
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

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת בלק • ט' בתמוז התשע"ט

א'שג

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

• שניים מקרא ואחד תרגום

מדורים
חדשים
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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

077-444-7777



31

לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

אין   – שבלב  העבודה  ובפרט  החסידות,  לימוד  אופן 
זה שוה לכל נפש... כי אופן הלימוד והעבודה – תלוי 
בתכונות הנפש וכשרונותיה. ולכן מה טוב שיפגש עם 
זקני אנ"ש הנמצאים בסביבתו, ובעיקר עם המשפיע 
להם  יתן  והשי"ת  יתייעץ,  ועמהם  החסידות,  דתורת 
הרעיון הנכון, שגם האופן יהי' טוב לפניו בכל הפרטים

(ניצוצי רבי, עמ'  9)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 14 > עת לדעת • 18 > ממעייני 
החסידות • 19 > פרקי אבות • 20 > לוח השבוע • 21 > שניים מקרא ואחד תרגום

צעיריאגודתחב"ד באה"ק ת"ו · יו"ר: הרב יוסף�יצחק הכהן אהרונוב

מערכת: לוי�יצחק שייקביץ, יוסף�יצחק אולידורט, 
אליהו קעניג, אברהם מרינובסקי
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הכתב והמכתב

ַא חסידישע פרשה

"שבחסדיו הביאם" 

פרשת בלק | יש לדעת
כאלה  שישנם  ידעתי",  לא  כי  "חטאתי  בלעם:  דברי  על  אומר  הקדוש  השל"ה 

שאצלם החטא הוא ה"לא ידעתי".

יכולים לחיות יום, שבוע, חודש, שנה, עשר־עשרים שנה, ולטעון "לא ידעתי". זהו 
חטא. עוברות מאה ועשרים שנה, והרי יתבעו על אי הידיעה. צריכים לדעת!

(ספר השיחות בלה"ק ה'ש"ת עמוד קנח)

ב"ה, ז' טבת תשכ"ז
ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ וכו'   
מו"ה משה* שי'

שלום וברכה!
מאשר הנני קבלת המכתב ופ"נ שלו.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יקראו  רצון  ובעת 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון מהשי"ת המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה 
פרטית, שבחסדיו הביאם לארצנו הק' ת"ו,

טוב  באופן  שיסתדרו  בה,  ויוסיף  בברכתו  ימשיך  אשר 
ומתוך  יחד,  גם  וברוחניות  בגשמיות  טוב  הפרטים,  בכל 
בריאות פרנסה שמחה וטוב לבב יגדלו כל ילידיהם שי' 

לתורה ולחופה ולמעשים טובים.
ומכאן ולהבא אך טוב וחסד ימצאם בטוב הנראה והנגלה 

תכה"י.
בברכה לבשו"ט בכל האמור  

חי"ק     

בעת רצון אזכיר על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 
השני)  (בפ"נ  אודותם  שכותב  אלה  כל  זי"ע  נבג"מ 

להמצטרך להם.

בקשר  נשלח  המכתב  תשע"ג).  תמוז  י'  ברק (נלב"ע  בני  *גרינברג (ז"ל), 
עם צאת משפחתו - יבדלח"א - מאחורי מסך הברזל והגעתם לארה"ק.

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ט' בתמוז ה'תשע"ט – ט"ז בתמוז ה'תשע"ט

ספר־המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' שאר אבות הטו־הל' סנהדרין פרק ז־ט.ט' בתמוזו'
מאות פרק ה.

מ"ע רכו. רכז. רל. רלא. 
מל"ת סו.

מל"ת שי. מ"ע רכד. מל"ת פרק ו.פרק י־יב.י' בתמוזש"ק
ש.

מל"ת רצד. רצ.פרק ז.פרק יג־טו.י"א בתמוזא'

מל"ת רעט. רעז. ערה. רעח. פרק ח.פרק טז־יח.י"ב בתמוזב'
רעג.

מל"ת רפ. מ"ע קעז. מל"ת פרק ט.פרק יט־כא.י"ג בתמוזג'
רעו. עדר.

מל"ת שטו. רפא. שטז.פרק י.פרק כב־כד.י"ד בתמוזד'

פרק כה־כו. הל' עדות.. בפר־ט"ו בתמוזה'
מל"ת שיז. מ"ע קעח.פרק יא.קים אלו. פרק א.

מ"ע קעט.פרק יב.פרק ב־ד.ט"ז בתמוזו'
30
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האחריות והאתגר 
של הנשים

בידיהן ניתנו כוחות עצומים, ועליהן לנתב אותם לכיוונים חיוביים 
ומועילים • נשים מואביות החטיאו את בני ישראל, אך ”מרובה מידה 
טובה ממידת פורענות", והנשים שהיו מחבבות את הארץ תפקידן 
להשליט אווירה יהודית וחינוכית בבית, ולהשפיע על כל משפחתן 
לצעוד בדרך הנכונה • הסיבה שבעטיה החל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 

להתנסח באידיש • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
השבוע  בפרשת  מדובר  שאודותם  מהעניינים 
בנוגע  למדים  שממנו  ענין  ישנו  הפרשה,  ובסיום 
חמש  פורעניות"  ממדת  ש"מרובה  טובה"  ל"מדה 

מאות פעמים1:
דבעל  החטא  אודות  מסופר  השבוע  בפרשת 
מואב,  בנות  על־ידי  ישראל  לבני  שנגרם  פעור, 
שייכות  ישראל  לבני  הייתה  לא  עצמם  שמצד  אף 

אליהן,
קדמו  ש"לא  מואב  גבי  שנאמר  ממה  ולהעיר   –
שייך  אינו  זה  ענין  והרי  ובמים"2,  בלחם  אתכם 
רק  נאסרו  (שלכן  דווקא  לזכרים  אם  כי  לנשים, 
הזכרים לבוא בקהל, כמו שכתוב3 ”לא יבוא עמוני 
ומואבי בקהל ה'", ”עמוני ולא עמונית, מואבי ולא 

מואבית"4) –
כו',  קישור  מואב  בנות  מצאו  ואף־על־פי־כן, 
מוכן  מקום  ”בשטים",  הי'  זה  שמאורע  גם  ומה 

לפורעניות5, ועל ידי זה נגרם החטא.
וענין זה שפעל החטא דבעל פעור, לא פעלו כל 

1) יומא עו ,א ובפירוש רש"י.
2) תצא כג, ה.

3) שם, ד.
4) יבמות סט, סוף ע"א.

5) ראה תנחומא פרשתינו (בלק) יז. במדבר רבה פ"ח כב.

שאר הענינים הבלתי רצויים – עד כדי כך, ש"משה 
נקבר אצל בית פעור כדי לכפר על מעשה פעור", 
ו"בכל שנה ושנה (עד ביאת המשיח!) .. בית פעור 
קברו  רואה  וכשהוא  לקטרג...  כדי  למעלה  עולה 

של משה חוזר שוקע כו'"6.
והגע עצמך: בני ישראל עמדו אז קודם כניסתם 
אנשים  ד"תרבות  ומצב  במעמד  לא   – לארץ 
חטאים", אלא להיפך, שהיו חפצים לילך אל ארץ 
טובה ורחבה, ולמלא את רצונו של הקב"ה בעולם, 
קלקול  נגרם  מואב  בנות  על־ידי  ואף־על־פי־כן, 
כזה שאי אפשר להיפרע ממנו (”מ'קען זיך פון אים 
ניט אויסצָאלן")... ואין עצה אחרת מלבד שמשה 
רבינו יקבר אצל בית פעור, ויגן שלא יזיק הדבר 

אפילו לאחרי כמה דורות!

ב
עד  מובן  הרי   – מרובה"  טובה  ש"מדה  וכיוון 

כמה יכולות נשים ובנות לתקן בצד הקדושה,
רצוי  הבלתי  שבעניין  וכמה  כמה  אחת  ועל 
מדובר אודות בנות שהן מבחוץ, מעם אחר שאין 
לוט,  מבנות  שהן  אלא  אינו  ו"יחוסן"  שייכות,  לו 
שהיה בן אחיו של אברהם אבינו; ואילו כאן מדובר 

6) סוטה יד,רע"א. ובתוספות שם.

דבר מלכות

4
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רחל  רבקה  כשרה  הכשרות,  ישראל  בנות  אודות 
ולאה.

ואם בענין הנ"ל פעל תיקון הדבר ש"הנני נותן 
הדורות  כל  עד  שלום"7,  בריתי  את  (לפינחס)  לו 
”פינחס  שיבוא  עד  עולמים,  ולעולמי  לעד  כולם, 
שיוצאים  שיבשר  הגאולה9,  מבשר  אליהו"8,  זה 
מהגלות ומ"רוח הטומאה" ש"אעביר מן הארץ"10 
העניין  גודל  ככה  פעמים  כמה  מובן  הרי   –

הבנות  את  שמחנכים  זה  ידי  על  לפעול  שיכולים 
שנדרש  וכפי  הקודש,  טהרת  ועל  הכשר  בחינוך 
החסידות,  דרכי  על  יהיה  שהחינוך   – אלו  בימינו 

הדרכותיה ומנהגיה,
השמחה  בעל  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  התחיל  שלכן 
ואפילו   – השיחות  של  לאור  בהוצאה  להתעסק 
המאמרים – באידית, שאחד הטעמים, ומהטעמים 
העיקריים בזה הוא – כדי שיגיע גם לנשים ובנות11.

ג
וענין זה אינו דבר חדש, ואינו דבר קל – זהו ענין 
שכתוב12  כמו  תורה,  למתן  הכנה  בתור  שהתחיל 
”כה תאמר לבית יעקב", ”אלו הנשים"13, ואחר כך 

”ותגיד לבני ישראל",
שלכן   – לארץ  להכניסה  הכנה  היה  זה  וענין 
אודות  זה  דלעומת  בצד  בפרשתנו  מסופר 

7) פנחס כה, יב.
ר"פ  שמעוני  ילקוט  יח.  ו,  וארא  עוזיאל  בן  יהונתן  תרגום   (8

פנחס. זוהר חלק ב קצ, א. רלב"ג מלכים א יז, א.
בן  יהונתן  תרגום  גם  וראה  מב.  יכו,  בחוקות  רש"י  פירוש   (9

עוזיאל ילקוט שמעוני שם.
10) זכריה יג, ב.

11) ראה גם תורת מנחם – התוועדות חלק טו ע' 272. וש"נ.
12) יתרו יט, ג.

13) מכילתא ופירוש רש"י על הפסוק.

גיסא,  ולאידך  הבנות,  ידי  על  שנעשה  המכשול 
מסופר בפרשה שלאחרי זה14 אודות בנות צלפחד 
שהיו מחבבות את הארץ15 – להכנס לארץ ישראל 
אשר  ”ארץ  ורחבה,  טובה  ארץ  ממנה  ולעשות 
אחרית  ועד  השנה  מרשית  בה  אלקיך  ה'  עיני  גו' 

שנה"16.
וענין זה מונח בידיהן של הנשים והבנות שבכל 
דור ודור – לחבב את ארץ ישראל בעצמן, ולחבבה 

על בעליהן ועל ילדיהן,
ורוב  סברות  כמה  שיש  פי  על  אף  שכן,   –
על  ולא  האב  על  מוטל  החינוך  שעניין  הסברות 
האם17, מכל מקום, בנוגע לפועל צריכה גם האם 
לחנך את בניה (ולכמה דעות מחויבת היא בכך), 
ובפרט כאשר מדובר אודות עניינים הקשורים עם 
בנין ”בית חדש", והרי האשה נקראת בשם ”עקרת 

הבית" –
במקום  ישראל"  ”ארץ  לעשות  חפצים  שיהיו 
שבו נמצאים18, על ידי אורח חיים על פי התורה 

והמצווה, מתוך חיות חסידית,
שילכו   – השלימה  הגאולה  את  יביא  זה  ודבר 
”בנערינו  שלם,  דור  והילדים,  הבעלים  עם  יחד 
משיח  לקראת  ובבנותינו"19,  בבנינו  גו'  ובזקנינו 

צדקנו.

ד

14) פינחס כז, א ואילך.
15) פירוש רש"י שם כו, סד. כז, א.

16) עקב יא, יב.
ע'  טז  (כרך  ס"ב  חנוך  ערך  תלמודית  אנציקלופדיה  ראה   (17

קסה). וש"נ.
מנחם  (תורת  סי"ב  דאשתקד  תמוז  י"ג  שיחת  ראה   (18

התוועדויות חלק יד סוף עמוד 191). וש"נ.
19) בא י, ט.

בכל יום ובכל שעה צריך להתבונן האם עניין זה שעושים 
עתה מתאים לאופן ההנהגה של בית יהודי ובית חסידי, 
ואם הנהגה פרטית זו מתאימה להנהגת בנות ישראל

28
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נפלאים  בעניינים  צורך  אין  זאת  ליישם  כדי   
היא  הדברים  כוונת  הטבע;  מדרך  למעלה 

בפשטות:
עניין  האם  להתבונן  צריך  שעה  ובכל  יום  בכל 
זה שעושים עתה מתאים לאופן ההנהגה של בית 
יהודי ובית חסידי, ואם הנהגה פרטית זו מתאימה 
מן  יוצא  מבלי  שכולן,  ישראל,  בנות  להנהגת 
הכלל, דומות לשרה רבקה רחל ולאה, שבנו את 

בית ישראל.
זה,  בכיוון  לפעול  יתחילו  הנשים  וכאשר 
והבעלים יסייעו להן – אזי נבנה ”בית חדש", בית 

נוסף לקדוש ברוך הוא,
– לא כפי ששאל המין ”כמה שכינתא אית לכו"20 
אכולי  ”שמשא  שכן,  לכם],  יש  אלוקים  [=כמה 
מקום]21;  בכל  זורחת  [=השמש  נייחא"  עלמא 
אותו הקב"ה ואותו עצמות ומהות (”דער זעלבער 
אויבערשטער און דער זעלבער עצמות ומהות") 
שנמצא בקדשי קדשים בבית ראשון בימי שלמה 
יכולים  באשלמותא"22,  סיהרא  ”קיימא  כאשר 
לפעול שיהיה בביתו הפרטי, באיזה חדר שיהיה, 

במטבח או בחדר המטות,
”החן",  של  באופן  מתנהגת  האישה  כאשר 
דהיינו, ההנהגה בכשרות ובצניעות בקיום שלושת 
המצוות שניתנו במיוחד לנשים, שראשי התיבות 
שהנשים  הענינים  ובכל  ”החן"23,  הוא  שלהן 
בהלכות  הזקן  רבינו  שמונה  כפי  בהן,  חייבות 
תלמוד תורה24, ובכללות הנהגת הבית על יסודי 

התורה והמצוה25.

ה
על  הבט  שמבלי   – זה  בדורנו  ניתוסף  ובזה 
את  אתר  על  רואים  ומכופל,  כפול  החושך 
אלא  ברוחניות  רק  לא  קדושה,  בענייני  ההצלחה 

גם בגשמיות.
וצינורות  רחבים  כלים  לעשות  רק  צריכים 
רחבים, וצריכים רק לרצות שיושלם רצון התורה, 

20) סנהדרין לט, א. הובא בתניא ספל"ה.
21) סנהדרין שם.

22) זח"א קנ, רע"א. רכג, א־ב. רכה, סע"ב. ועוד. וראה גם שמו"ר 
פט"ו, כו.

23) מג"ע עה"ת שלח ד"ה ג' מצוות (יז, ד).
24) ספ"א.

25) ראה גם מכתב כ"ה סיון שנה זו (אגרות קודש חלק יג ע' רי).

על  אודותיו  אנו  שיודעים  העולם,  בורא  רצון 
ללא  הצלחה,  רואים  ואז  הקדושים,  נשיאינו  ידי 

מחסור בכסף, וללא מחסור באנשים כו'.
צריכים רק להשקיע בזה את כל הרצון האישי, 
רוצה  שהוא  כפי  לא   – לאמיתתו  בעניין  ולפעול 
ואז  העניין,  לטובת  אלא  זיך"),  ווילט  זיך  (”ווי 
גם  זוכים  הזמן  ובמשך  בשלימותו,  העניין  נעשה 

לרצות מה שצריך לרצות.
לבית  תאמר  ד"כה  באופן  היא  בזה  וההתחלה 
את  לנצל  מתחילות  שהנשים  היינו,  יעקב", 
לילך  והאחים,  והילדים  הבעלים  על  השפעתן 
ענינים  בונים  וכך  עולם,  של  מלכו  המלך,  בדרך 
לא  מביא  והדבר  מופלגה,  בהצלחה  קדושה  של 
 – כפשוטו  גשמי  אושר  גם  אלא  רוחני,  אושר  רק 
נכונה  בבריאות  טפחים,  מעשרה  למטה  שנמשך 
ופרנסה בהרחבה גדולה, כך שמתוך מנוחת הנפש 
ומנוחת הגוף יוכלו לעבור את העולם (”דורכגיין 
מבית  גאלתנו  ”ממצרים  אשר  עד  וועלט"),  די 
שיוליכנו  צדקנו,  משיח  בביאת  פדיתנו",  עבדים 

לארצנו הקדושה, במהרה בימינו26.

ו
 אצל כל נשיא היו עניינים שונים שפעל בזמנים 
שונים, ונוסף לזה היו גם עניינים כלליים ותקנות 
כלליות שהיו קשורים עם נשיא זה ועם זמן זה, על 

מנת שיומשכו על כל הזמנים כולם.
אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  שתיקן  התקנות  שא'  וידוע 
ורצה שתתפשט ותבוא לידי פועל בכל המקומות 
– הרי זה ראשי התיבות של ”חת"ת", חומש תהלים 

ותניא.
ילמדו  לעת  המעת  שבמשך   – התקנה  ותוכן 
ביום  רש"י,  פירוש  עם  השבוע  פרשת  בחומש 
ראשון מהתחלת הפרשה עד שני, ביום שני, משני 
ביום  הפרשה  לסיום  עד  הלאה,  וכן  שלישי,  עד 

השבת,
וכן אמירת תהלים – כפי שנחלק לימי החודש, 
ועד כדי כך, שגם אלו שיש להם שיעורים אחרים 
בכל  או  שבוע  בכל  שמסיימים  תהלים,  באמירת 
את  גם  ויום  יום  בכל  יאמרו  מקום,  מכל  יום, 

השיעור החדשי,
יום,  בכל  תניא  ללמוד   – בתניא  השיעור  וכן 

26) כ"ק אדמו"ר שליט"א ציווה לנגן ”קול ביער".
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ולאחר זמן חילק את ספר התניא על ימות השנה, 
באופן שילמדו את ספר התניא במשך השנה לכל 

הפחות פעם אחת.

ז
 ואפילו אלו שמאיזו סיבה לא קיימו זאת עד 
עתה – הנה בעמדנו ביום שבו היה הניצחון של 
כ"ק מו"ח אדמו"ר, הרי זו שעת הכושר להתקשר 
עמו על ידי קיום תקנותיו – לקבל החלטה טובה 
על מנת להביאה בפועל, בלי נדר, לשמור מכאן 
תהלים  בחומש  השיעורים  שלשה  את  ולהבא 

ותניא27.
וכדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר באחת משיחותיו28 
– הרי זה קשור עם מה שכתוב29 ”ויסעו ויהי חתת 

27) סה"ש  תרצ"ו ס"ע 145. וש"נ.
28) וישלח לד, ל.
29) וישלח לה, ה.

רדפו  ולא  סביבותיהם  אשר  הערים  על  אלקים 
היו  ובניו  שיעקב  שאף  היינו,  יעקב",  בני  אחרי 
”מתי מספר" (כפי שאמר יעקב בעצמו)190, מכל 
”ויסעו"  זה  ידי  ועל  אלקים",  ”חתת  היה  מקום, 

במנוחה ובשלוה.
וכמו"כ גם עתה, שאפילו כאשר נדמה (ואולי 
לפעמים כן הוא) שישנם מסביב ”הערים האלה", 
עוזר   – כו'  ולעכב  למנוע  ורצונם  הרוב,  שהם 
”ויסעו",  להיות  שיוכל  ד"חת"ת"  העניין  ומסייע 
שכל יהודי יהיה ”מהלך" מדרגא לדרגא, באופן 
אל  מחיל  ”ילכו  שנאמר  כו'  מנוחה  להם  ש"אין 

חיל",
להדרגא   – כן  ולאחרי  להגאולה,  שבאים  עד 
ד"מנוחה לחיי העולמים"30, עליה שאין למעלה 

הימנה.

(משיחת י"ב תמוז תשט"ז –
 תורת מנחם כרך יז עמ' 66 ואילך)

30) תמיד בסופה.

בסוף הפרשה מסופר אודות עניין בלתי רצוי שאירע 
לישראל על־ידי בנות מואב.

עניין זה פעל חסרון גדול בבני ישראל, ועד כדי כך, 
שמקום קבורת משה רבינו הוא בסמיכות למקום בו 
ו"בכל  עוון,  אותו  על  לכפר  בכדי  הדברים  התרחשו 
שנה ושנה – עד ביאת המשיח! –  בית פעור עולה 
למעלה כדי לקטרג... וכשהוא קברו של משה חוזר 

ושוקע".

זה  מסיפור  פורענות",  ממידת  טובה  מידה  ”מרובה 
גדול  עילוי  לפעול  ובנות  נשים  של  שבכוחן  למדים 

ועצום. 

מכאן מובנת החשיבות הגדולה שיש בחינוך הכשר 
עבור הבנות. 

השתדל  הריי"צ  שאדמו"ר  הסיבות  אחת  ואכן, 
בכדי  הייתה,  ב'אידיש'  החסידות  תורת  את  להפיץ 
בקיאות  שאינן  ובנות  לנשים  גם  יגיעו  שהדברים 

בלשון הקודש.

הקב"ה  שהקדים  מצינו  תורה  במתן  כבר  ובאמת, 
לבית  תאמר  ”כה   – לנשים  תחילה  מדבריו  למסור 

יעקב" ואחר כך ”תגד לבני ישאל".

בכל  גדול  עילוי  לפעול  ובנות  נשים  של  בכוחן 
ישראל, וזאת על־ידי שמחנכות את ילדיהן בדרך ה', 

ומשפיעות על בעליהן להתחזק בדרך זו.

והכוונה בפשטות: להתבונן הִאם ההנהגה בבית ִהָנּה 
ההנהגה  זוהי  האם  חסידי?  לבית  הראויה  הנהגה 
רחל  רבקה  לשרה  הדומה  ישראל  לבת  הראויה 

ולאה?

והבעלים  זו,  בדרך  לפעול  הנשים  תתחלנה  וכאשר 
ושורה  וזוכים  לה'"  ”בית  בית  נעשה   – להן  יסייעו 
השכינה בביתם הפרטי, ודבר זה הוא כלי לברכת ה' 

הן ברוחניות והן בגשמיות.

סיכום

26
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משיח וגאולה

גאולת נשיא הדור – 
זמן לקירוב הגאולה
גם עבודה באופן של גאולה, צריכה לבוא בלבושי הטבע

בא בהמשך ובסמיכות  השבת  שיום  שישי –  ביום חמישי ויום  היא  הגאולה  ימי  שקביעות  זו,  בשנה 
נמצא  הקודש,  על  מחול  להוסיף  החיוב  שמצד  אלא  עוד,  ולא  הגאולה,  לימי  כלל)  הפסק  (ללא  ממש 

שיום השבת מתחיל בי"ג תמוז.
ולכן, יש להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בזיכרון ימי הגאולה, ובאופן ד"הימים האלה נזכרים ונעשים"...

והוראה . . מאופן הגאולה:
והתלבשה  נמשכה  זה,  עם  יחד  אבל  הטבע,  מן  שלמעלה  נס  של  עניין  היא  תמוז  די"ב־י"ג  הגאולה 

בלבושי הטבע: על־ידי ההשתדלות בשאר מדינות כו', כידוע ומפורסם.
וההוראה מזה – שגם העבודה באופן של גאולה (למעלה ממדידה והגבלה) בזמן הגלות צריכה להיות 
בלבושי הטבע, אף שההכנה לזה היא על־ידי־זה שמקבל עזר וסיוע מלמעלה (גם) באופן נסי שלמעלה 

מן הטבע.
ועל דרך הסיפור הידוע בזמן מאסר רבינו הזקן, שהעמיד את הספינה – כדי שיוכל לקדש את הלבנה 
שההכנה  הספינה,  את  העמיד  שהפקיד  לאחרי  אלא  הלבנה  את  קידש  לא  ואף־על־פי־כן,  ניסי,  באופן   –

למצווה יכולה להיות באופן ניסי, אבל קיום המצווה צריך להיות בטבע דווקא.
ועוד והוא העיקר – שמגאולה זו באים לגאולה האמיתית והשלימה:

מכיוון שכל ענייני הגאולה – ”שם גאולה עלה" – שייכים זה לזה, הרי מובן, שהגאולה די"ב־י"ג תמוז 
– גאולה של נשיא הדור, שבגאולתו נגאלו גם כל אנשי הדור – שייכת (גם) לגאולה האמיתית והשלימה.

”מעשינו  כו',  הדת  וחיזוק  התורה  בהרבצת  היתוסף  תמוז  די"ב־י"ג  הגאולה  שעל־ידי   – ובפשטות 
ההוספה   – ובמיוחד  כולל  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  את  ופועלים  ומזרזים  שממהרים  ועבודתינו" 

בהפצת המעיינות חוצה, שעל־ידי־זה קא אתי מר, דא מלכא משיחא.
ומזה מובן שימי הגאולה י"ב־י"ג תמוז (ויום השבת קודש שלאחריהם) הם זמן מסוגל ומוכשר ביותר 

לפעולות מיוחדות לקירוב וזירוז הגאולה.
שיחות  מאמרים  בריבוי  בארוכה  כמבואר  ואחדות־ישראל,  באהבת־ישראל  הוספה   – ובמיוחד  כולל 
על־ידי  הרי,  אהבת־ישראל,  של  ההיפך  היא  הגלות  שסיבת  מכיוון  כי   .  . הגאולה  בעל  של  ומכתבים 
ההוספה באהבת־ישראל ואחדות־ישראל מבטלים את סיבת הגלות, ובהיבטל הסיבה, בטל בדרך ממילא 

המסובב (הגלות), ו"מיד הן נגאלין".

(משיחת שבת פרשת בלק, י"ד בתמוז תשמ"ז. התוועדויות תשמ"ז, כרך ד, עמ' 18-16)
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי

זקניך ויאמרו לך
יחידים וארגונים הופנו על־ידי הרבי להיוועץ בזקני אנ"ש • איך לנצל 
הזמן ומה מתאים יותר ללמוד • על מה התדיינו המשפיעים והרבנים 

באסיפה בקיץ תשמ"ב • רשימה שנייה

רבני  בית־דין  את  הרבי  הקים  תשל"ו  בשנת 
חב"ד בארץ־הקודש. בשנת תשל"ז חידש הרבי את 
את  ותיקן  עורר  תשמ"ו  ובשנת  ה'משפיעים',  ענין 
ברשימה  האמור  כפי  אמנם,  רב".  לך  ”עשה  ענין 
זאת  עודד  זו,  ברשימה  גם  שייווכח  וכפי  הקודמת 
הרבי במשך כל השנים כשהוא מפנה שאלות לזקני 

אנ"ש, רבני אנ"ש המבוגרים וכדומה.

אופן הלימוד
קביעות בזמן וקביעות בנפש ללימוד תורת החסידות 
הן ביום והן בלילה... לא הכול שוים בו... ויתייעץ בזה 

עם זקני אנ"ש הנמצאים על אתר והם יורוהו. 
– כתב הרבי בי"ט טבת תשט"ז (אג"ק כרך יב עמ' 

רכז).
ובאג"ק כרך יב עמ' רכז (והשווה שם עמ' שלז):

וראה מעין זה שם כ"ח שבט (שם עמ' שיט): תלוי 
והם  עניניו  לפניהם  שיפרש  ובכשרונותיו...  בידיעותיו 

יורוהו.
בי"ג סיון תשט"ו (אג"ק כרך יא עמ' קנח) כותב 

הרבי:
אופן לימוד החסידות, ובפרט העבודה שבלב – אין 
זה שוה לכל נפש... כי אופן הלימוד והעבודה – תלוי 
בתכונות הנפש וכשרונותיה. ולכן מה טוב שיפגש עם 
המשפיע  עם  ובעיקר  בסביבתו,  הנמצאים  אנ"ש  זקני 
להם  יתן  והשי"ת  יתייעץ,  ועמהם  החסידות,  דתורת 
הרעיון הנכון, שגם האופן יהי' טוב לפניו בכל הפרטים.

וראה גם שם עמ' קעח:
תלוי בתכונת נפש הלומד כשרונותיו ונטיותיו, ולכן 
בירושלים  הנמצאים  אנ"ש  זקני  לפני  שיחתו  יפרש 

עיה"ק ת"ו, והם יורוהו.
תשנ"ז)  סיון  י"ג  (תשורה  תשכ"ט  כסלו  בטו"ב 
כותב הרבי להרב מו"ה עזרא בנימין שי' שוחט וזוג' 

תחי' – שהתגוררו אז בבני ברק – 

איך יחלק זמנו כו' – בהתייעצות עם זקני החסידים 
שעל אתר.

וא"ו  כרך  ’אגרות־קודש'   – תשי"ב  אלול  ובכ"ב 
עמ' שנה:

חילוק הזמן... כמה ללמוד עניני עבודה וכמה לעניני 
השכלה זה תלוי במהות איש פרטי ובטח לכשיתייעץ 
עם זקני אנ"ש המכירים אותו, יורוהו הדרך הנכון לזה.

עבודת התפילה
וגם בנוגע לתפילה (שם עמ' שנד):

ויתייעץ עם זקני אנ"ש במקומו אשר יתנו לו הוראות 
הנחוצה  בההכנה  לקצר  יוצרך  שלא  לתקן  איך  בזה 
לעבודת התפלה ובעניני התפלה עצמה ובכל אופן לא 

יתחיל תפלתו אחר חצות.
וכן (’אגרות־קודש' כרך יא עמ' שעח):

קשה  הנה   – וכו'  התפלה  לפני  ההתבוננות  בענין 
לבאר הענינים בכתב וישתדל להתדבר עם זקני אנ"ש 

משפיעי דא"ח אשר באה"ק ת"ו ועם ייעצוהו.
ובתאריך ח' בתשרי תשי"ח (’אגרות קודש' כרך 

טז עמ' יב):
זקני  עם  בזה  יתייעץ  החסידות,  לימוד  סדרי  אודות 
הענין  שתלוי  כיון  יורוהו,  והם  בסביבתו  אשר  אנ"ש 

בכמה פרטים ופרטי פרטים.
(שם  שנה  אותה  של  אדר  בז'  ניתנה  כזו  תשובה 
עמ' שכב). על השאלה: ”באיזה אופן לנהוג במנהגי 

חב"ד", הרבי הגיב:
אין שאלתו מפורטת כדי צרכה, וחסרים גם כן פרטי 
סביבתו, ויתייעץ עם זקני אנ"ש אשר להם יציע הנ"ל 

ויעשה כהוראתם.
במכתב נוסף, מב' ניסן תשי"ד (שם כרך ח' עמ' 
בריאות  לימוד,  התעמולה,  בעבודת  העוסק  שיב), 

ועבודת ה' באופן שלמעלה מטעם־ודעת:
שואל פרטים ופרטי פרטים בהנוגע להנהגתו. והנה 
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בענינים כמו אלו צריך להתייעץ עם זקני אנ"ש אשר 
בפרטים  להיכנס  אפשר  אי  כי  יורוהו,  והם  אתר  על 

ובפרט שהתנאים משתנים...
הפרעות  אודות  לרבי  שכתב  מירושלים,  ליהודי 
שונות שהיו לו בחודשים האחרונים ומסיים שלבו 
שבור ורצוץ וכו' כי אין לו למי לפנות, הרבי השיב 
בי"ב סיון תשט"ז (’אגרות־קודש' כרך יג עמ' קסה):
ומהם  אנ"ש  זקני  לפני  עניניו  פרטי  שיציע  ומהנכון 
הרה"ג וכו' מו"ה נחום שמרי' שי' ששונקין, שכון רבנים 

פליטים, רוממה, והם יורוהו.
(’אגרות־ תשי"ז  אייר  מח"י  מכתב  גם  [והשווה 

קודש' כרך טו עמ' קמו)].

להתייעץ עם הזקנים,
 וגם עם חבר

במכתב אחר (אג"ק כרך יא עמ' קמז):
אנ"ש  זקני  עם  מתדבר  לזמן  מזמן  בטח  אשר  נוסף 

בכל, הנה יהיה לו חבר אמיתי –
 בו' טבת תשט"ז (אג"ק כרך יב עמ' רד):

זמנה  בדא"ח,  להתבוננות  בהנוגע  פרטים  שואל 
בהבנת  להתחיל  צריכה  שההתבוננות  ואופנה... 
הענין... ובכלל בכגון דא יפרש שיחתו לפני המשפיע 
החסידים  זקני  שימשו  אשר  אנ"ש  וזקני  שלו  דא"ח 

בתומכי תמימים בליובאוויטש והם יורוהו.
עמ'  (שם  שנה  אותה  של  טבת  בכ"ה  וכדומה 

רמא):
שפרטי אופני הלימוד זמנו כו'... טוב שיתייעץ בזה 
נשען  יורוהו,  והם  בסביבתו  הנמצאים  אנ"ש  זקני  עם 

על מה ששמעו ולמדו ממדריכי־אנ"ש מאז...
צא"ח  פעילי  מחשובי  רוט,  נפתלי  כשהאברך 
הרבי  את  שאל  שנו)  עמ'  טז  כרך  (’אגרות־קודש' 
ומקום  אופן  יהי'  איך  מסוים,  לתלמיד  ”בהנוגע 

לימודו בעתיד" – נענה ע"י הרבי:
מובן שבזה צריך להתייעץ עם זקני אנ"ש על אתר 
[התלמיד]  הת'  של  פרטים  בפרטי  תלוי  הדבר  שהרי 

ביתו סביבתו וכו'...
לימוד  ”סדר  אודות  בעצמו  שאל  וכשתלמיד 

בדא"ח", נענה (’אגרות־קודש' כרך יג עמ' עה):
והם  בסביבתו  אשר  אנ"ש  זקני  עם  בזה  יתייעץ 

יורוהו, והוא הדין בהנוגע ללימוד הנגלה.
בכ"ז סיון תשט"ז (’אגרות־קודש' כרך יג עמ' רו):
לימודו  ימשיך  אם  לעצמו  בהנוגע  ששואל  במה 
במקומו עתה או שיעבור לישיבת תומכי תמימים בלוד, 
הרי  פרטים,  ובפרטי  בפרטים  תלוי  זה  שגם  כיון  הרי 

יפרטם לפני זקני אנ"ש, והם יורוהו.
אברך  אודות  לשואל  הרבי  הורה  מכתב  באותו 
דביקותו  את  יפה  בעין  ראו  לא  משפחתו  שבני 

בחסידות והפריעוהו:
עם  יתייעץ  ומקומו,  הנ"ל  של  לימודו  סידור  ואופן 
ירושלים־תבנה־ותכונן  הקודש  בעיר  אשר  אנ"ש  זקני 

שלפניהם יבאר כל המצב לפרטיו.
ובמכתב להנהלת צא"ח ירושלים (כ' סיון תשט"ז 

– ’אגרות־קודש' כרך יג עמ' קצז):
אנ"ש  זקני  עם  לזמן  מזמן  שנפגשים  חזקה  תקותי 
רז"ל  הוראת  ומפורשת  וכנודע  עמהם,  ומתייעצים 

בתועלת הדבר.
חב"ד  ערבי  סדירה  בצורה  החלו  תשי"ז  בשנת 
וביקורים במושבים קיבוצים וכו'; התעוררה שאלה 
וכיוצא־ מאמר  חזרת  או  שם  דא"ח  לימוד  ”אודות 

בזה" והרבי הורה (אג"ק כרך טו עמ' קב):
הנוסעים  באסיפת  להעלות  צריך  זו  שאלה 
זקני  וגם  צעירי־אגודת־חב"ד  והשתתפות  והמבקרים 
אנ"ש, כיון ששאלה עיקרית היא, וצריכה דיון בכובד 

ראש המתאים.

דיוני זקני החסידים
שהיו  אנ"ש  מזקני  חלק  אומר.  יביע  לדור  דור 
והתחככו  ימים  האריכו  השישי  לדור  עוד  שייכים 

בזקני הדור השביעי.
להלן נציץ לפרוטוקול מישיבה מיוחדת שקיימה 
הנהלת רשת ’אהלי יוסף יצחק' יחד עם המשפיעים 
המרכזית  תמימים  תומכי  ישיבת  של  והמשגיחים 
בכפר חב"ד – יום חמישי י' תמוז תשמ"ב בישיבה 
חדקוב  הרב  הוראת  לאור  התקיימה  זו  ישיבה   –

כדלהלן. 
בין הנוכחים: הרב דוד חנזין, הרב מנדל פוטרפס, 
הרב מאיר צבי גרוזמן, הרב ר' יעקב הכהן כץ, הרב 
משה  הרב  אבלסקי,  זלמן  הרב  וילימובסקי,  זושא 
נפרסט(ו)ק. והרב משה סלונים – זכר כולם לברכה.

קטע  על  חזר  אבלסקי  זלמן  ר'   – תורה  דברי 
משיחת פ' משפטים תשמ"ב.

סלונים: מסר את השליחות מהרב חדקוב בקשר 
לבעיית מחסור כוח אדם בשדה החינוך, שזה תלוי 
ביראת שמים, ולכן הציע הרב חדקוב לכנס אסיפה 

כדי לדון בבעיה זו ודרכי פתרונה.
בודאי  הרי  מאתנו  דורשים  אם  אבלסקי: 
הרי  הנ"ל  השיחה  לאור  ובפרט  לבצע  שאפשר 
מסדר  למעלה  זאת  לבצע  אפשר  תקיפה  בהחלטה 
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השתלשלות.
גרוזמן: להוראה (חינוך) לא הולכים כי זה קשה. 
ל"שליחות" גם לא הולכים ואם כן נשאלת השאלה: 

לאן נעלמים כל המסיימים?
כץ: לשליחות באופן כללי – כן הולכים. ובענין 
כי  יותר  נעימה  היא  חב"ד  בבית  הרי הפעילות  זה 
ההרגשה היא שמצליחים יותר. לא מודעים מספיק 

עד כמה הכוונה ללכת לחינוך.
ללכת  היא  הבחורים  אצל  השאיפה  נפרסטוק: 

לבתי חב"ד לא לחינוך.  
סלונים: ומה העצה שהבחורים ירגישו שצריכים 

לצאת לחינוך.
ייסעו  שהבחורים  הכול  לעשות  יש  פוטרפס: 

לרבי ואז תיפתר בעיה זו.
להרגיש  צריך  בחור  הפתרון.  זה  לא  גרוזמן: 
עבודה של כמה שנים עד אשר הופך לירא־שמים 

ואז לנסוע לרבי. שנתיים אין זה מספיק.
חנזין: גם אם הבחורים יהיו רק שנתיים בישיבה 
אלו  ששנתיים  לדאוג  יש  לרבי  נסיעתם  לפני 
מלוא  את  להפיק  כדי  שצריך  כמו  מנוצלים  יהיו 
התועלת בשנתיים אלו ולגלות בבחורים אוצר של 

יראת שמים.
על  להתגבר   – לזה  הכלים  לנו  אין  גרוזמן: 
היא  העצה  לדעתי  איכות.  ולדחוס  הזמן  מגבלות 
שהמשגיחים יתחילו להתפלל באריכות וזה ישפיע 

על הבחורים.

יותר  להתעניין  צריכים  ההורים  וגם  כץ: 
בהתקדמות בניהם בלימוד והנהגה.

והם  מהם,  ודרשתי  בחורים  שני  פגשתי  חנזין: 
טענו שהמשפיעים לא דורשים מהם.

לבתיהם  כשנוסעים  שהבחורים  מהראוי   -  
בשבת־קודש יחזרו חסידות בעל־פה ברבים.

שהרבי  פעם  סיפר  פוטרפס  הרב  וילימובסקי: 
שליט"א אמר לו שהבחורים הינם יקרים שביקרים 

אלא שהחיסרון במשפיעים.
 - יש אפוא, לדאוג לגלות זאת.

(ומסיים ר' זושא וילימובסקי בשאלה:)
פעם  לפחות  וכו'  המשפיעים  נפגשים  האם 

בחודש כדי לדון בענייני החינוך?
שיהיו  הוא  התנאי  הרי  נפגשים  אם  פוטרפס: 
באחדות, ולא שזה יסחוב לכאן והשני לכיוון אחר.

 - בנוגע לפועל איני יודע מה אנו יכולים לעזור 
בזה.

אבלסקי: אם הרב חדקוב אמר בוודאי שזה שייך 
לפועל.

סלונים: ומה מסכמים מדיון זה?
ייסעו  שהבחורים  אחת  עצה  רק  יש  פוטרפס: 

לרבי.
חנזין: למה נלך סחור סחור, הפגישה כעת נועדה 
לטכס עצה להגביר את יראת שמים בין הבחורים 

כאן, וזו מטרת הדיון.
כי  הרבי  אמר  לה  שזכיתי  ב'יחידות'  גרוזמן: 
בעניין תורה ויראת־שמים נדרש ריבוי זמן כפשוטו. 
ולכן, שנתיים אין בהם די זמן לגיבושו של הבחור.

לכלל  בסתירה  לכאורה,  הם,  אלו  דברים  חנזין: 
שכאשר  הוא  הפירוש  אלא  מתברכת",  ”תורתו 
הראוי,  באופן  חינוכית  עבודה  מראש  מתכננים 

ברור שזו צריכה להיות הגישה.
יראת־ הגברת  על  מדברים  כאשר  סלונים: 
לעניות  הכוונה.  למה  נכונה  להגדיר  צריך  שמים 
שיהיה  פירושו  הבחורים  אצל  יראת־שמים  דעתי, 
מונחים  ולהיות  הרבי  הוראות  לקיים  החשק  להם 
הפירוש  זה  לכך.  המודד  וזה  רבי,  של  בעניינים 
”יראת שמים". כשזה חסר זו הסיבה שלא נוסעים 
די לשליחות (בחיזוק) החינוך, לכך צריך להתחיל 
הנוסעים  והבחורים   – בלוד   – קטנה  בישיבה  כבר 
לרבי צריכים להיות חדורים בזה. נושא זה צריכים 
ובאוויר  בשיחות־פרטיות  בהתוועדויות  להחדיר 

של תומכי־תמימים...

קריאה להשתתף במגבית לטובת 'קרן חנה'
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השתתפות במגבית
כרוזים  מספר  נביא  זו  רשימה  בחתימת 

שהתפרסמו ע"י זקני החסידים בדור השביעי:
ב"ה, ו' תשרי תשכ"ז

ברוקלין
לכבוד אנ"ש והתמימים שיחיו  

שלום וברכה,
השני'  היא"צ  הי'  דהשתא,  תשרי  ו'  ביום  כידוע, 
אדמו"ר  כ"ק  אם  ע"ה,  הצדקנית  הרבנית  של 

שליט"א.
ובין  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  התועד  הנ"ל  ביום 
הדברים הזכיר גם ע"ד ה"קרן חנה" שנתייסד מאז 
ע"ש הרבנית הצדקנית ע"ה, אשר מטרת הקרן הוא 
לתמוך בהלוואות לנערות שלומדות לימודי קודש 
טהרת  על  שמתנהלים  ובסמינריונים  ספר  בבתי 
בשילום  משפחותיהן  ועל  עליהן  להקל  הקודש, 

שכר והוצאות לימודן.
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ערך  ההתועדות  בשעת 
וכמובן  הנ"ל,  הקרן  לטובת  כספי[ם]  מגבית 

השתתפו בזה כל הנאספים.
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הורה  לבקשה,  במענה 

שיודיע[ו] מזה גם לאהקת"ו, בזה"ל:
ואלה  להשתתף.  תמיד  אפשר  בכיו"ב  ”והרי 
הרי   – רבא  דהושענא  ה"חותם"  קודם  שישתתפו 
בהמגבית  בזה  השתתפו  דכאילו  המעלה  גם  בידם 

דמוצאי יום היאצ"ט. ודבר בעתו מה טוב. ובפרט 
קרוב" –  ו"בהיותו  ד"בהמצאו"  הימים  כשה"עת" – 

קירוב המאור. כמשנ"ת בההתועדות."
בברכת גמר חתימה טובה   
משה אשכנזי   דוד חנזין   

ישראל לייבוב   
נ.ב.

אד"ש  ב"כ  פריז  א.  להרב  למסור  הכספים  את 
[בא־כוח אדמו"ר שליט"א]

דיוני זקני החסידים
הבא  המכתב  פורסם  תשל"ד  מרחשון  בחודש 
בתור   (15 עמ'  תד  גליון  ב'התקשרות'  (צילומו 
גרליק  ש"ז  הרב  חתמו  עליו  לאנ"ש"  קורא  ”קול 
[הרה"ח ר'] רפאל כהן [והרה"ח ר'] מ"מ פוטרפס, 
חיילי־צה"ל  לחיזוק  אנ"ש  נסיעות  חשיבות  אודות 
הוראת  לפי   – המלחמה  של  בעיצומה  הנמצאים   –

הרבי.

כרוז שנתלה על כותלי 770
ב"ה. עש"ק פ' בא תשל"ט.

כבוד ידידינו הנע' שי'  
שלום וברכה!

התועדויות  לסדר  המשפיעים  לאסיפת  בהמשך 
אדמו"ר  כ"ק  של  ההילולא  יום  שבט  לי'  בקשר 

מוהריי"צ זצוקללה"ה נבג"ם זי"ע.
הננו בזה להודיע שאי"ה ביום א' ז' שבט הבעל"ט, 
חברה  בביהכנ"ס  התועדות  תתקיים   ,9:30 בשעה 

ש"ס, קינגסטאן מאנטגאמארי.
והננו מבקשים לבוא בזמן.

המסדרים
נ.ב. בליל ש"ק משעה 9 קביעות ללמוד שיחות 

כ"ק אדמו"ר שליט"א בביהכנ"ס הנ"ל.

כרוזים ממשפט הספרים
אנ"ש  רבני  ועד  מטעם  ששוגר  מכתב־חוזר 

בארה"ק ת"ו:
ב"ה, ערב ר"ח חודש הגאולה תשמ"ו

לכבוד הנהלת מוסדות חינוך חב"ד
בכל אתר ואתר בארה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו,
שלום וברכה.

קריאה לכנס התעוררות בקשר עם משפט הספרים
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ידי  אשר  המבהיל,  המצב  לאור 
זר רוצים היל"ת ח"ו לשלוט בספרי 
כ"ק  ספריית   – רבוה"ק  של  קודש 
ענין  אשר  זי"ע.  הריי"ץ  אדמו"ר 
נ"ע.  הק'  לרבותינו  מאד  נוגע  זה 
נוגע  לחיים,  חיים  בין  ולהבדיל 
אדמו"ר  לכ"ק  מאד  במאד  הדבר 
שליט"א, ובמילא נוגע הדבר במאד 

לכל אחד מאנ"ש שיחיו.
רבני  באסיפת  הוחלט  לכן  אשר 
(ותלמידות)  תלמידי  שכל  חב"ד, 
של המוסדות, יוסיפו לשעור היומי 
וכן  סט,  כב,  כ',  פרקים  בתהילים 
פרקי  אמירת  לפני  צדקה  יתנו 
בכל  יעשה  זה  דבר  אלו.  תהילים 

עד  יעשה  הנ"ל  המורים־ות.  בפיקוח  וכתה  כתה 
לאחר הנצחון המוחלט של המשפט שיהיה בעזה"י 

בימי גאולה אלו.
יש להסביר לתלמידים־ות את הנ"ל באופן המובן 
ואחד  אחד  כל  של  בנפשו  הוא  הדבר  אשר  לגילם 
אחדות  בענין  גם  לעורר  המחנכים  על  מאתנו. 

ואהבת ישראל.
והרי הובטחנו שיד החסידים תהי'ה על העליונה 

ובזריזות ומתוך מנוחת הגוף ונזכה כולנו להתגלות 
מלך המשיח מיד נאו.

ועד רבני חב"ד בארה"ק ת"ו   

ב"ה יום ראשון לפ' וישלח תשמ"ו
עת צרה היא ליעקב וממנה יושע!

ידוע לכל אחד ואחד מאתנו גודל הצער והעגמת 
נפש שגרם לכ"ק אדמו"ר שליט"א אודות הספרים, 
זה,  בכל  להאריך  שאין  מזה  שנמשך  מה  גם  וידוע 
ובעת כזאת חל החיוב על כל אחד מאתנו לפשפש 

מעשינו ולהטיב במעשינו.
ובהתאם להוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א בהוספה 
בשמחה, שמחה בלימוד התורה שמחה של מצוה, 
בשעת  צדקה  ובהוספת  תהלים,  באמירת  הוספה 
ישתדל  מאתנו  ואחד  אחד  כל  הרי  תהלים,  אמירת 

לקיימם.
ומה טוב להוסיף בשמחה בהתועדות חברים.

כב,  כ,  קאפיטלעך  לאמר  תהלים  אמירת  ובדבר 
לאמר  טוב  ומה  בצבור.  לאמר  טוב  ומה  פד.  סט, 

תהלים בשופי (היינו כפי שנחלק לימי השבוע).
התולדות  בספרי  יקרא  ואחד  אחד  שכל  כדאי 

אודות הנהגת החסידים בימי אדמו"ר הזקן וכו'.
והננו מקוים שבחודש הגאולה הלזה יתן ה' שיד 
החסידים תהי' על העליונה כהבטחת אדמו"ר הזקן, 
ונזכה לנצחון מלא ובאופן של ”פדה בשלום נפשי". 

אכי"ר.
המשפיעים  כל  בשם  החתום  על  באנו  וע"ז 
אלי'  דריזין    אברהם  קארף    יהושע  דשכונתנו: 

חיים רויטבלט.

"עת צרה היא ליעקב". מכתב זקני החסידים בקשר עם 'משפט הספרים'

קריאה למוסדות החינוך להוסיף בפעולות רוחניות למען הניצחון במשפט הספרים

20

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת בלק1

י' בתמוז
פרקי אבות – פרק ה.

יום ראשון
י"א בתמוז

במנחה אין אומרים תחנון.

יום שני
י"ב תמוז2, חג הגאולה

אין אומרים תחנון3.
אדמו"ר  כ"ק  את  הולדת  יום  המועדים"4.  ”מועד 
מהוריי"צ נ"ע, בשנת תר"מ5. יום בו נתבשר – בשנת 
אחרי   – הגלה  אשר  מגלותו  חופשי  שהוא   – תרפ"ז 
התורה  בחיזוק  עבודתו  על   – במאסר  תפוס  שהיה 

והיהדות6.

1)  בחו"ל: חוקת.
דלעתיד־לבוא,  הגילוי  התחלת  היא  הרביעי  בחודש  קביעתו   (2
כיוון שפנימיות צום הרביעי הוא עניין של ששון ושמחה – ספר־

השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 507 ,531 ובכ"מ.
3) לוח ’היום יום'. ספר־המנהגים. לוח כולל־חב"ד. במשך השנים 
נוספו הוראות, כמו להתוועד גם ביום ט"ו תמוז (שלימות הגאולה, 
יום בו הגיע בעל הגאולה לביתו – ’התוועדויות' תשמ"ז ח"ד עמ' 
ואף  אז),  הקביעות  (לפי  בתמוז  י"ז  ש"ק  כולל  עד  להתוועד   ;(44
 – המותר  באופן  הגאולה)  בעל  של  הברית־מילה  (יום  בו  בי"ט 
וכשמשתתפים  וכיו"ב,  פדיון־הבן  או  ברית־מילה  שמחת  למצוא 
הברית  מבעל  חסידות  ויחזרו  הברית,  את  גם  ידגישו  זו  בשמחה 

(’תורת מנחם – התוועדויות' תשמ"ה ח"ד עמ' 2515).
4) לשון בעל הגאולה באג"ק שלו ח"ב עמ' תכ. וביאר כ"ק אדמו"ר 
נשיא דורנו: ”מועד עניינו – שנעשה בו נס, וי"ב תמוז הוא מועד 
ונס הכללי, ניסו של ראש ישראל, שממנו נמשכים כל המועדים 

וניסים פרטיים" – לקוטי־שיחות ח"ד עמ' 1322.
5) תולדות ימי חייו ב'ספר התולדות – אדמו"ר מהוריי"צ' (ארבעה 

כרכים, הוצאת קה"ת, כפר־חב"ד תש"ל – תשל"ו).
6) ספר־המנהגים שם. פרשת ימים אלו בספר־התולדות הנ"ל ח"ג 
ובפרט מפרק כא ואילך, ובספר־השיחות תר"פ־פ"ז עמ' יא ועמ' 

ממכתביו ליום זה:
”לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז, כי אם גם 
את כל מחבבי תורתנו הקדושה, שומרי מצווה, וגם 

את אשר בשם ישראל יכונה" 7.
עלינו  הבאים  תמוז  וי"ג  י"ב  הגאולה  ימי  ”בשני 

לטובה יתוועדו אנ"ש..."8.
”יום התוועדות והתעוררות לחיזוק התורה [וכן: 
”בדבר חיזוק דרכי החסידות בקביעות ושמירת זמני 
הלימוד"9]  ענייני  בקיום  ולהתעורר  דא"ח,  לימודי 

בכל אתר ואתר לפי עניינו"5.

יום שלישי
י"ג בתמוז, חג הגאולה

יום בו יצא כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע לחירות.
מגבית  לעשות  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  מנהג 
בשם  הידועים  המוסדות  עבור   – ההתוועדות  בעת 

”אהלי יוסף יצחק"10.

יום רביעי
י"ד בתמוז

אור  בלילה,  שלישי  יום   – לבנה  קידוש  זמן  סוף 
ליום רביעי, כל הלילה.

בתמוז  בי"ב  סגור  המשרד  שהיה  שכיוון  הובא,  ושם  ואילך.   171
בשל חג המוני שהיה בעיר ביום זה, היה השחרור בפועל רק בי"ג 

בתמוז.
7) ספר־המנהגים שם, מאג"ק שלו ח"ב עמ' פ.

8) ’היום יום' יב תמוז, מאג"ק שם עמ' קפב.
שם  מאג"ק   ,100 עמ'  שם  וספר־המנהגים  תמוז  יג  יום'  ’היום   (9

עמ' תכ.
 ,270 עמ'  כג  חלק  לקוטי־שיחות  וראה  שם.  ספר־המנהגים   (10
שזהו דבר הפשוט שאין צריך להזכירו במפורש בכל שנה [ועד"ז 
 - ועוד  ניקאווא",  ניעט  ”ניעט  כמו  בהתוועדות,  לניגונים  בקשר 
שיחת ש"פ מטו"מ תש"מ סמ"ז, עיי"ש], ומי שלא נתן – ישלימנה 

בימים שלאחרי זה, עיי"ש.

הלכות ומנהגי חב"ד
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”ותן חלקנו בתורתך"
יהי רצון מלפניך . . שייבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו 

בתורתך (פרק ה, משנה כ)

”ותן חלקנו בתורתך":
מהלשון ”חלקנו" סתם, מבלי לפרש איזה חלק – משמע, שהדברים אמורים על החלק בעולם שיש לכל 
אחד ואחד מישראל, שניתן לו חלק בעולם כדי לבררו, יחד עם בירור גופו ונפשו הבהמית. ועל זה היא 
הבקשה ”ותן חלקנו בתורתך" – שבירור החלק בעולם (”חלקנו") יהיה בדרך הבירור של תורה (”בתורתך").

וביאור החילוק בין שאר אופני הבירורים לדרך הבירור של תורה:
כללות עניין הבירורים הוא – שבדבר המעורב טוב ורע, מפרידים את הטוב מן הרע, את הטוב מעלים 
לקדושה, ואת הרע דוחים ומאבדים. אולם בירור זה הוא בדרך מלחמה – כי הנפש שיש בדבר (כידוע שבכל 
דבר, אפילו בדומם, יש נפש וחיות רוחנית) מתנגדת לבירור, כיוון שאין רצונה שחלק ממנה יידחה ועל־

אחת־כמה־וכמה יאבד, ולכן יש צורך בעניין של מלחמה כדי לפעול את הבירור.
 – המברר  האדם  מצד  גם  בזה  צורך  יש  המתברר,  הדבר  מצד  מלחמה  בדרך  בבירור  הצורך  על  ונוסף 
דכיוון שיש לו נפש הבהמית שמתאווה לעניינים בלתי־רצויים, הרי גם מצידו צריך להיות הבירור בדרך 

מלחמה.
[. .] וזהו כללות עניין הבירור בדרך מלחמה, שבזה נכלל גם הבירור שבעניין המצוות, ולדוגמה: מצוות 
תפילין, שלוקח עור בהמה ומעבדו לעשות ממנו תפילין, ויש בזה כמה דינים, כמו עיבוד לשמה, וכיוצא 
בזה – הרי צריך להיות בזה עניין של מלחמה, שלא יעשו מעור זה עניינים אחרים, ושלא יתערבו עניינים 

של פניות (היפך ד"לשמה"), וכיוצא בזה.
אמנם, הבירור שעל־ידי התורה אינו בדרך מלחמה, כי אמרו חז"ל ”מאן מלכי רבנן". והנה, הסדר דמלוכה 
הוא באופן שכאשר המלך רוצה לפעול דבר מסוים, אינו צריך להתעסק עם הדבר, אלא הוא נשאר בהיכלו, 
ורק גוזר שייעשה הדבר באופן כך וכך, ובמילא נעשה הדבר כרצונו על־ידי השרים והעבדים, כך שהמלך 

מצד עצמו אינו צריך להתיירא משום דבר, כיוון שאינו בא באופן של התלבשות כו'. 
ובאופן כזה הוא הבירור דתורה – שאין צריך להתעסק בדבר המתברר (ובמילא לא שייך שיהיה אחיזה 
להרע), כי אם, ללמוד בתורה ולפסוק כיצד צריך להיות הדבר על־פי התורה, ובהתאם לכך נעשה הבירור 

בדרך ממילא.
וטעם הדבר – כיוון שכל ענייני העולם נעשים על־ידי התורה, כמאמר רז"ל ”קוב"ה אסתכל באורייתא 

וברא עלמא", ”התורה אומרת אני הייתי כלי אומנתו של הקב"ה" שעל־ידו ”בורא את העולם".
[. .] וזהו תוכן הבקשה ”ותן חלקנו בתורתך" – שבירור חלקו בעולם יהיה באופן הבירור דתורה, שאז אין 

צורך במלחמה, ואין מקום לאחיזה כו'.

(מהתוועדות שבת פרשת בהר־בחוקותי, ה'תשי"ג. תורת־מנחם כרך ח עמ' 175-172 – בלתי מוגה)

פרקי אבות
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3500 קונטרסים חדשים
הבהיר  ליום  בסמיכות 
תמוז,  י"ב־י"ג  הגאולה  חג 
לאור  להוציא  הרבי  הורה 
”חג  הידוע  הקונטרס  את 
תמוז,  י"ב־י"ג  הגאולה 
מצורפות  כשאליו  תרפ"ח", 
חלקן  חדשות,  הוספות 

בפרסום ראשון.
חילק  ערבית  תפילת  אחר 
כשאליו  הקונטרס  את  הרבי 
סך  לצדקה.  דולר  מצורף 
כשלושת  הרבי  חילק  הכול 
מאות  וחמש  אלפים 

קונטרסים.

הנחת תפילין בגיל 11
התחיל  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
ערב  שישי,  ביום  תפילין  להניח 
שבת קודש, בהיותו בן י"א שנים.
מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  אביו, 
פקד עליו באזהרה גדולה שאיש 
לו  הורה  גם  הוא  מכך.  יידע  לא 
ומתחילת  ברכה,  בלי  להניחם 
השבוע הבא - י"ג בתמוז - להניח 

עם ברכה
השיחות  ספר   ;152 עמ'  ה'ש"ת  קיץ  השיחות  (ספר 
ה'שי"ת ע' 398)

יום הולדת אדמו"ר
 מוהריי"צ נ"ע

   יום הולדת כ"ק אדמו"ר 
יוסף  רבי   - מוהריי"צ 
פינחס  פ'  ב'  יום  יצחק, 
הוא  בבוקר.  תשע  בשעה 
היה בן יחיד לכ"ק אדמו"ר 
ולרבנית  מוהרש"ב 
על  נקרא  שרה.  שטערנא 
שם סבו, אבי אמו: הרה"ק 
בן  מאוורוטש,  הריי"צ 

הצ"צ.

הדפסת השולחן ערוך

הזקן  אדמו"ר  ערוך  שולחן 
הראשונה  בפעם  לדפוס  נמסר 

על ידי בניו נ"ע.
(שולחן ערוך אדמו"ר הזקן ח"א, בהקדמת כ"ק 
אדמו"ר האמצעי (במהדורה החדשה) ע' 17).

חג הגאולה
כ"ק  מתבשר  פנחס,  פ'  ג'  יום   
אדמו"ר מוהריי"צ כי הוא חופשי 

מגלותו בקוסטרמה. 
ביום  התעכבה  בפועל  הגאולה 
חג  יום  זה  שהיה  כיון  נוסף, 
הג.פ.או.  ומשרד  בקוסטרמה, 

היה סגור.
הונפקה  השחרור  תעודת   
ונמסרה רק למחרת – י"ג בתמוז. 
(היום יום י"ב תמוז. ספר התולדות אדמו"ר 
מוהריי"צ ח"ג ע' 221)

תש"נ

תר"מתרנ"א

תרפ"זתקע"ו

עת לדעת

י"א
תמוז

י"ב
תמוז

ט'
תמוז

בר מצווה  אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, ביום ב' פ' בלק, 
הבר־מצוה  וסעודת  מצוות  לגיל  הגיע 

התקיימה בזאל הגדול בליובאוויטש.
(ספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"א ע' 145 ואילך)
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דף השער 
של שולחן 

ערוך 
אדמו"ר הזקן 

מההדפסה 
בשנת 

תקע"ו. 
צילום: 

ספריית 
אגודת 
חסידי 
חב"ד.

לוקט על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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השחרור מקוסטרמה
את  מקבל  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
ויוצא  בקוסטרמה  השחרור  תעודת 
חצי  פינחס,  פ'  ד'  יום  גלותו,  מעיר 
נציגים  שני  היום.  חצות  אחר  שעה 
בקוסטרמה  היהודית  הקהילה  מטעם 
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  אל  התלוו 
אל  קוסטרמה  בעיר  מגלותו  כשיצא 
ישב  ימים  עשרה  בלנינגרד.  ביתו 

הרבי בגלות קוסטרמה.
(ספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' 221. אבל ראה 
גירסא שונה לקמן באירוע י"ד תמוז, וכ"ה בשיחת ש"פ בלק 
י"ד תמוז תשכ"ו. ואולי צריך לתקן כאן: ”יום ה' (י"ד תמוז)).

לעת ערב (י"ג תמוז) נתאספו אנשים 
אז  ואמר  (בקוסטרמא)  למעונו 
טובות  ברוך הגומל לחייבים  המאמר 

(הא').
 (ספר המאמרים תרפ"ז ע' רח)

ניגון 'אסדר לסעודתא'
”אסדר  הניגון  את  לימד  אדמו"ר  כ"ק 

לסעודתא" בשבת פ' בלק, ואמר:
הכניס  לא  הזקן  אדמו"ר  שכ"ק  "הגם 
בסידורו את כל זמירות השבת שנוהג 
העולם לנגן בשולחן שבת, כיון שרצה 
מילים,  ללא  ניגונים  ינגנו  שהחסידים 
מכל   - זמירות  מסתם  למעלה  הם  כי 
בסידורו  הזקן  אדמו"ר  הכניס  מקום 

פיוט זה". 
(תורת מנחם חי"ז ע' 96)

הרבי  שלימד  לאחר  תקופה,  באותה 
את הניגון, התבטא הרבי: "אם מנגנים 
המנגינה)  (כפי  בדיוק  ה'אסדר'  את 
פעלתי  לפחות  אבל  יודע,  אינני   –

שיאמרו 'אסדר'".

תרפ"ז

תשט"ז

יום א', י"א תמוז1

לבית־ שנכנס  לאחר  גם  השירה  להגברת  בידו  הורה  למעריב  כשנכנס 
השבועות  בחג  שהייתה  התהלוכה  על  הדו"ח  את  הכניסו  היום  הכנסת. 
– ומיד נתקבל מענה. בסיום הקדיש האחרון התכופף והרים בדל סיגריה 
שהיה על הרצפה. יצא לקידוש לבנה, והלך עד (פתח 2788) לפני הפינה 

של איסטרען־פארקווי – קינגסטון.

י"ב תמוז, ”חג הגאולה"

9:30 התוועדות.
לאחר השיחה הראשונה ניגש הרב יאלס3 ומסר פתק לרבי. הרבי קרא 

את הפתק, ולאחר מכן הניחו בסוף הסידור.
לאחר המאמר ניגש הרב שמחה עלברג4 ושוחח עם הרבי מספר דקות.

בסיום  הוידאו).  לצלמי  וכן   -  ) לחיים  שיאמרו  לכמה  אמר  באמצע 
ההתוועדות הורה הרבי לשרוק.

שבה  החבילה (כרגיל)  את  הרבי  הרים  לא  כשיצא,  ההתוועדות,  בסיום 
נמצאו המגביות5 (ולקח את זה הריל"ג).

ההתוועדות הסתיימה קרוב ל-1:30 (לפנות בוקר).
אח"כ נכנס ד"ר ווייס6 לרבי, ושהה שם כשעה.

יום ג', ”חג־הגאולה", י"ג תמוז

ישראל  הר'  כשעבר  הנוכחים.  לכל  צדקה  חילק  בבוקר  הרבי  כשהגיע 
היו  יהיו  שהם  וענה  בתו,  של  התנאים  היו  האם  הרבי  שאלו  זאייאנץ 

בערב. הרבי בירכו שיהיה בשעה טובה ומוצלחת.
הרבי נסע לאוהל בשעה 2:45 (מוקדם מהרגיל), וחזר בשעה 8:45 לערך. 
בחזרת הש"ץ של מנחה בכה ילד קטן בגיל 3. הרבי הביט בו ואמר ’אמן', 

כסימן שגם הוא יאמר.
כשנסע לביתו התעניין אצל ר"י שי' קרינסקי (הנהג) מדוע לא מתוועדים, 

וכשחזר הנ"ל ל-770 סיפר לכל הנוכחים שם, וכמובן שישבו להתוועד.

יום ד', י"ד תמוז

בקומה  לחלון  שמתחת  בליטה  (על   770 של  הדלת  מעל  כתבו  היום 
(בעברית  ליובאוויטש"  יצחק  יוסף  אהל  חב"ד  חסידי  אגודת  ”בית  ב') 

ובאנגלית).

ב'דידן  שנסתיימה  הספרים',  ’פרשיית  דבר  את  הציבור  לידיעת  לראשונה  הרבי  הביא  זו  בתקופה   (1
נצח' בה' טבת תשמ"ז. 

בהתוועדות  להשתתף  קדשנו,  בחצרות  ששהו  חב"ד,  כפר  וועד  מחברי  הרבי  ביקש  לזה,  בקשר 
שהתקיימה בט"ו בתמוז (ראה להלן), ובה הורה לראשונה על הקמת ’בית אגודת חסידי חב"ד' בכפר 

חב"ד. חנוכת הבית התקיימה שנה לאחר מכן, בט"ו תמוז תשמ"ו. 
2) בניין משרדי המרכז לענייני חינוך.

3) הרב אפרים אליעזר הכהן יאלעס, רבה של פילדלפיה.
4) יו"ר איגוד הרבנים ועורך ’המאור'.

5) בכל שנה בהתוועדות י"ב תמוז, ערך הרבי ’מגבית' עבור מוסדות אהלי יוסף יצחק.
6) ד"ר איירה וייס, רופא הרבי.

תשמ"ה / יומן מבית חיינו

י"ד
תמוז
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פרשת בלק
וירא את ישראל שכן לשבטיו 

(כד,ב)

ראה שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה 
כנגד זה (בבא־בתרא פ)

גדרי  על  להקפיד  חייבים  עראי  בדירת  גם 
הצניעות – ”שאין פתחי אוהליהם מכוונים זה כנגד 

זה".
 לאפוקי מאותם אנשים הנוהגים להקל בענייני 
מחוץ  עראי  בדירת  כשנמצאים  בקיץ,  צניעות 
לעיר, באומרם ”אחטא ואשוב" – כשאשוב העירה.
(לקוטי שיחות כרך יג, עמ' 84)

כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו 
(כד,ט)

”כרע שכב" – גם כשבני־ישראל שרויים ב'שנת' 
הגלות,

שכן  וגיבורים,  חזקים  הם   – וכלביא"  ”כארי 
אף־ אך  אמת.  של  שליטה  אינה  האומות  שליטת 

על־פי־כן אין בכוחם לגאול את עצמם, אלא
”מי יקימנו" – הקב"ה יגאלם, ככתוב (תהלים יד) 

”מי ייתן מציון ישועת ישראל".

(לקוטי שיחות כרך ב עמ' 337)

ראשית גויים עמלק (כד,כ)
את  המסמלות  האומות,  שבע  היינו   – "גויים" 

שבע המידות הרעות.
"עמלק" – רומז לישות וגאווה, יודע את ריבונו 

ומתכוון למרוד בו.
המידות  לכל  שורש   – עמלק"  גויים  "ראשית 

הרעות הוא גאווה וישות.

(תורה־אור, מגילת־אסתר, עמ' צה)

ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי 
אובד (כד,כ)

טעם  ללא  והעזה,  חוצפה  היא  עמלק  קליפת 
לטוב,  זו  חוצפה  להפוך  שאי־אפשר  ולפי  ובסיס. 

על־כן שבירתה זוהי תקנתה. 
לעומתה, שאר המידות הרעות הן בעלות תוכן 
והחיובי  הטוב  לכיוון  לנצלן  ואפשר  מסויים, 
לחסד  להפוך  אפשר  דקליפה  חסד  (למשל, 

דקדושה, וכיוצא בזה בשאר המידות הרעות).

(שערי אורה, שער הפורים, פרק צז)

וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן 
הכהן (כה,ז)

תריסרי ניסין אתעבידו לפינחס... נס 
חדסראי, דאתנטרו כד חיין עד זמן 
דהליך יתהון בכל משירייתא, מן בגלל 
דלא יסתאב כהנא באהלי דמיתא 
(תרגום יונתן)

יש לדקדק בזה: הרי פינחס עדיין לא היה כהן, 
(רש"י  לזמרי"  שהרגו  עד  פינחס  נתכהן  ”לא  שכן 
ריש פרשת פינחס), ואם כן היה מותר לו להיטמא?

אלא מעשהו של פינחס היה לפנים משורת הדין, 
בו"  פוגעין  קנאין  ארמית  ”הבועל  של  הדין  שכן 
לימלך  ”הבא  שהרי  חיוב,  בגדר  אינו  כאן)  (רש"י 

אין מורין לו" (סנהדרין פב). 
בו,  מותר  שהיה  דבר  על  גם  נס  לו  נעשה  לכן 

לפנים משורת הדין, מידה כנגד מידה.

(תורת־מנחם כרך מ"ז עמ' 226)

ממעייני החסידות
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תשמ"ה / יומן
ואד"ש  לגן־עדן־התחתון,  פיקארסקי  ישראל  הרב  ראש־הישיבה  נכנס  מנחה  לאחר 
דיבר עמו שם. לאחר שיצא, פתח הרבי את הדלת – של גן־עדן התחתון – וקרא לו 
כ-15 דקות (הוא נוסע לארה"ק, ובכל  שהה שם  קצר. הוא  חזרה, ויצא לאחר זמן 

שנה לפני נסיעתו נכנס לאד"ש).
בשעה 8:10 נכנס לזאל ליחידות, ביציאתו מחדרו בירך חתן וכלה שעתה התקיימה 

חופתם בברכת מז"ט.
ושאלו  אחד  הרבי  עצר  הנוכחים,  לכל  צדקה  שחילק  הראשונה  היחידות  בסיום 
האם הוא הילדסהיים. וענה שכן. הרבי אמר לו שהוא מרוצה מזה שחבר הכנסת א. 
ורדיגר7 פרש מהממשלה. וכשלא הבין מה הרבי אמר לו – הוסיף הרבי: מה, כבודו 

לא יודע? (שהנ"ל פרש). והרבי הוסיף שהלוואי שאחרים ילמדו ממנו.
בסיום היחידויות – לאחרי שיצאו כולם – ניגש לרבי המשפיע הר' יהושע שי' קארף 

ודיבר עם הרבי מספר דקות. היחידויות הסתיימו בשעה 10:00 לערך.

יום ה', ט"ו תמוז

לקריאת־התורה הכינו ’סטענדער' – קופסה חדשה עם ריפוד בצדדים, עשו חורים 
בשולחן – ובתחתית הקופסה ישנו מדף היוצא (כמו הסטענדער הרגיל שבו משתמש 

הרבי כאשר הוא יושב).
בשעה 11:00 יצא הריל"ג ואמר שהרבי ביקש שכולם יגשו לקבל ניקל'ס לצדקה. 
החלוקה ארכה כ-15 דקות. בשעה 2:25 נסע הרבי לאוהל – וחזר בשעה 8:10 לערך.
א'  את  הרבי  שאל   – מנחה  תפלת  לפני   – לילדים  צדקה  מטבעות  הרבי  כשחילק 

הילדים: ”איפה אחיך הקטן?", כדי לתת לו צדקה.
פארבריינגען"  קורצע  ”א  תתקיים  מנחה  שלאחר  הריל"ג,  הודיע  מנחה  לפני 
על  העמידו  משי.  מעיל  לבוש  מנחה  לתפילת  נכנס  הרבי  קצרה).  (=התוועדות 

השולחן את הקופסה שהביאו בבוקר, וכן את הכיסא.
הרבי  תמוז8).  בדר"ח  ה'  ביום  (שנכנסו  העיר"  טובי  ”ז'  לרבי  נכנסו  מנחה  לאחר 
לא  מענטליק  (הרב  תרפ"ז  תמוז  י"ב־י"ג  קונטרס  להם  נתן 

היה, הוא הלך לקצירת חיטים).
בתוך  להתוועדות.  נכנס  מנחה  תפילת  לאחר  דקות  כ-5 
הסידור היה הקונטרס י"ב־י"ג תמוז תרפ"ז, שהודפס ביום זה 
בהוראת הרבי. כשהתיישב הוציא הרבי את הקונטרס הנ"ל 

והניחו לפניו על השולחן (וכך היה מונח כ ל ההתוועדות).
זאת  (ושיעשו  הנשיאים  כל  של  הניגונים  את  שינגנו  ציווה 
בקיצור), ניגנו הג' תנועות, הקאפליא של אדמו"ר האמצעי, 

ימין ה', לכתחילה אריבער, הכנה, הבינוני.
מאמר כעין שיחה ד"ה יהיה ה' אלוקינו עמנו כאשר היה עם 

אבותינו וגו'.
בצאתו לביתו החליף מספר מילים עם ר' בנימין אלטהויז.

7) שכיהן בכנסת מטעם מפלגת 'מורשה'.
8) חברי אגודת חסידי חב"ד העולמית. ב'יחידות' הקודמת שיתף אותם הרבי לראשונה בפרטי הפרשייה, והטיל עליהם 

את האחריות להצלת הספרים.

רישום 
הכיתוב 

'בית 
אגו"ח' 
בחזית 
 .'770'

י"ד תמוז 
תשמ"ה

(רבי דרייב)

הרבי 
בהתוועדות ב'גן 
ישראל', תשי"ז. 

בתמונה הרב 
מרדכי מנטליק 

מוזג יין, ועל 
השולחן קופסת 

קונטרסים 
'תפילת מנחה 

וערבית' שחילק 
הרבי לחניכים 

ולמדריכים 
בסיום 

ההתוועדות
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הרבי מבקר ב'קעמפ'
”גן   - לבנים  הקיץ  במחנה  ביקר  אדמו"ר  כ"ק      
ישראל" בהרי הקטסקיל בעיר עלענוועל ניו יורק 
לאחר  הייטס).  מקראון  נסיעה  שעות  (כשלוש 
וערך  האוכל  לחדר  נכנס  המחנה,  בכל  שסייר 

התוועדות שכללה מאמר חסידות ושיחות. 
(ראה באריכות בספר ’בנאות דשא')

לבנות  קיץ  במחנה  גם  הרבי  ביקר  יום  באותו      
”אמונה".

בחזרה לפטרבורג  
בלנינגרד  לביתו  מגיע  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
בקוסטרמה,  מגלותו  ששוחרר  לאחר  (פטערבורג) 

יום ו' פ' פינחס.
ימים  בלנינגרד  אז  שהה  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק      
שקטו  לא  והג.פ.או.  היבסקציה  כי  בלבד,  אחדים 
הרבי.  את  ולאסור  לחזור  איימו  הם  נחו,  ולא 
”היתכן – הם טענו – רב מורד־אור, בארץ הסוביטים 
לנינגרד  את  עזב  ברירה  בלית  העליונה",  על  וידו 
והתיישב בכפר מלחובקה הנמצא ליד מוסקבה, שם 
רק  שוהה  כשלצידו  שבועות,  שישה  במשך  התגורר 
זכרי'  יעקב  הרב  והמזכיר  מושקא  חי'  הרבנית  בתו 

מאסקאליק (הי"ד). 
(ראה אג"ק מוהריי"צ ח"ב ע' סו. ימי חב"ד ע' 214)

הביקור השני
במחנה  ביקר  אדמו"ר  כ"ק 
ישראל"  ”גן   - לבנים  הקיץ 
(שנוסד שנה קודם לכן). עם 
המחנה.  בשטח  סייר  הגיעו 
התקיימה  הביקור  במהלך 
ובסיומה  במקום,  התוועדות 
”מנחה־מעריב"  חלוקת 

לילדים ולצוות המדריכים.
מעריב"  ”מנחה  הקונטרס 
קה"ת  בהוצאת  נדפס 
זו  חלוקה  עבור  לראשונה, 

בתשי"ז.
(ראה באריכות בספר ’בנאות דשא')

'סידור קידושין' האחרון
סידר  אדמו"ר  שכ"ק  האחרונה  הפעם 
הינדה  ורעייתו  שמואל  לר'  קידושין, 
מלכה לּו שיחי' (וזאת לבקשת אבי הכלה 
משנה  יותר  לאחר  (ז"ל),  יפה  שנ"ז  ר' 
הרבי  כלל.  קידושין  סידר  שלא  שלימה 
ביקש שלא לפרסם על כך לפני החתונה).

    עד שנת תש"י היה נוסע לאולם החתונה 
(ופעמים  פנים"  ה"קבלת  בשעת  ונכח 
אחרי  החתונה).  בסעודת  נכח  אף  רבות 
לסדר  נסע  (תש"י־י"א)  האבלות  שנת 
קידושין והשתתף ב"קבלת פנים", אך לא 
שנת  מאמצע  החתונה.  לסעודת  נשאר 
וסידר  לחתונות  מלנסוע  פסק  תשי"ד 
קידושין רק בחופות שנערכו בחצר 770. 
כמה  הודיע  היו"דים  שנות  סיום  לקראת 
פעמים שיפסיק לסדר קידושין, וסידר רק 
הסכימו  והכלה  שהחתן  בודדים  במקרים 

לנסוע לשליחות אחרי חתונתם.
(ראה באריכות בספר מקדש ישראל)
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