Đ"č

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת בהעלותך • י"א בסיוון התשע"ט

JEM

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

:ĦďēČĦĚ ĥďđģĐ ġĤČč ď"čē ĕďĕĝē ĦēĠĥĚ

ĐĜĥ ĥĚēđ ęĕĤĥĞ - ĒđĚĦ 'Ď

מוכנים

א'רצט

" עמדו הכן כולכם
"Ĕ"ĞĥĦ
ěđĕĝ ē"ė ĤĕĐčĐ ęđĕ ,ĕĜĥ ęđĕ

שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
 מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים,• הלכות

ęĕĘĥđĤĕ ĐĜĤČ ĘėĕĐ

ĥĎĤ ĖđĦĚ ĐėĤčĐ ĦČ ĘčģĘ ěĜđėĦĐĘ À "ěėĐ"
ęĕĚēĤĐ ĤĤđĞĚĥ ĕĚ ĘČ Đčĕēđ ĐčĐČ Ęĥ
...ĐĔĚ ĐĔĚĘ ďĞ ĐėĤčĐ ĖĕĥĚĐĘ ęĕčĤ
ė"ĥĦ ,Ĕčĥ ď"đĕ

:ęĕĝĕĔĤė ĦĥĕėĤ
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ĕĤĕĞĢ
ĦďđĎČ
ď"čē

kinus-chabad.co.il

*6565 :ĕĜđĠĘĔ ďģđĚ

9:00-17:00 ĦđĞĥĐ ěĕč Đ-Č ęĕĚĕč ěĕĚĒ

הלכות ומנהגי חב"ד

בסנהדרין גדולה ישבו לומדים ]=למדנים[ גדולים ,יודעי נגלה
ונסתר דתורה ,וידעו גם חכמת הרפואה ותורת המשפטים
)רופאים ועורכי דין( וכל שאר החכמות שבעולם שהיו נחוצים
להם לפסיקת־דינים – ואף־על־פי־כן עיקר התביעה מהם לסובב
בעיירות ישראל לשמור ולהציל יהודים מאיסורי־תורה!...

הלכות ומנהגי חב"ד
מכיוון שבשבת־קודש זו הוא סיום ימי
התשלומין ,וההוראה היא להוסיף ביום זה )גם(
בנתינת הצדקה ,יש לתת צדקה זו מערב שבת.1

)ניצוצי רבי ,עמ' (9

תפילת מנחה :אין אומרים ’צדקתך צדק'.
פרקי אבות – פרק א.
מאחר חצות הלילה במוצאי שבת ,אומרים
תחנון כרגיל.6

2

שבת־קודש פרשת בהעלותך
י"ב בסיוון

 < 4דבר מלכות •  < 8משיח וגאולה •  < 9ניצוצי רבי •
 < 14ליישר הדעות •  < 15הלכות ומנהגי חב"ד

זמני השבוע*
תאריך
ו' ,י"א בסיון
ש"ק ,י"ב בסיון
א' ,י"ג בסיון
ב' ,י"ד בסיון
ג' ,ט"ו בסיון
ד' ,ט"ז בסיון
ה' ,י"ז בסיון
ו' ,י"ח בסיון

עלות השחר**
זמן זריחת סוף
חצות מנחה שקיעת צאת
היום
 120ד'  72ד'
והלילה גדולה החמה*** הכוכבים
החמה
ציצית
לפני לפני
זמן ק"ש
הזריחה ותפילין
הזריחה
2.57
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.56
2.57

4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07

4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.34
4.35
4.35

5.42
5.42
5.42
5.42
5.42
5.42
5.42
5.43

9.06
9.06
9.06
9.06
9.06
9.06
9.06
9.07

12.41
12.41
12.41
12.41
12.42
12.42
12.42
12.42

1.16
1.17
1.17
1.17
1.17
1.18
1.18
1.18

8.15
8.16
8.16
8.16
8.17
8.17
8.17
8.18

7.47.5
7.47.9
7.48.2
7.48.6
7.48.8
7.49.1
7.49.4
7.49.6

• הזמנים מתייחסים לא־
זור המרכז .באזור ההרים
והעמקים יש שינויים
שעשויים להגיע למספר
דקות.
• לגבי זמן עלות השחר
הנהוג בחב"ד קיימות
שלוש דעות .הבאנו את
הזמנים לפי הדעה המו־
קדמת ביותר והמאוחרת
ביותר ,וראוי להחמיר לפי
העניין.
• זמני השקיעה כאן הם
לפי השקיעה הנראית.
אולם אדה"ז בסידורו
)'סדר הכנסת שבת'(
מכיר בשקיעה האמיתית,
המאוחרת ממנה "בכמו
ארבע מינוטין" )לשון
אדה"ז שם .שיעור התלוי
במיקום ובעונות השנה(.

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת
בהעלותך
שלח

ירושלים
הדה"נ
7:10
7:12

צה"ש
8:29
8:30

תל-אביב
הדה"נ
7:26
7:28

צה"ש
8:31
8:33

חיפה
הדה"נ
7:19
7:21

צה"ש
8:33
8:35

באר-שבע
הדה"נ
7:26
7:28

צה"ש
8:30
8:31

יום שני
י"ד בסיוון

סיום ימי התשלומין .זמן מתאים להחלטות
טובות וביצוען ,בשיעורי תורה והפצתה,
באהבת ואחדות ישראל ,ובנתינת הצדקה.3
קריאת התורה
מנמיכים מעט את הקול מ"ויהי העם
כמתאוננים" עד ”אל המן עינינו" )יא,א־ו(.4
אין אומרים ’אב הרחמים'.
* בכל שבת־קודש :אמירת השיעור תהילים
– אחר עלינו ,ואחר־כך אמירת ’ולקחת סולת'
ו'שש זכירות'.5

התחלת מאסר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע
ביום שלישי ,אור ליום רביעי ט"ו בסיוון שנת
תרפ"ז.7

 (1ראה לקוטי שיחות חלק כח עמ'  315ס"ג בקשר לצדקה
דיום השבת ,ובאג"ק חי"ד עמ' שכד ושערי הל' ומנהג יו"ד
ר"ס קמח בעניין יארצייט שחל בש"ק.
 (2בחו"ל – פרשת נשא.
 (3ע"פ 'התוועדויות' תשמ"ט ח"ג עמ' .323
 (4פר"ח סי' תכח ס"ק ז )וטעמו כדי ”להראות שהם
מתחרטים"( ,ומ"מ הזהיר שם שיקרא בקול כזה שישמע
זאת כל הציבור ,כמובן .וכן נהג הבעל־קורא בבית חיינו,
הרה"ח ר' מרדכי שוסטערמאן ע"ה .ומציינים ללקוטי
מהרי"ח )ח"ב סא,א( ולפירוש ’שערי רחמים' על שערי
אפרים )ג,ג(.
 (5כ"ה בתיקונים של הרב טובי' שי' זילברשטרום לסידור
'תהלת ה'' תשל"ח ,שהגיהם הרבי והסכים להדפסתם

)תיקון זה נשמט מהדפוס .רשימת התיקונים המלאה
נדפסה בקובץ 'הערות הת' ואנ"ש'  ,770ג' אייר תש"ע ,עמ'
.(71
 (6הן בארה"ק והן בחו"ל ,ע"פ דברי אדה"ז בסידורו לפני
'למנצח . .יענך' .והטעם לפי שכל עניין תשלומין אלו הוא
בעניין הקרבנות ,ואין בהן 'ספיקא דיומא'  -אג"ק כרך כ עמ'
רנא ,לקוטי שיחות כרך ד עמ' .1312
' (7רשימת המאסר' )המקור בלה"ק( ,לקוטי דיבורים ח"ד,
ליקוט לד ,עמ'  .1222ספר השיחות תר"פ־תרפ"ז עמ' .179
'ספר התולדות – אדמו"ר מהוריי"צ' )כפר חב"ד תשל"ו( ח"ג
פ"ח.

יום שני בלילה ,אור ליום שלישי :סוף זמן
קידוש לבנה – עד השעה .9:16

יום שלישי
ט"ו בסיוון

צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו · יו"ר :הרב יוסףיצחק הכהן אהרונוב
מערכת :לוייצחק שייקביץ ,יוסףיצחק אולידורט,
אליהו קעניג ,אברהם מרינובסקי
מו"ל :המרכז לעזרי שליחות ,ת"ד  1122כפר חב"ד 6084000
פקס 03-9606169 :אינטרנט www.chabad.org.il :דואר אלקטרוניchabad@chabad.org.il :
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ליישר הדעות

שלא יזלזלו בקדשים
בנוגע לשיעור הרמב"ם היומי – יש להתעכב תחילה על עניין הקשרו עם פשטות ההלכות בנגלה דתורה:
בריש פרק ב' דהלכות שכירות – 1כותב הרמב"ם” :שלשה דינין האמורים בתורה בארבעה השומרים אינן
אלא במטלטלין של ישראל ושל הדיוט ,שנאמר 2כסף או כלים וכל בהמה ,יצאו קרקעות ,ויצאו העבדים
שהוקשו לקרקעות ,ויצאו השטרות שאין גופן ממון ,ויצאו ההקדשות ,שנאמר 3כי יתן איש אל רעהו...
מכאן אמרו חכמים העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות  ,שומר חנם שלהן אינו נשבע ,ונושא שכר
או שוכר אינו משלם כו'".
וממשיך הרמב"ם בהלכה ב'” :ותקנו חכמים שנשבעין על ההקדשות שבועת השומרין כעין של תורה,
כדי שלא יזלזלו בהקדשות".
ואינו מובן:
הזהירות שלא יזלזלו בקדשים – הוא עניין מפורש בתורה ,שכן אזהרת התורה שלא יקרב זר לעבודת
המקדש )”וזר לא יקרב אליכם" ("4היא מצד כבוד המקדש )כמבואר בספר החינוך – (5הרי תוכן האיסור
הוא שלא יזלזלו בקדשים ,כלומר ,שהתורה עצמה הזהירה שלא יזלזלו בקדשים.
ומכיוון שהתורה הזהירה שלא יזלזלו בקדשים ,ואף על פי כן לא הצריכה שבועת השומרים בהקדשות
– מה ראו חכמים להוסיף ולתקן שבועה בהקדשות כדי שלא יזלזלו בקדשים?
והביאור בזה – שתקנה זו היא ככל הגזירות והסייגים שנתחדשו בזמן בית שני מצד ירידת הדורות,6
היינו ,שלפני זה לא היה אמנם צורך בזהירות זו ,מה שאין כן לאחרי ירידת הדורות ,הוצרכו חכמים לתקן
סייגים וגזירות ,כולל התקנה שנשבעין על ההקדשות כדי שלא יזלזלו בקדשים.
)משיחת שבת פרשת וישלח תשמ"ז  -תורת מנחם תשמ"ז ,כרך א ,עמ' (610

ַא חסידישע פרשה
פרשת בהעלותך | המתווך
משה רבנו היה מתווך ,מתווך טוב ,מתווך חכים ,שאף שהתורה ניתנה למשה ,נהג בה
טוב עין ונתנה לישראל.
משה רבנו היה אוהב ישראל ואמר "מי יתן והיה כל עם ה' נביאים" .הרי אף שהתורה
ניתנה לו ,כמו שהסוחר הגדול מוסר את כל הסחורה למתווך ,רצה אבל משה,
שהמוכר  -הקדוש ברוך הוא  -ידבר בעצמו עם הקונים ,ושהקונים  -בני ישראל -
ידברו עם המוכר.
פנים בפנים דבר ה' עמכם ,אומר רש"י בשם המדרש ,אל תאמרו אנוכי מטעה אתכם
על לא דבר כדרך שהסרסור עושה בין המוכר ללוקח ,הרי המוכר עצמו מדבר עמכם.
)ליקוטי דיבורים )מתורגם( חלק א-ב עמוד (458

הכתב והמכתב

לימוד התורה לנשים

התבוננות במצב אה"ק המוקפת אויבים ושונאים ובכ"ז קיימת ומתבססת ,א״א ]אי אפשר[
שלא תביא להכרה אשר לא ינום ולא יישן ה' שומר ישראל ונותן הוא כח ועצמה לצה"ל וכו'.
ולמרות שכמה מהמובחרים שבהם נפלו בקרב ,ה' ינקום דמם – ,נפל פחד צה"ל על האויבים
כו' – וזה גם מביא לבטחון בה' גם בחיים הפרטים של איש ואשה הישראלים.
מהסגולות לחיזוק בבטחון – מזוזות )בדוקות( בכל הפתחים.
)לאלמנת צה״ל ,בהוספה על מכתב ז׳ אדר ה׳תשל״א(

 (1הערת המערכת :השיעור של שבת קודש )י"ב סיון תשע"ט(.
 (2משפטים כב ,ו־ט.
 (3שם ,ו.
 (4קרח יח ד.
 (5מצוה שצ ,שצד.
 (6ליקוטי תורה דרושים לראש השנה נז ,ג .סידור )עם דא"ח( שער התקיעות רמד ,א.

ברמב"ם
מורה שיעור ללימוד היומי
י"א בסיוון ה'תשע"ט – י"ח בסיוון ה'תשע"ט
יום
ו'

יום בחודש
י"א בסיוון

ש"ק י"ב בסיוון
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א'
ב'
ג'

י"ג בסיוון
י"ד בסיוון
ט"ו בסיוון

ד'

ט"ז בסיוון

ה'
ו'

י"ז בסיוון
י"ח בסיוון

ג' פרקים ליום
הל' עבדים פרק ז-ט.
אודך ביושר וגו' .ספר משפ־
טים והוא ספר שלשה עשר..
הל' שכירות ..בפרקים אלו.
פרק א-ג.
פרק ד-ו.
פרק ז-ט.
פרק י-יב.
פרק יג .הל' שאלה ופקדון..
בפרקים אלו .פרק א-ב.
פרק ג-ה.
פרק ו-ח.

פרק א' ליום

ספר-המצוות

הל' טומאת צרעת
פרק ו.

מ"ע רלה .מל"ת רנד .רנה.

פרק ז.

מ"ע רמג.

פרק ח.
פרק ט.
פרק י.

מ"ע ר .מל"ת רלח.
מ"ע רא.
מל"ת רסז .רסח.

פרק יא.

מל"ת ריט .מ"ע רמד.

פרק יב.
פרק יג.

מ"ע רמד.
מ"ע רמב.

דבר מלכות

להשלים את לימוד
התורה מתוך ’רעש'
ימי התשלומין הם הזדמנות להשלים את העבודה דלימוד התורה של
חג השבועות • הלוחות הראשונים ניתנו ברעש ,ואף שהרעש גרם
לעניין בלתי רצוי של שבירת הלוחות ,יש בכך מעלה גדולה • בכל
שנה ושנה ,בחג השבועות ,חוזר ומתחדש מעמד מתן תורה באותו
אופן שבו היה – ברעש ,בקולות וברקים • יש להשלים את לימוד
התורה ב'רעש' ,מתוך התלהבות וחיות גדולות • משיחת כ"ק אדמו"ר
נשיא דורנו

א

לרבו – ”ביראה וכבוד שלום עליך רבי" ”ואם נתן לו
רבו ..שלום עליך רבי ומורי" ” -וכן נוהגין" – כהבית
יוסף .אמנם מיד הוסיף” :ויש אומרים דאין לתלמיד
לשאול בשלום רבו כלל" .ותמהו עליו :אחרי שפסק
כהבית יוסף למה הביא דעה האחרת?
ולכאורה ההסבר ,שבמקרים מסויימים יש מקום
גם לדעה החולקת ]ראה קובץ חלקנו בתורתך
)נחלת הר חב"ד תשמ"ג(; ’אהלי שם' חלק ז' )ערב
חג השבועות תשנ"ב( עמ' קפה־קפו[.
הוא הדין בעניננו:
הרבי ,שנשמתו באה לעולם בעקבתא דעקבתא
דמשיחא ,תמה כי בוודאי עתה לא די במה שכתב
הרמ"א” :היכר קצת מיהא בעיא" לרשות־הרבים,
אלא נדרש הרבה אור ”הדליקו את הנר" – ועודד
להציב מנורות לפירסומי־ניסא,
אלא שמכל מקום כהקדמה להאיר את החוץ
נדרש להדליק פנימה!

וכפי שפסק אח"כ הרמ"א בסימן תרעא:
”כי אין היכר רק לבני הבית כו'" )אף שממשיך
”מ"מ היכר קצת מיהא בעיא"(.
אבל הרבי ,שנשמתו באה להאיר את העולם ואת
רשות הרבים בעקבתא דעקבתא דמשיחא ,תמה:
אכן בדורותינו בוודאי יש מקום לדברי הרמ"א,
”מכל מקום היכר קצת מיהא בעיא" לזולת ,וכן
לרשות־הרבים.
וקצת סימוכין להבנה זו ניתן למצוא בסיום דברי
הרבי וראיה לדבר בקטע האחרון ”אבל הדברי
חיים  . .ברוב עם דוקא" .והדברים לכאורה דורשים
הסבר :בדרך כלל ,הרי הרבי מטרתו להנציח את
מנהגי רבותינו ,ולמרות שלפעמים הוא מציין יש
נוהגין כך ויש נוהגין כך ומנהג נשיאינו הוא כך
וכך ,הפעם אחרי שכבר הביא את מנהג רבותינו –
מדוע כתב ”אבל הדברי חיים  . .ברוב עם דוקא"?!
ניתן לבאר זאת ובהקדים מה שמצינו להרמ"א
שכתב )רמב ,טז( על דברי הב"י בענין שאילת שלום

מן התורה ,כך שלעולם חל חג השבועות ב"זמן
מתן תורתנו"[ ,ולכן ,גם בזמן שאין בית המקדש
קיים ישנו עניין של תשלומין – כמו שכותב
אדמו"ר הזקן בסידורו בנוגע לימים שאין אומרים
תחנון” :מראש חודש סיון עד י"ב בו ועד בכלל,
דהיינו חמשה ימים אחר חג השבועות ,כי החג יש
תשלומין כל שבעה" – בנוגע לתוכנו של היום טוב,
”זמן מתן תורתנו".
ב( ונוסף לזה ,ישנו עניין מיוחד בקביעות שנה
זו –שי"ב סיון )סיום וחותם ימי התשלומין ד"זמן
מתן תורתנו"( חל ביום השבת ,שעניינו – ”ויכולו",5
היינו ,העלייה והשלימות של כל העניינים דששת
ימי השבוע ,ועל אחת כמה וכמה – השלימות ד"זמן
מתן תורתנו" ,שהרי ”שבת" ו"תורה" עניינים אחד,
כמבואר בתורה אור.6
ונמצא ,שישנם כאן שני עניינים של ”תשלומין":
)א( תשלום מצד ימי התשלומין דחג השבועות,
ובמיוחד – י"ב סיון ,סיום וחותם ימי התשלומין,
)ב( תשלום – גם מלשון שלימות – מצד העניין
ד"ויכולו" שביון השבת.

התוועדות זו שייכת לחג השבועות” ,זמן מתן
תורתנו" – מכמה טעמים:
א( לכל לראש – נמצאים אנו בימי התשלומין
דחג השבועות ,ובימי התשלומין גופא – בסיומם
וחותמם ,י"ב סיון ,אשר ”הכל הולך אחר החיתום".1
ולהעיר ,אשר למרות שעיקר עניין התשלומין
הוא בנוגע לקרבנות החג ,הרי מובן ,שישנו
עניין של תשלומין גם בנוגע לתוכנו של החג,
ובנוגע לחג השבועות – ”זמן מתן תורתנו" ]שכן,
למרות שבזמן שהיו מקדשים על פי הראיה חל
חג השבועות ”פעמים בחמשה כו'" )ה' סיון(,2
ובמילא ,אין זה ”זמן מתן תורתנו" ,מכל מקום,
הרי ידוע שגם בקביעות כזו קשור תוכנו של חג
4
השבועות עם מתן תורה ,3ובפרט לדעת הרס"ג
שכל ענייני הדחיות בנוגע לקביעות החדשים הם

 (1ברכות יב ,א.
 (2ראש השנה ו ,ב .שלחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים
ריש סימן תצד.
 (3ראה ירושלמי ראש השנה פרק ד סוף הלכה ח .וראה
ליקוטי שיחות חלק ח עמ'  .21ועוד.
 (4הובא ביסוד עולם שער ד פרק ו .וראה בארוכה תורה
שלמה פרשת בא )כרך יג( במילואים פרק ג .וש"נ.

 (5בראשית ב ,א .וראה ליקוטי תורה בהר מא ,א .ובכמה
מקומות.
 (6יתרו ע ,ג .ויקהל פח ,א ואילך.
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יד ,א(.
דהנה ,למרות שגם אחרי הנס דפורים אמרו
חז"ל ”אכתי עבדי דאחשורוש אנן" ,הנה בשעת
מעשה אמרו חז"ל )מגילה יא ,א( אימתי ראו כל
אפסי ארץ את ישועת אלקינו? – בימי מרדכי
ואסתר ”שהדבר נגלה לכל האומות שהלכו אגרות
בכל העולם" )רש"י שם – ד"ה אימתי(.
ואילו הנס דחנוכה ,למרות שלפועל ”חזרה
מלכות ישראל יתר על מאתיים שנה עד החורבן
השני" )לשון הרמב"ם הל' חנוכה פ"ג הלכה א(
הרי לא ניתנה לכתוב )ראה יומא כט ,א( והיו כו"כ
הגבלות בקיום מצוות הדלקת הנרות כבר בדורות
הראשונים ])ראה שבת כא ,ב :ובשעת הסכנה
מניחה על שלחנו ודיו .ירושלמי סוכה פ"ה סה"א.
ולהעיר מאיכ"ר פ"א ,מה( .וראה תורת מנחם כרך
נא עמ'  – 374לענין מלכות חשמונאים[.
ובכל זאת יש חידוש בפירסומי ניסא שבמצוות
חנוכה על זה של פורים:
כך מצינו בשיחה משנת תשמ"ח )’התוועדויות
תשמ"ח' כרך ב' עמ'  ,(98בה מבאר הרבי את
החידוש דחנוכה על פורים ” -הפירסום דחנוכה
הוא יותר גם מהפירסום דפורים – כי הפירסום
בפורים הוא )א( ע"י דיבור )מקרא מגילה() ,ב(
ובבית הכנסת ,משא"כ בחנוכה )א( ע"י מעשה
)הדלקת הנרות() ,ב( ועל פתח ביתו )וחצרו(
מבחוץ ,ברשות הרבים )וראה גם ד"ה ת"ר נר
חנוכה תש"ד(".
ב'התוועדויות תש"נ' כרך ב' עמ' :43
את הנס דחנוכה קבעו בהדלקת הנרות שבה
מודגשת ההשפעה )גם( בחוץ ברשות הרבים ועד גם
על אומות העולם  . .ש)גם( אלו הנמצאים ”בחוץ"
ברשות הרבים ,יראו אותם  . .הנקראים ”תרמודאי" .
 .שבזה כולל גם אומות העולם.
דעת הרבי תואמת את הנאמר בספרים – ראה
שו"ת התעוררות תשובה ח"א סימן קנג .ס' בית
פנחס לבעמח"ס פתחא זוטא ,דשייך פרסומי ניסא
גם לגויים.
ודלא כמ"ש בס' נוהג כצאן יוסף עמ' קפג.
הנה מנהג רבותינו נשיאינו שהדלקת הנרות
שלהם היה בחשאי רמוז בלשון התוספות )דאי –
שבת כא ,ב( ”דאנו אין לנו היכרא אלא לבני הבית
שהרי מדליקין בפנים" ]וכ"כ המאירי שבת כא ,א
ריטב"א ,מרדכי שבת סרס"ו ,ועוד ראשונים[.

כן עמ' ” :70לא הי' מנין בעת הדלקת הנרות בבית
הרב גם לא היו משתדלים שתהי' ההדלקה ברוב
עם האפשרי".
והרבי מעיר על־כך ,צוטט שם בהערה :10
צריך־עיון למה נשתנה מפרסומי ניסא דמגילה– .
ואולי הטעם מפני שכל אחד מדליק על פתח ביתו
וממילא לכתחילה לא תיקנו זה .ועדיין צ"ע.
ואחר־כך מסיים:
אבל הדברי חיים וכמה מצדיקי פולין היו מאחרים
ההדלקה ומדליקין נר חנוכה ברוב עם דוקא )הובא
בנמוקי או"ח סי' תרע"ב ובמשמרת שלום(.
לגופו של המנהג התייחס הרבי ברבים בשנת
תשט"ז:
אצל רבותינו נשיאינו לא נהגו כן – שהדלקת נרות
חנוכה תיעשה ברוב עם וכו' ]למרות שמצינו אמנם
מנהג כזה במקומות שונים ובמדינות שונות[ ואדרבה:
כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר ,שכאשר מישהו שלא מבני
הבית נכח בעת הדלקת נרות חנוכה ,לא היתה
שביעות־רצון" )שיחת ש"פ מקץ תשט"ז – ’תורת
מנחם' כרך ט"ו עמודים .(315-314
ומבאר הרבי שם )בשנת תשט"ז(:
מכיון שכללות ענין חנוכה הוא ענין השמן שענינו
העולם ,ואפילו הגילוי שבו הוא בניחותא .לעומתו
פורים נחוג ביין שענינו גילוי ולכן נחוג פורים ברוב עם
וברעש גדול ובשמחה יתירה ,מה־שאין־כן חנוכה כו'.
בפורים נגזרה גזירה על הגוף )גשמיות( ובחנוכה
על הנשמה )רוחניות( .וברוחניות גופא – ענין של
דקות )”להעבירם מחוקי רצונך"( .ולכן פורים קשור
עם הגוף ,וחנוכה )הנרות הללו קודש הם כו'"( עם
רוחניות.
ומכל מקום ,כשנדפס ספר המנהגים בשלהי
שנת תשכ"ו השאיר הרבי את הערתו וביאורו
)שנכתבו בשנת תש"ו; תשי"א?(:
הקושיא :צריך־עיון למה נשתנה מפירסומי ניסא
דמגילה ...וכו',
ההסבר :ואולי הטעם מפני שכל אחד מדליק על
פתח ביתו וכו'.
ופירוש התירוץ של הרבי בדרך הנגלה :למנהג
בני אשכנז שנהגו כדעת הרמ"א )”דכל אחד מבני
הבית ידליק"” ,וכן המנהג פשוט" )סימן תרע"א
ס"ב בהגה"ה(
הרי מלכתחילה המצוה נועדה לבני הבית בלבד!
מבחינה היסטורית לכאורה היה פרסום גדול
יותר גם בין אומות־העולם להנס דפורים )מגילה
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ותחתונים לא יעלו לעליונים ,10כלומר ,שישנה
מציאותו של התחתון כפי שנשאר בעולם דלמטה,
וביחד עם זה ,מתעלה ונעשה חפצא דקדושה.
ונמצא ,שהחידוש דמתן תורה קשור עם מעלת
התחתון דווקא.
וזהו גם העניין ד"הכל מודים בעצרת דבעינן נמי
לכם ,מ"ט יום שניתנה בו תורה" ,11שלילת עניין
של תענית ,כי אם אכילה ושתיה דווקא – הדגשת
מעלת הגוף הגשמי ,מעלת התחתון דווקא.12

ב
 ...והנה האמור לעיל אודות הדגשת עניין
התורה בשבת זו – צריך לבוא ולהתבטא בהוראה
בנוגע למעשה בפועל ,כדברי חז"ל” :7לא המדרש
עיקר אלא המעשה".
8
וכפי שמאריך אדמו"ר הזקן בספר התניא בנוגע
למצוות מעשיות – שאם כיוון את כל הכוונות ולא
עשה את המצווה במעשה בפועל חס ושלום ,לא

אין הכוונה שעבודתו של יהודי תהיה במצב שהארון
והלוחות הם בגילוי ,עבודה בקודש הקדשים .אלא הכוונה
היא – דירה בתחתונים דווקא ,בעולם הזה התחתון שאין

יצא ידי חובת קיום המצווה ,ולאידך ,אם עשה את
המעשה בפועל ללא כוונה – חסר אמנם העניין
דכוונת העניין דכוונת ונשמת המצווה ,הידור
מצווה כו' ,אבל אף על פי כן ,יצא ידי חובה קיום
המצווה ,מכיוון ש"המעשה הוא העיקר".
והעניין בזה – על פי הכלל 9דכל הגבוה ביותר
יורד למטה ביותר ,וכן הוא בנוגע לעניין המעשה,
ובזה גופא – עשיה שבעשיה ,אשר להיותו תחתון
ביותר ,הרי בו ועל ידו מתגלה תכלית העילוי.
ודבר זה מבין גם פשוט שבפשוטים – שכן,
כל דבר טוב נמשך על ידי עבודה ויגיעה ,וככל
שתגדל העבודה והיגיעה ,כך יגדל מעלת השכר
הנמשך על ידה ,ולכן ,מכיוון שהיגיעה שבעניין
המעשה גדולה יותר ,הרי על ידי זה נמשך עילוי
גדול יותר.
ויש להוסיף ,שעניין זה – ”המעשה הוא העיקר",
מעלת התחתון – מודגש ביותר בקשר ובשייכות
ל"זמן מתן תורתנו":
מבואר בכמה מקומות שהחידוש דמתן תורה
הוא – ביטול הגזירה דעליונים לא ירדו לתחתונים

ובכן ,ההוראה מכל האמור לעיל בנוגע למעשה
בפועל – העבודה בעניין ה"תשלומין" ד"זמן מתן
תורתנו":
העבודה דחג השבועות” ,זמן מתן תורתנו" ,היא
– קבלת החלטות טובות להוסיף בלימוד התורה.
ועל זה נותן הקדוש ברוך הוא ”ימי תשלומין"
– על מנת שכל אחד ואחד מישראל יוכל לתקן
ולהשלים את כל מה שהחסיר בעבודה זו.
זאת ועוד:
”תשלומין" הוא לא רק מלשון תשלום )תשלום
החיסרון( ,אלא גם מלשון שלימות ,כלומר ,גם
מי שעבודתו ב"זמן מתן תורתנו" הייתה כדבעי,
ללא כל חסרון – ניתנת לו האפשרות להוסיף בכל
ענייני העבודה ד"זמן מתן תורתנו" עד לתכלית

 (7אבות פרק א משנה יז.
 (8ריש פרק לח.
 (9ראה בארוכה שערי אורה ד"ה יביאו לבוש מלכות פרק יב
ואילך ,םרק לב ואילך.

 (10שמות רבה פי"ב ,ג .תנחומא וארא טו .ילקוט שמעוני
תהלים רמז תתעג )בסופו(.
 (11פסחים סח ,ב .וראה פירוש רש"י שם .שלחן ערוך
אדמו"ר הזקן אורח חחים סימן תצד סעיף יח.
 (12ראה בארוכה ליקוטי שיחות חלק כג עמ'  27ואילך .וש"נ.

ומזה מובן ,שבכל הקשור ל"זמן מתן תורתנו"
– ישנה הדגשה מיוחדת בעניין ד"המעשה הוא
העיקר" ,מעלת התחתון.
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השלימות.
וכמו כן בנוגע לעניין דתשלומין כפשוטו,
תשלום החיסרון – שלא זו בלבד שמתקן ומשלים
את החיסרון ,אלא עוד זאת ,שמשלים זאת באופן
של שלימות” ,כפליים לתושיה" ,13ובלשון חז"ל:14
”אם היה רגיל לקרות דף אחד יקרא ב' דפים,
לשנות פרק אחד ישנה שני פרקים".
ויש להוסיף ,שאין זה ”כפליים" בכמות בלבד,
אלא העיקר הוא ”כפליים" באיכות ,כלומר ,איכות
אחרת לגמרי ,שלכן אמרו” :מקום שבעלי תשובה
עומדין אין צדיקים גמורין יכולים לעמוד בו"
)כהגירסא שהובאה בתור פסק דין להלכה(,15
היינו ,שאין זה אפילו ביכולת שלהם ,מכיוון
שמדובר אודות איכות אחרת לגמרי.
והוספה מיוחדת בכל הקשור לעניין התשלומין
ד"זמן מתן תורתנו" – כאשר נמצאים בסיום
וחותם ימי התשלומין ,ביום השבת ,שאז מודגש
עניין התורה ביתר שאת ויתר עוז ,כנ"ל בארוכה.
וכל עניינים אלו – הן כללות עניין התשלומין
ד"זמן מתן תורתנו" ,והן הנתינת כח המיוחדת
שבקביעות שנה זו – לוקחים על כל הימים
שלאחרי זה ,ולא רק בנוגע לשנה זו ,אלא גם בנוגע
לכל השנים שלאחרי זה )גם כאשר הקביעות היא
16
באופן אחר( ,שכן ,ה"אור חדש" שבכל שנה ושנה
אינו שולל חס ושלום את פעולת האור דשנה
הקודמת )שהרי בענייני קדושה ”אין מורידין",(17
כי אם בתור עניין של הוספה – ”מעלין בקודש".18

וכאמור ,המעשה הוא העיקר ,מעשה בפועל
ממש ,בעולם הזה הגשמי ועל ידי הגוף הגשמי,
כלומר ,שהנשמה ביחד עם הגוף הגשמי חדורים
בעניין התורה.
וכל זה – מתוך חיות ,שמחה וטוב לבב ,ובאופן
של ”רעש" – על דרך ה"רעש" דמתן תורה ”קולות
וברקים  . .וקול שופר חזק מאוד גו'".19

ומי יתן ויזכני ה' יתברך להיות מהמיישבים של
ירושלים".
 אמנם ידועים דברי כ"ק אדמו"ר מוהרש"בנ"ע שכתב בשנת תרס"ז )נדפסו ב'יגדיל תורה' נ.י.
חוברת ג' עמודים כד־כה )אות וא"ו( ,ל )אות יא(.
ועוד ואכ"מ(.

ה

תשובה – ע"י אמירת אמת

ויש להוסיף – בנוגע לעניין ה"רעש":
אף שאמרו חז"ל 20בנוגע ללוחות ראשונות ”על
ידי שהיו בתשואות וקולות וכו'" ,היינו ,שהיה
בהם עניין בלתי רצוי )עניין השבירה כו'( – הרי
בהכרח לומר שבעניין ה"רעש" יש גם עילוי,
ואדרבה ,עילוי גדול ביותר ,כי :בוודאי ידע
הקדוש ברוך הוא שעניין ה"רעש" עלול להביא
לידי שבירת הלוחות ,ואם כן ,למה עשה ה' ככה
לתת את הלוחות ב"רעש" ,הרי היה יכול ליתנם
בחשאי )כדרך שניתנו לוחות שניות(?! אלא
ודאי בהכרח לומר שיש עילוי גדול ביותר בעניין
ה"רעש" ,עד כדי כך ,שבשביל זה כדאי העניין
דשבירת הלוחות!
וכל זה – בנוגע לנתינת הלוחות בפעם הראשונה,
שאז היה דבר בלתי רצוי כתוצאה מעניין ה"רעש";
אמנם לאחרי שאירע הדבר בפעם הראשונה –
יודעים כבר כיצד למנוע שלא תהיה תוצאה בלתי
רצויה מעניין ה"רעש" ,ובמילא ,יכול להיות ואכן
ישנו עניין ה"רעש" – העילוי שבדבר בלבד.
ולאלו ש"תואנה הם מבקשים" ושואלים היכן
הוא המקור לכך – שישנו עניין ה"רעש" ,וביחד עם
זה בטוחים שיהיה רק העילוי שבעניין ה"רעש" –
המענה לזה בפשטות:
כאשר קורין בתורה עשרת הדברות )לא רק
בשבת פרשת יתרו ,כי אם( ב"זמן מתן תורתנו" –
נפעל מחדש העניין דמתן תורה ,כדברי חז"ל:21
”אמר הקדוש ברוך הוא לישראל ,בני ,היו קורין
את הפרשה הזאת בכל שנה ,ואני מעלה עליכם

ד
ויהי רצון שכל אחד ואחד ייקח את נתינת הכח
של ימי התשלומין ,ובפרט ההוספה המיוחדת
שבקביעות שנה זו – להשלים ולפעול שלימות,
עד לתכלית השלימות ,בכל ענייני העבודה ד"זמן
מתן תורתנו" ,שכללותם ועיקרם – לימוד התורה.
 (13לשון הכתוב – איוב יא ,ו .וראה שמות רבה ריש פמ"ו.
 (14אגרת התשובה פרק ט )בשם תנא דביה אליהו( .וראה
ויקרא רבה ריש פכ"ה.
 (15רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ד .וראה ד"ה מים
רבים תשל"ח פרק ד )ליקוטי שיחות חלק כ עמ' .(278
 (16ראה אגרת הקדש סימן יד.
 (17ברכות כח ,א .וש"נ.
 (18ראה גם שיחת ליל שמחת תורה תשמ"ה סעיף ג.

 (19יתרו יט ,טז.
 (20פירוש רש"י תשא לד ,ג .וראה תנחומא שם לא.
 (21פסיקתא דרב כהנא פ' בחודש השלישי )הובא ברוקח
סימן רצו(.
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הרבי עורך־דין ורופא!
ברשימתנו בגליון א'רעט )פרשת יתרו תשע"ט(
עמ'  10כתבנו:
”למדנו ,אפוא ,כי הרבי משמש הן כ'עורך דין'–
סניגור כלפי מעלה – הן כרופא־נפשות המתאים
דיאגנוזה רוחנית לריפוי הנצרכים והנזקקים
לכך".
הדברים התבססו על מכתבו של הרבי מח"י
טבת תשי"ד )אגרות קודש כרך ח' עמ' קיב( שבו
התבטא:
והוא על־דרך כשבאים לעורך־דין או לרופא הרי
צריכים לספר לו המצב כמו שהוא.
ויש לציין כי אכן בשיחתו מי"ג תמוז תשי"ד
)תו"מ כרך יב עמ'  (100מציין הרבי כי ”בסנהדרין
גדולה ישבו לומדים ]=למדנים[ גדולים ,יודעי
נגלה ונסתר דתורה ,וידעו גם חכמת הרפואה
ותורת המשפטים )רופאים ועורכי דין( וכל שאר
החכמות שבעולם שהיו נחוצים להם לפסיקת־
דינים" – ואף־על־פי־כן עיקר התביעה מהם לסובב
בעיירות ישראל לשמור ולהציל יהודים מאיסורי־
תורה!...
ובשיחות יו"ד שבט תשל"ה )ועוד( ביאר הרבי
שנשיאי חב"ד ענינם הוא כענין הסנהדרין!
באותו מכתב )ח"י טבת תשי"ד( התבטא הרבי:
התעניינו בזה רבותינו נשיאינו  . .שאפילו אלו
מהם שמכמה טעמים לא רצו לפסוק דינים ועד כדי
כך ,אפילו כשהיה הכרח לפסוק דין ,מסרו הדין לרב
שיאמר הוא שכך הוא הדין.
הדברים מזכירים את הכהן בקביעת דיני נגעים
כמ"ש הרמב"ם הל' טומאת צרעת פ"ט ה"ב:
”החכם רואהו ואומר לו אמור טמא והכהן אומר
טמא אמור טהור וכו'".

בהתוועדות מוצאי ש"ק פרשת בשלח תשל"א
)’תורת מנחם' כרך סג עמ'  (129הביא הרבי את
הסיפור המופיע במדרש על אותו חוטא שהוכרח
לתקן כל מעשיו ע"י שקיבל עליו לומר אמת.
למקורות שצויינו שם )בהערה  (150אולי יש
להוסיף כי הדברים הובאו ב'ספר חסידים' לרבינו
יהודה החסיד )סימן תרמז(” :מעשה  . .אחד אמר
לחכם אילו היית מורה לי תשובה דבר אחד הייתי
עושה  . .א"ל אל תכזב ובזה לך תשובתך מקובלת
 . .כך שב מכל עוונותיו."...
וכן הביא דברים אלו המהרש"א בחידושי
אגדות שלו סנהדרין צב ,א ד"ה כל.
ובאחרונים פירשו הפסוק ”ואל תצל מפי דבר
אמת עד מאד" )תהילים קיט ,מג( עפ"י דברי אותו
בעל תשובה ”זה )אמת( אסבול אע"פ שקשה לי
ביותר" )כבספר חסידים שם( ואזי – על־ידי־זה –
”ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד".
וכן מה שאחז"ל )שבת קד ,א( ”קושטא קאי"
שע"י אמירת אמת קאי כל התורה.
ב'ספר־חסידים' שם הובאו כמה פסוקים
והוסיפו באחרונים גם הפסוק )משלי כא ,כג(
”שומר פיו ולשונו – מלדבר דבר שאינו אמת –
שומר מצרות נפשו" ,ומסיימין בטוב.

עלעול בספרים
חדשים בשבת

נשמת נשיא הדור תובעת
מנהג
על
הרבי
תמה
מדוע
חנוכה?
נרות
בהדלקת
חב"ד
באגרת הרבי משנת תשכ"ז לגאון החסיד רבי
יעקב לנדא )’אגרות־קודש' כרך כד עמ' רפ(
מתעניין אצלו כדלהלן:
אולי שמע טעם על שאין מקפידים כלל ב"פרסומי
ניסא" בחנוכה )ואדרבא( בהדלקת הנרות בבית.
וב'ספר המנהגים־חב"ד' שנדפס זמן קצר לפני

אשתקד הבאנו כאן את מנהגם של כ"ק אדמו"ר
מוהריי"צ וכ"ק רבינו נשיאנו שהיו מעיינים
בספרים חדשים בליל שבת – ראה גליון א'רכב )ד'
טבת תשע"ח( עמ' .9-8
ויש לציין למדרש תהלים קיט ,לח" :ספרים
היו להם לישראל במצרים והיו משתעשעים בהם
משבת לשבת".
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כשהרבי הזכיר את ארץ
ישראל בטון מיוחד

הרמב"ם כפוסק הכי מפורסם
בהתוועדות ש"פ שמות כ"א טבת תשנ"ב )ספר
השיחות תשנ"ב כרך א' עמ'  (255דיבר הרבי
בהרחבה אודות התפשטות ספר הרמב"ם ובין
השאר התבטא הרבי )כאן ב'תרגום־חופשי'(:
ספרו של הרמב"ם הפך למורה דרך עבור יהודים
בכל הדורות ,החל מיהודי מצרים בדורו של הרמב"ם,
ומשם נתפשטו פסקי הלכותיו לשאר פזורות תבל...
כולל גם – באמצעות ריבוי ספרים )החל מהשולחן
ערוך וכו'( הם מיוסדים על ספר הרמב"ם.
ויש לציין להקדמת הבית יוסף לחיבורו )הבית
יוסף( שכתב” :ספר הרמב"ם ז"ל להיותו הפוסק
היותר מפורסם בעולם ."...נוסף על מ"ש הב"י
באו"ח סימן ג ד"ה ונראה בסופו” :הוא עמוד
ההוראה" )וראה בארוכה ב"מבוא" לספר ’כללי
רמב"ם' )קה"ת תשנ"ב( עמודים .(14-11

כמה פעמים ניתן היה לשמוע בהתוועדויות את
הרבי מזכיר את הפסוק )בפרשת עקב( ”ארץ אשר
תמיד עיני ה' אלוקיך בה מרשית שנה ועד אחרית
שנה" בהטעמה והדגשה מיוחדת – לפעמים במעין
ניגון.
ויש לציין לדברי ה'חתם סופר' )פרשת ואתחנן
כז ד"ה ושמעת(...” :והוא לסגולה נפלאה ,כי
הזכרת הארץ המקודש מוליד קדושה בלב
השומע) "...עיין שם(.

מעלת המגורים בירושלים
ב'אגרות־קודש' כרך כח עמ' ט מאחל הרבי
ליהודי:
הנני בזה להביע ברכתי ,לו ולכל אשר לו ...ובפרט
להצלחה בעניניו הכלליים והפרטיים .ובמיוחד מנוחה
ונחלה בירושלים העתיקה והנצחית ,עיר הקודש.
במכתב נוסף )שם עמ' צה(:
כיון שזכה מר ,שבניהולו נמצא ענין ההתיישבות
בירושלים עיר הקודש ,עיר העתיקה ,הרי ידוע כמה
הפליגו חז"ל בגודל הזכות של כל המסייע לבנות בית
בארצנו הקדושה ,ובמיוחד בבירתנו הנצחית ירושלים
עיר הקודש .ומובן שזכות גדולה ונפלאה היא שנפלה
בחלקו ,ובודאי עושה כל התלוי בו שיהיו בתים אלה
מתאימים לירושלים ולענינה ,וכמבואר בדברי דוד
ושלמה בנו ותפלתם ]ראה מלכים א בקאפיטל ח'[ . .
”כי תצא ...דבר ה' מירושלים".
ויש מקום להביא את דברי השל"ה באיגרתו:
”אתם בני תודיעו לכל אשר נפשו חשקה לארץ
הקדושה שידור דירה בירושלים ,כי שם כל טוב,
לא יחסר דבר ,והעיר מקודשת יותר ויותר וזה
שער השמים רק תדעו רוממות ירושלים".
”ויהי רצון שתזכו כולכם לבוא לירושלים לחיים
ולשלום וכן כל בית ישראל...
ובשו"ת ’חתם סופר' חלק יורה דעה סימן רלג־
רלד:
”היוצא מדברינו :קדושת שניהם ]א"י וירות"ו[
– קדושת עולמים מימות עולם עד סוף כל ימות
עולם ,לא נשתנה ולא ישתנה אלא שקדושת
ירושלים חמורה מקדושת שאר ארץ ישראל אשרי
הזוכה לזה לדור סמוך לקדושת הר האלוקים

לימוד פנימיות התורה ע"י
ילדים צעירים
בביקור כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א אצל
הרבי בשנת תשל"ג ,עורר הרבי את הצורך
להכניס את לימוד החסידות כבר מגיל צעיר )’בצל
החכמה' עמ'  ;31במהדורת תשס"ט עמ' לח סעיף
ה'( .וטעמו של דבר נימק אז:
היות ובעולם הולכת ומתגברת הכפירה )רחמנא־
ליצלן( ולילדים מגיל צעיר מחדירים ענינים של היפך
האמונה ולכן צריכים להחדיר כנגד זה ...יראת שמים
כבר מגיל צעיר ,דבר היכול להתבצע רק ע"י לימוד
חסידות בהבנה והשגה.
]ושוב שוחח על כך גם – כמצויין בשולי־הגליון
שם – בש"פ דברים תשמ"ט סוף סעיף א והערה
 ;84ש"פ נח תשמ"ח )התוועדויות תשמ"ח כרך א'
עמ'  (418ובלילות חג הפסח תשמ"ח )שם כרך ג'
עמ' .[(121
יש לציין לדברים זהים שכותב בפירוש ”נוצר
חסד" להרה"צ מקומרנא ,פרק ד' משנה כ'” :ולו
עמי שומע לי בדור הזה שהמינות גובר היו לומדין
עם תינוק בן תשעה שנים ספר הזוהר והתיקונים
להגות בהם והיה יראת חטאו קודמת לחכמתו
ויתקיים".
]הספר ’נוצר חסד' – נזכר ב'לקוטי שיחות' כרך
ד' עמ'  1207הע' .[26
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כאילו אתם עומדים לפני הר סיני ומקבלים את
התורה".
ומובן ,שקבלת התורה ב"זמן מתן תורתנו"
בכל שנה ושנה היא באותו אופן כפי שהיה בפעם
הראשונה – במכל שכן וקל וחומר :אפילו בנוגע
ללימוד התורה בכל יום ויום אמרו חז"ל” :22מה
להלן באימה וביראה ברתת ובזיע אף כאן כו'",
היינו ,ש"גם עסק התורה שבכל אחד ובכל זמן
הוא דבר ה' ממש שנאמר למשה מסיני ,ועל ידי
זה תיפול עליו אימה ויראה כאילו קיבלה היום
מהר סיני ועל אחת כמה וכמה בנוגע לקבלת
התורה ב"זמן מתן תורתנו".23
ומכיוון שכן ,נמצא ,שקבלת התורה ב"זמן
מתן תורתנו" היא באופן של ”רעש" – כבפעם
הראשונה ,וכפי שקורין בתורה ב"זמן מתן
תורתנו" בכל שנה ושנה” :ויהי קולות וברקים גו'
קול שופר חזק מאוד גו'".

 (22ברכות כב ,א .וש"נ.
 (23תורה אור יתרו סז ,ב.

והנה ,אחד מעיקרי הדת הוא – האמונה בביאת
המשיח” :אני מאמין בביאת המשיח ...אחכה לו
בכל יום שיבוא" .וכפי שתיקנו חז"ל בכל תפלה
ותפלה יאמר יהודי ויבקש מהקדוש ברוך הוא:
”ותחזינה עינינו בשובך לציון".
והרי מובן וגם פשוט ,שכאשר משיח צדקנו
בא תיכף ומיד ממש – מתבטלים כל העניינים
הקשורים עם החורבן והגלות דג' השבועות,
כולל – ביטול העניין דשבירת הלוחות שהיה
בשבעה עשר בתמוז.
ונמצא ,שהעניין דמתן תורה נפעל באופן של
”רעש" – ככל העילויים שבעניין ה"רעש" )עד
כדי כך ,שבגללם היה כדאי העניין דשבירת
הלוחות בפעם הראשונה( ,וביחד עם זה ,אין כל
חשש מעניין בלתי רצוי ,שהרי העניין דשבירת
הלוחות מתבטל לגמרי מכל וכל.
)משיחת שבת פרשת נשא ,י"ב סיון תשמ"ה .תורת
מנחם התוועדויות תשמ"ה ח"ד עמ'  2249ואילך.
הנחת השומעים ,בלתי מוגה(

סיכום

ההתוועדות בשבת זו קשורה לחג השבועות :א(
משום שנמצאים בתוך ימי התשלומין של החג ,ובימי
התשלומין עצמם – ביום האחרון ,והרי ”הכל הולך
אחר החיתום" .ב( משום שבשבת ישנה עלייה בכל
העניינים שהיו בששת ימי החול שקדמו לה .ואם כן,
בשבת זו ישנה עלייה ושלימות בענייני חג השבועות
שחל השבוע.

את ההשלמה יש לעשות בחיות ובהתלהבות ,באופן
של ’רעש' ,על דרך ה'רעש' שהיה בעת מתן תורה –
”קולות וברקים ....קול שופר חזק מאוד".
ויש להוסיף בעניין הרעש :אמרו חז"ל ,שלוחות
ראשונות משום שניתנו ברעש נגרם להם דבר בלתי
רצוי – שבירה .אך מכך שהקדוש ברוך הוא בחר
להביא את הלוחות דווקא באופן של רעש ,אף על פי
שבוודאי ידע שהדבר עלול להביא לשבירתן ,מוכח
שישנה מעלה גדולה בעניין הרעש.

עיקר העניין של חג השבועות הוא – לימוד התורה,
ובימי התשלומין יש להשלים את החסר בעניין זה.
ובנוסף להשלמת החסר בלימוד התורה ,יש לפעול
גם כן עליה תוספת שלימות” ,כפליים לתושיה",
וכהוראת חז"ל” :אם היה רגיל לשנות פרק אחד ישנה
שני פרקים" ,שהכוונה בזה היא הן לתוספת בכמות
והן לתוספת באיכות.

ועוד :עניין נתינת התורה מתוך רעש חוזר ומתרחש
בכל שנה ושנה ,שכן בחג שבועות חוזר ומתרחש
מעמד נתינת התורה כפי שהיה בפעם הראשונה.
ומה שאירע דבר בלתי רצוי מעניין הרעש – הנה
מאז כבר יודעים להישמר .ויש להוסיף עוד ,דהנה
הננו מחכים למשיח ”בכל יום שיבוא" ,וברור הדבר
שכאשר משיח מגיע מתבטלים כל העניינים הבלתי
רצויים ,וממילא מעניין ה"רעש" ייצאו אך ורק דברים
חיוביים.

ויהי רצון ,שכל אחד ואחד ינצל את הכוח המיוחד
שניתן בקביעות זו – שסיום וחותם ימי התשלומין חל
ביום השבת – ויפעל ”תשלומין" – השלמה ושלימות
– בלימוד התורה.
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ניצוצי רבי

משיח וגאולה

למהר את
העלאת הנרות
גילוי ה'יחידה' הפרטית ,ניצוץ משיח
ידוע שבכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ מנשמת משיח ,כמרומז בפסוק "דרך כוכב מיעקב" ,שקאי על
דוד מלכא משיחא ,וקאי גם על כל אחד ואחד מישראל ,כיוון שבכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ מנשמת
משיח – בחינת היחידה ,שהיא ניצוץ מבחינת היחידה הכללית ,נשמתו של משיח צדקנו.
ולכן ,על־ידי גילוי בחינת היחידה שבכל אחד ואחד מישראל מזרזים וממהרים ופועלים הגילוי דבחינת
יחידה הכללית בביאת משיח צדקנו ,שאז יהיה הגילוי ד"תורה חדשה מאתי תצא" ,פנימיות התורה ,בחינת
היחידה שבתורה ,ועל־ידי זה גם "השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה" ,גילוי בחינת היחידה
בכל העולם כולו" ,יחידו של עולם".
] [...ויש להוסיף ,שעניין זה מרומז גם בהתחלת פרשת בהעלותך שקורין במנחת שבת זו:
"בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות גו' וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירכה
עד פרחה מקשה היא" – שאף שבני־ישראל נחלקים )בכללות( לז' סוגים ,ז' מדרגות בעבודת ה' ,שבעת קני
המנורה – מכל מקום ,מתאחדים כולם בהארתם "אל מול פני המנורה" ,ובהיותם "מקשה זהב" )"מנורת זהב
כולה"( ,וכאמור ,ההתאחדות האמיתית דכל בני־ישראל היא מצד עצם הנשמה ,בחינת היחידה.
)מהתוועדות שבת־קודש פרשת נשא ,י"ב בסיוון ה'תנש"א; התוועדויות תנש"א ,כרך ג ,עמ' (316-317

"בהעלותך את הנרות" – כהרף עין!
דורנו זה הוא דור האחרון של הגלות שיזכה להיות דור הראשון של הגאולה .וכמובן מההכרזה הידועה
דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – לפני עשרות שנים – "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה" ,מכיוון שכבר
עומדים בסיומה של העבודה ,ולא נשאר אלא "לצחצח את הכפתורים" ,ובימינו אלו – הצחצוח האחרון של
הכפתור האחרון!
ומזה מובן ,שבימינו אלו ,כל פעולה ופעולה בענייני התורה ומצוות ,ועל־אחת־כמה־וכמה הפעולה
ד"בהעלותך את הנרות" על־ידי הפצת נר מצווה ותורה אור ,התורה והיהדות שתוכנה חנוכת המשכן
באופן ד"שלך גדול משלהם" – מודגש בה ביותר וביותר העניין דחנוכת )חינוך והכנה( בניין בית־המקדש
השלישי...
ויהי־רצון שעל־ידי העבודה ד"בהעלותך את הנרות" נזכה בקרוב ממש לקיום הייעוד בהפטרה דפרשת
בהעלותך" :ראיתי והנה מנורת זהב כולה גו' ויאמר אלי זה דבר ה' אל זרובבל גו'"...
ואז גם רואים הדלקת המנורה על־ידי אהרון – "בהעלותך את הנרות" כפשוטו )של מקרא( – בבית־
המקדש השלישי ,יראה כהן בציון )ש"הוא יכוננה עליון"( ,אהרן הכהן עולה ועומד על שלוש מעלות,
בבית־המקדש השלישי ,בגאולה השלישית.
וכל זה – במהרה בימינו ממש" ,לא עיכבן המקום כהרף עין" ,מכיוון שגם העבודה ד"בהעלותך את
הנרות" תהיה ללא כל עיכוב ,אפילו כ"הרף עין" – יהיה ותחזינה עינינו.
)מהתוועדות שבת־קודש פרשת בהעלותך ,י"ט בסיוון ה'תשמ"ח; התוועדויות תשמ"ח ,כרך ג ,עמ' (493-498
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

למה קראו מפרשי
הרמב"ם לחיבוריהם
בשם ”מלך"?
הרמב"ם כפוסק הכי מפורסם • מדוע נדרש בימינו ללמד ילדים פנימיות
התורה? • כשהרבי הזכיר את ארץ־ישראל בהטעמה מיוחדת • מעלת
המגורים בירושלים” :העתיקה והנצחית עיר הקודש" • תשובה – ע"י
אמירת אמת • רשימה נוספת בסדרת יסודתו בהררי־קודש
למה? משום שלחג־השבועות קשר מיוחד לעניי
ישראל ,כדברי חז"ל )נדרים פא ,א(” :הזהרו בבני
העניים שמהן תצא תורה".

מי גילה לאברהם
ב'לקוטי שיחות' כרך כה עמ'  72מסביר הרבי,
שמכיוון שידע אברהם אבינו שהשכינה קבעה
שהכנסת־אורחים ”גדולה מקבלת פני שכינה" ,לכן
הפסיק אברהם בשעת הקבלת פני שכינה כדי לקבל
פני האורחים ,עיין שם.
ביאורו של הרבי יומתק עפ"י מ"ש הר"ן במסכת
נדרים לב ,ב ד"ה שתי ,שמאז שנימול אברהם
המליכו השם־יתברך אפי' על עיניו ואזניו ,שלא
יביט ושלא ישמע כי אם דבר מצווה; זאת אומרת,
שעצם הדבר שהראו לו את האורחים היה סימן
שזהו דבר מצווה.

מפרשי הרמב"ם שקראו
לחיבוריהם ”מלך"
בשיחתו המפורסמת משנת תשד"מ אודות תקנת
לימוד הרמב"ם )’לקוטי שיחות' כרך לב עמ' 274
הע'  ,(29ציין הרבי אודות הסיומים על הרמב"ם
ברבים ו"ברוב עם הדרת מלך" )לשון הכתוב
– משלי יד ,כח .וראה אנציקלופדיה תלמודית
בערכו(:
להעיר שכמה־וכמה ממפרשי ספר הרמב"ם הכניסו
בשם פירושם תיבת ”מלך" )משנה למלך; שער המלך;
יד המלך; ועוד(.
ויש לציין דברים דומים שכותב בהקדמה לספר
ישועות מלכו )מהגרי"י טרונק( אב"ד קוטנא:
”רוב מבארי רבינו הגדול קראו לחיבורם בצירוף
שם ”מלך" ,וטעמו של דבר לפי קט שכלי ,כי לפי
המובא בס' ]בספר[ הגלגולים נשמתו של הרמב"ם
משורש שמואל שהי' נקרא אריוך מלך אלסר,
ובשביל זה הלכה כמותו בדינא ונקרא גם־כן שבור
מלכא בפסחים נ"ד עיין־שם בפרש"י ,ולכן מתאים
להרמב"ם שם מלך".

צרכי חג השבועות לנזקקים
הרבי עורר כמה פעמים אודות סיפוק צרכי
נזקקים לקראת החג לפני חג־השבועות – ראה
הנאסף ב'אוצר מנהגי חב"ד־שבועות' )שבסוף
תיקון ליל שבועות – מהדורת היכל מנחם( עמ'
רמא.
ויש לציין למ"ש בספר מי השילוח )נעתק בספר
’חג השבועות' ,ליברמן ,עמ' שיב( ,שבתורה מצינו
הדגשה מיוחדת לשמח לב העניים בנוגע לחג
השבועות )ויקרא כג ,כב .במדבר טז ,יא( וכל כך
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