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בּוּוׁש של  ההחחוצה, ואאםם חחסר לללפי  ננא ונא לללהההשתדל ההואא וכל חחבווררתו תתחי' ּבְּבככִִ
ס הַאלט אאָאפפ [שזה ממעככב אתתת הה]  שעעה די מווטט [האוממץ]] על זהה, יתתתבוננוו אז דאאָָ
גאאולה, תחחחחייית המתתיםםם, און צצו זעעעהן זיךך מיטט''ן ררבין דעםם שווער ממיטטןן רבי'ןןן זייין 

פפָאטער [[[להתראוותת עם כ"ק ממו"ח אאדמו"רר, ועעם אבייו ההרבי נ"עע]] ווכו' וככו'.

האאומנם ביייייננקט זיך אייייך ניט?? [אאאינכם מתגעעעגעעים?] והההיישש השתדדללותת שתקקקששה 
בעעיניהם ווובבבלבד שיגגיעעעו לזה?? און דָאסס איז דדָאךך [והריי אאאלו] דברריםם כפשווטטםם, 

ניטט [ללאא] עלל דרךך הצצחות.
(ממכתב ט"ו טבת תשי"א)
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כבוד התורה

ַא חסידישע פרשה

לפנינו צילום מהוספת הרבי בשולי מכתב כללי-פרטי מיום כ"ז אדר תש"י, להרה"ח ר' שניאור זלמן סריבראנסקי:

כתב כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ באחד ממכתביו: חסידות אָט אויפגעטאן אַז וואוּ מ'איז, איז מען ניט עלענט [= חסידות פעלה 
שהיכן שנמצאים לא בודדים]. עכ"ל [עד כאן לשונו].

מבחיוהי  יתיר  דאשתכח  עתה  כו"כ  אחת  על  כך,  גשמי"  מקום  בבחי'  האדמה...  פני]  על   =] ע"פ  חי  הצדיק  "בהיות  ואם 
שאין  הוי'  וביניכם.  הוי'  בין  המחבר  ממוצע  והוא  רבי  שהוא  בצדיק  וכמה]  כמה  אכו"כ [אחת  ועל  המעשה.  העולם  בזה  גם 
יש בו משני הענינים שהוא ממוצע ביניהם. וביחס לחסידיו ומקושריו העומדים גם עתה כמאז –  ח"ו והממוצע  שייך לטבע 

מהזמן  למעלה  צ"ל  דיחידה  שההתקשרות  כיון 
אומרים  כי  עז,  ביתר  דהתקשרות  בתנועה   -
וכלל.  כלל  אחרת  לנו  אפשי  אי  וגופם:  לנפשם 
אמשיך  רוח  ואדרבה  ח"ו.  כלל  הפסק  אין  ואז 
רוח כו' ברוחניות וגם בגשמיות ולכל טוב. כי כמו 
שלמעלה כך למטה ברבי טבע (שלמעלה מטוב) 

הטוב להיטיב.

אין הפסק בהתקשרות לרביהכתב והמכתב 

פרשת קורח | גאווה וכישרונות 
תכונת  היא  רבנו  משה  על  לחלוק  עליו  ולפעול  להשפיע  קורח  של  אשתו  את  שהניעה  הסיבה 

הגאווה.

מעלות  אמנם  שהיו  מעלות,  ועוד  שלו,  היחוס   - קורח  של  במעלותיו הכירה  קורח  של  אשתו 
כל  ביותר:  וחשוב  עיקרי  דבר  שכחה  היא  אבל  מיוחדים...  קדושה  עניני  לו  ניתנו  ולכן  אמיתיות, 
המעלות האלו אינן באופן ד"כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", כי אם מה שניתן מהקב"ה, 
"ה' אלקיך... הוא הנותן לך כח לעשות חיל", ומכיוון ששכחה דבר זה, עוררה אצל קורח את רגש 

הגאווה, ובהתאם לכך – פעלה עליו שידרוש גדולה לעצמו ויחלוק על משה רבינו.

...אשתו של און בן פלת לעומת זאת הכירה אף היא במעלותיו של בעלה, אבל ביחד עם זה ידעה 
בהתאם  אלו  במעלות  להשתמש  שיש  ידעה  ולכן,  הקב"ה,  ע"י  ניתנו  אלו  שמעלות  האמת  את 

לרצונו של הקב"ה – ע"פ הוראות התורה.
(תורת מנחם תשמ"ד ח"ג ע' 2085)

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ז בסיון ה'תש"פ – ד' בתמוז ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מל"ת רפ. מ"ע קעז. מל"ת הל' אבל פרק ו.הל' סנהדרין פרק יט-כא.כ"ז בסיווןו'
רעו. עדר.

מל"ת שטו. רפא. שטז.פרק ז.פרק כב-כד.כ"ח בסיווןש"ק

פרק כה-כו. הל' עדות.. בפרקים כ"ט בסיווןא'
מל"ת שיז. מ"ע קעח.פרק ח.אלו. פרק א.

מ"ע קעט.פרק ט.פרק ב-ד.ל' בסיווןב'
מל"ת רצא.פרק י.פרק ה-ז.א' בתמוזג'
מל"ת רפח.פרק יא.פרק ח-י.ב' בתמוזד'
מל"ת רפו.פרק יב.פרק יא-יג.ג' בתמוזה'
מל"ת רפז.פרק יג.פרק יד-טז.ד' בתמוזו'
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דברמלכות

4

רועי ישראל מוציאים 
מהמקום הנחות ביותר

יהודי עלול להכניס את עצמו ל'מאסר' רוחני, עד שהוא זקוק למישהו 
שיעורר אותו ויגרום לו להבין שהוא שרוי בחשיכה • רועי ישראל פעלו 
'פתיחה' בעניינים שונים בעבודת ה' שמאפשרת לכל אחד ואחת ללכת 

בדרכם • את הכוח נותן הנשיא, אך את העבודה יש לעשות באופן 
עצמאי • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
 – ”פתח"1  הלשון  דיוק  אודות  פעמים  כמה  דובר 
והן  בתורה  חדש  ופירוש  למאמר  בנוגע  הן  שמצינו 
שזהו   – שבעולם  בעניין  חדש  ומעשה  לעובדא  בנוגע 
או  המאמר  בעל  עבור  רק  (לא  דרך  פתיחת  של  עניין 
ואפילו  אחריו,  הבאים  אלו  עבור  גם  אלא)  המעשה, 
אלו שאינם כמותו ואינם בערכו כלל, כי, לאחרי שפתח 
וסלל את הדרך, הרי זה שייך כבר לכל אחד, שגם הוא 

יכול לילך בדרך זו.
ומהדוגמאות לזה:

רבי  אצל  פעמים  כמה  שמצינו  כפי   – לתורה  בנוגע 
שמעון בר יוחאי הלשון ”פתח רבי שמעון", כיון שפעל 
התורה  פנימיות  להתגלות  בנוגע  פתיחה  של  עניין 
לכל  דרך  פתיחת  נעשתה  ידו  ועל  שבתורה,  ורזין 
בתורה"2)  (”עמלים  ”יגעת"  שכאשר  מישראל,  אחד 
ועד  התורה,  לפנימיות  בנוגע  גם  ה"מצאת"3  יקויים 
ובאופן  והשגה,  בהבנה  אצלו  תהיה  התורה  שפנימיות 
של התחברות עם נגלה דתורה, סתים וגליא, או בלשון 
וכמבואר  תורה,  גופי  עם  דאורייתא  נשמתא  הזוהר4: 

1) ראה ליקוטי שיחות חלק כ' עמ' 74 ואילך. וש"נ.
2) תורת כהנים ופירוש רש"י ריש פרשת בחוקתי.

3) מגילה ו, ריש ע"ב.
4) חלק ג קנב, א.

בדרושי ל"ג בעומר5 בעניין ”מחצתי ואני ארפא"6.
ובנוגע למעשה – כפי שמצינו באברהם אבינו, שעל 
ידי עבודתו במסירות נפש בעשרה ניסיונות פתח את 

הדרך של מסירות נפש לכל הבאים אחריו.

ב
 [...] בפרטיות יותר:

עניין הפתיחה הוא לכל לראש בנוגע לעצם המציאות
עניין  זה  אם   – הדרך  פתיחת  נפעלה  שבו  העניין  של 
זו  מציאות  להיות  שתוכל  בעולם,  או  ועבודה,  בתורה 

בעולם למטה.
מישראל  אחד  לכל  כוח  נתינת  גם  יש  לכך,  ונוסף 
שיוכל לפעול עניין זה, אשר, להיותו עניין חדש ונעלה 
אתמול  לו  שהייתה  הכוח  נתינת  מספיקה  לא  יותר, 
בנתינת  צורך  יש  אלא  העבודה,  עניין  לכללות  בנוגע 
כוח מיוחדת לעבודה זו, שנמשכת על ידי נשיא ורועה 

ישראל.
זאת ועוד:

מסייעין  ליטהר  ש"הבא  הוא  הסדר  כלל  בדרך 
אותו"7, היינו, שתחילה צריך להיות המעמד ומצב של 
כשמדובר  אמנם,  אותו".  ואז ”מסייעין  ליטהר",  ”הבא 

5) ראה המשך חייב אדם לברך תרל"ח פרק כ"ה (ספר המאמרים תרל"ח 
סוף עמ' קנב ואילך).

6) האזינו לב, לט.
7) שבת קד, א. וש"נ.
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של  דרכו  הנה   – נאמן  ורועה  ישראל,  רועה  אודות 
רועה נאמן, שאינו ממתין שהצאן ירעבו ויבואו ויספרו 
מלכתחילה  אלא  מזון,  להם  ייתן  ואז  רעבים,  שהם  לו 
הולך אליהם ונותן להם מזון. ודוגמתו בנמשל – שרועה 
של  את התנועה  צאן מרעיתו  אצל  ישראל עצמו פועל 
הקודמת  דלתתא  האתערותא  (שזוהי  ליטהר"  ”הבא 
 – המזון.  את  גם  להם  נותן  ואז  דלעילא),  לאתערותא 
ללעוס את המזון, צריכים הם בעצמם, אבל כל ההכנות 

הדרושות עד ללעיסת המזון, נעשים על ידי הרועה.
שנמצא  מי  על  גם  היא  שהפעולה  מובן,  ומזה 

ריבוי  שמצד  כך,  כדי  ועד  חושך,  של  ומצב  במעמד 
הזמן שנמצאים בחושך, ”שמים חושך (גם חושך כפול 
ומכופל עד ”וימש חושך"8) לאור"9, שלכן אינו מתעורר 
וזוהי  אותו;  ויעורר  מישהו  שיבוא  צריך  אלא  בעצמו, 
פעולת הרועה (ובלשון הש"ס: הנשיא) – שגם הוא יכיר 

ויזעק שהחושך הוא חושך, ורוצה לצאת ממנו!

ג
עניין זה קשור עם ג' תמוז:

 – אתהפכא  של  באופן  הגאולה  עניין  היה  תמוז  בג' 
ש"הפה שאסר הוא הפה שהתיר"10, שאלו שתחילה דנו 
אותו להיפך החיים, הם בעצמם אמרו שיישאר בחיים11.  
ואף על פי שבתחילה שלחו אותו לגלות (לעשר שנים 
בשם  זאת  קרא  אדמו"ר  שכ"ק  ועד  שנים),  לשלוש  או 
”קַאטָארגע" (עבודת פרך)12, הרי המצב בקַאסטרַאמַא 
היה שלא בערך לגבי המאסר ב"שפַאליערקע". ובפרט 
בי"ב  לקַאסטרַאמַא,  השילוח  לאחרי  ספורים  שימים 

8) בא י, כא.
9) ישעיה ה, כ.

10) לשון חז"ל – כתובות טז, ריש ע"א (במשנה).
11) ראה גם תורת מנחם חלק מד סוף עמ' 88. וש"נ.

12) שיחת ג' תמוז תרפ"ז (ספר השיחות תרפ"ז עמ' 170).

תמוז, יצא לחיות לגמרי, ועד שעל ידי זה הגיע אחר כך 
לארצות הברית, כך, שלא זו בלבד שנשאר בחיים, אלא 

שעניין החיים היה באופן נעלה יותר.
וזוהי ה"פתיחה" לכל הבאים אחריו, שגם אצלם יהיה 

עניין ”הפה שאסר הוא הפה שהתיר":
 – שאסר"  ”הפה  של  בתנועה  שנמצאים  כאלו  ישנם 
מלשון בית האסורים – לא רק בהכרח (על ידי אחרים), 
של  ומצב  למעמד  עצמם  את  הכניסו  שהם  באופן  אלא 

”קשור ואסור בידי החיצונים" (כמבואר בתניא13).
של  ומצב  במעמד  שנמצאים  כאלו  ישנם  כן  וכמו 

”אסור" ב"בית האסורים" כפשוטו – בית האסורים של 
ארבע אמות על ארבע אמות, או בית האסורים של ארבע 
שייך  עליו  שאף  פרסה,  מאות  ארבע  על  פרסה  מאות 
לומר הלשון ”בית האסורים", כמו שכתוב ”נבוכים הם 
בארץ סגר עליהם המדבר", ופירש רש"י ”כלואים כו'" 
(מלשון בית הכלא14), והיינו שאף על פי שארץ מצרים 
כוללת שטח גדול ביותר (כמבואר בגמרא ובמדרש15), 
הרי היא נחשבת לבית האסורים, ועד כדי כך, שאפילו 

עבד אינו יכול לברוח משם16.
האסורים  בבית  שנמצאים  כאלו  ישנם  כן  וכמו 
הגאולה17:  במאמרי  המובא  בכתוב  כלשון   – ברוחניות 
שאינו  הרע  היצר  על  דקאי  הצדיק",  את  מכתיר  ”רשע 
תורה,  ללמוד  האלוקית  והנפש  הטוב  ליצר  מניח 

ולמשול על ה"עיר קטנה זה הגוף"18.
בכך  להכיר  צריך  לראש  שלכל   – הוא  הסדר  ובכן: 
יכולים  זה  ולאחרי  ”מאסר",  של  ומצב  מעמד  שזהו 

לצאת ממנו.

13) פרק ז.
14) ראה גם ליקוטי שיחות חלק יב עמ' 27 הערה 41 ובשולי הגיליון.

15) פסחים צד, א. שיר השירים רבה פ"ו, ט (ג). ועוד.
16) מכילתא יתרו יח, יא. פירוש רש"י שם, ט.

17) ספא המאמרים תרפ"ז עמ' רטז.
18) נדרים לב, ב.

דרכו של רועה נאמן, שאינו ממתין שהצאן ירעבו ויבואו ויספרו 
לו שהם רעבים, ואז ייתן להם מזון, אלא מלכתחילה הולך אליהם 
ונותן להם מזון; רועה ישראל עצמו פועל אצל צאן מרעיתו את 

התנועה של "הבא ליטהר"

2828
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ממשה  החל   – הדור  מנשיא  כוח  נתינת  יש  זה  ועל 
רבינו, הרועה הראשון, ואתפשטותא דמשה בכל דרא19, 
הצינור,  את  שפתח  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק   – לדורנו  עד 
ונותן כוח לכל אחד מהשייכים אליו, ולכל איש ישראל, 
במכתבו20),  שכתוב  יכונה (כמו  בשם ישראל  אשר  וגם 
ובמיוחד  כולל  מהמאסר,  היציאה  תהיה  כולם  שאצל 
כפשוטו,  ובשביה  בצרה  הנתונים  ישראל  בני  אחינו 

אל  המיצר  ומן  כפשוטו,  המרחב  אל  המיצר  מן  שיצאו 
המרחב עם כל הפירושים21, ועד ליציאה מכל המיצרים 

וגבולים, בחסד וברחמים, ובטוב הנראה והנגלה.
הגאולה  אל  הגלות  מן  ליציאה  הכנה  תהיה  וזו 
האמיתית והשלימה, בביאת משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו 

ויוליכנו קוממיות לארצנו, במהרה בימינו.

ד
כאמור, גם אלו הנמצאים בחושך, חושך כפול ומכופל 
עד ”וימש חושך", ואף על פי כן ”שמים חושך לאור" – 
חושך  שזהו  ויכריזו  האמת,  את  להכיר  צריכים  הם  גם 

כו'.
נפש,  מסירות  של  עניין  היא  כזו  דרישה  לכאורה, 
והיכן הוא המקור בשולחן ערוך לדרוש זאת, בה בשעה 
שהחיוב של מסירות נפש על פי שולחן ערוך הוא רק על 
יעבור"22,  ואל  ”יהרג  אמרו  שעליהם  העניינים  שלושת 

ולא על שאר העניינים.
אך האמת היא – שיכולים לדרוש גם עניין של מסירות 
נפש, וכפי שראו אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר, שתבע מסירות 
נפש לא רק על שלושת העניינים הנ"ל, אלא אפילו על 

19) תיקוני זוהר תיקון סט (קיב, ריש ע"א. קיד, ריש ע"א).
20) אגרות קודש שלו חלק ב עמ' פ ואילך. וש"נ.

21) ראה ספר השיחות תרצ"ט עמ' 315.
22) יורה דעה ריש סימן קנ"ז.

עניינים שעל פי השולחן ערוך (”דער טרוקענער שולחן 
ערוך") אין בהם חיוב של מסירות נפש, כמו ”ושיננתם 

לבניך", וכללות עניין הרבצת התורה והיהדות.
אביו,  אודות  אמר  אדמו"ר  שכ"ק  הסיפור23  וכידוע 
ערוך  שבשולחן  שכיון  נ"ע,  (מוהרש"ב)  אדמו"ר  כ"ק 
אין סימן שבו מדובר אודות מסירות נפש, הרי זה עניין 
שאין לו שיעור, ולכן קיים זאת ללא מדידות והגבלות... 

ונקודת העניין – שמכל יהודי יכולים לדרוש עניין של 
מסירות נפש, כיון שיש בו כוח, המסירות נפש, וצריכים 

רק לעורר זאת, והיינו, שמעוררים חוש שישנו אצלו.

ה
שבהיותם  אלו24  אצל  יתירה  בהדגשה  הוא  זה  וכל 
נפש  המסירות  עניין  בפועל  אצלם  היה  ההיא  במדינה 
הברית  לארצות  שבבואם  אלא  פרטים,  לכמה  בנוגע 
שכוחו לגמרי על זה... כיון שהשקיעו את עצמם לגמרי 
מבקשים  שכאשר  כך,  כדי  ועד  הברית,  ארצות  בענייני 
קשה  דבר  אצלו  זה  הרי  לחברו,  טובה  לעשות  ממנו 
ואין  זאת,  לעשות  שיכולים  אחרים  שיש  וטוען,  ביותר, 
עצמו  את  לנתק  יכול  שאינו  כיון  כו',  אליו  שייך  זה 

מהעניינים שמונח בהם.
(שהרי  נפש  המסירות  עניין  אודות  יודע  אמנם  הוא 
זהו עניין שהיה אצלו בפועל, כנ"ל), ולכן, כשיש צורך 
הוא  הרי  נפש,  המסירות  עניין  אודות  פלוני  עם  לדבר 
בכל  היטב  זאת  ומסביר  גדולה  באריכות  זה  על  מדבר 
הפרטים, ובדברים אמיתיים, ביודעו שעל ידי זה ממלא 
חושב  הוא  אליו;  שייך  אינו  זה  כל  אבל,  שליחותו,  את 

שדברים אלו אינם מכוונים אליו.
זה,  עניין  על  עתה  מדברים  כאשר  שגם  [ולהעיר, 

23) ראה גם תורת מנחם חלק מז עמ' 348 הערה 92.
24) ראה גם תורת מנחם חלק נא עמ' 194. וש"נ.

יש נתינת כוח מנשיא הדור – החל ממשה רבינו, הרועה הראשון, 
ואתפשטותא דמשה בכל דרא, עד לדורנו – כ"ק מו"ח אדמו"ר, 
שפתח את הצינור, ונותן כוח לכל אחד מהשייכים אליו ולכל איש 

ישראל ליציאה מן המיצר אל המרחב כפשוטו
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הדברים!...  את  כלל  שומעים  ולא  שישנים  כאלו  ישנם 
עם  נפש  המסירות  עניין  אודות  כשמדברים  דלכאורה: 
היה  נפש,  המסירות  עניין  אצלם  שהיה  כאלו  יהודים 
שלא  אלא  טָאן")...  טרייסל  (”ַא  זעזוע  לעורר  צריך  זה 

שומעים דברים אלו גופא].
וירחם,  ה'  יחוס  ואולי  האי  שכולי  לקוות  יש  אך 
וועגן  זיך  רעדט  (”עס  אודותיו  גם  שמדובר  שיתפוס 
אים אליין"), אלא האופן שמדברים אליו הוא – על ידי 
נפש,  המסירות  עניין  אודות  פלוני  עם  מדבר  שהוא  זה 
לשכב  שמספיק  שיתפוס  עד  כך,  כל  עמו  לדבר  וירבה 
אליו  שאכן  לראות  להתחיל  אלא  סגורות...  עיניים  עם 
עניין  אצלם  היה  שכבר  אלו  ובפרט  הדברים,  מכוונים 
המסירות נפש בגלוי, כך, שלא צריך לחדש אצלם עניין 

המסירות נפש, אלא רק לעורר אותם על זה.

ו
שהתחילה  אדמו"ר,  מכ"ק  כוח  נתינת  יש  זה  ועל 
מהמאורע דג' תמוז, שאז נפעל עניין של אתהפכא, כנ"ל 
– שלא להתפעל מהחושך (לאחרי שמכירים זה חושך), 

ולילך מתוך שמחה ובטחון חזק שבוודאי תהיה היציאה 
מן החושך, כיון שנפתחו שערי הרחמים והחסד הגלוי. 

אל  המיצר  מן  היציאה  שתהיה   – לעיל  וכאמור 
המרחב, הרחבה בעניינים פרטיים, ובפרט בנוגע לעניין 
ולמעשים  לחופה  לתורה  הילדים  את  לגדל  החינוך, 

טובים, והרחבה בכללות.
בגאולה  שתהיה  ההרחבה  לשלימות  שבאים  ועד 
מצרים,  יציאת  גאולת  ובדוגמת  והשלימה,  האמיתית 
שהייתה ”בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו"25, ועד 
העתידה  בגאולה  גם  יהיה  וכך  פרסה"26,  ישאר  ש"לא 
קוממיות  ויוליכנו  יבוא  צדקנו,  משיח  בביאת  לבוא 

לארצנו.

(משיחת שבת פרשת קורח, ג' תמוז, ה'תשכ"ח. תורת מנחם 
חלק נג עמ' 163 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

25) בא י, ט.
26) שם, כו.

”פתח":  הלשון  חז"ל  בדברי  מופיע  פעמים  כמה 
”פתח רבי שמעון בר יוחאי ואמר" וכיוצא בזה.

על  מורה  ”פתח"  שהלשון  בחסידות  מבואר 
המשכה חדשה בעולם שלא הייתה כמותה קודם 
על-ידי  חדש.  השפעה  צינור  'פתח'  הצדיק  לכן. 
שהצדיק 'פותח' וממשיך השפעה חדשה לעולם, 
היו  שלא  עניינים  בתורה  ללמוד  אפשרות  נוצרת 
גלויים עד כה, או לעבוד את ה' באופן נעלה יותר.

חדשים  להישגים  להגיע  האפשרות  עצם  מלבד 
בעבודת ה', פתיחת הצדיק גם מעניקה לכל אחד 

את הכוח הנדרש בכדי לממש אפשרות זו.  

ביום ג' תמוז ”פתח" הרבי הריי"צ עניין חדש:

המוות  דין  גזר  את  שגזרו  אלו  בתמוז,  ג'  ביום 
בחיים,  יישאר  הריי"צ  הרבי  כי  ופסקו  ביטלוהו 

”הפה שאסר – הוא הפה שהתיר".

בכך ”נפתח" עניין חדש: הנמצאים במאסר – הן 
והן  רוסיא),  (יהודי  כפשוטו  במאסר  הנמצאים 
לצאת  יכולים   – יצרם  בידי  במאסר  הנמצאים 

ממאסרם לחירות עולם!   

שנמצא  מי  גם  ַלכל;  כוח  ממשיכים  ישראל  רועי 
שהוא  לכך  מודע  אינו  ביותר וכלל  הנחות  במצב 
ישראל,  מרועי  כוח  מקבל  וחושך,  במאסר  שרוי 
שנמצא  בכך  ולהכיר  לדעת  עליו  פועל  וזה 

במאסר, ומסייע לו לצאת מן המאסר לחירות. 

ה"מרחב"  אל  נחות  כה  ממצב  יציאה  זה,  עניין 
זהו עניין של מסירות נפש. לכל יהודי ישנו הכוח 
למסירות נפש וניתן לתבוע זאת ממנו. בג' תמוז 

נמשכת נתינת כוח מיוחדת לכך.

סיכום

26
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ירידת הגלות עצמה
היא תחילת העלייה

ג' תמוז נותן כוח לגלות את הפנימיות ד"צום הרביעי"
ג' תמוז – שבו מודגש שירידת הגלות היא התחלת העלייה – פועל גם בנוגע לכללות עניין הגלות.

נתבאר במקום אחר שיש לומר הטעם הפנימי דקביעת חג הגאולה בחודש הרביעי, ולפני "צום הרביעי" – כיוון 
שבדורנו זה, דור אחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה, מתחילה כבר ה"טעימה" וה"התנוצצות" מעין הגאולה 
העתידה, כולל גם שיוכלו להרגיש ולטעום הפנימיות ד"צום הרביעי" (התחלת "בין המצרים" כללות עניין החורבן 
והגלות) – "ששון ושמחה" (כפי שיהיו בגילוי לעתיד לבוא), היינו, לא זו בלבד שהצום (חורבן וגלות) הוא בשביל 
ששון ושמחה (הגאולה), אלא יתירה מזה, שהצום גופא, בפנימיותו הוא עניין של ששון ושמחה (התגלות פנימיות 
האהבה, "כמשל מלך גדול ונורא הרוחץ בכבודו ובעצמו צואת בנו יחידו מרוב אהבתו"), ולכן, נתגלה בדורנו זה 
שבחודש הרביעי ישנו חג הגאולה, ועוד לפני "צום הרביעי" – נתינת-כוח לגלות הפנימיות ד"צום הרביעי" ש"יהיה 

לששון ולשמחה ולמועדים טובים".
ועניין זה מודגש ביותר בג' תמוז – שבו רואים בגלוי שההליכה לגלות עצמה הרי היא (לא רק צורך עלייה, אלא) 

התחלה של גאולה, כנ"ל.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת קורח, ג' בתמוז ה'תשמ"ח. התוועדויות תשמ"ח, כרך ג, עמ' 543)

כשיעשה עבודתו כדבעי, יראה כיצד העולם מסייע לו!
כמה שואלים: ...מה יאמר העולם ומה יאמרו האומות על כך שיהודי עושה את עבודתו ד"יפוצו מעיינותיך חוצה", 
ובמיוחד – בקירוב הגאולה האמיתית והשלימה, הרי אין הם מבינים מה פירוש הדבר?! אמנם זוהי עבודה גדולה 

ונעלית – אבל צריכים לכאורה להתחשב – טוען הוא – עם העולם!
והמענה על זה הוא: העולם כבר מוכן! כאשר יהודי יעשה את עבודתו כדבעי – באופן שלמעלה ממדידה והגבלה, 
וביחד עם זה כפי שזה מלובש בכלים דלבושי הטבע – יראה איך שהעולם, טבע העולם ואומות העולם מסייעים לו 

בעבודתו.
אפילו פעם (כאשר היו מניעות ועיכובים) היה הסדר אצל החסיד, שמצבו ובמילא אמר "ביטול אידיאט" (='ביטול' 
הולך); על-אחת-כמה-וכמה עכשיו, כאשר כמה וכמה מהמניעות ועיכובים אינם... ואדרבה – בעולם עצמו רואים 
את הניסים ונפלאות שמתרחשים בפרט בשנים האחרונות... – כבר הגיע הזמן, שהגם שצריך להיות עניין שלמעלה 
בטבע  גם  חודר  זה  הרי   – והשלימה  האמיתית  דגאולה  ונפלאות  לניסים  עד  ונפלאות,  ניסים   – והגבלה  ממדידה 

העולם, שהעולם עצמו מסייע לצמיחת הגאולה.

(משיחת ב' דראש-חודש תמוז ושבת פרשת קורח, תנש"א. התוועדויות תנש"א, כרך ג' עמ' 406-405)

משיחוגאולה
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"תואנה הם מבקשים"
עשרות פעמים התייחס הרבי לכאלה ש"תואנה הם מבקשים" בנושאים 
שונים • כך בנוגע להשקפת עולם בכלל וגם בנוגע לביאורים שבתורת 
החסידות מנהגי הרביים והנהגותיו שלו • שפע מדהים של התייחסויות 

הרבי בעניין • רשימה ראשונה                                                                  

התייחסות – להוציא מליבם של 
המתפעלים מה"תואנים"

מכיון שמדובר אודות אלו ש"תואנה הם מבקשים" – הרי 
בעצם לא צריכים לענות להם בכלל, כפי שנאמר (במשלי 
אתה".  גם  לו  תשווה  פן  כאוולתו  כסיל  תען  "אל  ד)  כו, 
אבל לאידך, מכיון שיש מקום לחשוש שדבריהם של אלו 
ש"תואנה הם מבקשים" יגרמו לחלישות מסויימת בעבודת 
ה', על-כל פנים אצל יהודי אחד – יש, איפוא, להבהיר את 

הדברים. 
וארא  ש"פ  בהתוועדות  הרבי  השמיע  אלו  דברים 
תשמ"ה (’התוועדויות תשמ"ה' כרך ב' עמ' 1072) ויפים 
אותם  דברים  נאספו  שבה  זו  לרשימה  כהקדמה  הם 
השמיע הרבי כהתייחסות ו"המענה לאלו ש"תואנה הם 
הם  "תואנה  אם  כי  "טענה"  להם  שיש  לא   – מבקשים" 

מבקשים"...".

לימוד זכות
 – תשמ"ה  הסוכות  דחג  ב'  (ליל  נוספת  בפעם 

’התוועדויות תשמ"ה' כרך א' עמוד 247)
פתח הרבי ואמר: "ישנם כאלו שתואנה הם מבקשים", 

אך מיד הוסיף:
אין  שבודאי  יהודים,  על  זכות  ללמד  צריכים  ובעצם 

כוונתם למצוא תואנה, אלא יש להם שאלה.
(לפי  ברמב"ם  היומי  השיעור  על  נסובו  הדברים 
ב'  דיום  בשיעור  ליום)  פרקים  ג'  היומי  הלימוד  תקנת 
דסוכות שתחילתן ב"סדר עבודות התמידיות בכל יום" 
קורבנות  עניני  כאשר  השבועות  חג  בקורבנות  וסיומן 
ביום  הנלמדים  הרמב"ם  בשיעורי  נלמדים  הסוכות  חג 
המחרת – הרבי הסביר כי העבודות התמידיות הם (גם) 

הכנה לעבודת המוספים.

כשהרבי נמנע לפנות לקבוצה 
מסויימת בענין ארץ ישראל

במכתב משנת תשל"ט (’לקוטי שיחות' כרך ח"י עמ' 
489) בנוגע לענייני ארץ ישראל כותב הרבי:

נוסף על העיקר שכן הוא באמת כדי לשלול מאלה אשר 
תואנה הם מבקשים לומר אשר הדברים מיוסדים על שיטה 
מיוחדת, או ששייכים הם לסוג מסויים, מה שאין כן בנוגע 

לכל שאר החוגים...
זה  ידי  על  לסילוף  מקום  מנתינת  וזהיר  אני  נמנע  ולכן 
מסויימת  לתנועה  או  בכלל  לאנ"ש  מופנים  יהיו  שדברי 

וק"ל.
צריך   - תשל"ג  בשנת  הרבי  כתב   - חב"ד"  "בטאון 
להבהיר אלו המבקשים תואנה ולא את המלמדים זכות 

(’אגרות-קודש' כרך כח עמ' רמו).
שי'"  מענדל  מנחם  ל"האברך  גם  הרבי  כתב  וכך 
דריזין לוד בכ"ח מנחם-אב תשי"ז (’אגרות-קודש' כרך 
שהחלו  היהדות  הפצת  לפעולות  בקשר  שסח)  עמ'  טו 

באותה תקופה:
הרי  בעתיד  יעשו  ושבטח  עתה  עד  שעשו  הפעולות 
בעתיד  שיצמח  הטוב  לשער  יודע  אתנו  ואין  הן  נשגבות 
נוסף על מה שכבר רואים. אלא שבכל עניני היראים לדבר 
ה' – צריך לדעת שמביטים עליהם בשבע עיניים וכמה גם 
שעם- הידוע,  רז"ל  מאמר  על  נוסף  וכו'.  תואנה  מחפשים 
הארץ שנמצא רבב על בגדו מצד אחד אינו כלום, מה שאין 

כן תלמיד חכם.
מובן שכל הנ"ל מופנה לכל חבריו ולכל המתעסקים שי' 
בתעמולה האמורה, ובטח יביא גם לידיעתם אודותם, וידונו 

יחד על כל הנ"ל.  

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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יום שישי, כ"ז סיון 
החורים  ב-2  צדקה  שם  לערך.  ב-10:10  מביתו  הגיע 
גם  צדקה  נותן  באה"ק  המצב  לאור  [אולי  שבקופה 
וחילק  ב-19:52  לספרייה  הלך  הכותב].  ילדים.  כשאין 
'ַא  לרבי  אמר  הארליג  מאיר  ר'  של  הקטן  בנו  צדקה. 
דַאנק' [= תודה] וענה הרבי 'צוגעזונט' [= לבריאות]. כן 
כפי  והתרחש  צדקה  חילק  ב-20:00  מהספרייה  כשחזר 
שנכתב לעיל עם הילד הארליג. ירד לקבלת שבת לערך 
ב-21:10. אחרי התפילה שרו [בשקט] "שיבנה ביהמ"ק" 
ב-22:30 השירה.  להגביר  הרבי  הורה  הדרך  ובאמצע 

הלך לספרייה.
שבת קודש פרשת שלח, כ"ח סיון 

ירד  לשחרית  ב-8:30.  התהלים  ספר  לאמירת  ירד 
ב-10:35. בקרה"ת מאמצע ראשון עד רביעי הוריד את 
המדף  על  הפתוח  החומש  על  ושם  מהסטנדר  הסידור 
בחזרת  וכן  ג')  (פרק  זה  דשבוע  אבות  בפרקי  ועיין 
ירד  אלוקינו".  ב"הוא  לנגן  שהורה  בזמן  דמוסף  הש"ץ 

להתוועדות ב-13:30 שנמשכה עד 16:35.
מכן  ולאחר  תמוז  חודש  של  שמו  על  דובר  בהתוועדות 
האריך בסיפור של גביהה בן פסיסה, איך שלא התפעל 
ופשוט אמר את האמת שארץ ישראל שייכת לעם ישראל.

שנשפך  עד  יין  מלא  כוס  שממלאים  לאלו  בנוגע  הזכיר 
ולכן  וכו'"  תשחית  "בל  איסור  שזה  ואמר  הרצפה  על 
צריכים למזוג לכוס שבתוך צלחת שהיא "כלי שלם" ולא 
שבור [כמו ששופכים הטיפות בעשר מכות]. את השיחה 

האחרונה אמר בעיניים עצומות בה דיבר על הגאולה.
יום ראשון, כ"ט סיון 

של נוסעים  גדולה  קבוצה  עמדו  ב-10:05.  מביתו  הגיע 
בירכם  והרבי  נוסעים  שהם  אמר  והריל"ג  למונטריאל 
רבה'.  והצלחה  בשו"ט  זיין  זָאל  געזונטרהייט  'פָארט 
הוציאם  אח"כ  לגעה"ת.  והכניסם  הריל"ג  יצא  אח"כ 
למסדרון והרבי יצא אל פתח געה"ת ואמר בתחילה (כפי 
ששמעו לא ברור כי היה רעש) 'צדקה לקירוב הגאולה'. 
לאנשים  ואח"כ  לצדקה  דולר  אחת  לכל  חילק  אח"כ 
וחלקם נשקו את ידו הק'. היו שאמרו 'תודה' והרבי אמר 
בחוץ  צדקה.  חילק  ב-10:40.  למקווה  נסע  'בבקשה'. 

מהמקווה  חזר  הדרך.  בצד  לעומדות  לשלום  החווה 
לו  והראה  במדרכה  שהלך  לילד  צדקה  נתן  ב-11:30, 
הרבי  אליו  הסתובב  שוב   770 ובפתח  לקופה,  לגשת 

והורה לו לגשת לשים בקופה. 
אמר  מהם  אחד  שם.  שעמדו  לילדים  ג"כ  חילק  אח"כ 
ַקם' [=  וול  ַאר  'יּו  לו  ענה  והרבי  באנגלית  'תודה'  לרבי 
לאוהל  נסע  אח"כ  סידור.  לקבל  חתן  נכנס  בבקשה]. 
ב-14:55. ליד המכונית חילק צדקה ולילדה [שהלכה עם 
'שלום'.  עגלה ותינוק שחיכה] הרבי עשה לה בידו הק' 
"שיבנה  ושרו  ילדים  עמדו  ב-21:25.  מהאוהל  חזר 
להגברת  פעמים  כמה  הק'  בידו  הורה  והרבי  ביהמ"ק" 

השירה וכן בפרוזדור. 
שרו  ב-21:50.  למעריב  יצא  מנחה.  לתפילת  יצא  אח"כ 
"אל תירא" והרבי נענע מעט בראשו הק'. אחרי התפילה 
הק'  בידו  הורה  והרבי  ביהמ"ק"  "שיבנה  לשיר  התחילו 
להגביר השירה. אח"כ כשנסע לביתו שרו והורה להגביר 

השירה.
יום שני, ל' סיון 

הגיע ויצא לקרה"ת ב-10:10 עיין ברש"י שדיבר בשבת 
לאחרי  תמימים.  דתומכי  בס"ת  קראו  וכו').  (בבראשית 
שבירך הברכות העיף מבט על מה שנכתב על ברזל הבד 
שגוללים עמו את הס"ת לאחרי שקראו בתורה. כשהלך 
לצד הבימה לקח את הבד ועיין במה שכתוב שם. בצד א' 
נכתב "ער"ח שבט – ל"ג בעומר תשמ"ב" וציור של כתר 
"ישיבת  כתוב  שם  השני  הצד  על  הסתכל  ואח"כ  תורה, 
הבד  הצמיד  הקדיש  את  לומר  שגמרו  לאחרי  תות"ל". 

לס"ת כרגיל. 
יצא לתפילת מנחה ב-15:35. קודם לכן נתן סידור לחתן. 
זָאל  געזונטרהייט  'פָארט  נוסעים  בירך  התפילה  אחרי 
זיין בשו"ט'. כשאמר מילים האחרונות הסתובב לאחוריו 
ליד  שעמד  לאיטליה  לחתונתו  שנוסע  לחתן  כנראה 

הקופה. 
ודיבר  קזרנובסקי  לרב  הריל"ג)  (ע"י  קרא  הרבי  אח"כ 
עמו בגן עדן התחתון כ-5 דקות. אח"כ יצא אל המזכירות 
ונכנס הנ"ל עם אישה אחת ודיברו עם הרבי עוד לערך 

כ-20 דקות. יצא למעריב ב-21:35.

/ יומן מבית חיינו תשמ"ב

צדקה לקירוב הגאולה
תחילת שבוע 'שגרתי' בימי האור בבית חיינו: תפילות, צדקה 

וברכות מפי נשיא הדור
מתוך יומנו של הרב אהרון קורנט
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מעלת התינוק שזה עתה נולד
באחרון-של-פסח  הרבי  השמיע  נפלאים  דברים 
1806 עמ'  ג'  כרך  תשמ"ה'  (’התוועדויות  תשמ"ה 

ואילך):
תינוק שנולד ברגע האחרון של אחרון-של-פסח – יש 
אלו  ירושה!  של  באופן  (דאחש"פ)   העניינים  כל  את  לו 
ש"תואנה הם מבקשים" – יטענו: תינוק בן יומו – מה לו 
ולאחרון-של-פסח הרי אינו מחוייב ואינו מבין שום דבר?!
ובכן: זהו בדומה לירושה כפשוטה (שאפילו תינוק בן 
ועדיין  בדבר,  מושג  שום  לו  שאין  שאף  הכל)  יורש  יומו 
יכול  אינו  עדיין  בעצמו  (שכן  ל"אפוטרופוס"  זקוקים 

לעשות שימוש בנכסים) – הרי הירושה שלו היא!
בא  גדול...  בקול  וצועקים  באמת  שמבקשים  ומכיון 
משיח צדקנו "נאו", וממילא, גם תינוק בן יומו ישמע ויבין, 
בפועל כל מה שיאמרו לו  בקשר לעבודה  והעיקר – יעשה

של אחרון של פסח!

"יום הולדת" הנה זה בא
(’ליקוטי  תש"מ  מר-חשון  כ"ף  וירא  ש"פ  בשיחת 

שיחות' כרך כ' עמ' 387) אמר הרבי: 
ישנם שתואנה הם מבקשים – שואלים הם: מהו המקור 
לענין [=חגיגות וציון] יום הולדת, לשמחה מה זה עושה 

ומה יום מיומים?!
יתכן  איך   – ומוכרח  וטוב  נכון   דבר  אכן  הדבר  אם 

שבמשך כל הדורות הקודמים לא ידעו על דבר זה?!
שנתגלו  בתורה  ענינים  כמה  מוצאים   – בזה  ההסברה 
נודע  שלא  זמן  שמשך  אומרת  זאת  מסויימים.  בזמנים 

אודות אותו ענין, ואחר-כך הגיע הזמן והענין נתגלה.
בתורה  ועל-אחת-כמה-וכמה  שבכתב..  בתורה  כך 

שבעל-פה...".

מתן תורה בלי "רעש" (שלילי)
כך אמר הרבי ש"פ נשא תשמ"ה (כרך ד עמ' 2253): 
הוא  היכן  ושואלים  מבקשים"  הם  ש"תואנה  ולאלו 
 – הראשונה  בפעם  הדבר  שאירע  שלאחר  לכך  המקור 
לג,ד.  תשא  (פרש"י  ה"רעש"  למנוע כיצד  כבר  יודעים 
ה"רעש"  אמנם  ויהיה  ייתכן  ובמילא  לא),  שם  תנחומא 
אך כשהוא רק במעלתו (העילוי שבדבר בלבד) – המענה 
נפעל  הדברות,  עשרת  בתורה  כשקורין  בפשטות:  לזה 
ענין מ"ת מחדש כבאותו אופן שהי' בפעם הראשונה  ואז 

נאמר: "ויהי קולות וברקים גו' וקול שופר חזק מאד גו'.

חדשות: שימוש בכלי תקשורת 
(’שיחות-קודש'  תשל"ו  שבט  יו"ד  בהתוועדות 

אלו  לטענת  הרבי  התייחס   (447 עמ'  א'  כרך  תשל"ו 
משתמשים  כיצד  ושואלים  מבקשים"  הם  ש"תואנה 
כלים  באמצעות  כו'  והתעוררות  תורה  דברי  למסירת 
ידעום  לא  אשר  מיקרופון)  טלגרף,  (רדיו,  ואופנים 
אבותינו – אם היו דברים אלו נחוצים – היו בנמצא גם 
בתקופת התנאים, האמוראים ו"הראשונים כמלאכים" 
(ראה שבת קיב, ב) – ומכיון שיודעים שהם הסתדרו 
שאין  והוכחה  סימן  הדבר  מהווה  אלו,  כל  בלעדי 

לעשות בהם שימוש אף בימינו.
מהמכשירים  בחלק  פלא:  דבר  רואים  ובכן, 
פיו.  פצה  לא  איש  רשות,  לעניני  השתמשו  כאשר 
תורה  לדברי  שימוש  בהם  לעשות  החלו  אך  כאשר 
ה"שאלות"  התעוררו  לפתע    - ומצוות  תורה  ועניני 
סופר'). ה'חתם  (כפתגם  התורה"  מן  אסור  "חדש 
 – טובה  היא  התוצאה  כאשר  אפוא:  היא  והתשובה 
וניתוסף על-ידי-זה בשיעורי תורה הנלמדים, בשמירת 
שבת וכיו"ב – מהווה הדבר הוכחה הכי טובה שהדבר 

נכון וטוב
וכמובן – הוסיף הרבי - יש להוסיף ולסייג: אם הי' 
השימוש במכשיר כזה או אחר אסור ע"פ שולחן-ערוך 
הרי אין ספק שאסור להשתמש בו גם לדברים טובים 
’ספר  (וראה  בעבירה  הבאה  מצוה  זו  שכן  וחשובים, 

השיחות תורת שלום' עמ' 221. המו"ל).

לא מסוגלים להמתין עוד רגע
תשמ"ה  בעומר  ל"ג  התוועדות  במהלך  זה  היה 
(’התוועדויות תשמ"ה' כרך ג' עמ' 2013). הרבי הסביר 
"הוד  בעומר  ל"ג  של  הפרטית  הספירה  מעלת  את 

שבהוד" (לאחר שנשלמה העבודה דעיקר המידות):
וביום זה עצמו מתחיל סדר עבודה חדש בדוגמת "ראש 
השנה". אמנם – המשיך הרבי – כאן באים אלו ש"תואנה 
הם מבקשים", ואומרים: "פלפול" זה – יש לו אמנם מקום, 
ידי  לצאת  לחפש  צריכים  מה  לשם  אף-על-פי-כן  אבל 
חובת ביאור החסידות שבספירת "הוד שבהוד" ישנו כבר 
הענין בשלימותו, הרי מוטב, לכאורה, להתאפק ולהמתין 
דמלכות  (האחרון)  הבירור  גם  שיהיה  עד  שבועיים  עוד 

שבמלכות?!
לו נוגע שאלה כזו יכול לשאול רק מי שכל הענין אינו
(ובפרט  המילות  פירוש  שומע  שרק  מי  רחמנא-ליצלן... 
עפ"י המבואר בחסידות) "יושפע שפע רב בכל העולמות"  
שמחה!...  מרוב מה"כלים"  יצא שבהוד"  ד"הוד  בלילה 
מכיון שיכולני להשיג דבר טוב היום – לא אמתין אפילו 

כמימרא!...  רגע
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לימוד רמב"ם ברבים בשבת
פרשת  המצוות  (טעמי  להאריז"ל  תורה  בלקוטי 
התורה  בלימוד  דרכו  אודות  נאמר  ב))  (צג,  ואתחנן 
-  שהי' לומד ו' דרכים בהלכה כנגד ימי החול ואחד 
הסביר   – מובן  ומזה  השבת,  יום  כנגד  הסוד  דרך  על 
עמ'  תשד"מ'  (’התוועדויות  תשד"מ  בלק  בש"פ  הרבי 
2112 ואילך) – שביום השבת – נהג להיפך, ו' דרכים 
(וכבצוואת  ההלכה  דרך  על  ואחד  הסוד,  דרך  על 
אדמו"ר מוהר"ש (ראה ספר מגדל עוז (כפ"ח תש"מ) 

עמ' תריט)).
כל אחד יכול, אפוא, ללמוד מהנהגתו של האריז"ל 
– כמובן כמתאים לערכו ("כל חד וחד לפום שיעורא 

דילי'"), ומזה מובן גם בעניננו.
ש"תואנה  אלו  טענות  על  לענות  נועדו  אלו  דברים 
במהלך  ללמד  הרבי  הנהיג  מדוע  מבקשים"  הם 
יד  מספר  הלכות  ובהעמקה)  (בעיון  ההתוועדות 
החזקה לרמב"ם באופן של "שטורעם" ופרסום לרבים 
ללימוד  מוקדש  להיות  כלל  בדרך  שנועד  ביום   –

פנימיות התורה.

אמדה תורה טבע האדם
השיחה  במהלך  תשמ"ו,  קטן  פורים  בהתוועדות 
השנייה (’התוועדויות תשמ"ו' כרך ב' עמ' 614 ואילך) 
תבע הרבי לעודד ולזרז שלושים יום לפני פורים את 
ההכנות לכך שיתווסף בכל עניני הפורים ביתר שאת 

לגבי השנה שעברה.
בשיחה הבאה (שם עמ' 616) התייחס הרבי לטענות 
ישנם אלו ש"תואנה הם מבקשים" ושואלים: היכן הוא 
המקור שיש להתחיל ולזרז בעניני פורים שלושים יום 

לפני החג?!
ואדרבה: בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן (ריש הלכות 
פסח) אינו מזכיר דבר בנוגע לפורים (אודות שלושים 

יום לפני פורים)!
משמיעים  באדר  "באחד  מפורשת  משנה  התשובה: 
באחד  בזמנה  הלשכה  שתיתרם  כדי  השקלים"  על 
האדם,  של  טבעו  את  אפוא,  אמדה,  התורה   - בניסן 
שכאשר רוצים שיעשה דבר מסויים כדרוש, הן בנוגע 
לפני יום שלושים לעצמו, והן בנוגע להזולת דרושים

החיוב.  זמן
ועוד הוסיף הרבי: כשרואים הוספה בענינים בלתי 
בשנה  הפעולות  לגבי  בהוספה  ההכרח  מובן  רצויים 

שעברה.

נדרשת, אפוא, תוספת אור, קדושה ושמחה.

במעלת ה'סוף' וה'ראש'
מובן ופשוט שאין צורך לבאר שיש מעלה ב"ראש" על 
ה"סוף". ואדרבה: בנוגע לרגל – יש צורך בביאור והסבר 
תורה  בלקוטי  כמבואר  הראש  לגבי  ברגל  מעלה  שיש 
אבל  נצבים,  אתם  בדיבור-המתחיל  נצבים)  פרשת  (ריש 
בנוגע ל"ראש" – אין צורך בביאור והסבר שיש בו מעלה!
דברים אלו השמיע הרבי במהלך התוועדות (שבת 
ג'  כרך  תשד"מ'  (’התוועדויות  תשד"מ  בשנת  חוקת) 
עמ' 2067) כהתייחסות לאלו ש"תואנה הם מבקשים" 
ויטענו: מכיוון שהעיקר הוא המעשה בפועל – צריכים 
להדגיש רק את מעלת הסוף, ומדוע מדגישים איפוא 

(גם) את מעלת ה"ראש"?!... [וראה עוד שם].
שמפריעה  ל"השאלה  התייחס  הרבי  להבהיר:  ראוי 
מכיון  בדבר:  תירוץ  למצוא  הצליחו  לא  ועדיין  להם 
ללמוד   – היא"  תורה  ישראל  "מנהג   – המנהג  שנקבע 
שהדבר  כפי  יום  בכל  פרקים  ג'  ברמב"ם  יומי  שיעור 
זה  שענין  בוודאי  הרי   – ויותר  יותר  ומתפשט  הולך 
הוא בהשגחה-פרטית, ובהכרח לומר שתוכן ההלכות 
ליום  ושייכות  קשר  להם  יש  יום  בכל  שלומדים 

המסויים שבו נקבע ללמוד שיעור זה".

כלו כל הקיצין
כיצד  וטוענים:  מבקשים"  הם  ש"תואנה  כאלו  ישנם 
מדברים אודות הזמן של ביאת משיח צדקנו ושדורנו זה 
בדוגמת  זה  הרי  לכאורה,  העתידה.  לגאולה  ביותר  שייך 

חישוב קיצין שחז"ל שללו?!
וההסבר: בדורות קודמים היה מקום לחקור אם הגאולה 
שתהיה  או  זכו"),  של "בעתה" (כאשר "לא  באופן  תהיה 

באופן של "אחישנה" (כאשר "זכו").
חז"ל  קבעו  כבר  הרי   – זה  בדורינו  כשמדובר  ברם, 
(סנהדרין צז, ב) "כלו כל הקיצין", כלומר, כבר עברנו את 
לא  ואילך  ומכאן  כו';  הקיצין  תאריכי  של  החשבונות  כל 
החשבון  (כולל  קיצין  של  וחשבונות  לחישובים  זקוקים 
שבסוף ספר דניאל כו') – כי "כלו כל הקיצין ואין הדבר 

תלוי אלא בתשובה. 
דברים אלו השמיע הרבי במהלך התוועדות אחרון 
עמ'  ג'  כרך  תשמ"ב'  (’התוועדויות  תשמ"ב  פסח  של 

.(1290

"לאלתר לגאולה" - "נאו"
’התוועדויות   ) תשמ"ה  פנחס  בש"פ  הרבי  אמר   

תשמ"ה' כרך ה' עמ' 2622 ) – 
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הרבי והרבנית מגיעים לארצות-הברית

יום בו הגיעו כ"ק אדמו"ר והרבנית, מעמק הבכא האירופאי צלחה לארצות 
הברית, בשעה עשר וחצי בבוקר. הנסיעה באנייה נמשכה אחד-עשר יום. 

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, שבשל מצב בריאותו לא בא לקבלם, מינה משלחת 
של ארבעה מחשובי הרבנים לקבל את פניהם, ואמר להם: "אני ממנה אתכם 
כשלוחים שתלכו ותקבלו את פניו של חתני. אגלה לכם מי הוא: הוא עורך 
"תיקון חצות" בכל לילה, הוא בקי בעל פה בבבלי עם הר"ן, הרא"ש והרי"ף; 
הצ"צ  [=ציוני  ה'עיין'ס  עם  תורה  ובליקוטי  ברמב"ם  כליו;  ונושא  בירושלמי 

לעיין במקומות נוספים]. לכו קבלו את פניו!".

רק שלושה ימים לאחר בואם נפגשו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ עם הרבי והרבנית. 

[הרבי הסביר זאת פעם בכך  שכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ היה בעל רגש גדול, 
ואפשר לתאר את גודל ההתפעלות שהיתה נגרמת לו אם היינו נכנסים מיד, 

ולכן גם כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ביקש שניכנס כל אחד בנפרד (לא ביחד)].

כ"ח סיון נקבע ליום חג ומועד על נס ההצלה של כ"ק אדמו"ר והרבנית מידי 
שלטון הנאצים (בחודש סיון ת"ש כבשו הנאצים את פריז, ושנה תמימה חי 

הרבי והרבנית תחת שלטון הנאצים).
(ימי חב"ד ע' 197)

הרבנית חנה 
מגיעה לארצות 
הברית בליווי 

הרבי

חנה  הרבנית 
אם   – שניאורסאהן 
לנמל  הגיעה  הרבי, 
ניו יורק בליווי הרבי. 
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס)

יום פטירתו 
של  הרה"ק ר' 

חיים אברהם, בן 
אדמו"ר הזקן

של   פטירתו  יום 
חיים  ר'  הרה"ק 
השני  בנו  אברהם, 
הזקן,  אדמו"ר  של 
כבוד  ומנוחתו 

בליובאוויטש.
(קיצור תולדות חב"ד ע' 67)

יום ההילולא ג' תמוז
ההילולא  יום  והנמהר,  המר  יום 
כ"ק  הוד  של  ושש  העשרים 
אדמו"ר מרנא ורבנא מנחם-מענדל 
(תשנ"ד),  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה 
דור שביעי לנשיאי חב"ד, ומנוחתו 
ארצות-הברית,  בניו-יורק,  כבוד 
אדמו"ר  חמיו  כ"ק  ציון  על-יד 

מהוריי"צ נ"ע.

תשנ"דתר"חתש"ז

תש"א

עתלדעת

כ"ח
סיון

כ"ט 
סיון

ג' 
תמוז

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

שחרור אדמו"ר הריי"צ 
נ"ע ממאסרו

כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע 
בבית- מהמאסר  נשתחרר 
(’שפלרניה',  האסורים 
שנקראה  פטרבורג,  בעיר 
בתנאי  ’לנינגרד'),  אז 
בעיר  לגלות,  מיד  שייסע 
למשך  ’קסטרומה'  מקלטו 

שלוש שנים.

תרפ"ז
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(דתשעה-באב ויום-הכיפורים).
לפני שנכנס לאוהל, מקיש (שתי דפיקות בכל דלת) על 
שבחדר  והדלת  מהכניסה,  השנייה  הדלת  הדלתות,  שתי 
רשות  כנוטל   – כיום]  קיים  שאינו  הפ"נים,  [חדר  האוהל 

הכניסה57.
מיד כשנכנס, מתחיל באמירת ה'מענה לשון'. כשמגיע 

ל"הריני מדליק הלאמפף"58, מדליק נר.
לפני  עד  לשון',  ב'מענה  ממשיך  הנר,  הדלקת  אחרי 
מזמור "לדוד אליך", ששם נכתב לקרוא את הפ"נ, ואחרי-
כן מתחיל לקרוא את הפ"נים וכו'. פתקים בודדים (בעיקר 
מאלה שבהם היה כתוב על העדרו של מישהו. רק אחדים 
מאלה החזיר להיכלו) קורע ומניח על הציון הק', והורה 
לשורפם על אתר, ורובם ככולם מכניס בחזרה לשקית. את 
הקרעים היו שומרים ושורפים בערב-פסח. לאחר תשל"ח 

חלו שינויים בעניין זה.
קורעו  הפ"נ,  לכתב  מסביב  חלק  נייר  נשאר  באם 

ומפרידו מהפ"נ59, ורק אחר-כך מניח את הפ"נ באוהל.
’מענה  באמירת  המשיך  הפ"נים,  קריאת  סיום  לאחר 
לשון' עד מזמור קיט, ודילג עד ה'יהי רצון' שמתחיל תיכף 

אחרי ה'זוהר' שם, וסיים עד אחרי ’אנא בכוח'.

לפני צאתו, מקיף (פעם אחת) את האוהל60.
האוהל  שבתוך  לחדרו  שוב  נכנס  נעצר,  צאתו  לפני 
והמשיך  הפ"נים),  את  וקורא  עומד  שבו  הקטן  (החדר 
לומר ’מענה לשון' עד ה'יהי רצון' האחרון. ואחרי-כן יוצא 
– לא מאותו פתח שדרכו נכנס, אלא מהפתח הפנימי. כן 

היה נוהג תמיד שלא לצאת דרך פתח הכניסה61.
לפני היציאה, נעמד בפתח היציאה החוצה, ואומר את 

ה"יהי רצון" שבסוף ה'מענה לשון'.
לציון  ניגש  לרכב,  כניסתו  לפני  תשכ"ה,  שנת  עד 
מן  כשיצא  תשכ"ה,  משנת  ע"ה.  שטערנא-שרה  הרבנית 
האוהל, הלך לפני-כן לציון אימו הרבנית חנה ע"ה. משנת 
תשל"א, הביט גם על ציון הרבנית נחמה-דינה ע"ה, ומאז 
 – זה  כל  ע"ה.  חיה-מושקא  הרבנית  ציון  על  גם  תשמ"ח 

לדקות ספורות.
לפני הכניסה למכונית, תולש עשבים ג' פעמים, וזורקם 

גיליון  ’התקשרות'  מתוך  מסויימות)  בפעמים  ובאקראי  ר"ה,  ערב  בכל  ואילך 
שיג עמ' 18. בכמה מן ההנהגות אולי יש גם משום הוראה לרבים.

57) הטעם, מפי זקני אנ"ש, כדי "להמשיך את הרבי" אל הנכנס.
58) עמ' 4.

59) רבים חושבים שזהו כדי שלא לזרוק את שאריות הנייר באוהל, אך הרה"ח 
רי"ל גרונר ז"ל הסביר מפני שאין זה לכבוד למסור לרבי דף ריק.

סו"ס  וכף-החיים  באר-היטב  במגן-אברהם,  הקברים  הקפת  בעניין  ראה   (60
תקפא.

61) ראה גשר-החיים ח"א עמ' קלא שיש נוהגין בהלוויה לחזור בדרך אחרת 
אם אפשר, עיי"ש.

לאחוריו62.
מעולם לא ראינו את הרבי מניח אבן על הציון, או על 

קברים אחרים63.
עד  לשון',  ה'מענה  באמירת  ממשיך  חזרה,  בנסיעתו 
שלפני  ה'קרבנות'  את  אומר  היה  פנאי,  היה  אם  גמירא. 
תפילת מנחה. בשנת האבל תשמ"ח-ט אמר גם את פרקי 
אחרי  דמקוואות).  ופ"ז  דכלים  אבל (פכ"ד  של  המשניות 
את  גם  לומד  היה  פנאי,  נותר  אם  תשמ"ט,  בשבט  כ"ב 

שיעור הרמב"ם היומי.
"בין  הפ"נ  את  לקרוא  להשתדל  יש  האפשר,  במידת   *

שני הציוני קודש, אצל מקום רגליהם הקדושים"64.
הנחיות לכוהנים:

הרבי ציווה לבנות מחיצה בת עשרה טפחים סביב ציון 
מעל  גג  לבנות  הרשה  לא  נ"ע.  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
הציון, וגם הורה לכוהנים שלא ישלחו יד על הציון, וגם 

שלא יניחו בעצמם שם את הפ"נ.
שעל  לעורר,  הרבי  נהג  ל'אוהל'  שהולכים  פעם  בכל 
הכוהנים להיזהר מאוד בכניסתם וביציאתם, שלא יעברו 
והתמימים  אנ"ש  נהגו  ולכן  קבר.  של  אמות  ארבע  בתוך 
להקיף את הכוהנים, בתור מחיצה בין הכוהנים והקברים65.

הוראות ליום סיום שנת הלימודים66:
"נכון – שכל אחת ואחת מהמסיימות תחיינה – תפריש 
ביום ההוא לצדקה: פרוטה בבוקר – לפני הסיום, ופרוטה 

– לאחריו.
המאמר   – ערכן  לפי   – להן  תבארנה  תחיינה  המורות 

(היום יום – דיום הנ"ל [כ"א סיון])
"א איד... [ניט ער וויל און ניט ער קאן זיין ח"ו א נפרד 
נפרד]  להיות  חס-ושלום  יכול  ואינו  רוצה  אינו  יהודי   -

מאלוקות".
אזכירן על-הציון לתוכן הפדיון-נפש ותבשרנה טוב".

62) ראה טושו"ע יו"ד סי' שעו ס"ד, ואו"ח סו"ס תקמ"ז, ונו"כ. אולם שם איתא 
שעושים זאת אחר הקבורה.

רבו  מנוישטט,  שלום  [רבנו  מהר"ש  בדרשות  המנהג  מקור  כנהוג.  ודלא   (63
של מהרי"ל, אבי מנהגי אשכנז] הובא בא"ר סי' רכד ס"ק ז, בשע"ת שם ועוד, 
וטעמו שם "משום כבוד המת, להראותו שהיה על קברו". בשנים האחרונות, 

עמד הרבי במרחק-מה מן הקברים של הרבניות.
64) כך סיפר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע ברשימתו על מנהג אביו כ"ק אדמו"ר 

מהורש"ב נ"ע באוהל הצמח-צדק והמהר"ש בליובאוויטש.
עמ'  ח"ג  באג"ק  שנדפס  למכתב,  מציינים  ושם   .235 עמ'  בראשית'  ’ימי   (65
[ובהערת  הציון  אל  חסידים  כוהנים  שניהל  מזה  רוח  קורת  לי  "היה  שמב: 
את  שזיכה  על-ידי  אשר  הקברים],  ובין  הכהנים  בין  מחיצה  בעשותם  המו"ל: 
האחרים ודאי שגדול זכותו". מדובר במחיצה משרשרת של בני אדם הנותנים 
המבואר  ע"פ  בזה  להקל  דן  למהרש"ם  תורה  ובדעת  הכהנים,  סביב  זל"ז  יד 
קפא  סי'  ח"ה  הלוי  שבט  ובשו"ת  סי"ג],  אדמוה"ז  [בשו"ע  שסב  סי'  באו"ח 
מפקפק בזה. אבל מחיצה ניידת מועילה גם לדעתו, וכ"כ בשו"ת מנחת יצחק 

ח"ט סי' קלב, ציץ אליעזר חט"ו סי' מב, אז נדברו חי"א סי' לח.
66) מענה משנות הלמ"ד לקבוצת מורות ב'גן חובה' של ’בית רבקה' בברוקלין, 
עמ'  ח"א  המלך'  (’מאוצר  סיוון  כ"א  ביום  הלימודים  סיום  חגיגת  על  שדיווחו 

48). נפתחו ראשי-תיבות וקיצורים, ונוספו השלמות בסוגריים מרובעים.
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מבקשים"  הם  "תואנה  אשר  אלו  באים  כאן  אמנם, 
 - לגאולה"  לאלתר  לתשובה  "לאלתר  ההכרזה  וטוענים: 
לא  "עדיין  ואף-על-פי-כן  שנים,  וכמה  כמה  לפני  הייתה 
אינו  לגאולה"  ד"לאלתר  הפירוש  אם-כן  וממילא  בא", 
הוסיף  ובכן",   – ממש!  ומיד  דתיכף  באופן  להיות  מוכרח 
וכסיל",  זקן  ה"מלך  של  טענתו  היא  זו  "טענה  הרבי, 
מתלבש  אשר  "שלוחיו"  הם   – כזאת  שטוענים  אלו  וכל 
בדבריהם... ועל-אחת-כמה-וכמה כאשר הם טוענים זאת 
מתוך תענוג ("געשמאק") רחמנא ליצלן – שאז, ה"חורבן" 

ד"עולם קטן זה האדם" הוא באופן חמור ביותר!
ותשובה  ממש  ומיד תיכף  – פירושו  לגאולה"  לאלתר 

אפשר לעשות... ברגע כמימרא!
מספר שנים קודם לכן, בשבת פרשת דברים תש"מ 
הרבי  השיב   (725 עמ'  א'  כרך  תש"מ  (’שיחות-קודש 
"לאלתר  הוא  היכן  מבקשים".  הם  ה"תואנה  לטענת 

לגאולה"?
והרבי השיב:

לפי דרגתו והשגתו בקודש של כבוד קדושת מורי-וחמי 
אדמו"ר הי' נדרש עבודה בגלות עד שנת תש"ג, וכך לימד 

את תלמידיו, ואילו זכו הי' הדבר פועל בכל העולם כולו.
בגלות  עודם  שיהודים  נוכחים  כאשר  לאחר-מכן, 
מסתבר שישנו עילוי גדול יותר בעבודת ישראל – שלזה 

נדרשת עוד עבודה בגלות.

חטוף מהר מצוות צדקה
א'  כרך  תשמ"ז'  (’התוועדויות  תשמ"ז  תשרי  בי"ג 
עמ' 161) תבע הרבי לדאוג לצרכי החג של כל אחד 
ואחד מישראל שיוכל כל אחד מהם לקיים את המצוה 
בהכנות  להתחיל  ויש  (בעצמו)...  בחגך"  ד"ושמחת 
לכך מבעוד מועד, ולכן "כל המקדים הרי זה משובח".
אשר  אלו  שישנם  והתייחס   – הרבי  הוסיף   – אמנם 
דבר  כבכל  קושיא  ומחפשים  מבקשים"  הם  "תואנה 
ולדעתם הרי זו קושיא גדולה: כיון שדובר קודם שעוד 
של  צרכיו  לספק  יש  מדוע  משיח –  יבוא  סוכות  לפני 
יהודי המצוי בגלות ולספק צרכיו כאשר בחג הסוכות 

בירושלים"?!  הקודש הוא יהיה אז "בהר
של  זו  מעין  הטענות  לכל  כמו   – לכך  התשובה 
אותם ש"תואנה הם מבקשים"  – הוא שאדרבה איפכא
המצוות  כל  כנגד  שקולה  הצדקה  מצות  מסתברא: 
בארץ  נהיה  יחד  וכולנו  צדקנו  משיח  יבוא  וכאשר 
הקודש, ושם גופא – בעיר הקודש יהיה הכל בשלימות 
מלכים  הל'  (רמב"ם  כעפר"  מצויין  ש"המעדנים  ועוד 
מצוה  לקיים  לי  ויבקש "תנו  האדם  ירוץ  ואזי  בסופן) 
הרגעים  את  נצל   - אפשרות!...  לו  תהיה  ולא  זו" 
האחרונים!! ברגעים אלו עדיין אפשר לקיים את מצות 

לקיים  תוכל  ולא  צדקנו  משיח  בא  הנה  והנה  הצדקה 
את המצוה שהיא שקולה כנגד כל המצוות!...

אין קשר הפעולה ותוצאותיה
ש"תואנה  חוגים  מאותם  לשמוע  שרגילים  הטענה 
חד- בפעולה  התועלת  מהי  היא:   – מבקשים"  הם 
פעמית של הנחת תפילין – כאשר לאחר-מכן ממשיך 

אותו יהודי להתנהג כמקודם?
עמ'  ב'  כרך  תשמ"ה'  (’התוועדויות  הסביר  הרבי 

1072 ואילך):
ימירנו  "המר   – עליו  המוטל  את  לעשות  צריך  יהודי 
בו  התלוי  כל  את  ולעשות  להשתדל  כלומר,  הוא",  והיה 
ע"י  "בן",   - מ"אחר"  ולעשות  ימירנו")  ("המר  להחליף 
היהדות  נקודת  את  לגלות   – ועבודתם  שתוכנם  פעולות 
באופן  גילוי  לידי  שתבוא  "הוא",  בהעלם,  בו  שנמצאת 
הרי   – הדברים  לתוצאות  ובנוגע  יהא;  בהווייתו   , ד"והי'" 
עצמו, ואין זה נוגע למילוי תפקידו ושליחותו  זה ענין בפני

– גם כאשר אינו רואה מיד ובגלוי את תוצאות הדברים.

פסוק כמענה ל"תואנים"
בי"א ניסן תשמ"ה (’התוועדויות תשמ"ה' כרך ג' עמ' 
יובל  ציון  אודות   ל"שטורעם"  הרבי  התייחס   (1714
העולם,  אומות  על-ידי  גם  הרמב"ם  להולדת  ה-850 

ואמר: 
העמים"  מכל  תהיה  "ברוך  בתורה  המפורש  הפסוק 
מבקשים"  הם  ש"תואנה  לאלו  המענה  הוא  יד)  ז,  (עקב 
וטוענים, מה פשר ההשתדלות שגוים יכבדו את שמו של 

הרמב"ם?! 
פסוק זה "ברוך תהיה מכל העמים" – הוא אחת הברכות 

הכי גדולות שהקב"ה מברך את בנ"י! 
המדינות..  שרי  "וכל  היהודי  מרדכי  אצל  גם  היה  וכך 
מנשאים את היהודים כי גדול מרדכי.. ושמעו הולך בכל 

המדינות"!

שינוי מהפשט
על הפסוק "קדושים תהיו כי קדוש אני" – אומרים 
כי  לומר  תלמוד  כמוני,  יכול  תהיו,  "קדושים  חז"ל: 
 – (מדרש  מקדושתכם"  למעלה  קדושתי  אני,  קדוש 

ויקרא רבה פרשה כד פיסקא ט).
אינה  ישראל  של  קדושתם  הדברים:  ופירוש 
קא-סלקא-דעתך  רק  היה  שכן  הקב"ה,  של  כקדושתו 
– "יכול כמוני", אך המסקנא: "כי קדוש אני – קדושתי 

למעלה מקדושתכם".
אך תורת החסידות (מאור עיניים עה"פ מז, ב וראה 
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מפרשת:  ואילך))  קה  (עמ'  עה"פ  להצ"צ  התורה  אור 
"יכול כמוני" בניחותא, כלומר, שביכולתם של ישראל 
וטעם  ד"כמוני",  הקדושה  לדרגת  להגיע  ("יכול") 
הדבר: "כי קדוש אני ה' אלוקיכם", היינו, שהקב"ה ("ה' 
הקדושה  לדרגת  להגיע  הכוח  להם  מעניק  אלוקיכם") 

ד"קדוש אני".
שתורת  היתכן  מבקשים",  הם  ש"תואנה  "ולאלו 
רז"ל  דברי  של  הפשוט  הפירוש  את  משנה  החסידות 
תשמ"ה  אחו"ק  בש"פ  הרבי  הסביר  ממש?!  להיפך 

(’התוועדויות תשמ"ה' כרך ג' עמ'1934): 
"כי  מד)  יא,  שמיני  (בפרשת  לפסוק  רש"י  בפירוש  א) 
אני ה' אלוקיכם והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני" 
ה'  שאני  קדוש,  שאני  "כשם  מקרא:  של  בפשוטו  מפרש 
אלוקיכם, כך והתקדשתם קדשו את עצמכם למטה.. לפי 
שאני אקדש אתכם כו'", היינו, שקדושתם של ישראל היא 
באותו אופן ("כשם כו' כך") ד"קדוש אני" (וראה גם תורת 

כהנים שהובא ברמב"ן).
ב) גדולה מצינו בתורת-כהנים ריש פרשת קדושים "אם 
קדשתם  כאילו  עליכם  אני  מעלה  עצמכם  אתם  מקדשים 
לדרגת  להגיע  שביכולתם  בלבד  זו  לא  כלומר:   – אותי" 
אלא  בניחותא)  כמוני"  ("יכול  אני"  "קדוש  של  הקדושה 

שביכולתם להוסיף כביכול בהקדושה דלמעלה!

מדרש ברור ברוח החסידות
לבן  ("וישכם  ש"לבן"  מבואר  בחסידות  בו:  כיוצא 
בבוקר") הוא ענין לובן העליון (דרגה אלוקית נעלית) 

היפך הפירוש הפשוט עפ"י הפשט והנגלה.
זו טענת "תואנה הם מבקשים" שנענתה ע"י הרבי בש"פ 
עמ' 498). א'  כרך  תש"מ  קודש'  (’שיחות  תש"מ  ויצא 

(ב"ר  לבן"  את  "הידעתם  לפסוק  במדרש  מצינו  ובכן: 
פ"ע פיסקא יו"ד): "הידעתם את מי שמלבן עוונותיהם 

של ישראל" כלומר, שזה מוסב על הקב"ה.
נחמדים(בסוף  (בדרושים  שיף  המהר"ם  מבאר  וכן 
"כחוט  ד,ג)  שה"ש  עה"פ  חולין)  למסכת  חידושיו 
השני שפתותיך – חוט השני שהיו יודעין בו אם נמחלו 
ב  סט,  יומא  במסכת  כדאיתא  ישראל"  של  עוונותיהם 
ש"לשון של זהורית הי'.. מלבין" כנאמר (ישעי' א, יח) 

"אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו".

בעקבות פסק הרמב"ם
נאמר  היכן  ושואלים  מבקשים"  הם  ש"תואנה  ואלו 
יהודי  נמצא  שבו  מקום  שכל   – דתורה  בנגלה  זה  ענין 
מלך  של  הבירה"  ("עיר  הבירה"  "שושן  בבחינת  הוא 
והוא עליו")  ניצב  ש"ה'  מכיון  הקב"ה,  המלכים  מלכי 

קובע כיצד תהיה הנהגת כל העולם כולו, היינו שבכוחו 
ויכולתו למשול ולפעול על כל העולם כולו – לכאורה, 

הרי זה רק ’פשט'ל' בספר התניא?
תשמ"ב  פורים  בהתוועדות  הרבי  עסק  בכך 

(’התוועדויות תשמ"ב' כרך ב' ע' 972), והשיב:
"יד  בספר  ברור  פסק-דין  למעשה  הם  אלו  דברים 
הלכות")  "הלכות  של  ספר  (שהוא  להרמב"ם  החזקה" 
הקובע (הלכות תשובה פרק ג הלכה ד): "צריך כל אדם 
שיראה עצמו.. וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב... עשה 
מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף 
לאותם  ממש  ושוב  והצלה".  תשועה  ולהם  לו  וגרם  זכות, 
דברי  על  הרבי  הצביע   – מבקשים"  הם  ש"תואנה  אלו 
יש  שיהודי  לכך  כהוכחה   – כאן  שהובאו  הללו  הרמב"ם 
בכוחו לפעול בכל סדר ההשתלשלות (ש"פ שלח תשמ"ה- 

’התוועדויות תשמ"ה' כרך ד' עמ' 2322).

לשמח יהודי שעדיין רחוק
מסופר בגמרא (תענית כב, ב) שאנשים שהיו "שמחים 
זכו  דבדיחותא"  באמצעות "מילי  אדם"  בני  ומשמחים 
להיות בני עולם-הבא. והסביר הרבי (ש"פ בשלח י"א 
שבט תשמ"ה ’התוועדויות תשמ"ה' כרך ב' עמ' 1113): 
למרות שהשמחה בה שימחו לא היתה מלימוד התורה 
אודות  הי'  המדובר  שכן  לב")  משמחי  ישרים  ה'  ("פיקודי 
ושמחתם   – ("בשוקא")  בשוק  הנמצאים  פשוטים  אנשים 
עוד   – בוודאות  עליהם  ראו  הרי  פשוטים,  מענינים  היא 
ובאמצע  חייהם  שנות  באמצע  בעולם-הזה  בהיותם 
ראיה  הרבי  הביא  ומכאן  הבא"  עולם  "בני  שהם  עבודתם 
פשט'ל  שזהו  באמרם  מבקשים"  הם  ש"תואנה  אלו  [כנגד 
שיהיה  מי  יהודי  על  לפעול  ענין  שיש  יפה]  רמז  או  דרוש 
גם אם עדיין הוא רחוק מעניני יהדות ("אחר"), להשתדל 
ולפעול עליו שיהי' בשמחה. – שמחה לא של הוללות ח"ו, 

אלא שמחה הקשורה בענינים גשמיים כפשוטם!

רש"י כתב הלכה בפשטות ולא 
חיפש דקויות!... 

מבקשים"  הם  ש"תואנה  אלו  שישנם  בהתייחסו 
("בתכלית  מדי  פשטניים  ביאורים  שמבארים  וטוענים 
הפשטות") באופן שמיועד לרמה של בעלי-בתים, והם 
שערה  (להבקיע  בדקות  ביאור  איזה  לשמוע  רוצים 
באופן  להיות  צריכה  הלימוד  שדרך  טוענים  הם  וכו') 
שאומרים אותיות של קבלה, חקירה, דרוש, וסוד כו' – 
עד לאותיות כאלו שהם עצמם אינם מבינים את כוונתם 
ופירושם (כגון מליצה יפה המורכבת מג' תיבות) בכל 
ענין – המשיך הרבי – מוצאים הם איזה "גדר", ו"גדר" 
בא  מזה  וכתוצאה  האדם  בנפש  "תנועה"  עם  הקשור 
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ביתו  לבני  לבאר  המעת-לעת –  במשך  שעה  לקבוע 
שי' אודות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ועבודתו אשר עבד 
בה כל ימי חייו, ואשר גם עתה, כיוון "שגם בזה העולם 
את  מנהיג  שהוא  בוודאי   – יתיר"39  אשתכח  המעשה 
העולם כולו, ואנ"ש בפרט, ומעורר רחמים רבים וכו', 
כמו שהיה עד עתה, ואדרבה, ביתר שאת וביתר עוז40. 
ולכן, גם השפעותיו לכל השייכים אליו מתעלות יותר 
ה'כלים'  גם  צריכים  בפנימיות,  שיתקבלו  וכדי  ויותר. 

של השייכים אליו להיות מזוככים יותר41.
במשך המעת-לעת – לבקר (אלו הראויים לזה) בבתי-
מימרא  שם  לחזור  בעיר,  אשר  ובבתי-המדרש  הכנסת 
או פתגם מתורתו של כ"ק אדמו"ר, לבאר אודות אהבת 
על-דבר  תקנותיו42  ולהסביר  להודיע  שלו,  ישראל  כל 
לימוד הרמב"ם לכל אחד ואחת (שלושה פרקים ליום, 
מבצעי  ועל-דבר  המצוות),  ספר  או  ליום  אחד  פרק 
חינוך,  אהבת-ישראל,  מבצע  שלו:  הכלליים  המצוות 
תורה, תפילין, מזוזה, צדקה, בית מלא ספרים – יבנה 
האכילה  כשרות  ויום-טוב,  קודש  שבת  נרות  וחכמיה, 
בני-ישראל  כל  ואחדות  וטהרת-המשפחה,  ושתייה 
בני-נח  את  לעורר  הכלליים43;  ספרי-התורה  בכתיבת 
בדבר קיום שבע מצוות שלהם44; ועד המבצע האחרון 
מקום  בכל  לפרסם  כולכם'45,  הכן  ’עמדו   – והעיקרי 
ממש  ומיד  וש"תיכף  לגאולה"  ש"לאלתר  הנבואה  את 
כל  של  האחרונה  וההשתדלות  בא46,  זה (משיח)  ’הנה 
אחד ואחת מישראל להביא את המשיח על-ידי לימוד 

ובשיחת  הגאולה.  בהבאת  העניין  חשיבות  אודות  תנש"א,  סיון  מבה"ח 
דורנו  נשיא  הרבי  כ"ק  סיפר  331-יד)  ס"ע  (שיחות-קדש,  תשכ"ו  ניסן  י"ג 
בשם כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ על מענה כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק, כשהכניס 
הידועה,  באסיפה  הממשלה  נגד  בתוקף  בעומדו  לסכנת-נפשות  עצמו 
אם  ואפילו  בסכנה,  עצמו  מעמיד  איך  הייתכן,  הגדולים  אחד  אותו  ושאל 
לא חשב על עצמו, היה עליו לחשוב אודות החסידים וכלל ישראל, וענה 
זאת...  יעברו  הם  ביחד,  יפעלו  חסידים  "כאשר  מתורגם):  המענה,  (תוכן 
כשחסידים מתאחדים, הם עוברים זאת, שוברים את החושך כפול ומכופל 
הגזירות  כל  את  שמבטלת  החסידים...  של  האחדות  על-ידי  הגלות...  של 
וכל העניינים, ופורצת כל הגדרים, ומורידה עד כאן למטה את ’ואמת הוי' 

לעולם'".
39) תניא, איגרת-הקודש, ביאור לסי' ז"ך.

40) ’תורת-מנחם – התוועדויות' תש"י עמ' 16, עיי"ש.
41) ליקוטי-שיחות, כרך יב, עמ' 146.

42) ליקוטי-שיחות, כרך כז, עמ' 229, ’התוועדויות' תשד"מ ח"ג עמ' 1622, 
ובכ"מ.

43) ליקוטי-שיחות, כרך כ, עמ' 579 ,428 ובמקומות רבים.
44) ליקוטי-שיחות, כרך כו, עמ' 132, חידושים וביאורים בש"ס חלק ב סי' 

ח.
וידועה   .257 עמ'  שם  וראה   .122 עמ'  ח"א  תשנ"ב  ספר-השיחות   (45
שהם באופן דאורות דתוהו,  עניינים  אשר ביכולתכם –  הפנייה: "עשו כל 
אבל, בכלים דתיקון" (ספר-השיחות תנש"א ח"ב עמ' 474); "על-ידי שהוא 
מסביר את עניינו של משיח, כמבואר בתורה שבכתב ובתורה שבעל-פה, 
 – במיוחד  כולל  והבנתו,  שכלו  לפי  ואחד  אחד  כל  אצל  המתקבל  באופן 
על-ידי לימוד ענייני משיח וגאולה" (ספר-השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 112).

עמ'  ח"א  תשנ"ב  ספר-השיחות  עמ' 792,  ח"ב  תנש"א  ספר-השיחות   (46
.26

כדי  הגאולה47,  ובענייני  המשיח  מלך  בענייני  התורה 
להתחיל "לחיות" בענייני משיח וגאולה48; ואף "שישו 

ושמחו בשמחת הגאולה"49.
אם באפשרי, לעשות כל הנ"ל מתוך התוועדות.

במשך המעת-לעת – לבקר (המוכשרים לזה) במקום 
כינוסי הנוער החרדי – ולהשתדל, ככל האפשרי בדרכי 
שלום, גם במקום כינוסי הנוער שלעת-עתה אינו חרדי 
– ולבאר להם איך שחיבה יתירה נודעת להם תמיד מאת 
כ"ק אדמו"ר, לבאר להם את אשר תבע מהם והתקווה 
את  ימלאו  סוף-סוף  אשר  בהם,  בטח  אשר  והביטחון 
המרץ  בכל  התורה  והפצת  היהדות  בהחזקת  תפקידם 

החום והחיות שהם מסגולות הנוער.
מובן אשר, בהתאם לתנאי המקום, בכל אתר ואתר, 
ההילולא,  יום  אחרי  אשר  בימים  הנ"ל  בכל  ימשיכו 

ובפרט ביום השבת-קודש שלאחריו.
ויהי-רצון, שתיכף ומיד50 ממש, עוד לפני ג' בתמוז, 
ורננו  והקיצו  יגלה51,  מהרה  גואלנו,  ביאת  הוי'  יחיש 
שוכני עפר, ונשיאנו, הוא כ"ק אדמו"ר, בעל ההילולא, 
בדרך  וינהלנו  נפלאות  ישמיענו  ובראשם,  בתוכם 

העולה בית א-ל52.
מאמר-החסידות  את  אדמו"ר  כ"ק  שסיים  וכפי 
הראשון שלו53: "ונזכה להתראות עם הרבי פה למטה, 

נשמה בגוף ולמטה מעשרה טפחים54, והוא יגאלנו".
ביקור ב'אוהל': "שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, 
שקודם ההליכה על ציון ואוהל – נוהגים שאין אוכלים, 

אבל שותים55.
בד  בנעלי  לאוהל  נוסע  ב'אוהל'56:  הרבי  מהנהגות 

47) ’התוועדויות' תנש"א ח"ג עמ' 164.
ועד  ומדות  במוחין  (היינו   691 ס"ע  ח"ב  תנש"א  ספר-השיחות   (48
למחשבה דיבור ומעשה המתאימים לזמן הגאולה, עיי"ש. וזה כולל, כלשון 
אלא  עסק...  יהיה  ו"לא  ותחרות"  "קנאה  העדר  היד,  ס'  בסוף  הרמב"ם 

לדעת את ה' בלבד").
49) ליקוטי-שיחותי כרך כי עמ' 384.

50) ראה ספר-השיחות תשנ"ב עמ' 341, 376.
131 עמ'  כח,  כרך  ליקוטי-שיחות,  אדומה,  פרה  מהל'  ספ"ג  רמב"ם   (51
ואילך. התגלות מציאותו, בתור מלך המשיח, וכתוצאה והסתעפות ממנה 

– גילוי פעולותיו (ספר-השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 131).
52) אגב, מכתיבת המלה "א-ל" (בסוף המכתב שבהערה 1) מוכח שדעת 
הרבי היא שהמקף שבין אותיותיה מועיל להפרידן שלא תהיה בזה קדושת 

השם, ודלא כמ"ש בשו"ת אבני נזר חיו"ד ר"ס רסה.
 – ’תורת-מנחם  וראה  י.  עמ'  ח"א  מלוקט   – ספר-המאמרים   (53

התוועדויות' תש"י עמ' 201.
54) ראה ליקוטי-שיחות ח"ב עמ' 518.

55) ספר-המנהגים עמ' 96. אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ו עמ' רפב. והכוונה 
מלקוטי- העירו  וכבר  מכך.  נמנעים  שאין  רק  (ולא  לשתות  שמקפידים 

דיבורים עמ' 1354).
(שהסיע  קרינסקי  שי'  יהודה  ר'  הרה"ח  המזכירות:  חברי  ע"י  נמסרו   (56
את הרבי לאוהל ברוב הפעמים מאז תשח"י), והרה"ח ר' בנימין ז"ל קליין 
(שהסיע את הרבי לפעמים) מתוך ’כפר חב"ד', גיליון 648 עמ' 16. הוספות 
ותיקונים מתוך ’מנהגי מלך' עמ' 35, בשילוב הערותיו של הרה"ח רי"ל ז"ל 
גרונר (שליווה את הרבי לאוהל בתמידות משנת תש"י עד תשח"י, ומאז 
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שלוש  למשך  ’קסטרומה'  מקלטו  בעיר  לגלות,  מיד 
שנים26.

סדר יום ההילולא:
השקיעה27,  [התחלת]  אחר  תיכף  רביעי,  ביום 
אם  המעת-לעת.  כל  שידלק  נר  בית)  (בכל  מדליקים 

אפשר בקל – נר של שעווה28.
ביום  התיבה  לפני  שיתפלל  מי  וירימו  יבחרו 
 – שני  ערבית,  אחד  שיתפלל  לחלק  ונכון  ההילולא, 
יותר  מספר  בזה  לזכות  כדי  מנחה,   – שלישי  שחרית, 

גדול של אנ"ש. בשעת התפילות ידלקו חמישה נרות.
תהילים)  אמירת  אחר   – (ובבוקר  התפילה  אחר 
ילמוד (יסיים) המתפלל לפני התיבה פרק כ"ד דכלים 
חנניא  "ר'  המשנה  יאמר  אחר-כך  דמקוואות.  ז'  ופרק 
בתניא29,  שורות  איזה   – בלחש  ויאדיר".  עקשיא...  בן 

קדיש דרבנן.
אחר תפילת ערבית – יחזרו בעל-פה חלק מהמאמר 
האחרון המוגה שזכינו לו, ד"ה "ואתה תצווה" תשמ"א 
(קונטרס פורים-קטן תשנ"ב, שחילקו כ"ק אדמו"ר בו 
ביום בידו הקדושה לכל אחד ואחד מהנאספים30). אם 
אחר  וכן  בפנים.  ילמדוהו   – בעל-פה  שיחזור  מי  אין 

תפילת שחרית. ולסיימו אחר תפילת מנחה.
לאחר  וכן  תניא31.  פרק   – התפילה  קודם  בבוקר 

תפילת מנחה32.
תרומה  אחד33  כל  ירים   – התפילה  קודם  בבוקר 

26) ראה בפירוט ב'ספר התולדות – אדמו"ר מהוריי"צ', כפר-חב"ד תשל"ב, 
ח"ג פרק כא. ספר-השיחות תרפ"ז, מבוא עמ' י. עמ' 168. ספר-השיחות 
זה  ביום  תחנון  אמירת  בעניין  אדמו"ר  כ"ק  מענה   .649 עמ'  ח"ב  תנש"א 
"בעניינים  בהערות):  עיי"ש  מז,  עמ'  ח"ג  מנחם'  ’היכל  בקובץ  (נדפס 
התלויים ברגש אין לשאול, כיוון שזו הוכחה שאין רגש". במניין של הרבי 
להורות  רצה  לא  שהרבי  משום  זה  היה  אולי  (אבל  זה  ביום  תחנון  אמרו 
מענדל  ר'  הרה"ח  המשפיע  אך  באתעדל"ת),  יבואו  שהדברים  אלא  בזה, 
פוטערפאס ע"ה, שחי והרגיש את הגאולה דשנת תרפ"ז,  לא הניח לומר 

תחנון ביום זה.
בנטעי-גבריאל  פרטי).  ליארצייט  (בקשר   79 עמ'  ספר-המנהגים   (27
לפני להדליק  חב"ד  שמנהג  בטעות  כתב  ס"א  עה  פרק  ח"ב  אבילות  הל' 

השקיעה.
28) "ראשי-תיבות: ’הקיצו ורננו שוכני עפר'" (מהמכתב שצויין בהערה 9). 
למעשה, נר של שעוות-דבורים טהורה אינו דולק יפה (מוציא הרבה גזים 
ה'שעווה'  ונרות  לאוויר),  הפתוחה  באבוקת-הבדלה  מלבד  מהרה,  וכבה 
הרוב שיהיה  די  ולכאורה  ’סטיארין'.  בהרבה  מעורבים  בשוק  המצויים 

שעווה לקיום המנהג כראוי.
29) י"א שהרבי אמר את התיבות "ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה 

ממעל ממש", מנהגי-מלך ס"ע 32.
30) ספר-המאמרים – מלוקט חלק ו עמ' קכט.

אגרת- ללמוד   – שצ  עמ'  ח"א  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  אג"ק  על-פי   (31
הקודש סימן ז"ך.

לאגה"ק  הביאור  את  ללמוד   – שבט  ביו"ד  אנ"ש  בין  הנפוץ  על-פי   (32
האמורה.

33) "נתינת הצדקה (בקשר עם יו"ד שבט וכיו"ב) – הוא שייך גם לנשים, 
ואדרבה (מצד כמה טעמים) להן דבר הצדקה שייך יותר" (ספר-המנהגים 
עמ' 85). מובן שיש לשתף גם את הטף (ומכספם) בזה, וכן בשאר ההנהגות, 

שגם נשים וטף שייכים בקיומן.

להעניינים השייכים לנשיאנו, בעד עצמו ובעד כל אחד 
מבני ביתו שיחיו,  וכן קודם תפילת מנחה.

אחד  כל  ו]יקרא  [יכתוב   – שחרית  תפילת  לאחר 
שזכו  אלו  אבנט).  בחגירת  כמובן   – (הנשואים  פ"נ34 
פני  את  לראות  על-כל-פנים  או  ליחידות,  להיכנס 
קריאת  בעת  עצמו,  יצייר   – דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 
בין  אחר-כך  הפ"נ  להניח  לפניו.  עומד  כאילו  הפ"נ, 
ולשלחו  אדמו"ר.  כ"ק  של  וכו'  קונטרס  מאמר,  דפי 
הציון  על  לקראותו  מנת  על  ביום)  בו   – באפשרי  (אם 
 ;1-718-7234444 הציון:  שליד  הפקס  (מס'  שלו 
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של  המשניות  פרקי  ללמוד   – המעת-לעת  במשך 

אותיות השם [של הרבי]35.
פעילות  "התוועדויות  לעשות   – המעת-לעת  במשך 
לימוד  ענייני  בכל  ולהתחזק  אהבת-ישראל"36,  ומתוך 
התורה נגלה וחסידות, חיזוק התורה והיהדות והפצת 
ואחדות-ישראל,  באהבת-ישראל  ובמיוחד  המעיינות, 
הראשונה  מההתוועדות  החל  הרבי,  שהורנו  כפי 
לעת- האחרונה  ההתוועדות  ועד  הנשיאות37,  דקבלת 
הכללית  האחדות  "גילוי   – תשנ"ב  ויקהל  בש"פ  עתה 

בהבריאה ובבני-ישראל"38.

34) נוהגים לכתוב את הפ"נ על נייר חלק דווקא. מקפידים לכתוב דווקא 
באם טבלו באותו היום במקווה (באם לא טבל – יכתוב ע"י אחר). כותבים 
עצמו,  על  פ"נ  אדם  כשכותב  לפני-כן).  ידיים  (ונוטלים  אבנט  בחגירת 
"עבור..."  הוא  הלשון  אחרים  עבור  כשכותב  ואלו  "עלינו",  "עלי",  כותבים 
הייתי  חילי,  יישר  אילו  הפדיון...  לנוסח  "בנוגע  גרונר).  ז"ל  רי"ל  (הרה"ח 
האמיתיים]  [-והחסדים  כו'  הרחמים  "ממקור  שכותבים  הנוסח  מבטל 
ז"ל"  "ע"ד...  א)  כי:  ז"ל",  מהרי"ב  בתשובת  כמבואר  רחמים  מכניסי  ע"ד 
הוא ביאור ההיתר על נתינת פדיון לרבי (שלכאורה ה"ז עניין של ממוצע) 
ובמילא אי"ז נוגע ושייך לנוסח הפדיון שעניינו בקשת רחמים... ולא ביאור 
ההיתר על זה. ב) ובנוגע להנוסח ’ממקור הרחמים' – אין צורך ליתן לרבי 
’כתובת' מהיכן לעורר רחמים... ואולי רצונו לעורר רחמים ממדריגה נעלית 
יותר... כ"ק מו"ח אדמו"ר [וכן הרבי עצמו – ראה ’אוצר מנהגי חב"ד' אלול-
תשרי עמ' תג-תד, ובכ"מ] היה אמנם כותב נוסח זה, אבל זוהי הנהגה שלו, 
תש"י  אייר  ב'  כן..." (משיחת ליל  לכתוב  צריכים  אנו...  שגם  ראיה  זה  ואין 

ס"ד, ’תורת-מנחם – התוועדויות' תש"י עמ' 39).
ראה באג"ק אדמו"ר מהורש"ב ח"א עמ' קנד: "לדעתי אחשוב אשר פ"נ על 
קברי הצדיקים בעניינים רוחניים בעבודה, איננו צריכים לכתוב החסרונות 
שמוצא בנפשו, כי אם לבקש שיתתקן... הפרט ההוא באופן כך וכך, ולא 
בשובו  מהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק  עיי"ש.  בחסרונו..."  עתה  שהוא  כמו  לכתוב 
מהאוהל, ביאר זאת פעם לבני-ביתו (מבוא לקונטרס ומעין עמ' 55), בכך 

שברוחניות נראה כל דבר, גם החסרון, כאילו הוא חי ממש.
35) כגון הפרקים דלהלן: מ – ברכות פ"א; נ – שבת פכ"א; ח – חלה פ"א; 
ם – סוטה פ"ח; מ – אבות פ"א; ע – פסחים פ"י; נ – ידים פ"ב; ד – סנהדרין 

פ"ג; ל – סוכה פ"ד.
36) מברק לי' בשבט תשנ"ב – ספר-השיחות תשנ"ב ח"ב עמ' 535.

37) ליקוטי-שיחות, כרך ב, עמ' 499. וראה גם מכתבו של הרבי נשיא דורנו 
מיום השלושים להסתלקות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ – אג"ק ח"ג ס"ע רמד: 
כי  אפוא  נקווה  רבה.  אהבה  על-ידי  אלא  אינה  רוחניות  כל  המשכת  "...כי 
אלינו  נמשיך  אמיתית  רבה  ואהבה  בהתקרבות  כולנו  שנעמוד  זה  ידי  על 
כוח להוציא לפועל כל אותם העניינים אשר רצונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

שייצאו לפועל טוב על ידינו".
38) ספר-השיחות תשנ"ב ח"ב עמ' 440. וראה בשיחת ש"פ בהר-בחוקותי, 
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ענין של מעשה בפועל! והרבי אמר (ש"פ ראה תשמ"א 
סכ"ה – שיחות-קודש תשמ"א כרך ד' עמ' 53): 

היתה  זו  שלא  רואים  רש"י,  בפירוש  מסתכלים  כאשר 
ההלכה  את  כתב  אלא  התורה...  בלימוד  רש"י  של  דרכו 

כפי שהיא בפשטות!

כוחו הבלתי מוגבל של יהודי
מסופר  בשבת-קודש  ההפטרה  אמירת  טעם  לגבי 
ובכמה  סימן רפ״ד,  ריש  הזקן  אדמו״ר  ערוך  (שולחן 
יקראו  שלא  ישראל  על  גזרה  הרשעה  מקומות) שמלכות 
מענין הפרשה.  בתורה ברבים, ולכן תיקנו לקרות בנביאים
גם  לקרות  המנהג  נתבטל  לא  הגזירה,  בטלה  כאשר  וגם 

בנביאים. 
וטוענים  מבקשים״  הם  ש״תואנה  לאלו  מענה  ומכאן 
״אותותינו  כאשר  הגלות  בזמן  שגם  מיהודי  תובעים  כיצד 
ניסים  רואים  היו  בה  התקופה  נסתיימה   - גו׳״  ראינו  לא 
גלויים (בסוף זמן בית ראשון, ועל-כל-פנים בסוף זמן בית 
שני) - לא יתפעל מהגלות כלל, אל יתרגש מאומות-העולם 
למרות  שכן   - יעקב״  ״גאון  מתוך  בתוקף  יעמוד  ואדרבה 
נוכחו  הגלות,  בזמן  נגזרה  בתורה)  לקרות  (לא  זו  שגזירה 
התפעלו  לא  בנ״י  שכאשר  גלוי,  נס  ממש  בפועל  לראות 
בנ״י מתורה)  את  ח״ו  לנתק  (שביקשה  המלכות  מגזירת 
ובעקבות הגזירה חידשו בנ"י מנהג חדש לקרוא בנביאים 
"דברי   – קבלה"  "דברי  של  ענין  זהו  מסויים  (שבמובן 
בלבד  זו  לא  הנה  תורה")  מ"דברי  שנעלים   – סופרים" 
שאומות-העולם לא יכלו להם להרע להם בענין זה, אלא 
לקרוא  שלא  הגזירה  את  גם  לבטל  הצליחו  עי"ז  לפועל 

בתורה!
בשלח  ש"פ  שיחת  במהלך  הרבי  הסביר  אלו  דברים 
ט"ו בשבט תשמ"ג (’תורת-מנחם' התוועדויות תשמ"ג 

כרך ב' עמ' 924).

יותר ממזוזה אחת פסולה אצל 
המגחך על "מבצע מזוזה"

מעשה ביהודי שהתבטא נגד מבצע מזוזה וטען "מה 
יועילו אלפי מזוזות וכו' וכו'" – הרבי הגיב על הדברים 
(בשיחת אור לי"ג תשרי תשל"ז – ’שיחות-קודש' תשל"ז 

כרך א' עמ' 73): 
על  המגחכים  הדור  ליצני   – המלעיגים  מפני  יבוש  ואל 
יא)  ז,  (יחזקאל  מהמונם"  ולא  מהם  ו"לא   – מזוזה  מצות 
סימן  דעה  (יורה  השולחן-ערוך  פסק-דין  אלא  לנו  אין   –

אפי'  וקבע  במזוזה,  שנתחייב  בית  לו  שיש  שיהודי  רפה) 
מזוזה אחת מביא הדבר ליאריכו ימיו וימי בניו.

מזוזה  ישנה  שבביתו  כנראה  כו'   נגד  שהתבטא  ומי 
צאתך  ישמר  ד"ה'  בענין  אצלו  חסר  וממילא  פסולה, 

ובואך".
מאותם  למנוע  וכדי  עמ' 78)  הדברים (שם  בהמשך 
ש"תואנה הם מבקשים" ייתפסו ל"טעות", הבהיר הרבי:
שמהמזוזות  אלא  פסולות,  המזוזות  שכל  קבעתי  לא 
חסרה  שבכלל  או  פסולה,  יותר)  (או  אחת  הרי  שבביתו 
מזוזה, יתכן שהמזוזה קבועה שלא כדבעי וממילא אין היא 

פועלת פעולתה, ושוב, מדובר ביותר ממזוזה אחת!

גלות וחו"ל – בזמן הזה
ואפילו היהודים שנמצאים בארץ-ישראל – הרי כאשר 
בית המקדש אינו קיים כו' אזי נחשבת ארץ ישראל עצמה 

כ"חוץ לארץ" – ביחס ובערך למעמדה ומצבה האמיתי
ההוכחה  מהי  ושואלים  מבקשים"  הם  ש"תואנה  ולאלו 
לכך – הרי דבר זה מפורש ב"סידור": אנשי כנסת הגדולה 
מארצנו",  גלינו  חטאינו  "ומפני  בתפילה  לומר  תיקנו 
בארץ  שנמצאים  היהודים  על-ידי  גם  נאמרת  זו  ותפילה 
בירושלים  היותם  בזמן   – עיר-הקודש  ובירושלים  הקודש 

מארצנו"!  אומרים הם: "ומפני חטאינו גלינו
תשמ"ג  שבט  ר"ח  וארא  בש"פ  הרבי  מדברי 

(’התוועדויות תשמ"ג' כרך ב' עמ' 824).
באותה התוועדות (שם עמ' 827) דיבר הרבי על-כך 
שכאשר יהודי נמצא בגלות עליו לצעוק להקב"ה "למה 
הרעותה לעם הזה" ולדרוש שיתבטל כבר כללות ענין 
באופן  כדבעי  ה'  את  עובד  הוא  הרי  בבד  ובד  הגלות; 
המתאים מבלי להתפעל מחשכת הגלות, כך שהטענה 

השכלית – לא מהווה, סתירה ח"ו לענין האמונה.
מצינו  היכן  ושואלים  מבקשים"  הם  ש"תואנה  לאלו 
ענין כזה שלמרות שמצד שכל דקדושה ישנה קושיא, 
וביחד עם זה אין זה בסתירה לענין האמונה – הצביע 
ועוד): "אם  ב  עו,  יבמות  חז"ל (מסכת  לשון  על  הרבי 
אמנם  כלומר:  תשובה"  יש  לדין –  ואם  נקבל,  הלכה – 
גורע  זה  אין  ואף-על-פי-כן  תשובה",  השכל "יש  מצד 
אמונה  של  באופן  ההלכה  מקבלת  חס-ושלום  מאומה 

כו'. 
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כך הציל אדמו"ר הזקן 
את בעל ה'הפלאה'

קטרוג חמור התהווה על בעל ה'הפלאה', מתלמידי הרב המגיד ממעזריטש 
• אדמו"ר הזקן מצא ’פתרון' שהצליח להמיר את גזר הדין במחלה • מה 
מקורו של אדמו"ר הזקן, דברי רש"י או דברי הרמב"ם? סוגיה מרתקת 

מתורת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מעובדת בידי מערכת ’התקשרות'

נ"ע  מוהרש"ב  אדמו"ר  לכ"ק  שלום'  ’תורת  בספר   
(עמ' 85) מסופר כיצד הציל אדמו"ר הזקן את חייו של 

עליו  שהתרגש  מקטרוג  ה'הפלאה'  בעל  פנחס  רבי 
בבית דין של מעלה:

במעזריטש   בהיותו  הגדול...  רבינו  קדושת  "כבוד 
הציל את הרב ר' פנחס בעל הפלאה.

"פעם אחת נכנס הרב המגיד להמתיבתא מקום מושב 
להציל  במה  ענין  איזה  שימצאו  וביקש  התלמידים,  כל 
רחמנא  גדול,  קטרוג  עליו  ראה  כי  פנחס,  ר'  הרב  את 
ונהנה  בתורה  גדול  ענין  איזה  שחידש  שלהיות  ליצלן, 
מזה על כן פסקו בבית דין של מעלה עליו שיסתלק מן 
פי  על  עליו  זכות  לימוד  התלמידים  כל  וחפשו  העולם, 

דין התורה להסיר הגזר מעליו ולא מצאו.
"עד שקם רבינו הגדול ואמר שעל פי דין תורה יש לו 
לימוד זכות על הרב ר' פנחס, בהיות כי הרמב"ם פוסק 
את ההלכה דגוסס חשיב כמת על כן אם נגזר עליו מיתה 
החברים  כל  והסכימו  יתרפא,  ואחר-כך  כך,  באופן  הוא 
דההלכה  בראשם  מורינו  ורבם  הקדושים  התלמידים 
ברפואה  יתרפא  ושאחר  כמת,  חשיב  דגוסס  כהרמב"ם 

שלימה, וכן היה שחזר לבריאותו. 
"והצלת הר' פנחס היה על ידי רבנו".

הרבי מעיר על פרטי המעשה (שם בהערה 7) שלא מצא 
את הדין שגוסס חשוב כמת ברמב"ם, ואדרבה – בכמה 
הלכות  (ראה  להפך  שדעתו  משמע  ברמב"ם  מקומות 
הלכות  א,  פרק  סוף  מת  טומאת  הט"ו,  פ"י  שבועות 

שגגות פ"י ה"י, ועוד).
רש"י דעת  שזו  לגרוס  יש  הרבי,  מוסיף  כן,  על 

(ושגגה נפלה אצל המעתיק) המובאת בגמרא קידושין 
להקנות  יכול  אינו  (ולכן  כמת  חשוב  שגוסס  ב)  (עח, 

את נכסיו במתנה). ורבנו הזקן ביטל את הקטרוג על 
בעל ה'הפלאה', בכך שהוא יחלה ויהיה גוסס שחשוב 
כמת, ובזה יתקיים בו פסק בית דין של מעלה שימות, 
והבית  חננאל,  רבנו  דעת  היא  וכן  יבריא.  מכן  ולאחר 

שמואל (אבן העזר סקכ"א).
שהיה  (ז"ל),  ריבקין  דובער  משה  ר'  החסיד  הרב 
לרבי  כתב  בניו-יורק,  ודעת'  ’תורה  ישיבת  ראש 
כפי  זאת  בכל  הדברים  את  להעמיד  ניתן  שלדעתו 
שיטת הרמב"ם. לדבריו, מה שמסופר ב'תורת שלום' 
אינו שייך למחלוקת הפוסקים אם גוסס חשוב כמת או 
לא לעניין יכולת הפעולה שלו, אלא לערכו וחשיבותו 

של הגוסס בפני עצמו.
חשוב  אינו  גוסס  הרמב"ם  לשיטת  אומנם  כלומר, 
כמת לעניין יכולת הפעולה שלו, אך לעניין חשיבותו 
בפני עצמו – הוא חשוב כמת, ועניין זה מפורש בדברי 
הרמב"ם בהלכות ערכין (א, יג) שלגוסס אין ערך דמים: 
"הגוסס אין לו לא ערך ולא דמים הואיל ורוב הגוססין 
את  להגיה  צורך  אין  משכך,  כמת"  הוא  הרי  למיתה 

ההנחה, והדברים מסתדרים כדעת הרמב"ם.

גדרו של גוסס
הרבי דוחה את הצעתו מכמה סיבות:

הזקן  שרבנו  משתמע  בכללותו  הסיפור  מסגנון  א) 
חיפש ומצא דעה שיש בה דבר חידוש, ולאחר הסכמת 
כדעת  נפסקת  אכן  שההלכה  ותלמידיו  המגיד  הרב 
הפוסק הזה, רק אז אפשר היה להחיל את הפסיקה הזו 
על בעל ההפלאה ולהצילו. ואם נתכוון אדמו"ר הזקן 
הוא  הדין  מקור  הרי   – בערכין  ברמב"ם  הנזכר  לדין 
’סתם משנה' המקובל על הכול, ומדוע להזדקק לדעת 

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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התוועדות בבית-הכנסת. 
ראשי  הרי  התוועדות  בכל  הנה  דרובא14,  "רובא   *
המדברים תובעים מאת המסובים: שייטיבו הנהגותיהם 
ושישמרו  דא"ח,  ללמוד  עיתים  שיקבעו  ודרכיהם; 
לעשות15 מנת  על  יהיה  הלימוד  ואשר  הקביעויות; 

ולקיים.
והנה כללות עניין ואופן התוכחה [=בעניינים אישיים] 
רוח  "אם16  דיבור-המתחיל:  ב[מאמר]  היטב  מבואר 
ללומדו  מאנ"ש  ואחד  אחד  לכל  ראוי  אשר  המושל17", 
"אמנם  עצמו]18.  לו  שנוגע  [=כעניין  דנפשיה  אליבא 
הוכחה זו בעת ההתוועדות היא רק על דברים ועניינים 
שהיה  כמו  כלום,  ולא  הלבנת-פנים  משום  בהם  שאין 
ובחיבה  באהבה  הוכיחו  רעהו  את  שאיש  ומקדם,  מאז 

גדולה19.
דשבת  ההתוועדות  יסדרו   – ישמעו  לדעתי  "אם   *
גם  זו  מהתוועדות  האור  שיבוא  כזה  באופן  מברכים 
והתחלת  מהמתוועדים,  ואחד  אחד  כל  של  בביתם 
ההבאה תהיה דווקא ביום השבת עצמו... לסדרה [=את 
ההתוועדות] באופן כזה – שיוכלו לסעוד סעודת שבת 
בביתם, ולספר גם בבית על-דבר שבת מברכים בכלל, 

ועל-דבר שבת מברכים מיוחד זה בפרט20.
פרקי אבות – פרק ד21.

יום ראשון
כ"ט בסיוון, ערב ראש-חודש

במנחה אין אומרים תחנון.

יום שני
ל' בסיוון – א' דראש-חודש תמוז

אין  מוסף)  בו  שיש  יום  (ובכל  בראש-חודש  ערבית: 

רק  הוא  כשהנותר  המוחלט,  וכמעט  הגדול",  "הרוב  משמעותו  זה,  ביטוי   (14
"מיעוטא דמיעוטא" (ההיפך מפירושו המילולי: אם הרוב הוא 60, הרי הרוב-
של-הרוב הוא רק 31!). מצאתיו לראשונה (בתקליטור פרוייקט השו"ת) בשו"ת: 
תשב"ץ ח"ד טור א (חוט המשולש) סי' נא. מהרי"ל סי' פא. תה"ד סי' רעא. של. 
מנחת  קצב.  סי'  יאיר  חוות  בשו"ת:  למשל,  לראות,  ניתן  זו  משמעות  הדגשת 
ובאנציקלופדיה  ד.  אות  סו  סי'  חיו"ד  יציב  דברי  טו.  אות  סו  סי'  ח"ב  יצחק 

תלמודית כרך כא טור סח הע' 359,358.
15) כ"ה באג"ק זו, נסמנה להלן בהערה 9 (ב'היום יום' נדפס: "ללמוד").

16) כ"ה בפסוק (קהלת י,ד), במאמר, ובאג"ק (ב'היום יום': "ואם").
ח"ב  קונטרסים'   – המאמרים  (’ספר  למ"ד'  ב'קונטרס  בשעתו  נדפס   (17
עמ' 716), ולאחרונה בספר-המאמרים תרפ"ד עמ' רטז. במאמר זה מדובר 
אודות מה שגדולי הדור מוצאים בעצמם, בדקות דדקות, את חטא דורם, 

ועל-ידי-זה מוכיחים את הדור, עיי"ש ובמכתב הנדפס לפני המאמר.
18) אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג עמ' רצב. ’היום יום', כד תשרי.

19) אג"ק הנ"ל ח"ד עמ' יד, ’היום יום' שם.
20) אג"ק כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כרך י עמ' ג.

21) בחו"ל – פרק ג.

בתפילת  לא  ואפילו  התיבה,  לפני  יורד  (רח"ל)  האבל 
ערבית ומנחה22.

להזכיר  השולחן  על  טופחים  שמונה-עשרה  קודם 
’יעלה ויבוא', אבל אין מכריזים זאת בדיבור.

שיר  תתקבל.  קדיש  הלל.  חצי  ויבוא.  יעלה  שחרית: 
של יום, ברכי נפשי, קדיש יתום.

אשרי,  קדיש.  חצי  דראש-חודש.  התורה  קריאת 
ומניחים  דרש"י  תפילין  חולצים  יהללו.  לציון23,  ובא 
והיה- קדש,  קריאת-שמע,  קוראים  דרבנו-תם,  תפילין 
הש"ץ  דר"ת.  תפילין  חולצים  זכירות24.  שש  כי-יביאך. 

אומר איזה מזמור, חצי קדיש, מוסף.

יום שלישי
א' בתמוז – ב' דראש-חודש

ערבית ושחרית וכו' כדאתמול.
מוצאי- בערבית  ונזכר  במנחה,  ויבוא  יעלה  שכח 

ראש-חודש – מתפלל פעמיים שמונה-עשרה, והשנייה 
בתורת ’נדבה' דווקא25.

יום חמישי
ג' בתמוז

אדמו"ר  כ"ק  הוד  של  ושש  העשרים  ההילולא  יום 
זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  מנחם-מענדל  ורבנא  מרנא 
כבוד  ומנוחתו  חב"ד,  לנשיאי  שביעי  דור  (תשנ"ד), 
חמיו  כ"ק  ציון  על-יד  ארצות-הברית,  בניו-יורק, 

אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע.
אדמו"ר  כ"ק  נשתחרר  תרפ"ז,  בשנת  זה  ביום 
(’שפלרניה',  בבית-האסורים  מהמאסר  נ"ע  מהוריי"צ 
שייסע  בתנאי  ’לנינגרד'),  אז  שנקראה  פטרבורג,  בעיר 

22) ספר-המנהגים עמ' 8.
23) פעם אירע במניין של הרבי שהש"ץ סיים בקול "יגדיל תורה ויאדיר", 
משום  הקדיש [כנראה  את  מיד  לומר  לו  הורה  והרבי  הס"ת,  החזרת  לפני 
שעיקר חיוב אמירת קדיש הוא על ובא לציון ולא כהקדמה לתפילת מוסף. 
וראה בנימוקי או"ח ר"ס נה שהורה במצב זה (שמפסיקים בתפילין דר"ת 
הס"ת]  החזרת  לפני  הקדיש  את  לומר  הקדיש)  לפני  בטלים  בדברים  ואף 

וזה כנראה גרם שהתחילו לנהוג להחזיר את הס"ת לפני אשרי ובא-לציון.
אבל  מוסף,  קודם  מניחים  התפילין  "כל   :36 עמ'  בספר-המנהגים   (24
השיעורים (שהפירוט שלהם בד' זוגות תפילין מופיע שם בעמ' 5) לומדים 
קשה  ולכאורה  ה'זכירות'.  בדבר  מה  נתפרש  לא  התפילה".  כל  סיום  אחר 
שהכוונה  (ובפרט  תורה  ולא  מצוה  בגדר  שהן  כיוון  ב"שיעורים",  לכוללן 
ג),  ס"ע  חי"ב  באג"ק  כמבואר  ללשונם,  ולא  הפסוקים  לתוכן  באמירתן 
לזוכרן  יש  האריז"ל  ע"פ  כי  שחרית,  לתפילת  שייכות  להן  יש  ומאידך 
ב'אהבת עולם' (שו"ע אדמו"ר הזקן סי' ס ס"ד), וגם יש זכירת  במחשבה 
שבת בשש"י (שער הכולל פי"א סכ"ה), ואדמוה"ז תיקן (גם) לאומרן אחר 
התפילה, ולכן כיוון שיש הוראה לאומרן בתפילין, אומרים אותן לפני מוסף, 
משא"כ בשבת ויו"ט הן נאמרות אחרי סיום תפילת מוסף, כיוון שנזהרים 

מלהוסיף אמירות בתוך סדר התפילה. וע"ע.
25) לוח כולל-חב"ד בדר"ח מרחשוון, משו"ע אדמוה"ז סי' קח סי"ז.
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת קורח1

כ"ח בסיוון
הרבנית  ורעייתו  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  הצלת  יום 
לארה"ב  לשלום  בהגיעם  האירופי,  הבכא  מעמק  ע"ה 

(תש"א)2.
היהדות  בהפצת  חדשה  תנופה  החלה  זה  ביום 
’מחנה  המרכזיים:  המוסדות  שלושת  בייסוד  והמעיינות, 
על-ידי  שנמסרו  חינוך',  לענייני  ו'מרכז  ’קה"ת'  ישראל', 
כ"ק  חתנו,  לניהול  נ"ע,  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  מייסדם, 
כל  של  הפועל"  ועד  ראש  כ"יושב  דורנו,  נשיא  אדמו"ר 

אחד מהם3.
נקבע על-ידי כ"ק רבנו כיום סגולה4, להפצת המעיינות 
"כבר  ובלשונו:  חסידיות.  והתוועדויות  חוצה  והיהדות 
וקבלת  התוועדות  ליום  מישראל  רבים  על-ידי  נקבע 
החלטות טובות5 בכל הפעולות דהפצת התורה והיהדות 
והמעיינות חוצה, וכבר ראו התוצאות מהתוועדויות אלה 

במעשה בפועל במשך יותר משלוש שני חזקה"6.
השכם בבוקר – אמירת תהילים בציבור7. אחר אמירת 

1) בחו"ל – פרשת שלח.
2) פרשת הדברים בספר ’ימי מלך' ח"א פרק טו.

3) ראה שם ח"ב, פרקים יז-יח.
סיוון  שבכ"ה  פ"ג,  תענית  ממגילת  מביא   274 עמ'  לג  כרך  בליקוטי-שיחות   (4
פסיסא  בן  גביהה  להם  והשיב  ארץ-ישראל,  בעלות  על  העולם  אומות  ערערו 
מצאו  ולא  "הלכו  וכאשר  ימים"  שלושה  זמן  לנו  "תנו  וביקשו  ניצחת",  "תשובה 
כרמיהם  זרועות,  כשהן  שדותיהם  מלאים,  כשהיו  בתיהם  הניחו  מייד  תשובה, 
שהוויכוח  וכיוון  יום-טוב"  היום  אותו  ועשו  להם...  וברחו  הלכו  נטועות,  כשהן 
התנהל בכ"ה סיוון, נמצא שביום כ"ח סיוון (בסוף שלושת הימים) היתה ההצלה 
בפועל מאומות העולם. ומקשר זאת עם הצלתו ביום זה, שהביאה תנופה חדשה 
– ע"י העמידה בתוקף עם התורה – בהעבודה ד'כיבוש הארץ' ("עשה כאן ארץ 
ישראל") דחצי כדור התחתון, עד שמתבררים לא רק הניצוצי קדושה שבנכסיהם, 

אלא גם האומות עצמן, ש"הלכו וברחו" למקומם האמיתי, עיי"ש.
5) "להתחזק ולהוסיף... ובאופן של התעסקות בכל כוחו [=כח סיון], ועוד יותר 

מכפי כוחו" – סה"ש תשמ"ט ח"ב עמ' 546.
6) ספר-השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 545.

7) כך היתה עיקר התקנה דשבת מברכים (אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג עמ' 
תל, וכן מוכח מדבריו שם עמ' תקע"ח), כמו לגבי תקנת אמירת תהילים בכל 
מאסרו  לאחר  מוהריי"צ  אדמו"ר  של  שולחנו  על  שנמצא  הפתק  כידוע  יום, 
(אג"ק שלו ח"א עמ' תקצ"ט), אע"פ שגם היחיד חייב בה (כאמור באג"ק שלו 
ח"ב עמ' תקכ"ב. וראה שם בהמשך עמ' תקכ"ד: "לגודל העניין של אמירת 
תהילים בציבור"). אגב, כך נדפס גם בכותרת "תקנת אמירת תהילים בציבור" 

כל התהילים יאמרו קדיש יתום. ואם יש חיוב – יארצייט 
אחר-כך  ספר8.  כל  אחרי  יתום  קדיש  אומרים   – אבל  או 
לומדים במשך כשעה מאמר חסידות שיהיה מובן לכולם, 

ואחר-כך תפילה9.
תמוז,  ג'  ההילולא  יום  שקודם  זו10,  בשבת-קודש   *
ישתדלו לעלות לתורה. אם אין מספר העליות מספיק – 
יקראו בתורה בחדרים שונים11 אבל לא להוסיף על מספר 

הקרואים.
* ישתדלו שמפטיר12 יהיה הגדול שבחבורה – בריצוי 

רוב המניין – או על-פי הגורל.
המולד: ליל א, בשעה 12:26 ו-14 חלקים.

וביום  השני  ביום  תמוז  "ראש-חודש  החודש:  מברכים 
השלישי, הבא13 עלינו לטובה". אין אומרים ’אב הרחמים'. 

ומי  פורקן  יקום  אחרי  ואילך,  תש"א  אור'  ’תורה  בסידור  לראשונה  הנדפסת 
בהקדמה  (וכן  יצחק'  יוסף  ’אוהל  התהילים  ספרי  בראש  ולאחר-מכן  שברך, 
של הוצאת קה"ת שם). במהדורת ס' תהלים  עם פירוש הצמח-צדק בשנת 
הרבי)  הוראת  ע"פ   – (מסתמא  ישנה  אבל  ’בציבור',  תיבת  חסרה  תשי"ג, 
בתהילים שבסידורי ’תהילת ה'' (תח"י משנת תשי"ז ואילך, ואולי עוד לפני כן).

8) הוראת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ב"תקנת אמירת תהילים בציבור" הנ"ל.
והוסיף על כך הרבי: "נראה לי, שבמקרה שאומרים קדיש בין ספר לספר – יאמרו 
קדיש),  האומר  זה   – יאמרו  (על-כל-פנים  הספר  שאחרי  רצון'  ה'יהי  מקודם 
שעניינו סיום אמירת מזמורים, שלכן אומר קדיש אחרי-זה. ואחר-כך, כשמתחיל 
ספר שלאחריו – הוא מעין דבר חדש. ועל-דרך ברכת המזון כשמחלקין סעודה 
לשנים (ראה שו"ע רבינו סי' רצ"א סוף ס"ג)"  – אג"ק של הרבי כרך י' עמ' דש 

ובסוף התהילים הנ"ל עמ' 223, ס' המנהגים עמ' 30 ועמ' 55.
מכתבים  קובץ  תכג,  עמ'  ח"ד  אג"ק   – מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הוראת   (9
וספר  כסלו  כו  ’היום-יום'  לוח   ,192 עמ'  יצחק'  יוסף  ’אהל  תהלים  שבסו"ס 

המנהגים עמ' 30.
10) מנהגי יום ההילולא – הוראת בי"ד רבני חב"ד בארה"ק*, ע"פ מכתב כ"ק 
אדמו"ר נשיא דורנו משנת תשי"א (אג"ק ח"ד עמ' קמב, ספר-המנהגים עמ' 

95, ובכ"מ).
_________________

*) "בכל עניין ועניין, הן בעניינים הפרטיים והן בעניינים הכלליים, יש להתנהג 
(משיחת  ומקום)..."  מקום  (בכל  ליובאוויטש  רבני  של  הבד"ץ  הוראת  ע"פ 
’התוועדויות'  ה'תשמ"ח,  אדר  ב'  תרומה,  פ'  מוצש"ק  עולם',  של  ’חשבונו 

תשמ"ח ח"ד עמ' 403).
11) כאשר לפחות שישה מהמשתתפים לא שמעו את קריאת-התורה (קצות-
השולחן סי' כה סי"ד). ואפשר לעשות זאת אף לפני תפילת שחרית, כנפוץ בין 
אנ"ש ובבית-חיינו (עיין אג"ק ח"ג עמ' ד, שלא חייב להיות קשר בין התפילה 

לקריאת התורה. וע' בספר ’התפילה כהלכתה' פט"ז ס"ה ובהערות שם).
12) ברכי-יוסף או"ח סי' רפד ס"ק א. שערי-אפרים שער ט סמ"ב. ’דרכי חיים 

ושלום' אות רי. לוח היום יום כו כסלו וס' המנהגים עמ' 30.
13) ולא "הבאים" שהרי הכוונה לראש-חודש, ולא לימים בהם הוא חל.
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הרמב"ם ולהכרעת המגיד?
מעלה  של  דין  בבית  נפסק  ה'הפלאה'  בעל  על  ב) 
דין מיתה. אדם "היוצא ליהרג" על פי דין תורה אין לו 
חשיבות והרי הוא כמו מת, מאחר והתורה ממיתה אותו. 
וכלשון הרמב"ם (פהמ"ש ערכין פ"א ה"ג): "והיוצא ליהרג, רוצה 
לומר מיתת בית דין שהוא ענין שאינו תלוי ברצוננו אלא 
התורה ממיתה אותו". אם אדם שנגזר עליו בבית דין של 

מעלה להיהרג דינו כמת, אם-כן, 
פנחס  שרבי  בכך  מיתוסף  מה 
שהיה  בכך  די  גוסס,  ויהיה  יחלה 
עליו קטרוג, והוא בגדר של ’יוצא 
וממילא   – כמת  ודינו  ליהרג' 

יינצל!
ליהרג'  ה'יוצא  מזו:  ויתרה 
גוסס,  מאשר  יותר  למיתה  קרוב 
מאחר שרק רוב הגוססים למיתה, 
דין  בבית  דינו  שנפסק  מי  ואילו 
ודאי  מת  הוא  למיתה  מעלה  של 
נדרש  הזקן  שרבנו  ומזה  בכוח. 
וגוסס חולה  שיהיה  לחדש 
מסתפק  שאינו  מוכח  דווקא, 
מצד  בכוח  מת  שייחשב  בכך 
להעמיד  וחייבים  בערכין,  הדין 
שסובר  רש"י  כדעת  דווקא  שזהו 
לפעול במצבו  יכול  לא  שגוסס 
כמת  נחשב  והוא  מאחר  בעולם 

בפועל.
בדיני  ליהרג'  ה'יוצא  שרק  ולומר  לחלק  אין  כן,  [כמו 
מפני  בגסיסה)  הצורך  את  מייתר  (וזה  כמת  נחשב  אדם 
במי  מה-שאין-כן  הצפויה,  מהמיתה  חזרה  דרך  שאין 
התשובה  שם  ליהרג  מעלה  של  דין  בבית  עליו  שנפסק 
(ולכן  מדיבורו  עולם  של  מלכו  לחזור  יכול  ואז  מועלת 
הזקן  אדמו"ר  לדברי  מקום  ויש  מגסיסה,  חמור  זה  אין 
אם  כי  גסיסה),  של  במצב  להיות  צריך  פינחס  שרבי 
הייתה התשובה מועלת לביטול הקטרוג על רבי פנחס – 
לא היה צורך בגסיסה כלל, והיה נפטר מהקטרוג על-ידי 

תשובה בלבד!]

'מת בפועל'
שרבי  הסתפק  לא  הזקן  שרבנו  הסיבה  באמת,  מהי, 
פנחס יהיה כדין ’יוצא ליהרג' לאחר הפסק בבית דין של 
שיהיה  די  לכאורה   - דווקא  גוסס  שיהיה  ודקדק  מעלה 

’יוצא ליהרג' וייחשב כמת כדי שהקטרוג יתבטל?
מת  רק  אינו  שגוסס  היא  רש"י  שיטת  פשוט:  וההסבר 
בכוח אלא מת בפועל (ולשיטת החולקים עליו הוא מת 
כמת  רק  נחשב  ליהרג'  ’יוצא  מה-שאין-כן  בכוח).  רק 

בכוח.
דווקא  רש"י  כשיטת  לפסוק  הזקן  רבנו  נזקק  לכן 
הקטרוג  יוכל  כך  ורק  בפועל,  כמת  נחשב  שהגוסס 
להתבטל: רבי פנחס יחלה ויגסוס, 
רש"י  שלשיטת  כזה,  במצב  ורק 
את  לבטל  אפשר  בפועל,  מת  הוא 
אותו  ולהציל  בשמיים,  הקטרוג 

ממיתה.
בכך  היה  די  שאכן  תאמר,  ואם 
שרבי פנחס יקבל דין מיתה בכוח
בבית  למיתה  דינו  שייגזר  בכך 
יתבטל,  והקטרוג  מעלה  של  דין 
ומה שפסקו דינו שיהיה גוסס זה 
ייסורים  שיקבל  הצורך  מפני  רק 

ככפרה על חטאו?
אין לומר כך. שכן, בכדי לקבל 
ייסורים אין כל הכרח שיהיה גוסס, 
מאחר ואין כל הכרח שלגוסס יהיו 
ייסורים, ומדוע הקפיד רבנו הזקן 
הוא  הלוא  דווקא?  גוסס  שיהיה 
ולהתפקח  סומא  להיות  היה  יכול 
ב),  סד,  (נדרים  כמת  חשוב  וסומא 
ובזה בוודאי יש ייסורים (שיכפרו 
משמע  גוסס  ויהיה  שיחלה  שפסקו  ומכיוון  חטאו).  על 
שדווקא בדין זה הוא נחשב כמת בפועל, ורק כך יבוטל 

הקטרוג.
במאמר המוסגר:

ר'  שם-טוב  הבעל  של  גיסו  עם  התרחש  דומה  סיפור 
שם-טוב  והבעל  מיתה,  דין  נגזר  עליו  מקיטוב,  גרשון 
יש  כמת.  חשוב  וסומא  אחד,  לחודש  סומא  שיהיה  פעל 
הוחלפה  מקיטוב  הר"ג  אצל  שבגללה  שהסיבה  לומר, 
המיתה בעיוורון ואצל רבי פנחס בגסיסה היא, כי הר"ג 
"עיני  שהם  חכמים  תלמידי  כבוד  על  נענש  מקיטובער 
התורה  כבוד  על  דובר  פנחס  רבי  של  ובמעשה  העדה", 
שהיא החיות הפנימיות של כל רמ"ח איברים, ולכן פסקו 
(נדפס  הגוף  כל  על  שהשפיע  עניין  גוסס,  שיהיה  אצלו 

בגנזי נסתרות, ובטעמי המצוות לצמח-צדק).

(מעובד ממכתב באגרות קודש חלק ב' עמוד שלו ואילך)

נזקק רבנו הזקן 
לפסוק כשיטת רש"י 

דווקא שהגוסס 
נחשב כמת בפועל, 
ורק כך יוכל הקטרוג 
מעל בעל ה'הפלאה' 
להתבטל והוא יינצל 

ממוות


