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אור וחום ההתקשרות

"רועי ישראל לא יפרדו מעל צאן מרעיתם", וקשורים איתם כעת 
בדיוק כפי שזה היה ברגע הראשון וביום הראשון לאחר ההסתלקות!

ולכן יש להיאחז היטב בידית הדלת ("מ'דארף ַאנהַאלטן ָאן דער 
קליַאמקע"), ועד שנאחזים בדלת פתוחה, והולכים על ה'ציון', עם 
שאלות ובקשות, כותבים פדיונות, ומבקשים רחמים וברכות, ועד 

שמבקשים גם שיהיה "והוא יכלכלך" – שהוא יעשה גם כלים לקבל 
ולקלוט את הברכות.

(שבת פרשת יתרו, שיחות קודש תש"מ ח"ב עמוד 117)
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כבוד התורה
מענה שניתן לאחד הרבנים – שלא מאנ"ש – שביקש מהרבי שאשת השליח בעירו תקבל על 

עצמה משרת מנהלת במוסד חינוך לבנות שבהנהלתו:
את כת"ר [= כבוד תורתו] רוב הסליחה על אי המענה 

ע"ע [= עד עתה].
 =] לפענ"ד  ברור,  נראה  הי'  זה  זמן  כל   – והסיבה 
לפי עניות דעתי], אשר נחוצה עזרת הרבנית תי' הנ"ל 
לבעלה הרב שי' בפעולותיו – באופן שאי אפשר שתקח 
ע"ע [= על עצמה] עוד משרה (אפילו חלקית) הדורשת 
וכיוצא   =] וכיו"ב  בחינוך  כמשרה  אמתית,  לב  שימת 
בזה]. ולא עוד אלא שעי"ז [= שעל ידי זה] יחסר בשני 

שטחי פעולותי'.
וחכיתי אולי יהי' שינוי במצב זה שיאפשר מילוי רצון 
עתה],  עד  ע"ע [=  אינו  אבל   – תורתו]   כבוד  כת"ר [= 
גדל  עוד  וכו'  לבעלה  בעזר  מסירותה  הכרח  ואדרבא – 

כו'.

הנ"ל  לסדר  תורתו]   כבוד   =] כת"ר  יצליח  ובודאי 
נאמר  מלא  ומקרא  מסייעתו.  הרבים  וזכות  בלעדה. 

בכהן: ורבים השיב מעון ותורה יבקשו מפיהו גו'.

תפקיד השליחההכתב והמכתב 

פרשת יתרו | להוסיף ולהעלות
הוא  יתרו  של  השמות  שאחד  חז"ל  במדרשי  מבואר 
– 'יתר' "על שם שיתר פרשה אחת בתורה", היינו, שעל 

ידו נוספה פרשה אחת בתורה.
הגיור  עניין  כללות  והרי  גר,  היה  יתרו  לזה:  ונוסף 
הוא – הוספה, כמו שכתוב "ונלוה הגר עליהם ונספחו 
על בית יעקב" – מלשון הוספה. וכמובן גם מלשון חז"ל 
"גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", היינו, הוספת מציאות 
חדשה, לידה חדשה, פעולות חדשות וכו'. זאת אומרת: 
היפך  שהיא  מציאות  שלוקחים   – הוא  יתרו  של  עניינו 
ובאופן  יהדות,  של  לעניין  אותה  והופכים  היהדות, 

ד"עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים".
ש"קשים  הנ"ל  מפסוק  דרשינן  שבגמרא  ואף-על-פי 

בחסידות  ידוע המבואר  הרי  כספחת" –  גרים לישראל 
היא  הגרים  שעל-ידי  שההוספה  מקומות  בכמה 
למעליותא, ועל-פי-זה מובן מאמר רז"ל (פסחים פז, ב) 
כדי  אלא  האומות  לבין  ישראל  את  הקב"ה  הגלה  "לא 

שיתוספו עליהם גרים", כמבואר שם בארוכה.
כללות  זה  הרי   – מישראל  כל-אחד-ואחד  ובעבודת 
העבודה שהיא באופן של הוספה, למעלה מכפי החיוב 
שעל-פי שולחן-ערוך בדוגמת ההוספה דיתרו שהייתה 
לאחרי יציאת מצרים – לאחרי היציאה מכל המיצרים 

דמדידה והגבלה...

(ליל חמשה עשר בשבט תשמ"ב, תורת מנחם תשמ"ב חלק ב' עמוד 
 (870

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ג בשבט ה'תשפ"א – ל' בשבט ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע קיא.הל' אישות פרק ה.הלכות טומאת צרעת פרק יא-יג.כ"ג בשבטו'

מ"ע קב. קג.פרק ו.פרק יד-טז.כ"ד בשבטש"ק

הלכות מטמאי משכב ומושב.. בפר	כ"ה בשבטא'
מ"ע צט.פרק ז.קים אלו. פרק א-ג.

מ"ע ק.פרק ח.פרק ד-ו.כ"ו בשבטב'

מ"ע קו.פרק ט.פרק ז-ט.כ"ז בשבטג'

מ"ע קד.פרק י.פרק י-יב.כ"ח בשבטד'

פרק יג. הלכות שאר אבות הטו	כ"ט בשבטה'
מ"ע קד. צו.פרק יא.מאות.. בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע צו.פרק יב.פרק ג-ה.ל' בשבטו' 30
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דברמלכות

4

עֵרבים אמיתיים
קודם מתן תורה ביקש הקב"ה עֵרבים, ונתרצה רק כאשר אמרו ישראל "בנינו עורבים 
אותנו" • החינוך שההורים בוחרים להנחיל לילדיהם משקף גם את מעמדם הם • יש 

לומר לילדים כי "התורה הזאת לא תהיה מוחלפת", לעולם לא יעשו בתורה "תיקונים" 
ו"פשרות" • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
שביקש  ה"ערבים"  אודות  חז"ל1  במדרשי  מסופר 
הקדוש-ברוך-הוא מבני ישראל שיבטיחו שבני ישראל 
יקיימו את התורה, ולא נתרצה עד שבני ישראל אמרו 

"בנינו ערבים אותנו".
העניין בזה:

על  אותה  שיניחו  כדי  לא   – היא  התורה  נתינת 
שיש  בכך  ולהשתעשע  ומצוחצח,  יקר  כדבר  המדף 
וכו';  מכובד  במקום  אותו  ששומר  יפה  תורה  ספר  לו 
לא זו היא תכלית התורה. תורה היא מלשון הוראה2, 
בפועל  במעשה  להתנהג  כיצד  מורה  שהתורה  והיינו, 
– שהרי גדול לימוד שמביא לידי מעשה3 - בחייו היום 
לא  התורה  הוראת  פי  על  שמתנהג  ובאופן  יומיים, 
ומשתתף  הכנסת,  ובבית  בישיבה  שנמצא  בשעה  רק 
בשיעורים הנלמדים ברבים או ביחיד, אלא גם בשעת 
ניכר  אז  גם   – כו'  במסחר  ובעסקו  ושתיה,  האכילה 
לכל מי שפוגש בו שהוא יהודי תורני ("ַא תורה איד"), 
הרמב"ם5:  ובלשון  ערוך4,  בשולחן  שכתוב  מה  שיודע 
צריך  כך  ובדעותיו...  בחכמתו  ניכר  שהחכם  "כשם 
שיהיה ניכר במעשיו במאכלו ובמשקהו וכו' ובמשאו 
חכם  שהוא  ניכר  קטנים  בדברים  ואפילו  ובמתנו", 

1. שיר השירים רבה פ"א, ד (א). תנחומא ויגש ב. וראה גם תורת מנחם חלק 
ה סוף עמ' 244 ואילך; עמ' 253 ואילך. וש"נ.

2. ראה רד"ק לתהילים יט, ח. גור אריה ריש פרשת בראשית (בשם הרד"ק). 
3. קידושין מ, ב. וש"נ.

הבר- עד  ערוך  שולחן  שלמד  בכך  די  ולא  הוסיף:  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק   .4
מצווה, או אפילו עד החתונה, או גם לאחרי החתונה, עד לסיום הזמן שהיה 
סמוך על שולחן חותנו, שאז צריך להיות בעצמו ה"מפרנס", אלא גם לאחרי 

זה צריך להמשיך ללמוד שיעורי תורה בכל יום.
5. הלכות דעות ריש פרק ה.

שלמד חכמת התורה.
את  לקחת  רצה  הקדוש-ברוך-הוא  כאשר  ולכן, 
וִלְתָּנּה   – גנוזה"6  הייתה "חמודה  עתה  שעד   – התורה 
מהם  ביקש  הגשמי,  הזה  בעולם  למטה  ישראל  לבני 
"ערבים" שיבטיחו שיתנהגו עם התורה באופן שתהיה 
במשך  העבודה  דרך  את  להם  להורות  חיים",  "תורת 
כל היום, הן בשעת התפלה ולימוד התורה והן בשעת 

האכילה ושתיה והעסק במסחר ובכל העניינים.
אמרו  ישראל  בני  שכאשר  במדרש,  מסופר  זה  ועל 
"אבותינו עורבים אותנו" – לא קיבל הקדוש-ברוך-הוא 

ערבות זו, באוצרו: "ערבך צריך ערב".
שבמקרה  זו,  במדינה  ובפרט  בפועל,  שרואים  וכפי 
ל"מושב  אותו  ומכניס  אביו,  את  הבן  מכבד  הטוב, 
כנסת  בית  גם  כולל  הנוחיות,  כל  את  בו  שיש  זקנים" 
יוכל  שהאב  כך  לימוד,  שיעורי  בו  שיש  מדרש  ובית 
את  להביע  רוצה  האב  כאשר  אבל  וללמוד;  לשבת 
דעתו ולומר לו ש"התורה הזאת לא תהיה מוחלפת"7, 
והיינו, שהתורה שניתנה בהר סיני היא אותה התורה 
שהייתה בעיירה הקטנה מעבר לים (כפי שנקראת כאן: 
ב"עולם  התורה  אותה  והיא  שטעטעל"),  ַאלטע  "די 
הברית  שבארצות  יורק  בניו  תשכ"ט,  בשנת  החדש", 

– הנה זאת לא!...
כסף  לו  ליתן  ואפילו  אביו,  את  לכבד  מוכן  הבן 
שיוכל לחלק לצדקה לאיזה ישיבות שרוצה, ואם הוא 
מלמד,  גם  עבורו  ישכור  עמו,  שילמד  מלמד  רוצה 

6. שבת פח, ב.
7. ביסוד התשיעי. וראה גם הלכות יסודי התורה ריש פרק ט. הלכות מלכים 

פרק יא סוף הלכה ג.
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אבל לאחרי זה אומר הבן לאביו: דאג לעסקים שלך 
("מיינד יור אן ביזנעס"), ואל תאמר לי מה לעשות; 
אפשר  אי  שבה  באמריקה,  שחי  מודרני  יהודי  אני 
ובהכרח  במדבר,  שניתן  ערוך  שולחן  עם  לחיות 
גם  מתאים  שיהיה  ערוך  בשולחן  שינויים  לערוך 

לאמריקה!...
ה"ערבות"  הקדוש-ברוך-הוא  מקבל  לא  ולכן 
ד"אבותינו", כיון ש"ערבך צריך ערב", והיינו, שמזה 

היו  אילו  כי,  כדבעי,  אינם  "אבותינו"  שגם  מוכח 
אידן")  נפש  ("מסירות  נפש  מסירות  בעלי  ההורים 
בנוגע לחינוך בניהם, היו מצליחים לחנך את ילדיהם 
להיות בעלי מסירות נפש; עניין המסירות נפש אינו 
ניתן למדידה על פי שכל, ולכן, כאשר רוצים לחנך 
יהדות,  עמהם  ללמוד   – שכלי  חשבון  פי  על  ילדים 
טעם  בגלל  אחרים,  דברים  גם  אבל  זה,  טעם  בגלל 
אתה  לאביו:  הבן  אומר  זמן  לאחרי  הנה   – אחר 
ואני,  במקצת,  לוותר  שלך  השכל  פי  על  התנהגת 
פי  על  אתנהג  עצמו,  בפני  שכל  בעל  אדם  בתור 
מראה  בעצמך  אתה  שהרי  אחר,  באופן  שלי  השכל 

שהכל בנוי על השכל8.

ב
אחר כך אמרו בני ישראל "נביאינו ערבין לנו":

ישנם נביאים שאומרים לבני ישראל ענייני התורה, 
דבר ה', ואחר כך חוזר הנביא ומספר לקדוש-ברוך-
הוא שאמר לבני ישראל נבואת ה', ובני ישראל הודו 
לו וכיבדו אותו, ומזה מוכח שקיימו את דבריו, דאם 
לא כן לא היו שומעים מלכתחילה את דברי הנביא 

מהתחלה ועד הסוף.

8. ראה גם תורת מנחם חלק נה עמ' 365.

הקדוש-ברוך- מקבל  לא  זו  "ערבות"  גם  אבל 
שצריך  כיוון   – ערב"  צריך  "ערבך  באומרו:  הוא, 
שהרי  הלב,  מן  יוצאים  היו  הנביא  דברי  אם  לידע 
גם כאשר הנביא אומר את הדברים בכל ההתלהבות 
בכל  זאת  אמר  אם  יודעים  לא  עדיין  וההתפעלות, 
לא  שהשומע  כדי  רק  זאת  שעשה  ייתכן  שהרי  לבו, 

יאמר שאין זה שייך אליו!..

ג
לקדוש-ברוך-הוא  אמרו  ישראל  בני  כאשר  רק 
החינוך  את  ראה  כלומר,  אותנו",  עורבים  "בנינו 
להאמין  שאפשר  ותיווכח  לילדינו,  מעניקים  שאנו 
בנו וליתן לנו את התורה – קיבל הקדוש-ברוך-הוא 

את ה"ערבות".
ילדיו,  עם  האדם  הנהגת  מאופן   – בזה  וההסברה 

יודעים במה הוא בעצמו אוחז:
רוצה  אצלו,  שחסר  שמה  אדם,  בני  בטבע  רואים 
אבל  בחייו,  מטרה  יש  אדם  לכל  ילדיו.  אצל  לתקן 
לא  אמנם  [הוא  בידו"9  תאוותו  וחצי  מת  אדם  "אין 
אבל  באשמתו,  גם  שזהו  ומודה  לאמת  מתכחש 
חלק   – השאר  וכל  בלבד,  קטן  חלק  במקצת...  רק 
באשמתו של הקדוש-ברוך-הוא... וחלק נוסף בגלל 
ילדיו  לחינוך  בנוגע  ולכן  לו],  הפריעו  שאחרים 
יחסר  לא  אצלו,  חסר  שהיה  שמה  לתקן,  משתדל 

אצל ילדיו10.
ולכן, כשרוצים לדעת במה הוא אוחז – אי אפשר 
הרע,  יצר  לו  יש  שהרי  הפרטיים,  מחייו  זאת  לדעת 
ואולי אינו יכול לנצחו; אבל בנוגע לחינוך ילדיו – 

9. ראה קהלת רבה פרשה א, יג. פרשה ג, י. וראה גם ספר המאמרים תש"ג 
עמ' 191 בהערת כ"ק אדמו"ר שם.

10. ראה גם תורת מנחם חלק נא סוף עמ' 148 ואילך. וש"נ.

רק כאשר בני ישראל אמרו לקדוש-ברוך-הוא
"בנינו עורבים אותנו", כלומר, ראה את החינוך
שאנו מעניקים לילדינו, ותיווכח שאפשר להאמין

בנו וליתן לנו את התורה – קיבל הקדוש-ברוך-הוא 
את ה"ערבות".
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שום  חוסך  אינו  לשמו,  הראוי  "הורה"  רק  הוא  אם 
מאמץ וכסף כו', וגם היצר הרע אינו יכול להפריע 
לו, שהרי כל אדם יכול לשלוט על עצמו ולהימנע 
מדבר תאווה כדי שלא להזיק לילדיו, כטבע האדם 
מדבר  יותר  לילדיו  להזיק  שיכול  מדבר  שמתיירא 

מילדיהם,  שהתנתקו  אלו  (מלבד  לו  להזיק  שיכול 
הם  ולידיהם  עצמו  בפני  "עולם"  שהם  והחליטו 

"עולם" בפני עצמו).
שנתנסה  ניסיונות  לעשרה  בנוגע  שמצינו  וכפי 
ניסיון  הוא  גדול  הכי  שהניסיון  אבינו,  אברהם 
אז  היה  שיצחק  כיון  השאלה:  וידועה   – העקידה 
רש"י11),  בפירוש  שהובא  (כהחשבון  שנה  ל"ז  בן 
הרי עיקר הניסיון בזה הוא אצל יצחק יותר מאשר 
אצל  גדול  הכי  לניסיון  נחשב  ולמה  אברהם,  אצל 
שקשה  ההורים  שטבע  בזה12,  ומבואר  אברהם?! 
לעצמם,  להזיק  מאשר  יותר  לילדיהם  להזיק  להם 
ולכן, הניסיון של אברהם בנוגע ליצחק בנו, "בנך... 
יחידך אשר אהבת"13, גדול יותר מהניסיון של יצחק 

בנוגע לעצמו.
ולכן, כאשר בני ישראל אמרו לקדוש-ברוך-הוא 
"בנינו עורבים אותנו", על ידי זה שהנהגת הילדים 
תורה,  בתלמוד  בהיותם  רק  לא  כדבעי  תהיה 
בישיבה בבית הכנסת בבית הוריהם, אלא גם ברחוב 
תהיה הנהגתם באופן ש"כל רואיהם יכירום כי הם 
עצמם שההורים ניכר  בזה  הנה   – ה'"14  ברך  זרע 
משתוקקים להתנהג בעצמם באופן כזה (אם רק לא 

היו מפריעים להם).

11. תולדות כה, כ.
12. ראה שבט מוסר פרק יד.

13. וירא כב, ב.
14. ישעיה סא, ט.

ונתן  זו,  "ערבות"  הקדוש-ברוך-הוא  קיבל  ולכן 
לבני ישראל את התורה, באומרו: "והייתם לי סגולה 
מכל העמים"15 (אף-על-פי ש"לי כל הארץ", ו"אתם 

המעט מכל העמים"16).

ד
וזוהי ההוכחה והלימוד לימינו אלו:

צריך לדעת שקבלת התורה היא – על ידי החינוך 
שמעניקים לילדים. 

מוסדות  להחזקת  כסף  ליתן  שצריך  אמת  הן 
בכל  התורה  בלימוד  שיעור  לקבוע  וצריך  התורה, 
יום, אבל אף-על-פי-כן, בכך לא יוצאים ידי חובה; 
עיקר העיקרים הוא – שהילדים (הן ילד והן ילדה) 
ישראל  בני  שאצל  ה"ערבים"  שהם  באופן  יתחנכו 
באופן  התורה  תהיה  יום  היום  בחיי  ענייניהם  בכל 

של "תורת חיים" ו"תורת אמת".
אמיתיות.  שתי  ואין  אחת,  היא  ה"אמת"  והרי 

וכאשר עושים פשרה – אין זו אמת.
רפורמית,  שיטות:  שלוש  ביהדות  אין 
גופא  וביניהן  וריקונסטרוקטיבית,  קונסרבטיבית 
אחת,  יהדות  ורק  אך  יש  ואמצע...  שמאל  ימין  יש 
משנים  בתחילה  הנה  לשנות,  מתחילים  וכאשר 
שמשנים  ועד  יותר,  עוד  משנים  כך  ואחר  לחצאין, 
אפילו  שכן,  "ערטילאי"  במצב  ונשארים  לגמרי 
היפך  זה  הרי  בתורה,  אחד  דבר  לשנות  רוצים  אם 

שלימות התורה.
ישוב  אזי   – נכשל  שהוא  יודע  פלוני  כאשר 

15. יתרו יט, ה (ובפירוש רש"י).
16. ואתחנן ז, ז.

אין ביהדות שלוש שיטות: רפורמית,
קונסרבטיבית וריקונסטרוקטיבית, וביניהן גופא
יש ימין שמאל ואמצע... יש אך ורק יהדות אחת!
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יש  כאשר  אבל  ירוחם"17;  ועוזב  ו"מודה  בתשובה, 
אצלו "שיטה", שמקבל רק תרי"ב מצוות, ואינו מקבל 
כיון  לעולם,  בתשובה  ישוב  לא   – התרי"ג  המצווה 
הרי   – דבריו  לפי  ואדרבה:  עבירה,  זו  אין  שלשיטתו 

זוהי מצווה!
לאביו:  אומר  אזי   – כזו  הנהגה  רואה  הילד  וכאשר 
אני  ואילו  אחת,  מצווה  לדלת  מעבר  זרקת  אתה 
"פיקח" יותר ממך, ואזרוק שתים וארבע מצוות... ועד 

שיזרוק את כולם!

ה
רק כאשר אומרים לילדים שיש יהדות אחת, "תורת 

17. משלי כח, יג.

"וידבר  נאמר18  שעליה  וישראל,  משה  תורת  אמת", 
מה  גם  כולל  לאמר",  האלה  הדברים  כל  את  אלוקים 
שתלמיד ותיק עתיד לחדש19, ו"זאת התורה לא תהיה 
מוחלפת" – אזי לא יעלה על דעתו של הבן לשנות דבר 

מה, וגם הוא יתנהג על פי "תורת אמת".
ואז מקיים הקדוש-ברוך-הוא – "ה' אלוקים אמת"20

– את הבטחתו ליתן את כל הברכות בכל המצטרך.

(משיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ט. תורת מנחם חלק נו עמ' 
277 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

18. יתרו כ, א.
19. ראה ליקוטי שיחות חלק יט עמ' 252. וש"נ.

20. ירמיה י, י.

סיכום
את  הציעו  ישראל  בני  התורה.  קיום  על  מישראל "ערבים"  ביקש  התורה,  את  הקב"ה  כשנתן 
האבות ואת הנביאים, אך הקדוש-ברוך-הוא התרצה רק כאשר אמרו ישראל "בנינו עורבים 

אותנו".
הקב"ה קיבל את ההצעה משום שרק ערבות זו מוכיחה שישראל אכן נאמנים לתורה וחפצים 

לשומרה.
ביאור הדברים:

העובדה ש"אבותינו" נאמנים לדרך התורה אינה ראיה שגם הבנים יהיו נאמנים לדרך זו. הבן 
אמנם מכבד את דרך אבותיו, אך עשוי לבחור לעצמו בדרך אחרת...

הוכחה  זו  הרי  בנאמנות,  התורה  דרך  את  לשמור  ילדיו  את  מחנך  אדם  כאשר  זאת,  לעומת 
שדרך התורה היא הדרך הטובה ביותר, שכן, כל הורה מעוניין להעניק לילדיו את החינוך הכי 

טוב. אילו לא זו הייתה הדרך הטובה ביותר בעיניו לא היה מחנך אליה את ילדיו.
נאמנותם  התבררה  בכך  אותנו",  עורבים  "בנינו  ישראל  כשאמרו  דווקא  הקב"ה  נענה  לפיכך 

לתורה. 
מכך נלמדת הוראה:

קבלת התורה נעשית באמצעות חינוך הילדים. יש להעניק להם חינוך בדרך התורה ללא כל 
פשרות.

7

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור

26



לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש, פרשת יתרו
כד בשבט, מברכים החודש

השכם בבוקר - אמירת כל התהלים בציבור. אחר-
חסידות  מאמר  כשעה  במשך  בציבור  לומדים  כך 

שיהיה מובן לכולם, ואחר-כך - התפילה.
עשרת  את  קוראים  בקריאת-התורה1  שחרית: 
עומדים  הקריאה  בשעת  העליון2.  בטעם  הדברות 

הקהל, ופניהם אל ספר-התורה3.
הפטרה: "בשנת מות... זרע קודש מצבתה" (ישעיה 

ו)4.
המולד: יום ו' בבוקר, 6:19 ו-4 חלקים.

וד'  בחטף  (א'  ֲאָדר  ראש-חודש  החודש:  מברכים 
בקמץ) ביום השישי וביום השבת-קודש.

1. אדמוה"ז היה קורא בתורה את עשרת הדיברות דפרשה זו בנוסח-טעמים 
השונה מהנוסח דקרה"ת כל השנה, וגם מהנוסח דעשרת הדיברות דפרשת 
אדמו"ר  בן  הרב"ש  להרה"ק  זאת  לימד  הוא  בניו.  כל  גם  נהגו  וכן  ואתחנן, 
נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  אחי  הרז"א  להרה"ק  זאת  שלימד  הצמח-צדק, 

(לקוטי דיבורים ח"ב עמ' 459, וראה גם תולדות אדה"ז ח"ד עמ' 1070).
אינו  ח)  ס"ק  תכח  סי'  (מג"א  זו  לעלייה  המרא-דאתרא  את  לקרוא  המנהג 
 – הרבנים)  של  תוקפם  על  לערער  המנסים  יש  כן  אם  (אלא  חב"ד'  'מנהג 

'תורת מנחם - התוועדויות תשמ"ז ח"ב עמ' 490, עיי"ש.
2. לוח כולל-חב"ד, כדעה האחרונה בשו"ע אדמוה"ז סי' תצד סי"א. ובשו"ע 
תרגום  ואחד  מקרא  (שנים  לעצמו  קורא  היחיד  זו  לדעה  שגם  פסק,  שם 

וכדו') בטעם התחתון. (ומתרגם פסוק בפסוק, כבכל התורה).
אדמוה"ז  שבשו"ע  למרות  זאת  כולל-חב"ד.  לוח  עמ' 31.  ספר-המנהגים   .3
סי' תצד לא הובא המנהג, אם כי בלבוש שם הביאו; ושלל החשש (בתשובת 
שרק  שיאמרו  הצדוקים,  תרעומת  מפני  רסג)  סי'  בלאו  מהדורת  הרמב"ם, 
מצויים  שאינם  כיוון  א)  יב,  ברכות  (על-פי  בתורה  כתובות  הדברות  עשרת 
שכיוון  כתב  דוד)  הג"ר  בנו  בשם  ד,כב  (או"ח  אגרות-משה  ובשו"ת  בינינו. 
לדוד- והחיד"א (בס'  לטעות.  מקום  אין  וב'חזק'  הים  בשירת  גם  שעומדים 
וראה  זו.  בקריאה  עומדין  אין  ז"ל  האר"י  פי  שעל  כתב  ה),  אות  ז  סי'  אמת 
בעניין זה שערי-אפרים שער ז סעיף לז ובפתחי-שערים ושערי- רחמים שם. 

המועדים-בהלכה עמ' שכו. שו"ת יחווה-דעת ח"א סי' כט ועוד.
הרבי הפנה את פניו לס"ת (ובשנים שהיה יושב בקרה"ת - גם עמד ממקומו) 

כמה מילים לפני התחלת עשרת הדיברות.
4. ספר-המנהגים עמ' 33. לוח כולל-חב"ד.

אין אומרים 'אב הרחמים'5.
בבית-הכנסת   - ההתוועדות  התוועדות.  יום 

(ולהמשיכה אחר-כך גם בבית).

יום חמישי
כ"ט בשבט

מוסיפים  ראש-חודש  "בערב  ראש-חודש.  ערב 
בנתינת צדקה"6.

בתפילת מנחה אין אומרים תחנון.

יום שישי
ל' בשבט, א' דראש-חודש אדר

אבל  להכריז,  מפסיקין  (אין  ויבוא  יעלה   - ערבית 
 - שחרית  זאת).  להזכיר  כדי  השולחן  על  טופחים 
שיר-של-יום,  תתקבל.  קדיש  הלל.  חצי  ויבוא.  יעלה 
התורה  קריאת  יתום.  קדיש  נפשי,  ברכי  הושיענו, 
ספר-תורה.  הכנסת  לציון.  ובא  אשרי,  היום.  בפרשת 
וחליצתן.  דרבנו-תם,  תפילין  הנחת  התפילין.  חליצת 

מזמור כלשהו, חצי קדיש, תפילת מוסף.
אין מסתפרים בראש-חודש, אפילו אם חל בערב-
שבת; אבל נוטלין ציפורניים בערב שבת, גם בראש-

חודש7.

5. לוח כולל חב"ד.
6. 'תורת מנחם - התוועדויות' תשמ"ו ח"ג ס"ע 593.

לשון  ע"פ  רס-רסב,  לסי'  (א)  מילואים  אדה"ז,  משו"ע  הלכות  קיצור   .7
אדה"ז בסי' רס ס"א, עיי"ש. כל זה בקשר לצוואת ר"י החסיד אות מח, שלא 

להסתפר ולא ליטול ציפורניים בר"ח.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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הקב"ה ממתין 
ל"עד מתי" של הצדיקים

בנוגע לעבד עברי או אמה עבריה – פוסק הרמב"ם: 
האדון  חייב  עבריה  אמה  או  עברי  עבד  הקונה  כל 
להשוותן לו במאכל ובמשקה בכסות ומדור וכו', מכאן 

אמרו כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו.
דבריו  "מגיד  כתיב  ה':  בעבודת  העניין  וביאור 
עושה  שהוא  "מה  לישראל",  ומשפטיו  חוקיו  ליעקב 
שכל  מכיוון  ולכן,  לעשות".  לישראל  אומר  הוא 
"אמה  מזו:  (ויתירה  עברי"  "עבד  בבחינת  הוא  יהודי 
ישנו  הרי   – צדיקים")  כולם  "ועמך  שהרי  העבריה", 
לו  להשוותן  האדון  ש"חייב  בתורה  ברור  פסק-דין 
לתת  צריך  שהקב"ה  כלומר,  כו'",  ובמשקה  במאכל 
טובים,  הכי  העניינים  כל  מישראל  ואחד  אחד  לכל 
ושעורה",  "חיטה  כמו  המוכרחים, דברים  רק  לא 
הכי  דבר  שזהו  לנשימה,  אוויר  ועל-אחת-כמה-וכמה 
 – תענוג  ענייני  גם  אלא  ממש,  ורגע  רגע  בכל  מוכרח 

"להחיות בהם נפש כל חי"...
ועל-דרך זה בנוגע ללימוד התורה – שיש לתת לכל 
אחד ואחד מישראל (לא רק "חיטה ושעורה" שבתורה, 
שמן")  ("זית  ושמן  ("גפן")  יין  בחינת  גם  אם)  כי 
שבתורה, היינו רזין דתורה – בחינת יין שבתורה, עד 
לרזין דרזין שבתורה – בחינת שמן שבתורה בדוגמת 

השמן שצף על גבי כל המשקין, כולל – יין.
ולא עוד, אלא ש"כל הקונה עבד עברי כקונה אדון 
כולם  (ועמך  "צדיק   – חז"ל  שאמרו  כפי   – לעצמו" 

צדיקים") גוזר והקב"ה מקיים"!
את  לקיים  הקב"ה  צריך  בוודאי  שכן,  ומכיוון 
שאינם  ישראל  בני  של  ודרישתם  ובקשתם  תפילתם 
שצועקים  עד  הגלות,  מצב  את  יותר  לסבול  יכולים 
"עד מתי"... ולכן גוזרים הם: "אלוקים אל דמי לך אל 

תחרש ואל תשקוט א-ל"... ואז – הקב"ה מקיים!...
וכאמור, שאין זה באופן שצריכים לפעול שינוי חס-

ושלום ברצונו של הקב"ה, שהרי בוודאי רוצה הקב"ה 

ומצפה  שממתין  אלא  ומיד,  תכף  הגאולה  שתבוא 
לתפילתם של צדיקים שיצעקו "עד מתי", "אלוקים אל 
דמי לך גו'", ועל-ידי זה מגלים את רצונו של הקב"ה 

שיומשך ויבוא בפועל ממש, למטה מעשרה טפחים.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת יתרו ה'תשמ"ה; 'תורת-מנחם – 
התוועדויות' תשמ"ה, כרך ב, עמ' 1213 – בלתי מוגה)

גואל ראשון הוא גואל אחרון
בדרך  ראשי-התיבות  כמה-פעמים  המדובר  על-פי 
(הבעל-שם-טוב),  ישראל  משה,   – "מיד"  של  אפשר 
של  הראשון  הדור  אומרת:  זאת  משיחא,  מלכא  דוד 
מתן-תורה (דור משה) מתקשר עם הדור האחרון (של 
גילוי  על-ידי  משיחא),  מלכא  דוד  על-ידי  הגאולה 
ממלאי- נשיאינו  ורבותינו  הבעש"ט  של  החסידות 
מר",  "אתי  חוצה  מעינותיך  לכשיפוצו  והרי  מקומו, 

דא מלכא משיחא.
בהכרח  "מיד",  דתיבת  לתוכן  שבהתאם  לומר  ויש 
זמנים  ג'  עם  לא  קשורות  האותיות  ששלוש  לבאר 
ודוד  בדורו,  הבעש"ט  ישראל  בדורו,  (משה  שונים 
יחד  כולם  באים  הם  אלא  בדורו),  משיחא  מלכא 
בסמיכות ממש ("מיד") בכל דור ודור ובכל זמן וזמן. 
כמרומז גם בזה ש"מיד" הוא גם ראשי-תיבות "משה, 

יהושע, דורם", ששלושתם היו בדור אחד.
וכן יש לומר בנוגע לדורנו זה – שבאותו דור ישנו 
 ,( משיח  מ' (ראשי-תיבות  השלושה –  כל  של  הגילוי 
י' (ראשי-תיבות דב' שמותיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר) 
וד' (דורם); יחד עם משה שבדורנו (כ"ק מו"ח אדמו"ר 
גם  כולל  בשבט),  (עשירי  עשר  בחינת  נשיא-דורנו), 
על-ידו,  הבעש"ט)  (מעיינות  החסידת  דתורת  הגילוי 
ישנו גם הגילוי דבחינת אחד-עשר, "גואל ראשון הוא 

גואל אחרון", דוד מלכא משיחא.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת יתרו ה'תשנ"ב, ספר-השיחות 
ה'תשנ"ב, עמ' 341)

משיחוגאולה
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לעיין ב'סידורים'
שימוש ב"סידורים" כדי לדעת כיצד יש לנהוג • על סידור "קרבן 

מנחה" - הסידור הראשון וזה שנתגלה רק באחרית הימים • לאיזה 
נושאים השתמש הרבי ב"סידור רש"י" ו"סידור תפלה למשה" 
מהרמ"ק? • את מי הפנה הרבי ל"סידור הגאונים והמקובלים"?

• הסידור בו התפללו אנוסי ספרד • עובר לקבלת סידור התימני 
"תכלאל" בו השתמש הרבי לברר נוסח ברכת נישואין • רשימה 

ראשונה

לפני פעולה – לעיין בסידור
מורי-וחמי  כב'-קדושת  שאמר  מה  ידוע 
יש  מסויימת  פעולה  שעושים  שלפני  אדמו"ר 
בענינים  שקלא-וטריא  יש  שבהם  בספרים  (לא  להסתכל
אלו, אלא) היכן שנרשם מה שצריך לעשות בפועל 

בסידור וכו'.
('תורת מנחם' כרך נה עמ' 95 על-פי ספר השיחות – תש"ד 

עמ' 92)

חשיבות הסידור "קרבן מנחה" בעבר
בהתוועדות ט"ו תמוז תשמ"ב (תורת מנחם כרך ד' 

עמ' 1877) אמר הרבי:

סי־ היה  יהודי  בית  שבכל  נהוג  היה  פעם 
שבסידור  לפי  יעבור!),  ולא  (חוק  מנחה"  "קרבן  דור 
הלכות  גם  התפילות,  עניני  על  נוסף  ישנן,  זה 

השייכות לנשים בשפה המדוברת.
('ספר  תשמ"ח  ויגש  פרשת  בשבת  כך  על  וחזר 

השיחות' תשמ"ח כרך א' עמ' 191):

וידוע מנהג ישראל בכמה-וכמה מקומות שנו־
תנים מתנה לחתן – ש"ס ולכלה נותנים סידור עם 
השייכים  דינים  כמה  בו  שהובאו  עברי-טייטש, 

לנשי ישראל בשפה המדוברת.

העיקר בשפה מובנת לקוראים
הרבי  כותב  לפני-כן  עשורים  משני  למעלה 
במכתב כללי-פרטי בשפת האידיש לסניפי אגודת 

כך  השאר  בין  תשי"ז  אלול  בי"ז  חב"ד  ובנות  נשי 
('אגרות-קודש' כרך טו עמ' תכ – כאן ב'תרגום-חופשי'):

הע־ שבין  מזכירות,  שאינכן  למרות  תקוותי, 
המשפחה  בעניני  שיעורים  ישנן  הנלמדים  נינים 
היהודית (הן לנשים נשואות והן לכלות העומדות לפני חתונ־

תן) ודיני כשרות האכילה אותן [האחרונים] ניתן 
ללמוד גם עם בנות צעירות. כמדומני דינים אלה 
נלקטו ב"סדור קרבן מנחה" ובטח לאחת הנשים 
ישנו סידור כזה, ובאם לאו – ישגרו לכן סידור זה.

כנראה ש"נשתנו העתים", מאחר ובשנת תשמ"ב 
('התוועדויות תשמ"ב' שם עמ' 1878) ציין הרבי: 

אלא  מנחה"  "קרבן  סידור  על-ידי  דוקא  לאו 
על-ידי ספרים או חוברות הכתובות בשפה שהן 

מסוגלות להבין – בלשון-הקודש וכיוצא-בזה.
וחזר על דברים אלו בשבת פרשת ויגש תשמ"ח 

('התוועדויות תשמ"ח' כרך א' עמ' 172):

וכו',  ויודעות  לומדות  שהנשים  אלה  בימינו 
ספרי  להן  יתנו  טייטש"...  ל"עברי  זקוקות  ואינן 
"בלשון  הבית  להנהגת  השייכים  בענינים  הלכה 
מתורגם  או  בלשון-הקודש  קצרה"  ודרך  ברורה 
לשפת המדינה וכו', וכל המרבה הרי זה משובח.

וראינה'  'צאינה  הוא  מנחה'  ל'קרבן  תאום  ספר 
(נלב"ע  אשכנזי  יצחק  בר  יעקב  ר'  ידי  על  שחובר 
לנשי  קריאה  כספר  ושימש   ,(1629  - ה'שפ"ט  בשנת 

ובנות ישראל בשבתות ובימים-טובים. מיוסד על 
פירושי רש"י, רמב"ן, בעל הטורים ובעיקר – רבנו 
על  ובמיוחד  מגילות  חמש  תרגום  בו  נכלל  בחיי. 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

9

עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

כ"ד 
שבט

כ"ז 
שבט

כ"ח 
שבט

תרמ"ח

תרפ"חתש"י

תשל"ז

יום פטירת הרבנית מנוחה רחל
יום פטירתה של הרבנית מנוחה רחל סלונים, בתו של כ"ק 

אדמו"ר האמצעי, ומנוחתה כבוד בחברון.
לפני הסתלקותה ישב ליד מיטתה הרב אפרים מרבני חברון, 
ולקרוא  לצאת  ביקש  ספורות,  דקותיה  כי  הרגיש  כשהרב 
למנין אנשים שיהיו בבית בעת יציאת הנשמה, אבל הרבנית 
איתי  נמצאים  אבותי  והוסיפה:  לכך,  זמן  כבר  שאין  אמרה 
הקדושה  נשמתה  פרחה  ומיד  דבריה  את  סיימה  אך  כאן... 

ושבה אל יוצרה.
וספרדים,  אשכנזים  חברון,  יהודי  כל  השתתפו  בהלוויתה 
בלי יוצא מהכלל. כל ילדי העיר הלכו לפני המיטה כשנרות 

דולקים בידיהם ופזמוני תהילים בפיהם. 
(ימי חב"ד ע' 127)

קבוצת שלוחים נוספת 
לארץ הקודש

קבוצה  שלח  אדמו"ר  כ"ק 
לארץ  שלוחים  של  שניה 

הקודש, לצפת עיה"ק. 
(ראה בספרים: "סיפורה של שליחות" 
ו"השליחות לארץ הקודש")

התוועדות ראשונה 
של הרבי עם הקהל 

לאחר הסתלקות 
אדמו"ר הריי"צ

כ"ק אדמו"ר מתוועד עם 
הראשונה  בפעם  הקהל 
כ"ק  הסתלקות  לאחר 
מוהריי"צ;  אדמו"ר 
הייתה זו שבת-מברכים 

אדר - ש"פ יתרו.

הרבי הריי"צ מבקר בוורשא
מיד עם הגיע כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לריגה (תשרי תרפ"ח) פנו חסידי חב"ד 
בווארשא וביקשו מהרבי שיקבע את מושבו בפולין. פולין היתה באותם 
ימים המרכז היהודי הגדול ביותר. הרבי הודיע להם שבינתיים הוא יגיע 
רק לביקור קצר, "לגודל תשוקתי להתראות עם ידידינו אנ"ש התמימים 

ולבקר את ישיבת תומכי תמימים דליובאווימש אשר בעיר ווארשא". 
הרבי נסע לווארשא ביום כ"ח בשבט תרפ"ח ושהה בפולין ובליטא במשך 

שבועיים. 
(ראה באריכות בספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד ע' 3)
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הריל״ג הכריז (ברמקול) שכל המוסדות שרוצים 
לקבל את הסיוע מקרן חמ״ש עליהם ליצור קשר 
פארקווי,  איטערן   770 קרינסקי,  יהודה  הרב  עם 
או  העיר  רבני  באישור  להיות  צריך  והמוסד 

המזכירות.

יום שני, כד שבט
10:25 בשעה  שחרית  לתפילת  נכנס  הרבי 

(מאוחר מהרגיל).
השלוחים  תלמידים  קבוצת  עמדו  המעלית  ליד 
לשליחות  שנוסעים  אהלי-תורה  מישיבת 
"פארט  בירכם  הרבי  אוסטרלי.  לסידני,  לשנתיים 
געזונטערהייט, און זאל זיין בשעה טובה ומוצלחת, 

בשורות טובות".
תפילת שחרית הייתה כרגיל.

התחתון  לגן-עדן  חתן  נכנס  מנחה  תפילת  לפני 
את  שקיבל  לאחר  מהרבי.  הסידור  את  לקבל 
המשיך  ואחר-כך  צדקה  הרבי  לו  נתן  הסידור 
בחלוקה בפרוזדור ליד המעלית, בתחילה לילדים 
ואחר-כך גם לנשים. כשהגיע קרוב לקופת הצדקה 
המזכיר:  את  שאל  הרבי  אנשים.  כמה  שם  עמדו 
האם הם קיבלו? ונתן גם להם. אחר-כך שם מטבע 

בקופה ונכנס למעלית.
כן נתן לכמה ילדים שעמדו בדרכו עד שהגיעו 
לבימה (זה זמן רב שהרבי הפסיק לחלק מטבעות 
צדקה לילדים בבית המדרש למטה לפני תפילה).

תפילת מעריב הייתה כרגיל בשעה 18:15.
שעמדו  נוסעים  בירך  ערבית  תפילת  אחר 
לפני  לחדרו.  וניגש  התחתון  עדן  גן  ליד  למעלה 
פריידין  לוי״צ  ר׳  הצלם  אליו  ניגש  לחדר  שנכנס 
עוד  נוסע  והוא  היות  להיפרד  שבא  לרבי  ואמר 
מעט בחזרה לאה״ק, ושהוא מודה לרבי על כל מה 
ועל  וכו׳,  וסבלנותו  לבו  טוב  ועל  למענו,  שעושה 
זה שבזכות הרבי הוא זיכה אלפי אנשים נשים וטף 
בתמונה מהרבי וזה גורם להם עונג רב. הוא הוסיף 
ואמר לרבי שאנשים רבים הודו לו על כך שבעת 
שהרבי עומד לפני התיבה בשבת וקשה לשמוע את 
קולו של הרבי, ענה הוא (פריידין) "אמן" בקול רם, 
וכך זכו אנשים רבים להתפלל יחד עם הרבי במניין 

וכו'.
הרבי לא ענה לדברים ורק חייך אליו. ואז אמר 
של  הקשה  הכספי  המצב  על  לעורר  שרוצה  הנ״ל 

בשטורעם  ופועלים  שעוסקים  באה״ק  המוסדות 
אבל  מבקש,  שהרבי  וכפי  הרבי  רצון  כפי  גדול 
לא  רב  זמן  כבר  ואנשים  קשה  הכספי  המצב 
מקבלים משכורת ואי אפשר להמשיך ולחיות כך, 

וצריכים לעזור למוסדות האלה וכו׳.
זה  כבר,  ידוע  זה  "דבר  הרבי:  אמר  לדבריו 
המצב  הזמן  ובמשך  שנים,  הרבה  כבר  כך  מתנהל 

ישתפר".
וכו׳  קשה  שהמצב  שנית  דבריו  על  חזר  הנ״ל 

וכו׳, אולם הרבי לא ענה לו, ורק חייך.
לבסוף אמר הנ״ל: אני מאחל לרבי שיהיה בריא 
מ׳זאל  געזונטערהייט,  "פארט  הרבי:  ואמר  וכו׳, 

הערן בשורות טובות".

יום שלישי כ"ה שבט
לגן-עדן  חתן  נכנס  שוב  מנחה  תפילת  לפני 
אחר-כך  הרבי.  מאת  הסידור  את  וקיבל  התחתון 
נתן  הפעם  אבל  המעלית,  ליד  צדקה  הרבי  חילק 

רק לילדים, וכן לא שם בעצמו בקופה.

יום רביעי כ"ו שבט
לפני תפילת מנחה שוב קיבל חתן סידור מהרבי. 
וכן  ולנשים  לילדים  צדקה  הרבי  חילק  אחר-כך 

לאנשים, וכל מי שעמד שם קיבל. נכנס לתפילה.
בדרכו לתפילת מעריב, ליד ארון הקודש, הבחין 
מתחת  הרצפה  על  מונח  שהיה  בחומש  הרבי 
לאחד השולחנות. הרבי מיהר, התכופף והרים את 

החומש עוד לפני שהמזכיר הספיק להרים אותו.

יום חמישי כ"ז שבט
בחפירות  טובה,  בשעה  החלו,  בבוקר  היום 
בחצר 770, על כל שטח מקום הסוכה בין הספרייה 
הספרייה,  של  המשך  יהיה  כאמור  שם  ל־770 

שיחבר אותה לקומת הקרקע של 770.
וחזר   13:00 בשעה  לערך  לאוהל  נסע  הרבי 
בשעה 18:10. אחר כמה דקות נכנס לתפילת מנחה 
בחלוקת  הרבי  החל  מעריב  תפילת  אחר  ומעריב. 
נשים  אנשים  א׳,  דולר  של  שטר  לצדקה,  דולרים 
אמר  היום,  יארצייט  לו  שיש  שאמר  לאחד  וטף. 
נמשכה  החלוקה  הנשמה.  לעליית  שיהיה  הרבי: 
כשמעודד  הרבי  יצא  החלוקה  בסיום  דקות.  כ־15 

בידו את השירה.
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מגילת איכה – תיאור חורבן בית המקדש וכדומה.
נדפס בארבע מהדורות עוד בחיי המחבר (פראג 

ה'שנ – 1590) ובעוד כמאתיים מהדורות.

פרשת  להבנת   – וראינה'  ב'צאינה  השימוש 
"ודאי  ב:  ס"ק  רפה  סימן  בט"ז  נזכר   – השבוע 
אשכנז  בלשון  שיש  התורה  בפירוש  לקרות  ראוי 
בזמנינו כגון 'צאינה וראינה' וכיוצא בו כדי שיבין 

ענין הפרשה".
(ווארשא  מיכלזון  לרצ"י  הבית'  'פינות  בספר 
ראה  לחתונתו  מתנה  הרבי  שקיבל  [ספר  תרפ"ה) 

מביא  צה  סימן  סוף   [1274 גליון  'התקשרות' 
טעם"  "ברוך  בעל  הגאון  לימוד  על  רב'  'מעשה 
בפירוש זה והגהותיו עליו (ראה גם שו"ת תירוש ויצהר 

תירוש ויצהר סימן כז).

תורה  שמחת  יום  שיחת  ראה  הצאו"ר  [על 
"עברי  ללמוד  די   :(83 עמ'  חי"ג  (תו"מ  תשט"ו 
כיצד  לדעת  כדי  וראינה",  "צאינה  טייטש", 
כ'  שיחת  והשווה  לנהוג.  ישראל  בנות  צריכות 
מנ"א תשי"ד (תו"מ חי"ב עמ' 154): "דרך חיים" 
בילדותו  מהר"ש  ואדמו"ר  וראינה".  "צאינה  או 
בראשית  ש"פ  (שיחת  מדרשים  כו"כ  משם  למד 

תשי"ג – 'שיחות-קודש' תשי"ג עמ' 58)].

סידור קטן שנדפס בכפר חב"ד
בחורף  בארץ-הקודש  שביקר  חו"ל  בן  ליהודי 
יחד  הרבי  שיגר  תפילין  והניח  תשכ"ט  שנת  של 

עם זוג תפילין גם:
הקודש,  בארץ  כן  גם  נדפס  אשר  קטן  סידור 

בבית הדפוס של כפר חב"ד.
והרבי ביקש לעודדו להתמיד בכך (אגרות-קודש' 

כרך כו עמ' נה).

[עוד נשוב לסידור הבעש"ט, סידורי האריז"ל 
וסידורי חב"ד, ברשימה הבאה].

הסידור הראשון של רב עמרם גאון
הראשון  הסידור  הוא  גאון  עמרם  רב  "סידור 
הזדמנויות  במספר  הזכירו  והרבי  [שנדפס]", 

(השווה: 'תורת מנחם' כרך נח עמו' 90; כרך סא עמ' 86).

"חי  נוסחת  את  לברר  בבואו  השאר  בין 
העולמים" ('לקוטי שיחות' כרך יט עמ' 463; 'אגרות-קודש' 

כרך ה' עמ' קכב):

שאמר"  ב"ברוך  נדפס  גאון  עמרם  ר'  בסידור 
נפשות  וב"בורא  יו"ד,  בחד  חי   – ו"ישתבח" 

רבות" – בשני יודי"ן, ובכולם בפת"ח. 
ועוד.

סידור רבי סעדיה גאון שנתגלה 
באחרית הימים

(שבת  הרס"ג  סידור  אודות  התבטא  הרבי  וכך 
האזינו תשל"א 'תורת מנחם' כרך סב עמ' 26):

בא־ רק  ונתגלה  מצוי,  היה  לא  הרס"ג  סידור 
חרית הימים.

מסידור  בשיחותיו  הרבי  ציטט  פעמים  מספר 
חייבת  האם  הקֵהל,  בשנת  הקריאה  לגבי  כך  זה. 
יט  כרך  שיחות'  ('ליקוטי  דווקא  מלך  בפי  להיעשות 
עמ' 300 הערה 30), מביא הרבי את הנכתב באזהרות 

הרס"ג (שבסידורו) דיבור לא תשא: "רב מהיר יקרא 
ספר כו'". ומבאר הרבי עפ"י ה'מנחת חינוך' (מצוה 

תריב) – "הרי זה רק אם לא היה מלך".
רשעים  של  שמם  על  פרשיות  קריאת  בעניין 
הערה 49) עמ' 191  ח"י  כרך  שיחות'  ('לקוטי  הרבי  מביא 
רס"ג  בסידור  וכן  שלו  תפילות  בסדר  שהרמב"ם 
כתבו את שמה של פרשת קורח עם תוספת "ויקח 
היפך  – שמו  קביעות  בלבד,  "קרח"  ולא  קרח" 
בשמייהו"  מסקינן  דלא   – ירקב  רשעים  ד"שם 
(יומא לח, ב) בעוד הלשון והשם "ויקח קרח". ועל-

שהרמב"ם  בלק,  פרשת  לעניין  יש-לומר  דרך-זה 
והרס"ג שם כתבו "וירא בלק" ולא "בלק" (אבל ראה 

מה שמסתפק בזה).

"ומהן פרשה המתחלקת לשתים ונקראת בשתי 
נצבים'  'אתם  והיא  בכך,  צורך  יש  אם  שבתות 
הנחלקת ב'וילך משה'" – כך כתב הרס"ג בסידורו 

קריאת התורה.
מדברים אלו מוכח ('לקוטי שיחות' כרך יט עמד 298. 
אחת.  (פרשה)  סדרה  בעצם  שהן   (173 עמ'  כט  כרך 

והרבי מבאר זאת בהרחבה.
כרך  שיחות'  'לקוטי  לדוגמא:  (ראה  נוספים  במקומות 
לח עמ' 146-145) מביא הרבי מאזהרות דרס"ג איך 

נכללים  דרבנן  מצוות  וז'  מצוות  התרי"ג  שכל 
ונרמזים בתר"ך אותיות דעשרת הדברות.
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בית מדרשו של רש"י
 – הגדול"  ב"שבת  שהתרחש  הנס  בתיאור 
(3 הערה   7 עמ'  לז  כרך  שיחות'  ('לקוטי  הרבי  משתמש 
"סידור  וביניהם  רש"י  של  מדרשו  מבית  בספרים 

רש"י סימן שנב".

סידור תפלה למשה (להרמ"ק)
אדמו"ר  ביאר  ד'  פרק  התשובה  אגרת  בתניא 
הזקן מדוע נקראים המלאכים בשם אלקים, ומצטט 
שלושה פסוקים (עקב י, יז. תהלים קלו, ב. איוב א, ו). אביו 
התניא  על  בהערותיו   – יצחק  לוי  רבי   – הרבי  של 
מבאר ששלושת הפסוקים מכוונים כנגד ג' בחינות 

המלאכים: שרפים, חיות ואופנים.
בהערה מרתקת ('לקוטי שיחות' כרך יט עמ' 408 הערה 
"שרפים  לפרט  אביו  נדרש  מדוע  הרבי  מבאר   (5*

חיות ואופנים", בעוד שדרכו – בדרך כלל – לקצר. 
ההסבר: בזוהר (חלק מג, א) וברמב"ם (יסודי התורה 
במלאכים,  בחינות  עשר  שיש  נאמר  ז')  הלכה  ב'  פרק 

ולכן מוסיף "שרפים חיות ואופנים", שבג' בחינות 
ברכת  (להרמ"ק)  למשה  תפלה  בסידור  איתא  אלו 
מדריגות  שאר  כל  "נכללו   – א)  (סה,  אור  יוצר 
המלאכים שהם עשר" (הובא גם ב'לקוטי שיחות' כרך טל 

עמ' 136 הערה ט).

סידור הגאונים והמקובלים
בת  סידרה  הוא  והמקובלים"  הגאונים  "סידור 
עשרים ואחד כרכים על התפילה, פרי עטו וחיבורו 

של הרב המקובל רבי משה יאיר ויינשטוק (זצ"ל).
דובער  שלום  הרב  פירסם  תשל"ה  שבט  בחודש 
עמודים)  35 (בן  קודש  שבת  נרות  קונטרס  שי'  לוין 
הכולל ביאור תוכן מצות הדלקת נרות שבת קודש, 
מעלתה ואופני קיומה, ובתוכו בירור מקיף בענין 
הדלקתה ע"י בנות ישראל שלפני עונת הנישואין – 

לאור ההלכה והמנהג.
סידור  "וראה  נאמר:   10 הערה  סוף   20 בעמוד 
כמה  שליקט  ס"ב,  שני  שער  והמקובלים  הגאונים 

ענינים, טעמים וביאורים בהדלקת הנרות".
[ושוב הובאו הדברים ב"קיצור דיני ומנהגי נרות 
שבת קודש ויו"ט" (קה"ת תשנ"ב) בעריכת הרה"ת ר' 

ניסן דוד שי' דובאוו עמ' ה הערה 14).
דובער  שלום  הרב  מספר  זו?  הערה  צצה  מנין 

לוין ('עבודת הקודש', נ.י. תשנ"ה עמ' צ):
 – החדש  המבצע  את  ועודד  עורר  "כשהרבי 
ישראל  בנות  ע"י  קודש  שבת  נרות  הדלקת  של 
לרבי  שכתבו  רבנים  כמה  היו  חינוך  מגיל  מתחיל 
הבנות  כאשר  ההלכה  על-פי  חשש  לדעתם  שיש 
מדליקות בעצמן בברכה. הרבי השיב לרבנים אלו 
ובנוסף לכך, הודיע באמצעות ה"מזכירות" לחברי 
הכולל (שליד המזכירות) להשתדל לברר הלכה זו על 

בוריה, איך שאין בזה שום חששות בהלכה.
והרבי  עלי,  המלאכה  את  הטילו  הכולל  "חברי 
וישוגר  פרטי  באופן  לאור  יצא  שהקונטרס  הורה 
עריכת  כשסיימתי  לבנות.  חינוך  ומוסדות  לרבנים 
לי  העיר  והרבי  דוגמה.  לרבי  הכנסתי  הקונטרס, 

מספר הערות. הראשונה:
לראות גם בסידור שהוצא-לאור ע"י הרב ווינ־

שטוק שי' (ירות"ו)
"עיינתי בסידור, וציינתי לו כנ"ל".

הרבי הביא ראיה להסברו מהסידור 
התימני "תכלאל"

סידור  הוא  קדמונים  תכלאל  'ִּתְכַּלאל'  סידור 
התפילה של יהודי תימן, שנדפס בשנת תשכ"ד.

עמ'  כד  כרך  ('אגרות-קודש'  תשכ"ו  הפסח  חג  בערב 
קטו) כותב הרבי למר ישראל ישעיהו (ז"ל):

הסי־ בעד  לו  אודה  עוד-הפעם  זו  בהזדמנות 
כבר  לא  זה  לעזר  לי  הי'  ובמיוחד  "תכלאל",  דור 

בבירור מנהג בנוגע שבע ברכות.
נעזר  לשמו  נושא  הרבי  בירר  בו   – המכתב 
ב'תכלאל' – נדפס ב'לקוטי שיחות' כרך ט' עמ' 332
ובטעות צוין שם תשכ"ח, ולאמיתו של דבר מדובר 

ב"מכתב ימים שבין יוד ויט כסלו ה'תשכ"ה",
טובי'  מו"ה  כו'  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  ל"הוו"ח 
שביעית  מהדורה  למשיחי'  'נר  בספר  (צילומו  בלוי  שי'" 
ג'  בת  הוספה  באה  המכתב  בסיום  אשר  יז-יח)  עמ' 
סעיפים ("נתעכב המשלוח ובנתיים נתקבלו מכתביו שלאחרי 

הנ"ל. ובמענה לשאלות:..") והשלישי (האחרון):

אי-אפשר  נישואין  שבברכת  מקדם"  ב"גן-עדן 
א) ח,  כתובות  מפרש"י  כן  ללמוד  רוצה  (שכנראה  לפרשו 
למזרח כבראשית (ב, ח) – דאם-כן הוי-ליה-למימר: 
1) בגן בעדן. 2) בגן – צריכה להיות הבית פתוחה 
על-דבר  הראשונה  הודעה  לאחרי   (3 בשבא.  ולא 
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מופתי בארץ מצרים", שגם את ארץ מצרים (מלשון 
מיצרים וגבולים) מהפכים לטוב.

הקהל ניגן ניגון שמח והרבי החל מעודד בתנועות 
חזקות בראשו, ואחר כך החל מניף בידו. כן הורה 

לאחד הרבנים שישבו על הבימה שיאמר "לחיים".

שיחה ה
טובות  החלטות  לקבל  לעיל  האמור  על  בנוסף 
בהחלטות  להוסיף  יש  היארצייט,  ליום  בנוגע 
חלה,  נר,  הדלקת  הח״ן:  (ר״ת  המצוות  בג׳  טובות 
נרה) המיוחדות לנשים, וכל זה מתוך חיות ושמחה 
ותענוג בהתאם לשמה של בעלת ה״יארצייט״ ״חיה״ 
מוצאות  בה׳  גם  ונמשך  שיורד  בעצם  חיות  היינו   -
ריח  של  ענין   - ״מושקא״  הענינים  שאר  וכל  הפה 

בשמים לתענוג.
הצדקה  בנתינה  להוסיף  הרבי  עורר  כן  כמו 
השמות  שני  של  גימטרייה   - (ע״ת)  ת״ע  במספר 
כל  נעשים  גם  "ועל-דרך-זה  היארצייט,  בעלת  של 
העיקרית  לעת  שזוכים  עד  לטובה  עיתים  הכ״ח 
להיות  יכולה  והנתינה  והשלימה,  האמיתית  גאולה 

במטבעות של נחושת כסף או זהב".
מקום,  בכל  חדשים  מוסדות  להקים  יש  וכמו-כן 
שאף-על-פי  ישראל,  לבנות  חינוך  מוסדות  כולל 
שבמשך דורות רבים לא היו מוסדות חינוך לבנות, 
מכל-מקום לאחר מכן התחדש על-ידי נשיא דורנו 
חינוך  מוסדות  הקמת  נשיאותו)  שנות  (באמצע 
לבנות שלומדים שם עניינים של מעשה בפועל וגם 
חיות  להוסיף  כדי  וכו׳  וטריא  שקלא  של  עניינים 

במעשה המצוות.
ומיד  מהכוס  'לחיים'  הרבי  אמר  השיחה  בסיום 

החל בשיחה ו.

שיחה ו
את  שהכניסו  לאלה  הרבי  הורה  זו  בשיחה 
ויכריזו  למעלה  מלמטה  שיעלו  המשקה  בקבוקי 
וכו'. המזכיר הריל״ג העמיד כ־20 בקבוקים, והרבי 
מוזג מכל בקבוק לתוך כוסו ומכוסו חזרה לבקבוק. 
בעוז  מנגן  הרבי  החל  וההכרזות,  החלוקה  בסיום 
ניגון ההקפות לאביו ז״ל. לאחריו שתה את כל הכוס 
עם ה'משקה' והחל מניף בידו חזק להגברת השירה 
ש״יבנה  שינגן  לחזן  הורה  נמרצות.  ובתנועות 
ביהמ״ק" והרבי החל שוב מניף בידו בחזקה. בסיום 

השירה עורר אודות ברכה אחרונה.
יוסף  אהרון  לרב  הרבי  פנה  ההתוועדות  בסוף 
עת  כל  ועמד  בליובאוויטש,  (שלמד  בלניצקי 
לו  ונתן  "לחיים",  שיאמר  הרבי),  ליד  ההתוועדות 

חתיכת עוגה מהמזונות שלידו.
את  העמידו  מנחה.  לתפילת  ניגש  מכן  לאחר 

הסטענדר בצד הבימה סמוך לקיר.
הרבי החל לומר "אשרי". לפני קריאת התורה היו 
כמה שעמדו מול ארון הקודש והסתירו. הרבי חיכה 
לומר  החל  הקודש  ארון  את  וכשראה  שיזוזו  עד 
"ויהי בנסוע". הר׳ דוד נחשון (שארגן בשנה שעברה 
מסר  ע״ה)  הרבנית  לע״נ  שנכתב  התורה  ספר  את 

לרבי את ספר התורה.
ולקח  לעברו  מעט  הרבי  התקדם  שמסר,  לפני 
הקריאה.  בימת  על  והניחו  התורה,  ספר  את  ממנו 

תפילת מנחה ג״כ הי׳ במנגינת שבת.
בסיום התפילה יצא הרבי כשמעודר את השירה.

ב"זַאל"  היה  ש״ק  מוצאי  של  מעריב  תפילת 
חזק  בידו  עודד  כשנכנס  וכן  הרבי  כשיצא  למעלה. 

לעבר הילדים שארף.

יום ראשון כ"ג שבט
בבוקר   11:00 בשעה  החלה  הדולרים  חלוקת 

והסתיימה ב-16:00 אחר הצהריים.
בשעה  וחזר   17:45 בשעה  לאוהל  נסע  הרבי 
החל  ולאחר-מכן  וערבית  מנחה  התפללו   .20:35
יום  עם  בקשר  קצרה  שיחה  לומר  במפתיע  הרבי 
חמ״ש  קרן  להנהלת  שהפונים  אמר  בה  היארצייט 
השתתפות  יקבלו  נ״ע)  הצדקנית  הרבנית  שם  (על 

וסיוע בהוצאות של המוסדות.
רמקול,  להביא  המזכיר  ניסה  השיחה  באמצע 

אולם הרבי סימן לו בידו שלא צריך.
לחלוקת  מהבימה  הרבי  ירד  השיחה  לאחר 
בחלוקה  שהחל  ולפני  לצדקה  (דולר)  השטרות 
הראויים  למוסדות  היא  הדברים  "כוונת  אמר: 
להיקרא מוסד", ומיד החל בחלוקה ונתן לכל אחד 
ואחת שטר של דולר אחד לצדקה. באמצע חלוקת 
שיכריזו  שי׳  הריל״ג  למזכיר  הרבי  הורה  הדולרים 
ואת  חמ״ש,  קרן  של  מהמנהלים  אחד  של  שמו  את 
המוסדות,  מנהלי  לפנות  יכולים  שאליה  הכתובת 
והוסיף הרבי שיכריזו גם שכל מוסד צריך שיהיה לו 

אישור מרבני העיר או מהמזכירות.
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ופניו הק׳ היו לכיוון בימת הקריאה. כך נשאר על 
עד  הקורא,  בעל  על  מביט  פעם  כשמידי  עומדו 

אמירת הברכה.
אחרי 'שביעי' אמר הרבי את החצי קדיש, ואחר-

כך עלה למפטיר. אחרי קריאת התורה נשאר הרבי 
על מקומו בבימת הקריאה עד אחרי אמירת אשרי 
ואחר-כך (שלא כרגיל) לקח את ספר התורה מידי 
זה שהגביה את הספר, והלך עם הספר עד לארון 
הקודש ושם מסרו למזכיר, שיכניסֹו בחזרה לארון 
וניגש לתפילת מוסף. הרבי שר ב'כתר' את הקטע 
הסתיימה  התפילה  אבינו".  הוא  אלוקינו,  "הוא 

בשעה 12:10.

התוועדות
 .13:30 בשעה  לערך  להתוועדות  נכנס  הרבי 
שהרבי  עד  גאולה"  די  זיין  שוין  "זָאל  שר  הקהל 
מזמור'  'שיר  הקהל  שר  הקידוש  אחר  התיישב. 

כרגיל ואחריו החל הרבי באמירת השיחה.

שיחה א
להוראה  (בהתאם  הרבי  התעכב  זו  בשיחה 
שצריכים לחיות עם הזמן) על כך שעשרת הדברות 
דווקא,  פשוטים  דברים  הם  תורה  במתן  שנאמרו 
כפי  שהתורה  הוא  תורה  מתן  של  שהחידוש  כיוון 
שהיא מאוחדת עם הקב״ה עצמו (תכלית העילוי), 

נמשכת וחודרת עד לדברים גשמיים למטה.
השבוע  מפרשת  ללמוד  שעלינו  ההוראה  וזוהי 
עם  שלנו  הגשמיים  בחיים  "לחיות"  שצריך   -
ומהותו  עצמותו  עם  מאוחדת  שהיא  כפי  התורה 
(במשך  תורה  לומד  שיהודי  פעם  שבכל  כיון  ית׳, 
כל הדורות) הרי זה בבחינת "תען לשוני אמרתך", 

שדבר ה' מדבר מתוך גרונו.
בסיום השיחה הקהל שר שוב "זאל שוין זיין די 

גאולה", והרבי עודד מעט בתנועות בראשו הק׳.

שיחה ב
הנשים  את  שהקדימו  מצינו  תורה  למתן  בנוגע 
יעקב  לבית  תאמר  "כה  וכמ״ש  האנשים,  לפני 
יעקב״  של״בית  חז״ל  ודרשו  ישראל״  לבני  ותגיד 

- אלו הנשים, ותגיד לבני ישראל - אלו האנשים.
תורה  כן  גם  הוא  בתורה  שסדר  הידוע  פי  ועל 
הוראה  זה  מסדר  ללמוד  צריך  אזי  (והוראה), 

יום  בכל  (שהרי  יום  בכל  יהודי  של  ה׳  בעבודת 
ניתנת התורה מחדש) שצריך להקדים את העבודה 
עם  העבודה  את  כך  ואחר  שבו,  "נשים"  בבחינת 
בחינת ה״אנשים״ שבו - כמבואר בדרושי חסידות 

ובכמה מקומות את פרטי העניינים שבזה.
בסיום השיחה שר הקהל "הוא אלוקינו".

שיחה ג
האורחים  את  הרבי  כיבד  השלישית  בשיחה 
שלא  הראוי  מן  שהיה  והוסיף,  "לחיים"  שיאמרו 
יצטרכו להזכיר זאת בכל פעם, אלא מראש ידאגו 
לכך שכל האורחים יאמרו "לחיים" בסדר מסודר, 
ובפרט שכבר נמצאים אחרי השלימות של ארבעים 
לראות  ועינים  לדעת  לב  לכם  ה׳  "נתן  שאז  שנה, 

ואזנים לשמוע".
בהמשך קישר הרבי את הנ״ל (החידוש דארבעים 
שנה) לפרשת השבוע ולפרשת השבוע הבא (תוך 
עברי"  "עבד  של  העניין  את  ביאר  הדברים  כדי 
בעבודתו של כל יהודי), ואחר כך דיבר על הכינוס 
"כינוס   - השבת  שמתקיים  ישראל  ובנות  בני  של 
עם  יחד  לעולם",  והנאה  להם  הנאה  צדיקים  של 
החלטות טובות, ובפרט שבקשר לזה הדפיסו ספר 
מיוחד וכידוע פתגם הצמח צדק שדבר של דפוס 

הוא עניין לדורות.
בתוך הדברים הנ״ל הזכיר הרבי מעלה מיוחדת 
שקיימת בנשי ובנות ישראל, שמצד טבעם פועלים 

על הזולת מתוך חיבה מיוחדת ובדרכי נועם.
בסיום שיחה זו ניגנו "ויתן בפי שיר חדש" וגו.

שיחה ד
של  הסיום  את  באריכות  הרבי  ביאר  זו  בשיחה 
ספר ׳נשים׳ שמסיימים היום על פי החלוקה של ג׳ 
שהמילים   – הייתה  הדברים  ונקודת  ליום,  פרקים 
האחרונות של ספר נשים, "לא תחטא", אינן מהוות 
אף  שכן,  טוב",  בדבר  ש״מסיימים  לכלל  סתירה 
שהמילה האחרונה "תחטא" איננה דבר רצוי וטוב, 
תחטא",  "לא  רצוי  עניין  הוא  העניין  מקום  מכל 
ואדרבה; לא רק שאין חטא כלל, אלא שגם כשיש 
מקום למציאות של חטא הוא פועל ש״לא תחטא" 
— עבודת ה'אתהפכא', ועל דרך ש״זדונות נעשים 

לו כזכיות".
וזהו נרמז גם בראשי תיבות של הרמב״ם "רבות 

21

בתורה  כמה-פעמים  הובא   – בעדן  הגן  מקום 
מקדם  צויין  לא  אחת  פעם  ואף  גן-עדן  ובחז"ל 

(דמאי קא-משמע לן?).

וכאן הוסיף הרבי בכתב-יד-קודשו את הקטע 
הבא: 

ראיתי עתה בתכלאל (סידור) התימני שגירס־
שבה־ מוכיח  שגם-זה  בגן-עדן" –  תם "מקדם 
המקום  על  ולא  הזמן  על  קאי  "מקדם"  ברכה 

כבקרא.
יושב- כסגן  תקופה  שימש  (ז"ל)  ישעיהו  מר 
יחד  ב'יחידות'  הרבי  אצל  ביקר  ה"כנסת"  ראש 
הכהן  מנחם  הרב   – טובים  לחיים  יבדל   – עם 
במרחשון  (ט"ז  יג  גליון  'התקשרות'  [ראה  הי"ו, 
אותה  במהלך  וכנראה   [17-16 עמ'  תשנ"ה) 

העניק  תשכ"ה)  מרחשון  או  תשרי  (בחודש  'יחידות' 
לאחר-מכן  כחודש  וכבר  ה'תכלאל',  את  לרבי 

נעזר בו הרבי, כאמור.
בעיית  אודות  לרבי  ישעיהו  מר  כתב  לימים 
שחרור יהודי תימן והרבי השיב לו באיגרת (ימי 
הסליחות תשל"ו. 'אגרות-קודש' כרך לא עמ' שלא) באותו 

נושא.
אך המשיך:

אשר  חזקה  תקותי  להאמור,  בהמשך 
יהודי  תורת  לפדיון  בנוגע  גם  פעיל  כ[בודו] 
הכתבים  של  להוצאה-לאור  כוונתי  תימן, 
גם  לרבות  אור,  ראו  לא  שעדי[י]ן  זה  בשטח 
הוצאה מחדש של אלה שכבר נדפסו ואזלו מן 
השוק, ונעשו, בסגנון הרגיל, "יקר המציאות", 

יקר תרתי משמע.
ובפרט אשר כרשום בזכרוני בנתנו לי תשו־

רה התכלאל, כמדומה לי שאמר לי שהי[ה] לו 
חלק בההו[צאה] ל[אור].

הסידור המיותד שנדפס ברעדלהיים 
בשנת תרכ"ח

תשד"מ  כסלו  י"ט-כ"ף  התוועדות  במהלך 
הציע הרבי שיוסיפו (בתחילת התפילה אמירת "הריני 
ו)בסיום  כמוך"  לרעך  ואהבת  של  עשה  מצות  עלי  מקבל 

"אך  יד)  קמ,  (מתהלים  הפסוק  אמירת  התפילה 
צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך".

ואז הוסיף וציין ('לקוטי שיחות' כרך כה עמ' 375): 
ישראל"  עבודת  "סדר  בסידור  גם  מופיע  שכן 
יוסף  ארי'  בן  יצחק  ע"י  כו'  ומסודר  ["מחובר 

דוד" (לשון השער) – רעדלהיים, תרכ"ח. וכן הוא 
נוסף  חכמה  בו  שיש  זה]  מסוג  סידורים  בעוד 
למלאכה רבה, וידוע שסידור זה נתקבל כפוסק 
שאחזו  ושלמים  יראים  היהודים  בחוגי  אחרון 
בשיטת "תורה ודרך ארץ" והם קיבלו סידור זה.

זה  בסידור  צדיקים"  ש"אך  שמפני  [אפשר 
לאחרי  עמודים  כמה  נכתב  ישראל)  עבודת  (סדר 

התפלה (ובינתיים – הפסק כמה-וכמה ענינים) – נשמט 
מסידורים לאחרי-זה המיוסדים על סידור זה].

המדפיסים  לאור  הוציאו  תשל"א  בשנת 
דרך  סידור  שולזינגר  האחים  המפורסמים 
החיים עבודת ישראל ב' כרכים, וכאשר שיגרום 
'אגרות-  – תשל"ב  טבת  (כ"ה  איגרת  להם  כתב  לרבי 

קודש' כרך זך עמ' שח) הפותחת כך:

בצרכי-צי־ עוסקים  הנכבדים  האחים  כבוד 
בור

משכילים על דבר טוב ומזכי הרבים...
שלום וברכה!

דרך  סידור  קבלת  מאשר  הנני  רבה  בתודה 
ותודתי  כרכים.  ב'  ישראל,  עבודת  החיים 
לי  לשלוח  לבבם  שימת  בעד  ראשית  כפולה, 
שלמרות  התקוה  לי  נותן  שזה  ושנית  האמור, 

ההפסק יחזירו עטרה ליושנה.. .
תלמוד  מהדורת  להדפיס  מהם  תבע  [הרבי 
שם  פירט  אותן  הוספות  עם  מהודרת  ירושלמי 

בהרחבה].
לאחר-מכן המשיך הרבי (ב'נ.ב.'):

הידוע  פתגם  פי  ועל  עתיק  ישראל  כמנהג 
שגם  ובעיקר  ממחבר,  מבקר  להיות  שנקל 
אשר  הפלא  להביע  הנני  לרבים,  נוגע  זה 
ישראל  עבודת  דהסידור  בההוצאה-לאור 
במצוות,  לפניו  התנאה  חיצוני,  הידור  נמצא 
אבל חסרה שימת לב המתאימה בנוגע לכמה 
פרטים בתוכן.. ולדוגמא לא מצאתי שימת לב 

על-כל-פנים לציין הנוסח של הסידור.
צורך  הי[ה]  לא  המחבר  של  ובמדינתו  בשעתו  (שכנראה 
בזה, מפני שהי' מנהג אחיד בנוגע להנוסח וכו', מה-שאין-כן 

כשמוציאים-לאור עתה).

לר"י  החיים"  ד"דרך  ההוספה  מכונה  כן... 
ליקוט  אלא  אינו  והוא  "פירוש"  בשם  מליסא 
דינים ואין לו כל שייכות לסידור זה דוקא, וב־

כלל לסידור תפלה בכלל"...
"יש עוד להוסיף על דרך זה", אך הרבי נמנע 
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תלמוד- שידפיסו  ביקש  במיוחד  כי  עוד  להעיר 
ירושלמי.

בסידור  משתמש  הרבי  את  אנו  מוצאים  ושוב 
כרך  שיחות'  ('לקוטי  תש"ו  משנת  באיגרת-קודש  זה: 
כט עמ' 412 ולפני כן ב'אגרת-קודש' כרך ב' עמ' קכו) נדרש 

הרבי לניקוד תיבת 
לרצות"  ("רך  לרצות 
והאוחז  עננו  בבקשת 

השאר  ובין  ביד) 
כותב:

 כן בסידור עבו־
דת ישראל, שהוגה 
על-פי כמה כתבי-
כתב  וסידורים,  יד 
בסידור  הוא  שכן 
היותר  כתב-יד 
ישן שמצא (על קלף 
אלפים]  [ה'  ה"א  משנת 

ס"ו [סמך וא"ו]).

כך  כדי  עד 
של  חשיבותו 
שלגבי  זה,  סידור 
"ותגלה  אמירת 
מלכותו"  ותראה 
הרבי  העיר 
מנהגים'  ב'לקוטי 
השלם  שבמחזור 

חב"ד (עמ' 440): 
(בוא"ו) ותגלה 
כסידור  ודלא 
דת-ישראל  עבו
סופרים  מסכת  פי  (על 
"תגלה"  הי"ב)  פי"ד 
מ"ש  [וראה 
רבינו  ב"סידור 
ציונים  עם  הזקן 

והערות" קה"ת תשס"ד עמ' קסט הערה 382].

תוכנית להוצאה לאור סידור לפי 
תורת הבעש"ט

בז' מרחשון תשכ"ב ('לקוטי-שיחות' כרך כב עמ' כה-ו)
מגיב הרבי

התפלה  תוכן  להוציא-לאור  הרעיון  אודות   
דעתי  ושואל  וכו',  הבעל-שם-טוב  סידור  בצורת 

בזה.
הרבי מנתח את האפשרויות ומסביר:

ובהנ"ל שני ענינים נפרדים, סידור, זאת אומרת 
ותוכן  תפלה,  נוסח 
גם  שאפשר  תפלה, 
בשני  לפרשה  זה 
המ־ פירוש  אופנים: 
[בדר־ על-דרך  לות 

כו של] הבעש"ט, או 
התפלה  ענין  כללות 

ומהותה.
סי־ בנוגע  והנה 
ידוע  הבעש"ט,  דור 
בסידור  שהתפלל 
ישנו  והרי  האריז"ל 
סידור  עתה  גם 
ועיין  הבעש"ט, 
שער סידור האריז"ל 

להר"ש מרשקוב.
המלות  פירוש 
החסידות  על-דרך 
מפוז־ דהבעש"ט 
תלמידי  בספרי  רים 
שרק  ואף  הבעש"ט, 
הוז־ במקצתם 
שהם  בפירוש  כר 
כנראה  מהבעש"ט, 
שרובם מיוסדים על-
תורת  על  כל-פנים 
והמקצת  הבעש"ט, 

מעיד על הרוב.
תפלה  ענין  ותוכן 
ע"פ תורת הבעש"ט, 
וכמה  מכמה  לוקט 
 – נדפס  וגם  ספרים 
מנחם  שמעון  להרב  התורה  על  הבעש"ט  בספר 

מענדל שו"ב, בפרשת נח.
כמו באותן שנים חתם הרבי את מכתבו:

החובה  עלי  פרטית,  בהשגחה  שהכול  ומאחר 
בלימוד  עתים  לקבוע  ההכרח  על  לעורר  (והזכות) 
פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסי־

דות קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת...

עמוד השער של סידור 'סדר עבודת ישראל'
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יום היארצייט-
הילולא של הרבנית 

הצדקנית 
אירועי היום ב-770 • נתינת צדקה במספר הגימטרייה של שמה 
- 470 • קבלת השתתפות וסיוע למוסדות מקרן חמ"ש • הצלם 
שביקש ברכה לשיפור המצב הכספי של מוסדות חב"ד, והתחלת 

העבודות להרחבת 770 • מתוך 'בית חיינו'

יום שישי, כ"א שבט
מערי  שלוחים  ובעיקר  אורחים  הגיעו  היום 
השדה וכן הרבה מנשי ובנות חב״ד לקראת שבת.
הרבי נסע לאוהל בשעה 12:40. בשעה 16:35
חזר הרבי מהאוהל ונכנס לתפילת מנחה לאחר 

הדלקת נרות ל'זאל' למעלה.
שבט  כ״ב  קונטרס  יצא  קודש  שבת  לקראת 
בחודש  ד״ה  מוגה  מאמר  א)  בתוכו  שכולל 
משניות  על  מהרבי  'הדרן'  ב)  וגו'.  השלישי 

הנלמדים ב'יארצייט'.
לתפוס  אנשים  החלו  הצהריים  בשעות  עוד 
שבת,  לתפילות  קודש  לארון  מסביב  מקומות 
ביום  הרבי  תפילת  את  ולראות  לשמוע  כדי 

ה'יארצייט'.

ליל שבת קודש אור לכ"ב שבט
כשמלווה  לתפילה  הרבי  נכנס   18:00 בשעה 
בשירה, וניגש ישר לעמוד התפילה והחל לומר 
"לכו נרננה". הרבי סיים כל קטע בקול ובמנגינה 
שבתוך  הקדישים  את  ואפילו  לשבת,  מיוחדת 
מהקדיש  חוץ  שבת  של  במנגינה  אמר  התפילה 
דרבנן שאחר אמירת המשניות שאותו אמר כמו 

ביום חול.
שמר  מסביב  שעמד  הקהל  התפילות  בשעת 
יכלו  מסביב  שהעומדים  כך  מוחלט,  שקט  על 

לשמוע ברור את התפילה. 
את  שבת'  ב'גוט  הרבי  בירך  התפילה  בסיום 
את  בידו  כשמעודד  ויצא  מסביבו  העומדים 

השירה.

יום שבת קודש, כ"ב שבט
הצדקנית  הרבנית  של  היארצייט-הילולא  יום 

מרת חיה מושקא נ"ע
בשעה  לערך  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
והרבי  המקדש'  בית  'שיבנה  שר  הקהל   .10:00
הקדיש  באמירת  והחל  לסטענדר  מיד  ניגש 
הקטעים.  את  והתחיל  סיים  'הודו'.  שלפני 
קליין  בנימין  ר׳  המזכיר  הוציא  התורה  בקריאת 
מארון הקודש את הס״ת שלע"נ הרבנית ומסרו 
ישראל"  "שמע  הפסוקים  את  אמר  הרבי  לרבי. 
העמידו  (השבת  הקריאה  בימת  על  והניחו  וכו׳ 
לעמוד  וחזר  הקודש)  לארון  קרוב  הבימה  את 

התפילה.
הרבי  הסתובב  הדברות'  'עשרת  קריאת  לפני 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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פרשת יתרו
וישמע יתרו כהן מדין חתן משה (יח,א)

הפרשה פותחת בשבחו של יתרו, ומובן מדוע היא 
שבח,  איזה  אבל  משה".  "חותן  היותו  את  מציינת 
לכאורה, יש בכך שהיה "כהן מדיין", כוהן לעבודה-

זרה?
נרמז  כאחד  הללו  התארים  שני  בשילוב  דווקא 
יתרון האור מן החושך כיתרון החכמה מן הסכלות, 
אשר היה הכנה מתאימה למתן-תורה, שבו היה גילוי 

אלוקות בבחינת "ישת חושך סתרו":
"כהן מדיין", הקליפה שהיא תכלית הישות וממנה 
העילוי  לתכלית  מתהפכת  והמריבה,  המדון  נובעים 
עד לבחינת "חותן משה". וכן, לאידך גיסא, יתרו פעל 
היה  יכול  לה  שהודות  דרגה")  ("חות  ירידה  במשה 
הקב"ה  בין  ממוצע  לשמש  רוממותו,  למרות  משה, 
מקבל  ולהיות   – לתורה  ישראל  ובין  ישראל  לעם 

התורה.

(מאמר ד"ה "וישמע ויתרו" תשמ"ה. תורת מנחם התוועדויות 
תשמ"ה כרך ב, עמ' 1185)

עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים 
(יח,יא)

אלוקים – רמז למידת הדין והצמצום.
"כל האלוקים" – רמז לריבוי ההעלמות וההסתרים 

של שם אלוקים.
אלו,  בחינות  מכל  גדול  הוי'  שם   – הוי'"  "גדול 

ומושל בכולם. 
בהתגלות בחינת שם הוי' מתבטל ההעלם וההסתר 
של שם אלוקים. ככתוב (ישעיהו מ) "ונגלה כבוד הוי' 
(ועל-ידי זה) וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי' דיבר", 
היינו שעל-ידי גילוי שם הוי' יתבטלו כל ההעלמות, 
עד שגם הבשר הגשמי ואפילו אומות-העולם – יראו 

אלוקות.
מכל  הוי'  גדול  כי  ידעתי  "עתה  יתרו  שאמר  זהו 
יציאת  של  הניסים  על  ששמע  לאחר  האלוקים". 
מצרים הגיע להכרה זו; כי על-ידי האותות והמופתים 

שביציאת מצרים נתגלה לו ששם הוי' מושל ושולט 
על ההעלמות וההסתרים שמקורם בשם אלוקים.

(סידור עם דא"ח, דף רעא עמ' ג) 

ויהי אלוקים עימך (יח,יט)
שם  נזכר  תחזה")  ("ואתה  הזאת  הפרשה  בכל 
אלוקים בלבד, כי הפרשה מדברת על מינוי דיינים, 
לשם  שייכים  והם  פסקי-דין,  לפסוק  שתפקידם 

אלוקים המורה על מידת הדין.

(תורת לוי-יצחק, עמ' קפז)

ואתה תחזה (יח,כא)
על-דרך הרמז יש לומר:

תראה"  "ואתה  (ולא  תחזה"  "ואתה  יתרו  דברי 
ה'"  מפעלות  חזו  "לכו  לנאמר  רומזים  בו)  וכיוצא 
ריבוא  שבעה  היו  ישראל  דייני  שהרי  מו).  (תהילים 
ושמונת אלפים ושש-מאות (סנהדרין יח), וזהו "חזו" 

– ראשי תיבות: ז' רבוא, ח' אלפים, ו' מאות.

(תורת לוי-יצחק)

אלה הדברים אשר תדבר אל בני-ישראל 
(יט,ו)

אלה הדברים: לא פחות ולא יותר (רש"י)
אפשרות  הדעת  על  להעלות  בכלל  אפשר  כיצד 
ה',  דבר  על  דבר-מה  יוסיף  או  ישמיט  רבנו  שמשה 

עד שיש צורך לצוותו "לא פחות ולא יותר"?
רכה,  בלשון  הנשים  אל  לדבר  נצטווה  משה  אלא 
ואל הגברים – "דברים הקשים כגידים" (רש"י פסוק 
ג). לכן אפשר היה לחשוב שכאשר דיבר אל הנשים 
ראה לעצמו רשות להשמיט מעט, כדי שיהיו הדברים 
אל  כשידבר  גיסא,  ולאידך  עליהן;  ויתקבלו  "רכים" 
כדי  ה',  דברי  על  דבר-מה  שהוסיף  אפשר  הגברים, 
ולא  פחות  "לא  נאמר  לכן  חומרתם.  את  להדגיש 

יותר"; לא פחות – לנשים ולא יותר – לגברים.

(לקוטי שיחות כרך לו, עמ' 86)

ממעייני החסידות
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הסידור בו התפללו אנוסי ספרד
מרחשון  (בכ"ח  שז"ר  למר  הרבי  כתב  אלו  דברים 

תשט"ו 'אגרות-קודש' כרך יו"ד עמ' ק):

אינני יודע אם הבא לקמן הי' גם כוונת כ[בודו] 
כשנתן לי תשורתו הקובץ ברכות ותפלות "מאה 
פרטית,  השגחה  גם  בזה  יש  בטח  אבל  ברכות", 

הנד־ סידור  מעין  זהו  כי 
או  האנוסים,  בשביל  פס 
אפשר גם על ידם, לאחר 
בו  מנוחה  למקום  שבאו 
רצונם  כפי  להתנהג  יכלו 
היום- בחיים  האמיתי 
והוסיפו  ובגלוי,  יומיים 
גם איזה תפלות שכנראה 
בקובצים  רק  נמצאות 

מעין אלו.
והפיק מכך לקח לימינו, 
שבפנימיות  אלו  לאותם 
נפשם רוצים לנהוג כדבעי 
מכפיית  הם  אנוסים  אך 
בהרחבה  שם  ראה  היצר, 
ב'נשיא  הספר  שער  (צילום 

וחסיד' עמ' 407).

הרבי שלל נוסח־
אחיד

בכ"ח  הרבי  כותב 
('אגרות- תשכ"ו  מרחשון 
'לקוטי  כה;  עמ'  כד  כרך  קודש' 

שיחות' כרך לד עמ' 265):

הגיעת־ אגב  דרך 
הוציאו  אשר  ידיעה  ני 
לאור סידור או מחזור או 

בני  בשביל  מאוחד  בנוסח  יחד,  כולם  או  הגדה, 
עדות השונות אשר בארץ-הקודש תבנה-ותכונן.
בשלילה,  בזה  עמדתי  לכ[בודו]  ידועה  ובטח 
לה־ ואין  שבלב  עבודה  הוא  התפלה  ענין  שהרי 
בידיהם.  אבותיהם  מנהג  ואדרבה  בזה,  תערב 
בכל זאת, באם כבר הופיע – אסיר תודה אה[יה] 

לכ[בודו] אם יכלול גם זה במשלוחים הבאים.
מהרבי  ב'יחידות'  שמע  הכהן  מנחם  הרב  גם 

דברים בשלילת רעיון נוסח אחיד – ראה התקשרות 
גיליון יג עמוד 17.

הערות לסידור האריז"ל 
(של ר' שבתאי מראשקוב)

 – הנ"ל  סידור  בקבלתי  דמילתא  לחביבותא 
להר"ש  האריז"ל  סידור 
באיזה  ציינתי   – מרשקוב 
בח־ על-כל-פנים  ענינים 

כת"ר  שעסק  וכיון  פזה, 
כרשום  לדפוס  בהכנה 
פעם,  שנפגשנו  בזכרוני 

מצורף בזה.
בהערות  המדובר 
האריז"ל  "לסידור  הרבי 
מרשקוב.  הר"ש   –
אותן  תשכ"א",  ברוקלין 
ר'  הרה"ג  למהדיר  שיגר 
(ז"ל) פאזן  ישראל  שמעון 
דשאפראן  הרב  מברוקלין 
תשכ"ב  כסלו  בכ"ה   –
עמודים  כב  כרך  ('אגרות-קודש' 

נח-ס).

עידוד מיוחד למה־
דיר סידור צלותא 

דאברהם
כתב  מיוחד  מכתב 
הרבי בט' שבט תשי"ח אל 
וורדיגר  יעקב  רבי  הרה"ג 
שהו"ל סידור בית אבותיו 
דאברהם"  "צלותא   –
ער  עמ'  טז  כרך  ('אגרות-קודש' 

ואילך):
שהוציא-לאור,  הסידור  בעתו  קבלתי  בנועם 
מעוטר  א'  חלק  דאברהם  צלותא  תפלה  סידור 
הערות והארות מכת"ר [=מכבוד תורתו] מקורות 

לתפלה ומנהגי'.
ומצאתי בו אוצר בלום של בירורי נוסח התפ־
לה וענינים הקשורים בזה. והרי ידועים דברי רז"ל 
בהנוגע לתפלה, שזהו דברים העומדים ברומו של 

שער הקובץ 'מאה ברכות' שנתן מר שז''ר לרבי
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עולם (ברכות ו, ב), שמזה מובן וגם פשוט חשיבותו 
של כל פרט ופרט בזה. וביחוד על-פי דיוקו של 
 – עולם  של  רומו  בכוונת  אתר  על  פירוש-רש"י 
ראשו־ שראשוני  גם-כן  וכמובן  למעלה.  שעולה 
נים דייקו בכל עניני תפלה ועד לתיבה, וכאמרם – 
שהיו שוקלין וסופרין מספר מנין תיבות התפלות 

והברכות (טור סימן קיג)...
הת־ לעניני  מקורות  ציוני  ערך  יותר  עוד  וגדל 
שם,  בברכות  שהמובא  כיון  זו,  בתקופתנו  פלה 
בדו־ הזלזול  נתרבה   – בהם  מזלזלים  שבני-אדם 
קרובות  לפעמים  המתבטא  זלזול  יתום,  דור  רנו 
עד כדי כך, שכל הרוצה אומר אשר יש לו שם, 
מקצר  משנה  כרצונו,  התפלה  בנוסחאות  ועושה 
ומדלג, ופשיטא שמתקן תפלות חדשות אשר לא 

שערון דוגמתן אבותינו ואבות אבותינו.
במ־ ובהחלט  בתוקף  שהוזהרנו  ממה  בהיפך 
ימהר  אל  ולבך  פיך  על  תבהל  אל  מפורש:  קרא 
יעוין  א).  ה'  (קהלת  וגו'  האלקים  לפני  דבר  להוציא 
והודיע  בזה.  שהאריך  הראב"ע  בפירוש  שם 
אפילו  בהנוגע  האריז"ל  הוא  מורו  בשם  הרח"ו 
"שנתקנו  אלה  רק  שאישרו  ולפזמונים  לפיוטים 

על-דרך האמת [הקבלה]".
הואיל  דמילתא")  ולחביבותא  הענין  ("וליוקר  כמחווה 

הרבי לציין "בשולי הגליון באיזה הערות".
הרבי מביע תקוותו-איחולו בצורה נדירה: 

אל  סדורו-ספרו  יביאו  רבים  אשר  בתקוה 
ביתם ויעיינו בו, והעיקר אשר גם זה יביאם לת־
ואזי  התפלה...  קודם  להתבוננות   – המכוון  כלית 
ודאי אשר בעת התפלה והתפלה עצמה תהי[ה] 
מתאימה לענינה, ובלשון רש"י כנ"ל, תעלה למ־

עלה.

גילוי אור גדול בשנת תשס"ז
החסידים'  'אוצר  מערכת  זיכתה  תשס"ז  בשנת 
את עם הספר בחוברת נפלאה "הגהות לסדור רבנו 
עמודים)  74) פרקים  עשרה  בת  (תש"א-תשט"ז)"  הזקן 
שנעתקו מגוף כתב-יד-קדשו של הרבי [בתוספת 
העורכים  של  עמודים   19 בן  דבר")  (ו"פתח  "מבוא" 
וילהלם  יצחק  והרב  לוין  דובער  שלום  הרב 

שליט"א]
בהם נכללו:

הגהות ותיקונים לסדור תורה אור;

סדור רוסטוב וסדור תהלת ה';
וכן ברור מנהגי חב"ד הקשורים לסדור;

הערות לשער הכולל דרך החיים ונתיב החיים;
וניתן  עצומה  השקעה  ניכרת  אלו  רשימות  בכל 
של  בדרכן  עצמו  הרבי  צעד  כיצד  להמליץ  אולי 

(כלשונו של הרבי עצמו – שצוטט לעיל): 

ראשוני ראשונים שדייקו בכל עניני תפלה ועד 
לתיבה... שהיו שוקלין וסופרין מספר מנין תיבות 

התפלות והברכות.

על הניתן ללמוד מסידורי השל"ה 
והיעב"ץ וכיוצא בהן 

לגבי  הרבי  בדברי  מצוינת  מעניינת  נקודה 
של  שמם  על  הנקראים  סידורים  על  הסתמכות 
גדולי  אותם  היו  תמיד  שלא  מפני  ישראל,  גדולי 
להלן  ההדפסה.  של  פרט  בכל  מעורבים  ישראל 

דוגמאות:
קסב) עמ'  ב'  כרך  ('אגרות-קודש  תש"ו  מנחם-אב  בד' 

מבאר הרבי:
שינויים  ישנם  הנדפסים  ומחזורים  בסידורים 
הז־ ה"בחור  המשנה  מיהו  לברר  אפשר  ואי  בזה 
לדוגמא  שמו,  על  נקרא  שהסידור  מי  או  עצער" 
בסידור שער שמים להשל"ה הוצאת אמסטרדם 

תע"ז...
ושם עמ' קסג:

ובסידור בית אל שהדפיס היעב"ץ בעצמו...
 וכן ב'ספר המנהגים-חב"ד' עמ' 60:

להיות  שחל  ויום-הכפורים  בראש-השנה 
בשבת אומרים ברנה ובצהלה – כי ימים אלו לא 
ניתנו לשמחה... ומשמע שכן המנהג ממה שכתוב 

בסידור יעב"ץ (והוא מהמוציא לאור ולא ליעב"ץ עצמו).
הרבי  כותב  השל"ה  סידור  לגבי  נושא  באותו 

בכ"ז ניסן תשי"ג ('אגרות-קודש' כרך ז עמ' רכח):
הוא  שכן  שכתבתי  לזמן  בענין  שהעיר  במה 
בפת"ח.  נקוד  מצא  שלו  ובדפוס  של"ה,  בסידור 
אחר- כי  הראשונה,  להוצאה  היתה  כוונתי  הנה 
ענינים  כמה  ששינו  בהמדפיסים  תלוי  הי'  כך 
בהתפלות עצמם ונקרא סידור של"ה רק על-שם 

הפירוש ובפרט בענין שלא ידעו שיש כאן דיוק.
בנוגע ליעב"ץ והמו"ל שלו אחר-כך כבר כתבנו 

בשעתו בגיליון תתקצט עמ' 8;
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בפירוש המשנה (הקדמה לפרק חלק) ביאר הרמב"ם 
את הדברים ביתר הרחבה:

תורה...  ללמדו  המלמד  אצל  הביאוהו  קטֹן  "נער 
הוא, למיעוט ָשָׁניו וחולשת שכלו... יצטרך המלמד, 
שיזרז אותו על הלימוד בדברים שהם אהובים אצלו 
או  אגוזים  לך  ואתן  קרא  לו:  ויאמר  ָשָׁניו.  לקטנּות 
קורא  הוא  ובזה  דבש.  מעט  לך  אתן  או  תאנים, 
יודע  שאינו  לפי  הקריאה  לעצם  לא  ומשתדל, 

מעלתה, אלא כדי שִיתנו לו אותו המאכל.
"וכשיגדיל ויחזיק שכלו... יאמר לו מלמדו: קרא 
כאלה.  חמודים  בגדים  או  יפים  מנעלים  לך  ואקח 
ובזה ישתדל לקרוא, לא לעצם הלימוד אלא לאותו 

המלבוש...
בעיניו  ויתבזה  יותר,  בשכלו  שלם  יהיה  "וכאשר 
ואז  מזה.  גדול  שהוא  ְלמה  נפשו  ישים  הדבר,  זה 
לך  ואתן  זה,  פרק  או  זו  פרשה  למד  רבו:  לו  יאמר 
דינר אחד או שני דינרין. ובכך הוא קורא ומשתדל 

ליקח אותו הממון...
"וכשתהיה דעתו שלמה... יאמר לו רבו: למד כדי 
מפניך  ויקומו  אדם  בני  ויכבדוך  ודיין,  רב  שתהיה 
מותך  ואחר  בחייך  שמך  ויגדל   ,ִמְצוֶֹתי ויעשו 
כגון פלוני ופלוני. והוא קורא ומשתדל כדי להשיג 
מעלה זו, ותהיה התכלית אצלו הכבוד שיכבדו אותו 

בני אדם ִויַנְשּׂאּוהּו ִויַשְׁבּחּו אותו".
למיעוט  יצטרך  ואמנם  מגונה  זה  כל  "(ובאמת) 
זולתי  אחר  דבר  החכמה  תכלית  שישים  אדם  שכל 
כדי  אלא  נלמד?  דבר  "לאיזה  ויאמר:  החכמה, 
אומרים  כזה  לימוד  ועל  הכבוד"...  זה  בו  שנשיג 
שיעשה  כלומר  א),  יז,  (ברכות  לשמה"  "שלא  חכמים 
הדבר  לאותו  לא  בתורה,  וישתדל  ְוִילַמד  ַהִמְּצוֹת 

בעצמו אלא בשביל דבר אחר".

המשנה עוסקת בלימוד של "בן" קטן
לאור האמור, מובנים היטב דברי רבי נהוראי. 

רבי נהוראי אמר "איני מלמד את בני אלא תורה", 
חייב  שאביו  קטן  של  לימוד  אודות  שמדבר  היינו, 

ללמדו.
בשלב זה, אכן לומד הילד "על מנת לקבל פרס", 
ישיג  התורה  בלימוד  כי  לו  להורות  נכון  ולפיכך, 
"פרס" גדול "אוכל שכרה בעולם הזה והקרן קיימת 
לעולם הבא... משמרתו מכל רע בנערותו ונותנת לו 

אחרית ותקווה בזקנותו".
בכך גם מובן מדוע קיצרה הברייתא ולא הזכירה 

אודות שכר העולם הבא.
ובהקדים:

הסיבה לכך שהוצרכו לברייתות לבאר את דברי 
כללית  רוחנית  מירידה  כתוצאה  הייתה  המשנה 

במצב עם ישראל.
ותאכל  קלי  לה  "ויצבט  יד)  ב,  (רות  הפסוק  על 
"'ותאכל'   :( ב  קיג,  (שבת  חז"ל  אמרו  ותותר"  ותשבע 
חזקיה,  בימי   – 'ותשבע'  שלמה,  ובימי  דוד  בימי   –

'ותותר' – בימי רבי".
ומבואר בזה (ראה הוספות לתורה אור, מגילת אסתר קיז, 
ד) שבימי רבי יהודה הנשיא נותרו 'שיריים' מהאור 
"בארץ  המקדש,  בית  בתקופת  שהאיר  האלוקי 
לאחר  גם  אלוקות  גילוי  בחינת  עדיין  היה  ישראל 
עוד  כל  וכיוצא".  הקדוש  רבינו  בימי  כמו  החורבן, 
נותרה הארה זו, היו המוחין רחבים ודי היה בלשונה 

הקצר של המשנה.
רבו  ההארה,  נסתלקה  כך,  שאחר  בדור  ברם, 
הגזירות ונתמעטו הלבבות. מאז לא ניתן להבין את 
והרחבת  בביאור  צורך  ויש  הקצר  בלשונה  המשנה 

הברייתות. 

'פרס' רוחני ו'פרס' גשמי
רק  מוזכר  הבא  העולם  שכר  מדוע  מובן  מעתה 

במשנה.
מפני  הבא,  העולם  שכר  אודות  מוזכר  במשנה 
רוחנית,  מבחינה  מרוממת  בתקופה  נכתבה  שהיא 
ילד  בעיני  ורצוי  נחשב  היה  רוחני  שכר  גם  שבה 
'פרס'  לקבל  מנת  על  ללימוד  להמריצו  היה  וניתן 

רוחני כשכר עולם הבא.
שכר  אודות  רק  מוזכר  זאת,  לעומת  בברייתא, 
שכר  הלבבות,  שנתמעטו  אחר  שכן,  הזה,  העולם 
רוחני אינו תופס מקום כל כך, ורק ה'פרס' הגשמי 

מעודד את הילד להשקיע בלימוד.
זמן  הגלות,  בזמן  שנמצאים  שלמרות  לדעת,  יש 
בזמן  מכן  לאחר  וכמה  כמה  אחת  ועל  ה'ברייתא', 
זמן  במשך  העבודה  ידי  שעל  הרי  וכו',  האמוראים 
הגלות, שלומדים תורה ומקיימים מצוות "לדעת זה 

התינוק", פועלים סוף כל סוף ביאת משיח צדקנו. 

(ע"פ שיחת י' שבט תשכ"ב. תורת מנחם חלק לג עמ' 61 ואילך)     
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"על מנת לקבל פרס"?!
איזה תמריץ יש להבטיח למי שילמד תורה - שכר בעולם הזה או שכר 
בעולם הבא? • כיצד נוצרה הברייתא, ואיך היא קשורה להתפתחות 

הירידה הרוחנית בעם ישראל? • סוגיה מרתקת מתורת רבינו, מעובדת 
בידי מערכת 'התקשרות'

"רבי  נאמר:  א)  (פב,  קידושין  מסכת  בסוף  במשנה 
ואיני  שבעולם  אומנות  כל  אני  מניח  אומר,  נהוראי 
מלמד את בני אלא תורה, שאדם אוכל מְשָׂכָרּה בעולם 
אומנות  כל  ושאר  הבא.  לעולם  לו  קיימת  והקרן  הזה 
אינן כן: כשאדם בא לידי חולי או לידי זקנה או לידי 
מת  הוא  הרי  במלאכתו  לעסוק  יכול  ואינו  ייסורין 
רע  מכל  משמרתו  אלא  כן,  אינה  התורה  אבל  ברעב, 

בנערותו ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו". 
לכאורה, דברי המשנה תמוהים:

שנינו במסכת אבות (א, ג) "הוו כתלמדים המשמשים 
את הרב שלא על מנת לקבל פרס". אם כן, כיצד מנמק 
בכך  תורה  בנו  את  ללמד  בחירתו  את  נהוראי  רבי 
ש"אדם אוכל משכרה בעולם הזה והקרן קיימת לעולם 

הבא", זהו הרי לימוד "על מנת לקבל פרס"?! 
בברייתא (שם, ע"ב) הובאו הדברים בשינוי לשון: 

אומנות  כל  אני  מניח  אומר:  נהוראי  רבי  "תניא 
שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, שכל אומנות 
בימי  אבל  ילדותו  בימי  אלא  לו  עומדת  אין  שבעולם 
כן,  אינה  תורה  אבל  ברעב,  מוטל  הוא  הרי  זקנותו 
עומדת לו לאדם בעת ילדותו ונותנת לו אחרית ותקווה 

בעת זקנותו...". 
ב'כללי הש"ס' (נדפסו בסוף מסכת ברכות) מבואר בהרחבה 

שמטרת הברייתות היא לבאר את דברי המשנה:
"דברי רבי במשנה מעט הכמות ורב האיכות אין בו 
אך  שכלו,  לרוחב  לו  מבואר  הכל  והיה  לבטלה  מילה 
תלמידו  חייא,  רבי  ָרָאה  דבריו...  עמקו  אחריו  לבאים 
של רבי, שהיו דברי המשנה סתומים חיבר התוספתא 
חיברו  וכך  טעמה,  וגילוי  המשנה  על  תוספת  ועניינה 

רבי חייא ורבי אושעיא וחכמים אחרים ברייתות...".

לפי זה, צריך להבין:
משכרה  אוכל  ש"אדם  התורה  לגבי  נאמר  במשנה 
בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא", ואילו בברייתא 
הבא.  העולם  שכר  ללא  הזה  בעולם  השכר  רק  מוזכר 
כיצד ייתכן שבברייתא, שמטרתה להרחיב ולבאר את 

דברי המשנה, יחסר עניין שכר העולם הבא?!  

הקטן – עובד מיראה
הביאור בזה:

כתב הרמב"ם בהלכות תשובה (פרק י): 
ועוסק  התורה  מצות  עושה  הריני  אדם  יאמר  "אל 
או  בה,  הכתובות  הברכות  כל  שאקבל  כדי  בחכמתה, 
כדי שאזכה לחיי העולם הבא... אין ראוי לעבוד את ה' 
על הדרך הזה שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה".

ובהמשך הפרק: "כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר, 
שלא  עוסק  זה  הרי  פורענות  עליו  תגיע  שלא  כדי  או 
בתורה  אדם  יעסוק  לעולם  חכמים:  ואמרו  לשמה... 

ואפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה.
"לפיכך כשמלמדין את הקטנים... אין מלמדין אותן 
אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן 
מעט  מעט  זה  רז  להם  מגלים  יתירה,  חכמה  ויתחכמו 
ומרגילין אותן לעניין זה בנחת עד שישיגוהו וידעוהו, 

ויעבדוהו מאהבה".
לעבודת  גדול  של  ה'  עבודת  בין  חילוק  יש  כלומר, 

ה' של קטן: 
"לקבל  כוונה  מתוך  לעבוד  ראוי  לא  אכן  לגדול 
רחבה,  אינה  עדיין  שדעתו  הקטן,  את  אבל  פרס", 
מלמדים לעבוד את ה' "כדי לקבל שכר", ורק אחר כך, 
מדברים  יתירה"  חכמה  ויתחכמו  דעתן  "תרבה  כאשר 

עמו אודות עבודת ה' באופן נעלה יותר.

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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למחזור  מנהגים'  ('לקוטי  מציין  הרבי  להוסיף:  ויש 
השלם עמ' 440): 

ותגלה ותראה... יעבץ (ועל פי הוצאה הראשו־
נה שהיא של המחבר עצמו יש לברר אם אין זה 

הוספה מהמו"ל שלאחריו.
כוונת  אולי   – היעב"ץ  של  עדותו  על-פי  והנה 
הכוונה  ושלאחריו.  שלפניו  המו"ל  כאן:  הרבי 
שסידורו של היעב"ץ נדפס מתוך סידורו של רז"ה 
ח"א  ארש'  ב'לוח  בעצמו  שהעיד  כמו   – (ה"מתקן") 

נדפס  שלי  תפילה  הסידור  גוף  "בהיות  קיז:  סימן 
מתוך סידור בית תפלה שלו ולא עצרתי כח לתקן 
תחילה כל טעויות שבו, אף על גב שהגהתיו בטרם 

מסרתיו לפועל..".
על  יז  סימן  ח"ב  יעב"ץ  שאילת  בשו"ת  והרחיב 
אופן הדפסת סידורו עמודי שמים (ועוד בשו"ת הנ"ל 

בריש סימן סז):

הקדמת  שום  בלי  עצומה  בנחיצה  נעשו  "הם 
העיון  בנפת  ורקוד  ובירור  והעתק  וסידור  הכנה 
מחברי  כל  ומנהג  וכדרך  נפה,  עשרה  בשלש 
הספרים כמחוייב וכראוי ודאי היכן שאפשר. אכן 
זאת המלאכה פתאום היה הדבר, ויד ה' היתה עלי 
חזקה להביא שכמי בעול מלכות שמים... ולעשות 
עלי  העומד  והפועל  לה,  צריכים  שרבים  מלאכה 
להתמהמה  יכולתי  לא  ולכן  הוא,  לחמו  כי  דוחק 
יהיו  לא  אם  חששתי  ולא  המצוה,  ולהחמיץ 
הדברים מבוארים כל צרכם, מה שאי אפשר בפעם 
בכל  הכוללת  כזאת  במלאכה  בפרט  הראשונה, 
פירושים,  הלכות,  דינים,  ידיעות,  מיני  מכל  דף 
ביאורים בנגלה ובנסתר, ובדקדוק ובכמה חכמות, 
יסופר  ולא  יאמן  לא  קצרות.  במלות  זה  וכל 
הזאת,  הקודש  מלאכת  של  והחפזון  מהמהירות 

שהושלכו  נייר  חתיכות  על  דרובא  רובא  וכתבתי 
אחר כך לחדר דפוס שלי שאפילו אם ארצה לחפש 
אחריהם בקושי אוכל למצוא אותם, ובודאי אם לא 
לא  נפלא,  דשמיא  וסיעתא  פרטית  השגחה  היתה 

היתה באה לידי גמר".

לימוד זכות על טעויות בסידורים 
ומחזורים

נאמנה  עדות  הם  שהבאנו  היעב"ץ  דברי 
המבססת את "לימוד הזכות" של הרבי דלקמן:

באדר"ח אדר תשט"ז ('לקוטי שיחות' כרך כט עמ' 413)
מלמד הרבי זכות: 

מחדש  אותו  מסדרים  אין  הסידורים...  שרוב 
בהסידורים  שמשתמשים  אלא  סוף  ועד  מתחלה 
שכבר נדפסו ומשנים בהתאם לנוסח הרצוי, וב־
מילא משימים לב רק לאותן הענינים שיש להם 
שינוי מנוסח לנוסח. ועוד זאת שלא תמיד שמים 
לב אשר ישנם סידורים שנתקנו לכל ימות השנה 
רגיל  והוא  וכיוצא-בזה,  טובים  הימים  מלבד 
ביותר בנוסח אשכנז שיש להם מחזורים מיוחדים 

לשלש רגלים וכו'.
קדמו לכך דברי הרבי משנת תש"ט ('אגרות-קודש' 

כרך ג' עמ' קלח):

פוטוגראפיה  הוא  השלם  השם  תהלת  וסידור 
לה־ הזמן  הספיק  ולא  שקדמו,  מסידור  [צילום] 

גיהו כדבעי.
וב'ספר המנהגים-חב"ד' עמ' 60 בקטע האחרון 

בסוף הערה 40:
הוא  במחזורים  עתה  עד  זה  נמצא  שלא  ומה 
אשכנז  נוסח  ממחזורים  הפיוטים  שנעתקו  מפני 

כו'.
המשך יבוא אי"ה.
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