

 (1מגילה ו ,ב.
 (2ראה לקו"ש חלק כ"ו ע'  210הערה  ,8וש"נ.
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חותמו של מלך

שמחה כפולה
מסר לפרופסור :חודש אדר מצווה לשמוח ,במיוחד כשהוא מופיע
לפּ ָסל :הרעיון המופלא של התפילין • המסר
בצורה כפולה • מסר ַ
של ברסלב קשור עם חודש אדר • שני מכתבים מכ"ק אדמו"ר
בס"ד ,ח' אדר א' תשל"ו ,ברוקלין ,ניו יורק
ד"ר זאב גרין ,שלום וברכה:
עבר זמן מאז ששמעתי ממך אישית ,למרות
שאני שואל אודותיך ואודות משפחתך מידי פעם.
אני מאמין שהשקט מצדך הוא בבחינת "כאשר
הכול שלום ,הנה אין כותבים" .ייתן ה' שזה באמת
המצב ,במיוחד בהיבט המהותי ,כלומר שאתה
ואשתך תגדלו את כל אחד מילדיכם ואת כולם יחד
לחיים של תורה ,חופה ומעשים טובים ,ושתהיה
לכם נחת יהודית חסידית אמיתית מהם.
המטרה העיקרית של מכתב זה היא לנצל את
ימי הסגולה הנוכחיים ,בבואנו מיום ההילולא של
חותני זצ"ל ,שאין צורך להסביר לך את משמעותו,
ובעמדנו בתחילת חודש אדר ,המחייב מידה
גוברת של שמחה .שנה זו ,שהיא שנה מעוברת עם
שני חודשי אדר ,בוודאי תביא מידה כפולה של
שמחה בכל העניינים ,שחייבים להיעשות בשמחה,
במיוחד הפצת תורה ומצוות .דרך אגב ,כפי שכבר
ציינתי את הנקודה הזו לפני כן ,אחד הלקחים
משנה המעוברת היהודית – שמשלימה את החסר
בין שנת הלבנה ושנת החמה ,כידוע לך – הוא
להזכיר לנו על הצורך להשלים אי אלו חסרונות
מהעבר .ברור שאם היום הוא טוב באותה מידה
כמו אתמול ,אך לא יותר ממנו ,אין כאן השלמה
של החיסרון ,ואין כאן שמירה על העיקרון של
”מעלין בקודש" ,שמשמעותו עבור יהודי היא
התקדמות עקבית בהגברת הצורה על החומר,
והרוחני על הגשמי.
אני שולח לך את ברכותיי ואיחוליי שתשתמש
בכל היכולות שלך באופן שיעניק לך סיפוק אישי
מלא ,וכן יגרום סיפוק לכל הנהנים מהשפעתך
הטובה ,ושיהיה כל זה במידה הגדושה ביותר של
שמחה ,בהתאם למאמר חז"ל ”שמחה פורצת גדר".

בברכה ,חתימת יד קודשו של הרבי
)מתוך ’פרופ' גרין שלום וברכה' עמ' (174

*
ב"ה ,י"ד אדר ראשון )פורים קטן( ,תשי"ט
מר חיים יעקב ליפשיץ...
שלום וברכה!
...לאחר שהבחנתי בכתובת שלך במכתבך,
הדבר מאפשר לי לקיים את הבטחתי ולשלוח לך
את התפילין ,ואני בטוח שתשתמש בהן בכל יום
חול ,מתוך בריאות טובה במשך השנים השמחות
והרבות שיבואו.
כפי שהוזכר במהלך שיחתנו ,החשיבות של
התפילין היא מרחיקת־לכת ,בהיותה מצווה
שכוללת הכול וקשורה למכלול האישיות של
היהודי.
דבר זה משתקף בשני החלקים של התפילין,
שאת האחד מניחים על החלק העליון של הזרוע
השמאלית ,כנגד הלב – מקום משכנו של הרגש,
ואת האחר על הראש ,כנגד המוח – מקום משכנו
של השכל .בכך מביע היהודי את העובדה שבשני
התחומים – הן מבחינה שכלית ,והן מבחינה רגשית,
שמהווים את כל האדם – הוא מוּנָ ע על־ידי הרעיון
של היכנעות לסמכות העליונה ,הבורא והמנהיג
של העולם .ועל־ידי קיום הרצון האלוקי ועיצוב
החיים שלו בהתאם לכך ,הוא מתעלה אל מעבר
לפער שבין הבורא והנברא ומתאחד איתו ,ובו־
בזמן הוא מרומם את העולם הגשמי שבו הוא חי.
לאמיתו של דבר ,רעיון זה הוא המשמעות
העמוקה יותר של כל הציוויים האלוקיים,
והמודעות לכך מאפשרת לאדם לחתור בהתמדה
לעליונות של המוח על החומר ,ולהפיכת החומר
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מעשה רב
ובעצם ,מוכרח הדבר מדברי המשנה” 9כל מה
שברא הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו":
אין לך שום דבר בעולם שנברא בעצמו –
שהרי ”אין דבר עושה את עצמו" ,10ומכיון שכן,
הרי בודאי שכל מציאותו אינה אלא על ידי זה
שבראו הקב"ה בעולמו ,ותכלית בריאתו – ”לא
בראו אלא לכבודו" ,כדי שעל ידו יתוסף בכבודו
של הקב"ה.
ומזה מובן שבכל נברא ישנה מעלה מיוחדת
שאין דוגמתה בכל שאר הנבראים שבעולם,

ב

החסיד השמח
אותה נשמה ,תלוי איך מביטים עליה • מהן הסיבות שמאפשרות
לקיים התוועדות חסידית קודם תפילת ערבית? • שמחה לרגל
חודש אדר
– אשר שמחה פורץ גדר ,3ולכן יכולים לערוך
הפארבריינגען קודם תפלת מעריב.
וכך אמר ר' הללֵ :איינס ]ראשית כל )התוועדות
קודם([ ,מעריב מעג מען ]מותרת[) .כלומר :רצה
לחלק דמוזכר במשנה 4החילוק בין תפלת המנחה
לתפלת ערבית ,שתפלת ערבית היא רשות ,שזהו
ש"אין לה קבע"( ,5האט דער רבי אויף עם ַאקוק
האט
געטאן ]הרבי הביט עליו )במבט פליאה([ָ ,
ָ
געזאגט ]ואמר מיד – [:צוויֵ י – ]ושנית[
ָ
ער גלייך
ה"ז במעמד רבים )שמדכרו אהדדי .(6ואמר
הצמח־צדק :דאס איז איינס ,ואין צריך לחפש
עוד טעמים .והמשיך ר' הלל :והא דזהו גדר )דין
בשו"ע 7וכו'( – הרי שמחה פורץ גדר.
ויאמר הצמח־צדק :יישר כח .לקח א כוס
קאוויט ,8ואמר :מי שישתה עמי ויהי' ראוי לכך,
יהי' עמי במחיצתי.

היו שני חסידים ,שהיו בעלי הפכים :האחד
היה בעל בכי ,והשני בעל שמחה .ר' אברהם בער
בברויסקער ביאר :הראשון חושב מהיכן הנשמה
הגיעה ,ומה מצבה כעת ,וכתוצאה מהמחשבה
הזו נופל למרירות .השני חושב מה מצב הנשמה
כעת ,ומה יהיה עתידה – זה תלוי במצבה כעת,
וממילא נעשה שמח .וסיים ר' אברהם בער :בעל
השמחה נעלה יותר!
)היום יום – חלק שני ,רשימות היומן עמ' תסט(

שמחה פורץ גדר
1

מדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בסעודת התנאים :
החסיד ר' הלל פאריצער פסק פעם 2במסיבת
התוועדות שבה היה נוכח הרבי )הצמח־צדק(,
– כמובן כך שלא הי' מדבר בפני הצמח־צדק אם
לא הי' בשעתא דשמחתא )כבמסיבה הנ"ל( –
בקשר לכך שהי' פארבריינגען ,ולפני מעריב

)רשימות היומן עמ' רלב(

 (3ראה בארוכה סה"מ תרנ"ז ס"ע רכז ואילך.
 (4ברכות כו ,א – .ושם” :תפלת המנחה עד הערב כו' תפלת
הערב אין לה קבע" .ובגמרא )כז ,ב(” :מאי אין לה קבע ,כמאן
דאמר תפלת ערבית רשות".
 (5ראה גם הערת רבינו בסה"ש שם )הערה .(10
 (6שיזכירו זה לזה – ראה שבת קמז ,ב – וזהו הטעם הראשון.
 (7ראה שו"ע או"ח סרל"ה ס"ב” :אסור להתחיל לאכול ...סמוך
לזמן ק"ש של ערבית".
 (8סוג משקה.

 (1של הכלה הרבנית וכו' מרת שיינא – בתו הצעירה של כ"ק
אדמו"ר מהוריי"צ – עם החתן הרה"ח וכו' ר' מנחם מענדל
הארענשטיין הי"ד ,בל"ג בעומר תרצ"ב ,ריגא .נוסף על
הכהן ָ
אמירת מאמר דא"ח – ד"ה שיר המעלות לדוד הנה מה טוב
וכו' ,נזכר לקמן )עמ' רלד בספר(.
 (2ראה גם סה"ש תש"א עמ'  .58שיחת ל"ג בעומר תש"א ס"ח
)שם ס"ע  119ואילך( .שיחות :יום ב' דר"ה תשי"ד בתחלתה
)תורת מנחם ח"י ע'  ;(11ל"ג בעומר – בין מנחה למעריב –
תשל"ה בסופה.

ובהקדמה:
מבואר בדרושי חסידות 5שכל עניני הבריאה
הם באופן ד"משפיע ומקבל" ,כדברי חז"ל:6
”חסד ואמת מן ינצרוהו ,7אם יהיו כולם עשירים
או עניים ,מי יוכל לעשות חסד" ,ובזה גופא –
באופן שכל ענין הוא גם ”מקבל" וגם ”משפיע".
וטעם הדבר – כדי שלא יהיה ענין של קנאה
ובושה במעשה בראשית ,מעשיו של הקב"ה,

אם הקב"ה ,כביכול ,מקבל כבוד ממציאותו של נברא
זה – הרי בודאי ובודאי שכל הבריאה כולה יכולה ”לקבל"
מענינו המיוחד של נברא זה

שישנו ענין מסוים שאינו בבחינת ”מקבל"
ו"תחתון" ,לגבי כל שאר הענינים ,ולכן ,בהכרח
שתהיה בו מעלה מיוחדת לגבי כל שאר הענינים,
כך שהוא גם בבחינת ”משפיע" ו"עליון".
8
ולדוגמא – אצל בני אדם :הוראת המשנה
”איזהו חכם הלומד מכל אדם" ,אשר הוראה
זו היא ביחס לכל אחד מבני ישראל ,כולל –
הגדולים שבהם ,שבדרך כלל הרי הם בבחינת
”משפיע" ,אף־על־פי־כן ,ישנם ענינים מסוימים
שגם הם יכולים וצריכים ללמוד ”מכל אדם",
היינו ,שנעשים בבחינת ”מקבל" מאלו שלמטה
מהם.
ועל דרך זה ,בנוגע לכל ענין וענין שבעולם
שבהכרח שתהיה בו מעלה מיוחדת לגבי כל
שאר הענינים שבעולם ,אשר ,ביחס למעלה
מיוחדת זו זקוקה הבריאה כולה לקבל שלימותה
מענין זה.

שלכן ,מוכרחת בריאתו של נברא פרטי זה ,כדי
לבטא ענין מיוחד בכבודו של הקדוש ברוך הוא
שאינו יכול להתבטא על ידי כל שאר הנבראים
שבעולם.
ובמכל־שכן וקל־וחומר :אפילו בן אדם ,נברא
מוגבל כו' – כאשר חוזרים ונותנים לו אותו כבוד
שנתנו לו מקודם לכן ,אין בכך אותו חידוש
כבפעם הראשונה ,אלא אם כן יהיה הכבוד באופן
חדש שלא היה מקודם לכן .ועל אחת כמה וכמה
כאשר תורת אמת אומרת שעניין פלוני נברא
לכבודו של הקדוש ברוך הוא – הרי בוודאי שיש
בו דבר מיוחד שאין דוגמתו בכל שאר העניינים
שבעולם ,שלכן ,רק על ידו אפשרית הוספה זו
בכבודו של הקדוש ברוך הוא.
ואם הקב"ה ,כביכול ,מקבל כבוד ממציאותו
של נברא זה – הרי בודאי ובודאי שכל הבריאה
כולה יכולה ”לקבל" מענינו המיוחד של נברא
זה.
ובנוגע לעניננו :גם כאשר ישנו ענין מסוים

 (5סידור שער הת"ת בתחלתו )צז ,ג ואילך( .ובכ"מ.
 (6תנחומא משפטים ט.
 (7תהלים סא ,ח.
 (8אבות רפ"ד.
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 (9שם ספ"ו.
 (10ראה חובת הלבבות שער א' רפ"ה .הובא ונתבאר בספר
החקירה להצ"צ קה ,א.

5

– בהתאם למארז"ל ”אין מזרזין אלא למזורזין",
]כלומר ,הן אמת שכל יהודי הוא זריז מצד
עצמו ,שכן” ,כהנים זריזין הם" ,13ובשעת מתן
תורה נעשו כל בני ישראל )כל הנשמות דכל בנ"י
עד סוף כל הדורות” (14ממלכת כהנים" ,15ביחד
עם טבע הזריזות דכהנים – הרי אדרבה” :אין

שהתורה קוראת לו בשם ”קטן" או ”זעירא",
ובנדון דידן” ,פורים קטן" – הרי ביחד עם זה,
בהכרח שתהיה בו מעלה מיוחדת ,אשר ,כל
שאר העניינים שבעולם ,אפילו ענינים גדולים,
ועל אחת כמה וכמה סתם ענינים ,זקוקים לקבל
ממנו .ובפרט כאשר מדגישים שפורים קטן הוא

כאשר הדיבור בזה הוא בפורים קטן ,הרי מטבע הדברים
– אפילו מצד הטבע דנפש הבהמית )ועאכו"כ מצד הטבע
של הנפש האלוקית( – שפועלים אצלו את הזירוז בהכנות
לפורים באופן של פורים” ,אויף א פורים'דיקן אופן"

באדר ראשון ,ראשון במעלה.

מזרזין אלא למזורזין"[,
רואים במוחש ,שכאשר מתחילים לזרז
שלושים יום לפני זה – אזי הפעולה היא באופן
נעלה יותר ,ביתר שאת וביתר עוז.
וזוהי המעלה המיוחדת בשנת העיבור ,שיש
בה פורים קטן – שהזירוז בכל עניני הפורים בי"ד
אדר שני מתחיל שלושים יום לפני זה ,בי"ד אדר
ראשון ,פורים קטן ,ומכיון שכן ,נעשים כל עניני
הפורים באופן נעלה יותר.
ויש להוסיף בזה:
התחלת הזירוז בענייני הפורים שלושים יום
לפני זה – יכולה )וצריכה( להיות גם בשנה
פשוטה )בחודש שבט(; אמנם ,מובן וגם פשוט,
שאינו דומה פעולת הזירוז בעניני פורים ביום
רגיל בשנה לגבי יום השייך בעצמו ליום הפורים,
פורים קטן ,ולא עוד אלא שהוא ב"אדר ראשון",
ראשון במעלה שעל ידו נעשית ה"פתיחה" לכל
עניני הפורים.
וכפי שרואים במוחש כשמדברים עם יהודי
שצריך להיות זירוז מיוחד בעניני הפורים )מצד

ג
ביאור הענין:
ידוע 11גודל המעלה ד"פתח" – שעל ידו נעשית
הפתיחה דכללות הענין ,למרות הקושי המיוחד
שבדבר ,שהרי ”כל ההתחלות קשות".12
ועל פי זה מובנת המעלה המיוחדת ד"פורים
קטן" בי"ד באדר ראשון – שעל ידו נעשית
ה"פתיחה" ,לכל הענינים דפורים בשנה זו,
ומכיון שכן ,הרי כל עניני העבודה דימי הפורים
באדר שני הם בנקל יותר ,ובדרך ממילא ,נוספים
ענינים חדשים בימי הפורים דאדר שני ,אשר,
לולי הקדמת העבודה דפורים קטן לא היו
יכולים להשיגם.

ד
ובאותיות פשוטות:
כאשר צריכים לזרז יהודי בנוגע לעניני פורים
 (11ראה אמרי בינה שער הק"ש פנ"ז )נה ,א( ,סה"מ תרע"ח ע'
רפג ,תפר"ח ע' קב .ובכ"מ.
 (12מכילתא ופרש"י יתרו יט ,ה .תוד"ה פסיעה – תענית י,
סע"ב.

דתפילה מן התורה – ”נסתפק בעצמו ספק
התפלל ספק לא התפלל אם כן לפי דבריו של
הרב )הרמב"ם( היה צריך לחזור ולהתפלל והם
פסקו לעולם בכל ספק בתפלה שאינו חוזר
ומתפלל שהיא מדרבנן" .ולפנ"ז שם :שמי שנאנס
ולא התפלל בשחרית ובמנחה.
גם כאן נראה שנקט שתפילה הא' היא שחרית.
אמנם ב"פתיחה כוללת" של ה'פרי מגדים'
להלכות תפלה כתב ”בענין ספק התפלל או לא
התפלל כלל כל מעת־לעת ובליל ב' בתפלת
ערבית מתפלל שתים עכ"פ אחת למעריב ושנייה
לתשלומין של יום אתמול .אמנם לאחר העיון
א"צ כה"ג להתפלל שתים דמן התורה כיון שעבר
המעת לעת תו לא מחויב ומעוות לא יוכל לתקון
הוא"
ומשמע שסדר התפילות הוא מערבית
לערבית.
 והדברים מבוארים היטב לאור ביאורו שלהרבי בלקו"ש שם.

אין צורך להביא
פירוש ולהפריכו
בהתוועדות יו"ד שבט תש"מ )’שיחות־קודש'
תש"מ כרך ב' עמ' :(14
כמדובר כמה פעמים כאשר פירוש מסויים אינו
מתקבל אין זה הסדר להביאו ולהפריכו...
ויש לציין לרמב"ם הלכות מעשר שני פרק ט'
הלכה יב )בשנת תשע"ט – הוא משיעור היומי
דג"פ ליום דיום יו"ד שבט(:
”וראיתי לגאונים דברים בחשבון ערלה ורבעי,
אין ראוי להאריך ולהשיב עליהן ,ובודאי טעות
סופרים הם ,והאמת כבר בארנו דרכה".
רואים ,אפוא ,ש"אין ראוי להאריך ולהשיב
עליהן" והטעם שבכל זאת התייחס )הרמב"ם(
לדברי הגאונים הוא כדי להדגיש ולהבטיח שלא
יטעו אחריהם ”ובודאי ט"ס הם" ,אך באמת לא
נכנס לשקלא־וטריא עמהם .וק"ל.

 (13שבת כ ,א וש"נ .רמב"ם הלכות שבת פ"ג ה"כ.
 (14פרד"א פמ"א תנחומא יתרו יא .שמו"ר פכ"ח זח"א צא,
א .ח"ב פג ,ב.
 (15יתרו יט ,ו.
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להכניס לבית והיה מקפיד על זה עד למאוד[.

מגבית לצורך תשרי וחגיו
ביום ב' דר"ה תשל"ח הכריז הרבי על מגבית
לצורך החגים )בדומה לקימחא דפיסחא,
והארכנו בזה בגליונות התקשרות א'קנו־ז־ח
ועוד( .ויש לציין )גם( ל'אגרות־קודש' אדמו"ר
מוהרש"ב נ"ע כרך וא"ו עמ' פד ]מכ' ט"ו אלול
תרס"ה[:
מחמת נחיצות הדבר ,ובאשר הזמן הזה מסוגל
לעשיית הטוב והחסד ולרחם על הזולת ..ובפרט
לעת כזאת ימי רחמים וימי רצון ,לזאת הנני מבקש
את כבודו להשתדל לטובת ידידינו הנכבד והנעלה...
לאסוף עבורו איזה סך נכון ...וכעת ממשמשין ובאין
יו"ט בחודש הבע"ל המושבע בכל ודורש הרבה
ומאין יבא עזרי ...ויאסוף עבורו מהג' נדיבים ...ויחי'
בזה את נפשו העדינה .ולכבודו יהי' זאת המצוה
גדולה מאד ,אשר בזכותה יטיב לו המטיב בכל מילי
דמיטב מנפש ועד בשר כו'.

במה יזכה נער את ארחו
בעניין סגולת הכנסת אורחים לבן זכר ”במה
יזכה נער את ארחו" )ראה בהרחבה ב'התקשרות'
גליון תתקעה )י"ח ניסן תשע"ג( עמודים .(8-10
מן הראוי להביא את הנאמר בספר ’מגיד
מישרים' להבית יוסף בענין ותצחק שרה –
שהטעם שצחקה משום שפשפשה במעשיה ולא
מצאה שהתחדש אצלה דבר חדש – מעשה טוב
– שבגינה תזכה:
”ואיהי לא ידעא דכיון שקבלה עלה להתעסקא
בגמילות חסדים דהכנסת אורחים ,מיד אתער
חסדים ורחמי מלעילא ,ואיתגזר למיהב לה בר"
]= שכיון שקיבלה על־עצמה להתעסק בגמ"ח
דהכנסת־אורחים מיד התעוררו חסדים דלמעלה
לתת לה בן[

שני סדרי התפילות

דוד המלך נביא היה

ב'לקוטי שיחות' כרך לה עמ'  125ואילך
מבאר הרבי שישנם ב' סדרים בג' התפילות
שחרית מנחה ערבית ,או ערבית שחרית ומנחה.
וב' סדרים אלו מקבילים לשני הגדרים
שבתפלה) :א( עבודה שבלב )”קדשים"( )ב(
בקשת צרכים )”מעשה בראשית"(.
עבודה שבלב – דביקות בה' ו"לילה הולך אחר
היום" )שחרית מנחה ערבית( ,בקשת צרכים
)ערבית שחרית מנחה( – .ראה שם בארוכה.
לאור המבואר בשיחה שם ניתן להבחין ולבאר
בדברי הראשונים כיצד שיטתם:
בספר החינוך מצוה תלג כתב” :מדיני המצוה
מה שאמרו זכרונם לברכה )ברכות לא ,א( שחייב
אדם להתפלל שלש פעמים ביום :שחרית ,ובין
הערבים ,ובלילה פעם אחת; ואלו השלש תפלות
 כנגד הקרבנות תקנום כו'".ובסיום המצווה קובע:
”והעובר על זה ועמד יום ולילה בלא תפלה
כלל – בטל עשה זה".
היינו :יום – ואח"כ – לילה.
אף הרמב"ן בהשגותיו בספר המצוות על
הרמב"ם )מ"ע ה( הקשה לשיטת הרמב"ם

במכתבו )הנדפס גם ב'לקוטי שיחות' כרך
כט עמודים  (505-506מבאר הרבי ,שדברי
אדמו"ר הזקן בסידורו ”הקפות מנהג נביאים"
מוסבים על דוד המלך ע"ה ,שלגביו מסופר
שהיה מכרכר ומפזז לפני ארון ה' בשובו
מהפלשתים )שמואל־ב' פרק וא"ו( .וזאת,
עפ"י הידוע ש"דוד הי' נביא" – עיין רש"י
מגילה יד,א ,וכפי שצויין בעבר )התקשרות
גליון א'קסב עמ' .(8
זהו בנוסף למפורש  (1במס' תענית כו ,א
וברש"י שם.
ויש להוסיף:
 (2במסכת סוטה דף מח איתא” :מאן נביאים
הראשונים אמר רב הונא :זה דוד ושמואל
ושלמה".
 (3בתרגום יונתן בן עוזיאל שמואל־א טז ,יג:
”ושרת רוח נבואה מן קדם ה' על דוד מיומא
ההוא ולעלא וקם שמואל ואזל לרמתא".
 (4וראה גם שמואל־ב כג ,ב” :רוח ה' דבר
בי ומלתו על לשוני ובתרגום יונתן בן עוזיאל:
אמר דוד ברוח נבואה כו'".
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ניתוסף גם בהמשכה מלמעלה בכל עניני הפורים,
ומכיוון שכן ,הרי עניני הפורים בשנה זו )שנת
העיבור( צריכים להיות באופן נעלה יותר ,ביתר
שאת וביתר עוז ,אפילו לגבי בחינת ”עד דלא ידע"
בימי הפורים דשנה שעברה )שנה פשוטה(.
ואין לתמוה כיצד יתכן חילוקי מדריגות ב"עד
דלא ידע" – 16כידוע שגם ב"בלי גבול" ישנם
חילוקי דרגות )כמובן גם מדברי הצמח צדק בספר
החקירה( ,וכמדובר כמה פעמים דוגמא פשוטה
לדבר – שב"קו" ישנם אין סוף נקודות ,וב"שטח"
ישנם אין סוף קוים ,ובמילא ,מספר הנקודות
ד"שטח" הוא אין סוף ביחס למספר הנקודות
שב"קו".17

גודל מעלתם ש"זכרם לא יסוף מזרעם"( ,שכאשר
הדיבור בזה הוא בפורים קטן ,הרי מטבע הדברים
– אפילו מצד הטבע דנפש הבהמית )ועאכו"כ מצד
הטבע של הנפש האלוקית( – שפועלים אצלו את
הזירוז בהכנות לפורים באופן של פורים” ,אויף א
פורים'דיקן אופן".

ה
ענין הנ"ל הוא גם אחת הסיבות להתוועדות
בפורים קטן – כדי להביא למטרה ותוצאה בנוגע
למעשה בפועל:
בעמדנו בפורים קטן ,שלושים יום לפני פורים
גדול – הרי זה הזמן המתאים לעורר ולזרז אודות
”מבצע פורים" ,להשתדל שכל אחד מישראל וכל
בנ"י יקיימו את המצוות דימי הפורים )כמדובר
בארוכה מידי שנה בשנה ,וכבר נדפסו הדברים(.
והדגשה יתירה בשנה זו – שהתחלת הזירוז
שלושים יום לפני החג היא בפורים )קטן( ,ולא עוד,
אלא בפורים דאדר ראשון ,שעל ידו מתבטלים כל
הקשיים הכרוכים בהתחלת כל ענין ,ועל ידי זה

)משיחת פורים קטן תשמ"ו – תורת מנחם
תשמ"ו כרך ב' ,עמ' (611

 (16נתבאר בארוכה בהתוועדות פורים תשמ"ה שיחה ב.
 (17ראה התוועדויות תשמ"ג ח"ב ע'  .1018-9ח"ג ע' .1370-71
ועוד.

סיכום
שנעשית מתוך הכנה והתעוררות שלושים
יום קודם לכן ,היא באופן נעלה וביתר שאת.
ואף־על־פי שבכל שנה מתעוררים ומתכוננים
שלושים יום לפני ימי הפורים – החל
מי"ד שבט ,הרי אינה דומה התעוררות זו
להתעוררות הבאה מיום ששייך בעצמו לימי
הפורים – פורים קטן .רואים זאת במוחש,
שכאשר מעוררים יהודי בפורים קטן אודות
ימי הפורים ,הדבר פועל עליו הרבה יותר
מכפי שהיה פועל עליו בי"ד שבט.
וזו המעלה המיוחדת בפורים קטן ,שעל ידו
ההכנה לימי הפורים היא באופן נעלה יותר,
וממילא גם ענייני הפורים )ומבצע פורים(
הם באופן נעלה יותר.

בפורים קטן יש מעלה מיוחדת שאין אפילו
בימי הפורים .שכן הבריאה כולה נבראה
באופן של ’משפיע' ו'מקבל' ,והיינו גם שבכל
נברא יש ענין שבו הוא ’משפיע' ביחס לשאר
הנבראים .ומובן שגם בפורים קטן יש עניין
הוא ’משפיע' לשאר הענינים כולל לימי
הפורים עצמם.
והדבר מודגש בלשון חז"ל שכינו את פורים
קטן” :י"ד שבאדר ראשון" ,שמזה מובן
שלעניין מסוים ,פורים קטן הינו ’ראשון'
וקודם במעלה.
מעלתו של פורים קטן היא בכך שהוא 'פותח'
את כל עניני הפורים ,ואזי נעשים הענינים
דימי הפורים בנקל יותר ובהתעוררות גדולה
יותר ,וממילא באופן טוב יותר ,שהרי פעולה
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משיח וגאולה

”ואתה תצווה"
בתכלית הגילוי
מגאולת פורים לגאולה האמיתית והשלמה
יהי־רצון שעוד לפני פורים ] [...בשבת פרשת תצווה ,יהיה כבר ”מסמך גאולה לגאולה" – גאולת פורים
לגאולה האמיתית והשלימה על־ידי משיח צדקנו” ,כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".
] [...ואז יהיה גם העניין ד"ואתה תצווה" בתכלית השלימות והגילוי – כי ”לא יכנף עוד מוריך והיו עיניך
רואות את מוריך" )ועד שיתגלה ויאיר בכל העולם ,מלשון העלם” ,מערב עד בוקר" ,שמהפכים ה"ערב"
ל"בוקר"( ,ובאופן שמראה באצבעו ואומר זה ,וב' פעמים זה” ,הנה אלוקינו זה גו' זה הוי' קיווינו לו",
ומתוך שלימות השמחה – ”נגילה ונשמחה בישועתו"” ,שמחת עולם על ראשם".
וכן תהיה לנו – גאולה האמיתית והשלימה על־ידי משיח צדקנו תיכף ומיד ממש” ,בנערינו ובזקנינו גו'
בבנינו ובבנותינו".

ניצוצי רבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

הוראות ומקורות
לשמוח בחלקו בגשמיות בלבד • הכנסת אורחים סגולה לילדים •
מגבית לתשרי • הבאת פירושים והפרכתם • שני סדרי תפילות
ויש לציין כי אכן בספר ’המספיק לעובדי השם'
– לר"א בן הרמב"ם – פרק ט' – ההסתפקות; נאמר
מפורש:
”ההסתפקות ...שיהא אדם שמח בחלקו מקניני
העולם־הזה ולא יהא בהול ולהוט להוסיף עליהם."...

ברחוב עם מלבוש עליון
יותר מפעם אחת אירע שהרבי פגש חסידים ללא
לבוש עליון – סירטוק או חליפה – ברחוב והביע את
חוסר שביעות רצונו מכך.
ראוי לציין מקורו ב'נקודות הכסף' יורה־דעה
סימן שמ” :ומי שהולך בשוק בלא רא"ק גנאי לו
וכאחד מן הפחותים יחשבו".

למה הזדרז האמורא לקרוע
את הבגד )האדום(?

)מהתוועדות שבת־קודש פרשת תצוה ,ערב פורים קטן ה'תשמ"ט  -התוועדויות ה'תשמ"ט ,כרך ב עמ' (350

”מלחמת עמלק" כהכנה לגאולה העתידה
בתחילת פרשת זכור נאמר ”זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים" .ועל־פי מאמר רז"ל
ש"בכל דור ודור )ובכל יום ויום( חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא )היום( ממצרים" ,היינו,
שעניין יציאת מצרים צריך להיות וישנו בעבודת כל אחד ואחד מישראל בכל יום ויום )ולכן מזכירין
יציאת מצרים בכל יום ,וב' פעמים ביום ,בערב ובבוקר( ,שצריך לצאת מהמיצרים וגבולים של הגוף ונפש
הבהמית – מובן ,שגם עניין מלחמת עמלק ישנו בכל יום ,ש"אחר יציאת מצרים עומדת לנגדו מלחמת
עמלק ,כמו שכתוב אשר עשה לך בדרך בצאתכם ממצרים".
ועניין זה נוגע גם להמשך והתכלית של יציאת מצרים – הכניסה לארץ־ישראל ובניין בית־המקדש –
שהרי ”ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ,למנות להם מלך ,ולהכרית זרעו של עמלק ,ולבנות בית
הבחירה ...הכרתת זרע עמלק קודמת לבניין הבית" ,היינו ,שבניין בית־המקדש יכול להיות רק לאחרי
מלחמת עמלק.
ועל־דרך זה בנוגע להכניסה לארץ בגאולה העתידה )שקשורה עם יציאת מצרים ,כמו שכתוב” ,כימי
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" ,וכידוע שיציאת מצרים היא השורש לכל הגאולות שלאחרי זה עד
לגאולה העתידה( ,ולבניין בית־המקדש השלישי ] – [...שלפני זה צריך להיות מלחמת עמלק .ולהעיר גם
ממה שכתוב בסיום וחותם הפרשה שקורין בפורים – ”מלחמה לה' בעמלק מדור דור" ,שכולל גם ”דרא
דמשיחא".
] [...החידוש דפורים לגבי מתן־תורה שהעבודה היא מתוך רצון גמור מודגש גם במלחמת עמלק – כי,
עניינו של עמלק הוא )כמפורש בקרא( ”אשר קרך" ,מלשון קרירות ,שהעבודה דקיום התורה ומצוות
תהיה ללא חיות והתלהבות” ,מצוות אנשים מלומדה" ,שעבודה כזו אינה ברצון גמור ,אלא כמו בדרך
כפייה .וזהו עניין מלחמת עמלק – שהעבודה תהיה מתוך חיות והתהלבות ,ברצון גמור.
)מהתוועדות שבת־קודש פרשת תצווה ,ערב פורים ומוצאי פורים ה'תש"נ  -התוועדויות ה'תש"נ כרך ב ,עמ' (360
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פרווה – רק באוכל; בעבודת
ה' או ימין או שמאל

בהתוועדות ש"פ האזינו תש"ל )תורת מנחם כרך
נח עמ'  (77הביא הרבי את המסופר בגמרא )ברכות
כ ,א( אודות אמורא שראה אשה לבושה כרבלתא –
בגד אדום – סבר שבת ישראל הינה ולגודל זריזותו
למחות נגד לבוש בלתי צנוע תיכף ומיד קרע את
הבגד.
הפירוש ש"כרבלתא – בגד אדום" הובא בשיחה
)בציון  (96מפירוש הערוך – הובא בחידושי אגדות
למהרש"א שם.
וראוי להביא מ"ש בשו"ת מהרי"ק שורש פח:
”שאין דרך הצנועים להיות אדום ללבושם ...שלא
ילבשו מלבוש נכרי ,דהיינו צבע אדום כי תועבה
בישראל הוא ,ועוד היום מסורת בידינו להקפיד על
לבישת האדום לבני עמנו".
הדברים הובאו ברמ"א יורה־דעה סימן קעח:
”אינו אסור אלא בדבר שנהגו בו העובדי כוכבים
לשם פריצות כגון שנהגו ללבוש מלבושים אדומים",
ובש"ך שם סעיף א' ס"ק ג'” :שאין דרך הצנועים
להיות אדומים בלבושם  . .מסורת בידינו להקפיד
על לבישת האדום לבני עמנו" .וראה דרשות חתם
סופר ח"ב דף רמד טור ב' ד"ה והנה] .ובתשובות
באר משה – שטרן – ח"ד סימן קמז סי"ג :מרן
החתם־סופר  . .לא הניח שום בגד ושמלה אדומה

ב'לקוטי שיחות' כרך טו פרשת וישב )ע' (324
מבאר הרבי כי בעבודת ה' אין מצב ביניים .בשעה
ש"מים אין בו" – אזי ,באופן ישיר ומיידי ”נחשים
ועקרבים יש בו" .וסמך זאת על תורת הבעש"ט ,כי
בשעה ש"וסרתם" מן הדרך הטובה הרי מיד ח"ו
”ועבדתם אלקים אחרים" ,עיין שם.
ויש לציין גם ל'נצח ישראל' למהר"ל מפראג
)פרק י"ד( הכותב כך:
”שאין לישראל שום מדריגה בינונית ,או שהם
מושלים על הכל ,או שהכל מושלים עליהם . .
שכאשר אין הצורה ]ישראל[ אז נחשבת נעדרת
לגמרי".

שמח בחלקו מעלה
בעניני עוה"ז דוקא
ב'היום־יום' ל' סיון” :השמח בחלקו בגשמיות
הינו בעל המעלה גדולה ביותר .משא"כ השמח
בחלקו בענינים רוחניים הוא החיסרון הגדול
ביותר" ,עיין שם.
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