
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה · ערב שבת קודש פרשת כי תשא - פרה · כ"א באדר ה'תשפ"א

א'שפ"ט

מצורף גם 

לשבועון 

לפרשת
השבוע חסידות  פניני   · אגרות   · שיחות 
הלכות, מנהגים וטעמיהם · ניצוצות · זמנים · יומנים  ·

ותאריכי חב"ד · שניים מקרא ואחד תרגום

לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו

ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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אור וחום ההתקשרות

סיפר לי מישהו – בהתפעלות – שכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר אמר 
לו: תהיה מקושר אלי, ועל ידי תהיה מקושר אל מי שאני מקושר.

הלה חשב שבאמרו "אל מי שאני מקושר" התכוון הרבי לאביו אדמו"ר 
מהורש"ב נשמתו-עדן וכיוצא בזה, ומזה הייתה התפעלותו כו', אבל, 
האמת היא, שכוונת הרבי הייתה להתקשרות עם עצמאות ומהות אין-

סוף ברוך-הוא!
(משיחת יום ב' דחג השבועות, תורת מנחם תש"י ח"א עמוד 94)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 13 > יומן מבית חיינו • 16 > עת לדעת • 
17 >רגע נצחי• 18 > ממעייני החסידות • 19 > לוח השבוע • 22 > שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ

17:0018:1617:2218:1717:1018:1617:2218:18כי תשא / פרה

ויקהל-פקודי / 
17:0518:2117:2718:2317:1618:2217:2718:22החודש

תאריך

עלות השחר
זמן

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה

4.054.525.146.118.5711.5312.235.41.06.05ו', כ"א באדר

4.044.515.126.108.5611.5212.225.41.76.06ש"ק, כ"ב באדר

4.034.505.116.098.5511.5212.225.42.56.07א', כ"ג באדר

4.024.495.106.078.5411.5212.225.43.26.07ב', כ"ד באדר

4.004.485.096.068.5411.5212.225.43.96.08ג', כ"ה באדר

3.594.465.086.058.5311.5112.215.44.76.09ד', כ"ו באדר

3.584.455.066.048.5211.5112.215.45.46.09ה', כ"ז באדר

3.564.445.056.028.5111.5112.215.46.16.10ו', כ"ח באדר



כבוד התורה

המענה שלפנינו ניתן בתגובה להורים שביקשו את ברכת הרבי לבנם שסבל מסכיזופרניה ל"ע.
במענה מסביר הרבי כיצד התכונות הרוחניות של התפילין מתאימות באופן ספציפי לטיפול 

במחלה:

ההורים  לברכה,  דהזקוקים  תפילין  בהנחת  דיוק 
שלהם וכו'. – ובזה שייכות מובנת גם בפשטות (וע"פ 
מדה):  כנגד  מדה   – בפשטות  ג"כ  המובנת  ההנהגה, 
שלא  (מה  ר"ל"  שם  איזה  עוד  בלוית  "סקיצאפרעניע 
המציאות  בין  התאמה  אי   – ענינה  סיבתה)  תהי' 
(דהסביבה) כמו שהיא – לכמו שהחולה "רואה" ותופס 
אותה בשכלו. ובמילא: 1) נולדו אצלו (מדות מתאימות 
לראיית שכל זו), פחד, יראה שרוצים להזיקו וכו'. 2) 
מבוסס  בלתי  מפחד  להיפך:  ועד  שינויים  לזמן  מזמן 
במציאות – לרוממות הרוח בלתי מבוססת וכו', פיצול 
הנפש וההשקפה וכו'. תפלין – חלק מהמצוה וסגולתה: 
אמת,  לאלקים  (שכל)  והמוח  (המדות)  הלב  לשעבד 

בין  התאמה  ובמילא:   – שניתי  לא  ה'  אני  נאמר:  עליו 
השכל הרגש והמציאות וכו'.

תפילין מרפאות את הנפשהכתב והמכתב 

כי-תשא | להרים קרן ישראל

לפני  משה  "אמר  ב):  י,  בתרא  (בבא  בגמרא  איתא 
קרן  תרום  במה  עולם,  של  רבונו  הקדוש-ברוך-הוא, 

ישראל, אמר לו, בכי תשא" (קח מהם כופר – רש"י).
משה רבנו הוא רעיא מהימנא, ו"אוהב ישראל היה", 
עבור  רק  לא   – מרעיתו  צאן  עבור  נפשו  שמסר  ועד 
צדיקים, אלא אפילו עבור חוטאי העגל – באמרו "אם 

תשא חטאתם (הרי טוב כו') ואם אין מחני נא גו'".
ואם כן, כיצד יתכן שמשה רבינו יבוא ויטעון לקדוש-

ברוך-הוא: "במה תרום קרן ישראל"?

רעיא  היה  רבינו  שמשה  בגלל  דווקא  בזה:  הביאור 
העגל  חטא  שלאחרי  כיון  הנה  ישראל,  ואוהב  מהימנא 
הסתפק  לא  לכן,  ירוד,  ומצב  במעמד  בני-ישראל  היו 
אצל  פעל  נפשו  מסירת  שעל-ידי  בכך  רבינו  משה 
הקב"ה ענין הסליחה, אלא רצה לפעול עילוי גדול יותר 

אצל בני-ישראל ש"תרום קרנם של ישראל".
וכן הוא גם בנוגע לדורות הבאים – שגם אותם ראה 

משה רבינו, ורצה לפעול גם בהם ש"תרום קרנם".

(תשא תשכ"ה. תורת מנחם חלק מ"ב עמוד 290)

ַא חסידישע פרשה

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"א באדר ה'תשפ"א – כ"ח באדר ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע קט.הל' גירושין פרק ח.הלכות מקואות פרק ב-ד.כ"א באדרו'

מ"ע קט.פרק ט.פרק ה-ז.כ"ב באדרש"ק

מ"ע קט.פרק י.פרק ח-י.כ"ג באדרא'

כ"ד באדרב'
פרק יא. הט לבי וגו'. ספר נזיקין 

והוא ספר אחד עשר.. הלכות נזקי 
ממון.. בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע קט. רלז.פרק יא.

מ"ע רמ.פרק יב.פרק ג-ה.כ"ה באדרג'

מ"ע רלח.פרק יג.פרק ו-ח.כ"ו באדרד'

הל' יבום וחליצה.. בפרקים פרק ט-יא.כ"ז באדרה'
מ"ע רמא.אלו. פרק א.

מ"ע רמא.פרק ב.פרק יב-יד.כ"ח באדרו' 30
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דברמלכות

4

אחדות אמיתית 
בין אנשים שונים

בשבת זו ישנו חיבור בין פרשת שקלים, חלקה הראשון של פרשת 
השבוע, ובין פרשת פרה • מחצית השקל וטהרת פרה אדומה מדגישות 
את אחדותם של כל ישראל, מ"ראשיכם" עד "שואב מימך" • על ידי 

הפצת המעיינות נעשית אחדות בין המפיץ ובין הנמצא ב"חוצה" •משיחת 
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
שבת פרשת פרה היא אחת מארבע השבתות שקורין 
בהן פרשה מיוחדת בתורה, בהוספה על פרשת השבוע 
שקורין בכל שבת, ובהדגשה יתירה בנוגע להפטרה – 
שדוחים את ההפטרה דפרשת השבוע מפני ההפטרה 

של פרשת פרה.
פרה  פרשת  בשבת  מיוחד  עניין  ישנו  לזה,  ונוסף 
כבכמה  (דלא  תשא  בפרשת  שקביעותה   – זו  דשנה 
השבוע  פרשת  של  הקריאה  שגם  היינו,  שנים),  וכמה 
פרשת  התחלת  שהרי  הפרשיות,  ארבע  עם  קשורה 
תשא ("כי תשא גו'" עד "לכפר על נפשותיכם") קורין 

גם בשבת פרשת שקלים.
ונמצא, שבשבת זו ישנו החיבור של פרשת שקלים 
השבוע)  (בפרשת  הקריאה  התחלת   – פרה  פרשת  עם 
בפרשת שקלים, וסיומה בקריאה (והפטרה) המיוחדת 

לשבת זו, פרשת פרה.
והשייכות  הקשר  את  לבאר  לכך  יש  לכך,  ובהתאם 

של פרשת שקלים לפרשת פרה.
[...] נקודת העניין היא:

פורים ופסח קשורים עם גאולתן של ישראל, ובלשון 
לפסח"2,  "פורים  לגאולה",  גאולה  "מיסמך  הגמרא1 

1. מגילה ו, סוף ע"ב.
2. פירוש רש"י שם.

ובזה גופא – גאולה המדגישה את אחדותם של ישראל, 
נגאלים  שביניהם,  הדרגות  חילוקי  שלמרות  היינו, 
לפורים,  בנוגע  הן   – אחדות  של  באופן  יחדיו,  כולם 
"מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד"3, הן בנוגע לפסח, 

"בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו"4.
ועניין זה מודגש גם בפרשיות שקורין כהכנה לפורים 
ופסח, פרשת שקלים ופרשת פרה – שבשניהם מודגשת 
דאם- הדרגות,  חילוקי  (למרות  ישראל  של  אחדותם 
האחדות),  עניין  בהדגשת  כך  כל  חידוש  אין  לא-כן, 
אשר, זוהי ההכנה לאחדותם בעניין הגאולה, כדלקמן.

ב
שקלים  פרשת  של  והשייכות  הקשר  בהקדים  ויובן 

ופרשת פרה – ששניהם קשורים עם חטא העגל:
על  העובר  "כל  שכתוב5  כמו   – שקלים  פרשת 
לחטא  עד  דאורייתא6,  פקודי  על  עובר  הפקודים", 
העיקרי שממנו נשתלשלו כל החטאים – חטא העגל, 
כדאיתא במדרשי רז"ל שמחצית השקל הוא כפרה על 

חטא העגל.

3. אסתר ג, יג.
4. בא י, ט.

5. פרשתנו ל, יג.
6. ראה פירוש אור החיים על התורה על הפסוק (בשם הזוהר).
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ופרשת פרה – "כמו שכתוב בפירוש רש"י7 ש"פרה 
אדומה" באה לכפר על מעשה העגל, "משל לבן שפחה 
שטינף פלטין, אמרו תבוא אימו ותקנח כו', כך תבוא 

פרה ותכפר על העגל".
ומכיוון שחטא העגל הוא עניין כללי שפעל על כל 
"חזרה  העגל  חטא  ידי  שעל  רז"ל8  כמאמר  ישראל, 
הזוהמא  במתן-תורה),  שפסקה  (לאחרי  זוהמתן" 
מיתה  של  לעונש  עד  הדעת,  עץ  חטא  ידי  על  שבאה 
בעטיו  שמתו  ה"ארבעה  גם  כולל  כולם,  אצל  שישנו 
עניין  ידי  על  הוא  לזה  התיקון  גם  לכן,   – נחש"9  של 
השקל  למחצית  בנוגע  הן  כולם,  את  המאחד  כללי 

אדומה  פרה  של  לטהרה  בנוגע  והן  שקלים),  (פרשת 
(פרשת פרה), כדלקמן.

ג
פרשת שקלים:

לא  "העשיר   – מיוחד  ציווי  ישנו  השקל  במחצית 
ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל"10.

כלומר: אף שחיוב כל המצוות הוא אצל כל ישראל 
פרשיות,  ארבע   – תפילין  במצוות  ולדוגמא  בשווה, 
לא פחות ולא יותר, שבזה אין חילוק בין עשיר לעני 
כל  ("הוקשה  המצוות  לשאר  בנוגע  זה  דרך  ועל  כו', 
דווקא  זו  במצווה  הרי,  לתפילין"11),  כולה  התורה 
מודגש הדבר בציווי מיוחד שלא מצינו דוגמתו בשאר 
המצוות – "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית 

השקל".
הציווי  שלולי  מכיוון  יותר –  עוד  מודגש  זה  ועניין 

7. חוקת יט, ב (השני).
8. זוהר פרשתנו קצג, סוף ע"ב. ועוד.

9. שבת נה, ב. וש"נ.
10. ל, טו.

11. קידושין לה, א. וש"נ. שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים הלכות תפילין 
ריש סימן לז.

לומר  מקום  היה  גו'"  ירבה  לא  "העשיר  המפורש 
שבמצווה זו דווקא יש חילוק בין עשיר לעני:

במחצית השקל – שני עניינים: א) תרומת האדנים, 
למאת  ועלה  השקל  מחצית  ואחד  אחד  כל  "שנתנו 
הכיכר... ומהם נעשו האדנים"12, ב) "מחצית השקל... 

לקנות מהן קורבנות צבור"12.
ובשניהם – יש סברא לחלק בין עשיר לעני:

מכללות  חלק  זה  הרי   – האדנים  לתרומת  בנוגע 
אלא  בה,  שווה  כולם  יד  הייתה  ש"לא  המשכן,  נדבת 
העשירות  מדת  לפי  כולל  לבו",  שנדבו  מה  איש  איש 

כו'.

ועל דרך זה בנוגע לקורבנות – עשיר שהביא קרבן 
הישג  ערך  לפי  להיות  שצריך  מכיוון  יצא13,  לא  עני 

ידו.
ויש להוסיף בזה:

של  נתינתם  מודגשת  המשכן  נדבת  עניין  בכללות 
בנוגע  זה  דרך  ועל  תרומה"14,  לי  "ויקחו   – ישראל 
ישראל  של  מממונם  לבוא  שצריכים   – לקורבנות 
דווקא, "מחצית השקל... לקנות מהן קורבנות ציבור".
וקורבנות  מקדש  אודות  שמדובר  למרות  כלומר, 
"תשמרו  מקדש"15,  לי  "ועשו  לקדוש-ברוך-הוא, 
שלכן,  באלוקות,  נעלית  לדרגא  [עד  לי"16  להקריב 
לי  שנאמר  מקום  "כל  הנצחיות,  עניין  בזה  מודגש 
שלא  הקדוש-ברוך-הוא  רצה   – לעולם"17]  זז  אינו 
יהיה הדבר מוכן מלמעלה, כי אם, על ידי נתינתם של 
הלב, "כל  נדבת  של  ובאופן  דווקא,  מממונם  ישראל, 
 – לקורבנות  בנוגע  ועל-דרך-זה  יביאה"18,  לבו  נדיב 

12. פירוש רש"י על הפסוק.
13. נגעים פרק יד משנה יב. רמב"ם הלכות שגגות סוף פרק י. ועוד.

14. תרומה כה, ב.
15. שם, ח.

16. פינחס כח, ב.
17. ויקרא רבה פרשה ב, ב.

18. ויקהל לה, ה.

ישנו אמנם חילוק בין "עשיר" ל"עני", ובאופן שהעשיר רוצה 
ציווי  ישנו  ואף-על-פי-כן,  להמעיט  רוצה  והדל  להרבות, 
מיוחד להדגיש את אחדותם של ישראל, שמשתווים ומתאחדים 
בנתינת סכום שווה... ואחדות זו היא היסוד להקמת המשכן – 

כאמור, שממחצית השקל נעשו האדנים, יסוד המשכן
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בבחינת  יהיו  שישראל  היינו,  תזבחוהו"19,  "לרצונכם 
"משפיעים", כביכול, לקדוש-ברוך-הוא.

ומכיוון שכן, הרי זה קשור עם כללות עניין הצדקה
של  עניין  הוא  הזה  בזמן  השקל  שמחצית  לכך  (נוסף 
קשורה  הצדקה  מציאות  כל  אשר,   – כפשוטה)  צדקה 
דוד  רז"ל20"אמר  כמאמר  ועני,  דעשיר  החילוק  עם 
אלוקים21,  לפני  עולם  ישב  הקדוש-ברוך-הוא,  לפני 
תיישר עולמך בשווה העשירים והעניים, אמר ליה, אם 
כן חסד ואמת מן ינצרוהו22, אם יהיו כולם עשירים או 
של  המושג  כל  כלומר,  חסד",  לעשות  יוכל  מי  עניים 
וכל  ועניים,  לעשירים  ביחס  אלא  אינו  (צדקה)  חסד 
שיוכל  כדי  אלא  אינו  לעניים  עשירים  שבין  החילוק 

להיות עניין החסד כו'".
ועל פי זה, מתחזקת יותר הסברא שדווקא בעניין זה 

יהיה חילוק בין עשירים לעניים.
מיוחד  ציווי  ומוסיפה  מדגישה  ואף-על-פי-כן, 

"העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט":
ובאופן  ל"עני",  "עשיר"  בין  חילוק  אמנם  ישנו 
להמעיט (דאם- רוצה  והדל  להרבות,  רוצה  שהעשיר 
לא-כן, לא שייך קיום הציווי "העשיר לא ירבה והדל 
לא ימעיט"), ואף-על-פי-כן, ישנו ציווי מיוחד להדגיש 
ומתאחדים  שמשתווים  ישראל,  של  אחדותם  את 
בנתינת סכום שווה, "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט 

ממחצית השקל".
כאמור,   – המשכן  להקמת  היסוד  היא  זו  ואחדות 

שממחצית השקל נעשו האדנים, יסוד המשכן.

ד
פרשת פרה:

טהרת פרה אדומה היא – מטומאת מת, טומאה הכי 
חמורה, הקשורה עם עניין המיתה בעולם בגלל חטא 
עץ הדעת, שאז נגזר עניין של מיתה גם על אלה שמצד 
עצמם אינם שייכים לחטא כלל, כאמור, "ארבעה מתו 

בעטיו של נחש".
חילוק   – גיסא  מחד  קצוות:  שני  כאן  שיש  ונמצא, 
מצד  מיתה  של  לעניין  ששייך  חטא,  בו  שיש  מי  בין 
חטא  בו  שאין  למי  חטא"23),  בלא  מיתה  ("אין  עצמו 

19. קדושים יט, ה.
20. תנחומא משפטים ט. ועוד.

21. תהלים סא, ח.
22. תהלים שם.
23. שבת נה, ב.

מיתה,  של  לעניין  כלל  שייך  אינו  עצמו  שמצד  כלל, 
בנוגע   – גיסא  ולאידך  הקצה;  אל  הקצה  מן  חילוק 
לעצם עניין המיתה, שווים כולם, שכן, גם אלה שמצד 
"מתו  הם  גם  מיתה,  של  לעונש  שייכים  אינם  עצמם 

בעטיו של נחש".
ונמצא, שפרשת פרה היא "טהרתן של כל ישראל"24, 
כלומר, טהרה המאחדת את כל ישראל, למרות חילוקי 

הדרגות שביניהם.
פרשת  של  והשייכות  הקשר  מובן  זה  פי  על   [...]
שלמרות  מודגש  שבשניהם   – פרה  לפרשת  שקלים 
יחדיו,  כולם  מתאחדים  שבישראל  הדרגות  חילוקי 
אשר, כתוצאה מזה מתאחדים ישראל גם בנוגע לעניין 
פרשת  עם  (הקשורה  פורים  גאולת  כאמור,  הגאולה, 

שקלים) וגאולת פסח (הקשורה עם פרשת פרה).

ה
להדגשת  בנוגע   – ה'  בעבודת  הוראה  למדים  מזה 

אחדותם של ישראל:
כתיב25 "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם", 
היינו, למרות חילוקי הדרגות שבישראל, כפי שממשיך 
בכתוב "ראשיכם שבטיכם וגו' מחוטב עציך ועד שואב 
גם  וישראלים,  לויים  דכהנים  החילוק  (מלבד  מימך" 
לישא  אסור  וזר  כפיו,  לישא  חייב  שכהן   – הזה  בזמן 
כפיו), מכל מקום, נמצאים במעמד ומצב של אחדות, 

"כולכם", "לאחדים כאחד"26.
ביטול  כדי  תוך  אינה  זו  שאחדות   – ובהדגשה 
מציאותם הפרטית שבה חלוקים זה מזה, אלא אדרבה, 
חילוקי  כל  ש"כולכם",  היינו,  כולכם",  גו'  "נצבים 
הכתוב,  שבהמשך  וגו'"  שבטיכם  ד"ראשיכם  הפרטים 
"נצב  כמו  "נצבים",  בתוקף,  עמידה  של  באופן  הם 
מלך"27, עמידה בתכלית התוקף של מלך, "אמר מלכא 
עם  שביחד  אלא,  גדר"29;  פורץ  "מלך  טורא"28,  עקר 
הדגשת מציאותו הפרטית של כל אחד ואחד, מודגשת 
גם האחדות ד"כולכם", "לאחדים כאחד", אשר, עניין 
זה נפעל מצד בחינה הכי נעלית – "לפני ה' אלוקיכם"30.
שלמרות   – השקל  מחצית  בעניין  האמור  דרך  ועל 

24. ראה גם ליקוטי שיחות חלק טז עמ' 417 ואילך.
25. ריש פרשת נצבים.

26. ליקוטי תורה ריש פרשת נצבים. ובכ"מ.
27. מלכים-א כב, מח. וראה אור התורה נצבים סוף עמ' א'רא ואילך.

28. ראה בבא בתרא ג, סוף ע"ב.
29. פסחים קי, א. וש"נ.

30. ליקוטי תורה שם.
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החילוק דעשיר ועני, כולל עשיר ועני בדעת, המרבה 
והממעיט, מתאחדים יחדיו בנתינה שווה.

ו
בפועל  למעשה  בנוגע  זה  בביאור  להוסיף  ויש 
מילוי  ידי  על  מתבטאת  ישראל  של  שאחדותם   –
שליחותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בעבודת 

הפצת התורה והיהדות, והפצת המעיינות חוצה.
ובהקדמה – שבכללות עניין הפצת המעיינות חוצה 
דרגות,  חילוקי   – גיסא  מחד  קצוות,  שני  מודגשים 

ולאידך גיסא – עניין האחדות:
להפיץ  שנצטווה  מי  בין  חילוק  ישנו   – גיסא  מחד 
חילוק  ב"חוצה",  שנמצא  למי  חוצה  המעיינות  את 
רחוק   – ב"חוצה"  שנמצא  מי  הקצה:  אל  הקצה  מן 
לגמרי מכל עניין של "מים", "אין מים אלא תורה"31, 
ועל אחת כמה וכמה "מים חיים", עד למקור המים, 
את  להפיץ  שנצטווה  מי  זאת,  ולעומת  "מעיין"; 
יש   – כוחו"32)  "לפי  הוא  שהדבר  (מכיוון  המעיינות 
את  גם  אלא  חיים",  ל"מים  עד  "מים",  רק  לא  לו 

31. בבא קמא יז, א. וש"נ. וראה רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג הלכה 
ט. תניא פרק ד.

32. תנחומא נשא יא. במדבר רבה פרשה יב, ג.

עד  שבתורה),  הקדשים  קודש  (בחינת  ה"מעיין" 
ל"מעיינות" לשון רבים, ובאופן שהמעיינות הם שלו 
וברשותו, "תורתו"33, "נקראת על שמו"34 (שלכן יכול 
וצריך להפיץ את המעיינות חוצה). ואם כן, החילוק 
שביניהם הוא לא רק כמו החילוק שבין עשיר לעני, 

כי אם, חילוק וריחוק הערך בתכלית!
הפצת  עבודת  ידי  על  הרי,   – גיסא  ולאידך 
המעיינות חוצה נעשה עניין האחדות ביניהם, מכיוון 
שגם המעיינות עצמם באים למקום החוצה, כלומר, 
עניין האחדות נעשה לא רק בענייני אמונה (שנקודת 
האמונה היא אצל כל ישראל בשווה), אלא גם בנוגע 
במאמרי  שנתבארו  העניינים  כל  היינו,  ל"מעיינות", 
מהעניינים  כו',  פרטים  ופרטי  פרטים  חסידות, 
פרטים  ופרטי  פרטים  חסידות,  במאמרי  שנתבארו 
כו', מהעניינים הכי נעלים עד לעניינים הכי פחותים 
חילוקי  בהם  שיש  הגילויים  בעניין  שגם  היינו,  וכו', 

פרטים – נעשים לאחדים כאחד.

(משיחת ש"פ תשא, פרשת פרה תשמ"ז. 'תורת-מנחם – 

התוועדויות' ח"ב עמ' 663 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה) 

33. תהלים א, ב.
34. עבודה זרה יט, א. וראה קידושין לב, סוף ע"א ואילך.

סיכום
בין  חיבור  יש  זו  שבת  של  התורה  בקריאת 
המיוחדות  הפרשיות  ארבע  מתוך  שתיים 

שקוראים בחודש אדר:
פרשת  תשא,  כי  פרשת  של  הראשון  חלקה 
השבוע, היא פרשת 'שקלים', ולאחר קריאת 

פרשת כי תשא קוראים את פרשת 'פרה'.
יש קשר ושייכות בין פרשת 'שקלים' לפרשת 
'פרה': בפרשיות אלה מודגשת אחדותם של 

ישראל.
גאולה,  ימי  לקראת  נקראות  הפרשיות  שתי 
פרשת  ישראל:  של  אחדותם  בהם  שניכרת 
'שקלים' נקראת לפני פורים, בו נגאלו וניצלו 
ונשים",  טף  זקן  ועד  "מנער   – ישראל  כל 

הפסח,  חג  לקראת  נקראת  'פרה'  ופרשת 
"בנערינו   – ממצרים  ישראל  כל  נגאלו  בו 

ובזקנינו גו' בבנינו ובבנותינו".
גם תוכן הפרשיות עצמן מורה על אחדות:

הכול   – שקלים)  (פרשת  השקל  מחצית 
והדל  ירבה  לא  "העשיר  זהה:  סכום  נותנים 

לא ימעיט". 
של  לטהרה  צריכים  הכול   – פרה  פרשת 
את  ופגמו  שחטאו  אנשים  הן  אדומה:  פרה 
וטהורים.  קדושים  צדיקים  והן  מעשיהם 
מחמת "עטיו של נחש" זקוקים גם הצדיקים 

לטהרה מעניין המיתה. 
ישראל:  של  אחדותם  אודות  למדים  מכך 
למרות השוני וחילוקי הדרגות מאוחדים יחד 

כל בני ישראל.
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הגאולה היתה 
צריכה לבוא אתמול 

ושלשום!...
כן תהיה לנו – שעוד באמצע ההתוועדות בא משיח צדקנו

...כמוזכר לעיל שאליהו הנביא הוא מבשר הגאולה, ובלשון חז"ל במאמר הארוך [(כ"ק אדמו"ר 
חייך ואמר:) אבל לא כמו אריכות הגלות...] בסוף מסכת סוטה שסיומו וחותמו "אליהו הנביא זכור 

לטוב... יבוא ויגאלנו".
ולהעיר, שמאמר זה הוא בברייתא דרבי פינחס בן יאיר, שמענייניו העיקריים הוא פדיון-שבויים, 
החל מהשבייה דכללות עניין גלות. אשר גם כשנמצאים בחסדי ה' במלכות של חסד, הרי זה מעמד 
ומצב של "שביה" ביחס למקומו האמיתי של כל אחד ואחת מישראל, סמוך על שולחן אביו המלך, 
מלך-מלכי-המלכים הקב"ה, ולכן צריך להיות תיכף ומיד העניין ד"פדיון שבויים" (עניינו של רבי 

פנחס בן יאיר) – שבא "אליהו הנביא זכור לטוב" ומבשר שמשיח צדקנו "הנה זה בא".
והעיקר – שנעשה כן בפועל ממש תכף ומיד ממש, שהרי הגאולה היתה צריכה לבוא כבר לפני זמן 

רב, שכבר אז "כלו כל הקיצין", ולכן צועקים בני ישראל "עד מתי"...
שבזה נכלל גם ביטול הספיקות (באם ישנם אצל מישהו) בנוגע לזמן הגאולה, האם הגיע כבר זמן 
הגאולה, או שצריך עדיין לחשב קיצים כו', כאמור, שהגאולה היתה צריכה להיות אתמול ושלשום, 
ולפני זמן רב, ובפרט שישנו גם הפסק-דין של כמה וכמה רבנים ומורי הוראה בדורנו זה שמשיח 
צדקנו צריך לבוא תכף ומיד ממש, "לא עיכבן כהרף עין" – "הרף עין" דסיום מעשינו ועבודתינו, 

וברגע שלאחרי זה ה"הרף עין" דגאולה האמיתית והשלימה.
וכן תהיה לנו – שעוד באמצע ההתוועדות בא משיח צדקנו, ויחד עמו תהיה המשך ההתוועדות 
באופן שהקב"ה בעצמו, עצמות ומהות, מתוועד עם כל אחד ואחת מישראל וכלל ישראל, ואז תהיה 

השמחה הכי גדולה, למעלה גם משמחת פורים שהיא באופן ד"עד דלא ידע".

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת כי-תשא, ט"ז באדר ה'תנש"א. 'תורת-מנחם – התוועדויות' ה'תנש"א, כרך ב, עמ' 363)

הקב"ה מבטל את כל המדידות וההגבלות של הגלות
כאשר העבודה היא מתוך שמחה שעולה על גדותיה ופורצת כל מדידה והגבלה – אזי העבודה 
עצמה היא באופן של פריצת כל המדידות וההגבלות, כלומר, שפעולותיו בעניין הצדקה (הן צדקה 
בגשמיות כפשוטה, והן צדקה ברוחניות), וכן בכל ענייני התורה ומצוותיה – נעשות באופן שלמעלה 

מכל מדידה והגבלה.
באופן  ושליחותם  תפקידם  את  ממלאים  קרובו"  "עם   – שבני-ישראל  רואה  הקב"ה  כאשר  והנה, 
שלמעלה ממדידה והגבלה, הרי מכיוון שמידתו של הקב"ה היא "מידה כנגד מידה", ובזה גופא כמה 

פעמים ככה – מובן שהקב"ה מבטל את כל המדידות וההגבלות דעניין הגלות.

(מהתוועדות פורים ה'תשמ"ג. 'תורת-מנחם – התוועדויות' ה'תשמ"ג, כרך ב, עמ' 1070)

משיחוגאולה
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רועה ישראל
הרב  לחבר-הכנסת  תש"כ  חג-השבועות  בערב  הרבי  שכתב  דחוף  מכתב 
• הוראה  מנחם פרוש (ז"ל) נחשף בימים אלו ורואה אור כאן בפרסום-ראשון
מיוחדת של הרבי בדבר הדלקת נרות חנוכה ע"י נער שהיה בבית-רפואה 
שבט  בחודש  יחידות  של  אחד  מלילה  ניצוצות   • מרגש  סיפור   – בחנוכה 
קבורת  לזרז  כדי  הרבי  הצביע  עליו  הרש"י   •  "770" של  ייחודו   • תשכ"ז 
החסיד משיקגו • מדוע השיב הרבי "שבת שלום" ליהודי ביום חול? • שיחה-

תורנית של הרבי עם ראש הישיבה ב-770 בעל 'חקרי הלכות' 

החל  תש"כ  השבועות  חג  קודם  ממושכת  תקופה 
באופן  המעיינות  להפיץ  ההכרח  אודות  לעורר  הרבי 
גם  (ראה  להבעש"ט  המאתיים  לשנת  כמתאים  מיוחד, 

התקשרות גיליונות 514;912).

קטנות  בעיות  הרבי  זנח  לא  השעה,  גודל  למרות 
וגדולות שקשורים בעמך ישראל ובר' ישראל – היהודי 

הפרטי. 
ואם יסתפק מישהו בדבר, הרי עדות גדולה במכתב 
מנחם  הרב  חבר-הכנסת  המפורסם  לעסקן  הרבי  של 
בפרסום- כאן  ומוגש  לאחרונה  שנחשף   – (ז"ל)  פרוש 

ראשון:
ב"ה, ערב חג השבועות, זמן מתן תורתנו
שנת המאתים להסתלקות-הילולא של

הבעל שם טוב ז"ל, תש"כ
ברוקלין, נ.י. 

הרה"ג וו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו'  
מוהר"ר מנחם שי'  

שלום וברכה:
בהמשך לשיחתנו והצעת כת"ר שי' אלי בנוגע לגן 
החקירה  לאחר  הנה  ת"ו,  עיה"ק  בירושלים  הפסלים 
הקרוב  מחוג  דלקמן  הידיעות  קבלתי  בזה  ודרישה 

לה"מנדב" ב.ר.:
א. הנ"ל נמצא תחת הרושם – שהכל נסתדר בירו־

שלים בנוגע הענין.
החרדים  באי-כח  אצל  אפילו  נתקבל  שהענין  ב. 

שם.
שאקבל  עד  הבאים,  לצעדים  בנוגע  מחכה,  והנני 

מכ' ידיעות מפורטות מהמצב עתה.

בשם  שנתפרסמה  מוזרה  ידיעה  ע"ד  להוסיף  ועוד 
כ' בעתונות כאן, שבא כח האגודה באה"ק ת"ו אמר 
שא־ כיון  זו  בשאלה  מה  מלעשות  מסתלקת  שאגו"י 
מרה נואש מלפעול בזה כו'. ולכאורה, אם אפילו הי' 
בזה  יש  זו  עמדה  לפרסם  הרי  היאוש,  לאחר  המצב 
כדי להוסיף כח בלעומת זה. ועכ"פ בודאי יודיע כת"ר 

גם מזה.
בברכה, כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, לקבלת התורה 

בשמחה ובפנימיות 
מ. שניאורסאהן

שהוקם  הפסלים"  ל"גן  ה'מנדב'  היה  רוז  בילי  מר 
בירושלים, שהרבי ניסה למנוע את הקמתו.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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הדלקת נר חנוכה על ידי חולה
נר  הדלקת  בענין  ב'יחידות'  מיוחדת  הוראה  על 
חנוכה (בתקופת טיפול רפואי) חשף לאחרונה השליח 
בשרמן  הרבי  (שליח  וייס  צבי  אהרן  משה  ר'  הרה"ג 
אוקס קליפורניה) סיפור מרגש (אותו פרסם ב'הערות וביאורים' 
המובא  ואילך)   16 עמ'  תשפ"א  טבת  ה'  מקץ  ש"פ  גליון  נ.י.  אהלי-תורה 

כאן בלשונו (בתוספת תיקוני-לשון קלים):
ואף  בגב.  גידול  אצלי  מצאו  תשל"ד  שנת  "במהלך 
רגיש.  מאוד  במקום  היה  אך  שפיר  ב"ה  שהיה  אמנם 
בלוס- אחד  רופא  אצל  ביקרנו  וטיפול  ניתוח  אחרי 
אנג'לס והוא אמר דברים מבהילים כך שהוריי נבהלו.

משרת  זה  בתחום  טוב  הכי  שהרופא  ומצאו  "חקרו 
מאוד  וקשה  בניו-יורק  'ממוריאל'  רפואה  בבית 

להתקבל שם. אחרי מאמצים קיבלנו תאריך לפגישה.
"מספר ימים לפני חנוכה תשל"ה – אמי (מרת מרים 
(ע"ה)  מאבי  בתוקף  ביקשה  ע"ה)  מרדכי  אלטר  בת 
עבורה  לסדר  (ע"ה)  רייטשיק  דוד  שמואל  ומהרב 
כי  זה –  לעניין  הרבי  אצל  ל'יחידות'  להתקבל  שתוכל 
חששה מאוד. סודרה לה יחידות לילה אחרי התוועדות 

י"ט כסלו.
"בינתיים נפגשנו עם הרופא שלא הבין למה הרופא 
כך  כל  נבהל  המובהק)  תלמידו  (שהיה  אנג'לס  בלוס 
וגם גילה כמה טעויות שעשו הרופאים בלוס אנג'לס, 
בדיקות  מספר  לערוך  רצונו  הביע  בבד  בד  אבל 
חשובות לברר המצב והוא דחף וסידר שבמשך הימים 

הראשונים של חנוכה יתבצעו הבדיקות וכו'.
בתוך  ישבתי  כסלו  י"ט  של  ההתוועדות  "במשך 
שבחור  כלל  רגיל  היה  לא  ההן  שבשנים  (דבר  הקהל 
בושה  ומרוב  הרבי,  בנוכחות  בהתוועדות  ישב  צעיר 

וכו' הסתרתי עצמי בין המבוגרים שישבו לידי). 
היכן  הרבי  אותה  שאל  ל'יחידות'  נכנסה  "כשאמי 
שהייתי  אמרה  אמי  בשמי).  שנקט  (כמדומני  אני 
בהתוועדות, ואמר על כך הרבי ש"אכן ראיתי אותו...". 
איתה  שאכנס  ביקשה  אכן  שהיא  לרבי  אמרה  "אמי 
אך אני טענתי שמכיוון שכבר הייתי ב'יחידות' עם אבי 
יותר  נכנסים  אין  כי  הנוהג  והרי  שמחת-תורה  אחרי 
היום.  ליחידות  נכנסתי  לא  לכן  בשנה,  אחת  מפעם 
מרוב  'אה!...'.  ואמר  חזקה  ביטול  תנועת  עשה  הרבי 
ההתרגשות התחילה אמי לבכות והרבי הרגיעה ושאל 
שזה  אמר  וכשנענה  מועדות  פנינו  בית-רפואה  לאיזה 
("ספעצילסטן")  מומחים  הרבה  שם  ויש  מצוין  מקום 

טובים.

אמי  להתאשפז.  אני  אמור  מתי  הרבי  שאל  "אח"כ 
ציינה את התאריך בשבוע הבא, והרבי הגיב ואמר 'הרי 
דייקה  (אמי  הקדוש  בלשונו  ואמר   – חנוכה!'  ערב  זה 

הרבה במילים וכל חייה חזרה באותן המילים):
ַּבָקָשִׁתי ממך – איני רוצה שהוא ידליק נרות חנוכה 
 =] צימער  א  האבן  איהר  גייט  זיכער  רפואה.  בבית 
מן הסתם תארגנו לעצכם לשהות באותם ימים בחדר 
שעות  לכמה  אותו  שיוציאו  ַּבָקָשִׁתי  אז  מלון']  ב'בית 
כדי  שלכם  חדר  לאותו  אותו  ושיקחו  רפואה  מהבית 
שהוא ידליק שם את מנורת החנוכה ואחר-כך תחזי־

רו אותו לחדרו בבית רפואה.
"הרבי המשיך: 

כי  מאוד  לזה  התנגדויות  יהיו  אמנם  החוק  מבחינת 
עד  לצאת  אסור  רפואה  לבית  מישהו  מכניסים  כאשר 
שהגיעה  בקשה  שזו  תגידי  אז  (המוחלט),  לשחרורו 

ממני [= מהרבי] ובוודאי שיאפשרו את הדבר.
"ואכן כך בדיוק אירע: הנהלת בית הרפואה סירבה 
בתחילה לאפשר לי את היציאה, ברם, זכור אותו ידיד 
ע"ה  רייטשיק  יצחק  יוסף  ר'  הרה"ח  לטוב  משפחה 
בבתי  חנוכה'  'מבצע  על  אחראי  היה  שנה  שבאותו 
רפואה, והפעיל השפעתו שנשאה פרי, ולבסוף העניקו 

הסכמתם ונסענו ככל אשר ציווה לנו כ"ק אדמו"ר.
"והנה אין איתנו יודע עד מה בכוונת הרבי ובקשתו 

שלא אדליק נרות חנוכה בחדרי בבית רפואה.
להדליק  לי  יתנו  שלא  שחשש  פשוט  מאוד  "יתכן 
מנורה כהלכתה בחדרי - אם כי יצוין כאשר ר' יוסף-

יצחק רייטשיק השתדל עבורי התנגדו לשחררני ואמרו 
ואין  המנורה  להדליק  לי  יתנו  הם  כי  לדאוג  שלא  לו 

סיבה להוציאו, אולם הוא התעקש שכן רוצה הרבי.
 – 'החוק'  לשנות  הרבי  שדרש  כשם   – דין  מן  "ובר 
לצאת   – חמור  יותר  הרבה  היה  בעיניהם  שלכאורה 
אם  לברר  קודם  לומר  אפשר  גם  היה  הרפואה  מבית 
ניכר  הי'  ה'יחידות'  מהלך  ומכל  להדליק.  לי  יתנו 

מדברי הרבי שלא רצה שאדליק בחדרי בבית רפואה.
"הבה ננסה לברר עניין זה בראי ההלכה".

 לאחרי דיון ארוך מסיים:
"ומדי דברי עם אחייני הרה"ג ר' מרדכי פרקש מחבר 
בעלוויו  אב"ד  כרכים)  (ב'  באהליך'  'אגורה  הספרים 
וואשינגטון אשר העיר לי שאולי כוונת הרבי הייתה גם 
המטרה לעודד את רוחו של הזקוק לרפואה ולהעניק 
לו ההזדמנות לקיים השמחה בהידור ובפרט מצות נר 
דומה  שאינה  וכמובן  ולהלל,  להודות  שנתקנה  חנוכה 
עם  אשפוז  בחדר  חנוכה  נר  להדלקת  בבית  הודאה 
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אווירת הנכאים של בית רפואה, כפשוט.
עניני  בכמה  הרבי  בדעת  שמצינו  ממה  דידי  "וחלי 
מצב  שמירת  של  זו  נקודה  ומדגיש  שמזכיר  הלכה 
לדוגמה  ראה  לרפואתו,  והתועלת  החולה  של  רוחו 
ב'אגרות קודש' (כרך ט' עמ' קכג, אגרת מיום יט סיון תשי"ד) מכתב 
להרב יהודה זאב סגל (היה ידוע כרב וגדול – בתורה 

במנצ'סטר) ועוד".

ניצוצות מלילה של 'יחידות'
הרה"ח  החסיד  השד"ר  שמע  הבאים  הדברים  את 
כרבע  שנמשכה  ב'יחידות'  מהרבי  שם-טוב  ציון  בן  ר' 

שעה, ביום חמישי כ"ז שבט תשכ"ז:
גם  אלא  בקבלת-עול  רק  לא  אתי  מקושר  להיות 

בשמחה ובחיות [= חיוניות].
(שנמשכה  ל'יחידות'  נכנס  ערב  באותו  לכן  קודם 
הרב  סרביה,  של  הראשי  רבה  גם  השעה)  כמחצית 
כ"ץ, שנכנס בליווי מספר אנשים. כשנכנסו עמד הרבי 

ממקומו והושיט להם ידו לשלום.
אחד  יום.  באותו  נכנסו  ברי-מצוה  ילדים  שני  גם 
נתבקש לומר משהו מהפלפול שהכין למסיבת- מהם 

שבת  שמירת  האם  הרבי  שאל  השני  ואת  השמחה, 
הוא חיוב (איסור על ה) "גברא" או איסור "חפצא" – 
תמים  של  ב"יומן"  הונצחו  כאן  שהובאו  הפרטים  כל 
שתיעד ועקב אחרי אירועי 770 והם מרשימות הרה"ח 

ר' ישראל יצחק סוסובר (ז"ל).

ייחודו של 770
את  הרבי  תיאר  תשמ"א  בשנת  מסוימת  בהזדמנות 
ייחודו של "770". הדברים הופנו לנוכחים בהתוועדות 

('שיחות-קודש' תשמ"א כרך ע' עמ' 410):

באותן דקות (או שעות) שאתה מצוי במקום קדוש 
בו כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו למד, התפלל, בירך 
ישראל  של  בצערן  הצטער  בקשות,  קיבל  יהודי, 
והשתתף בשמחתן של ישראל הנמצאים בכל קצווי 

תבל...

"החשבון שמביא הגאון מאוסטורבצה"
מדברי הרבי בהתוועדות האחרונה של שנת תשל"ב 

('תורת מנחם' כרך סט עמ' 311):

וכידוע החשבון שמביא הגאון מאוסטרובצהשעבור 
(חיי  אבינו  אברהם  שנתן  כסף"  שקל  מאות  "ארבע 
שרה כג, טז) יש לכל אחד מששים ריבוא בני ישראל 

"אמה על אמה" בארץ ישראל.
פרשת חיי שרה אות ר'). (ראה 'אור תורה' (ירושלים תשי"ח)

מפליאים הדברים שהשמיע הרבי בפני הנגיד הר"ר 
בשעתו  סיפר  אותם  מניו-יורק,  ענגל  מתתיהו  יוסף 
בריאיון לרב משה מרינובסקי עבור עיתון 'כפר חב"ד' 
להוציא- כוונתו  אודות   ,(13 עמ'   583 בגיליון  שם  (ופורסמו 

לאור דברים וזיכרונות על שני האדמו"רים הקדושים 
רבי  ואביו  הי"ד  יחזקאל  רבי  הגה"ק   – מאוסטרובצה 
עליה   – לברכה  וקדושים  צדיקים  זכר  יחיאל  מאיר 
את  הרבי  לו  אמר  בתגובה  ב'יחידות'.  לרבי  סיפר 

הדברים הבאים:
יהודי  אפילו  יהיה  הדורות  כל  סוף  ועד  מהיום  אם 
טובה  מדה  אפילו  הזה  מהספר  שילמד  ויחיד  אחד 
ההוצאה  מאמץ  כל   – אחת  טובה  הנהגה  או  אחת 
כדאי ויש להתעלם מכל השאלות והספיקות ולגשת 

למלאכה.

הרש"י לזירוז הקבורה
ביום כ"ד מנחם-אב תשל"ט נפטר הגאון החסיד ר' 
הרבנים  וחשובי  מגדולי  משיקגו,  העכט  זלמן  שלמה 
ארצות- רבני  של  המזרח  בכותל  נכבד  מקום  שתפס 
מאיר  הרב  בעריכת  'המאור'  הרבני  בבטאון  הברית. 
בין  מסופר  עמוד 37)  תשל"ט,  מנחם-אב-אלול  רנא  (גיליון  אמסעל 

השאר על ההוראה של הרבי בדבר קבורתו:
"לא היה דבר שבקדושה שהרש"ז לא לקח בו חלק 
להביאו  דחק  מליובאוויטש  שליט"א  הרבי  בראש... 
לקבורה עוד בו ביום, והגם שהדבר היה כרוך בקשיים 
רש"י  על  הראה  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  אבל  רבים... 
 – לו  יפה  סימן  בערב-שבת  "מת  ב:  קג,  דף  בכתובות 

שיכנס למנוחה מיד", עד-כאן-לשונו.
התעופה  לשדה  באווירון  אותו  שהביאו  נעשה  וכן 
משם.  רחוק  שאינו  לבית-הקברות  מיד  ומשם  קנדי, 
רושם עצום עשה על הקהל הגדול של המלווים, לראות 
שהרבי שליט"א בעצמו, יצא ללוותו עד בית הקברות 

בספרינגפילד ל.א. סימן עד כמה שהחשיבו"...
השליח  אחיו  נפטר  תשנ"ב  בשנת  פלא:  זה  [וראה 
הרה"ח וכו' ר' משה יצחק העכט ז"ל והרבי השמיע אז 
יפה  סימן  שבת  בערב  ב"מת  הפותחת  מיוחדת  שיחה 
א'  כרך  תשנ"ב  השיחות  בספר  ונדפסה  הגיהה   – לו" 

עמ' 268 ואילך]

'סגולה' נגד פחד מנסיעה במטוס
גרינגלס  הלוי  זאב  מנחם  הרב  החסיד  שהה  פעם 
(ז"ל) בחצר הרבי. לפתע קיבל ידיעה טלפונית מביתו 
במונטריאול כי עליו לשוב בדחיפות הביתה עוד לפני 

כניסת שבת.
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מדי  סמוך  שיגיע  חשש  היה  ברכב  בנסיעה  גם 
לשבת. הוא נועץ ברב יהודה לייב גרונר (ז"ל) שיעץ 
לו לנסוע באווירון. הרב גרינגלס השיב שמעולם לא 
נסע באווירון והוא פוחד מזה. הריל"ג נכנס לחדרו של 
חסידות  מאמר  נטל  הרבי  הדברים.  את  וסיפר  הרבי 
משנת  ה''  'זכור  ד"ה   – הק'  שלחנו  על  מונח  שהיה 
תרע"ט [שנדפס בשנת תשי"ג] – למסור לו כ'סגולה' 

נגד הפחד.

"שבת שלום" ביום חול
שהיה  שמו  ויינבוים  מאיר  ר'  בשם  ביהודי  מעשה 
מגיע לישיבת תומכי תמימים במונטריאול כדי להגיד 
קדיש על אימו שנפטרה. הרב אהרן יעקב שווי (ז"ל) 
שוחח איתו והם אף קבעו שיעור בתניא. בהמשך הזמן 

התקרב ליהדות בכלל ולליובאוויטש בפרט.
להתחיל  וכשרצה  מרקחת,  בבית  עובד  היה  הלה 
לא  המרקחת  בית  בעלי  בקשיים.  נתקל  שבת  לשמור 

הסכים בשום אופן לאפשר לו שלא לעבוד בשבת.
הוא כתב על כך לרבי – שרצונו לשמור שבת ועל 
לו  כתב  והרבי   – בעל-הבית  עליו  שמערים  הקושי 

שיפתח בית מרקחת בעצמו ואז יוכל לשמור שבת.
בתי- מספר  היו  שכונה  באותה  קל.  היה  לא  הדבר 
שבית-מרקחת  נראה  היה  ובדרך-הטבע  מרקחת, 
ביותר  העמוס  הקניות  יום   – בשבת  סגור  שיהיה 

בשבוע – לא יוכל להצליח.
אותה  והפך  חנות  קנה  הוא  לרבי.  הקשיב  מאיר  ר' 
לבית-מרקחת. בשנים הראשונות עבד קשה וברכת ה' 
הצליחה לו. עברו כמה שנים וכל בתי-המרקחת נסגרו 

ורק שלו נשאר פתוח...
בפעם הראשונה שר' מאיר – בעל בית-המרקחת – 
אך  רגיל.  יום  של  מנחה  בתפילת  זה  היה  לרבי  הגיע 
התרגשות  ומרוב  כל-כך  התפעל  הרבי  את  כשראה 
רבי!"]   – שלום  ["שבת  רבי!"  שבת,  "גוט  לרבי:  אמר 

הרבי נענע בראשו הק' וענה לו: "גוט שבת!"
אני,  "מילא  שווי:  הרב  את  מאיר  ר'  שאל  כשנרגע 
'גוט  ואמרתי:  להגיד  מה  ידעתי  ולא  מאד  התרגשתי 
שבת'. אבל הרבי שלא היה נראה בהתרגשות ובוודאי 
'גוט  לי  לענות  ראה  מה  רגיל  חול  יום  שהיום  זכר 

שבת'?".
שמצידך  לרבי  "כשהוכחת  לו:  השיב  שוויי  הרב 
הרבי  נענה  בשבילך,  שבת  זה  הרי  הרבי  את  לראות 

ואמר לך: 'גוט שבת'".
סיפר  (אותו  הידוע  הסיפור  את  לו  סיפר  לפני-כן 

ראה  תש"י.  שנת  פסח  של  אחרון  בהתוועדות  הרבי 
ר'  הרה"ח   – החסיד  על   (26 עמוד  ח"א  מנחם  תורת 
וביקש  ריי"צ  לרבי  שהגיע   – טריינין  מיכל  שמואל 
לשמוע חסידות ("דא"ח") וכשהרבי אמר לו: "חסידות 
מגיע  כשאני  "בשבילי,  החסיד:  ענה  בשבת"  אומרים 
לרבי הרי זה שבת!". הרבי הריי"צ לבש את השטריימל, 

ישב והחל באמירת דא"ח. 
"גם אצלך" – סיים הרבי שוויי – "כן הוא".

(זכרון אי"ש – עמ' מב-מג)

עצת הרבי הועילה והנער נרפא לגמרי
תלמיד בישיבת חב"ד בבדפורד בשם נפתלי פלדמן 
סבל ממחלת המעיים קוליטיס. הוא ביקר אצל רופאים 
רבים אך התרופות סייעו אך ורק לזמן קצר והבעיה 
לא נפתרה. בצר לו יעץ לו מנהל הישיבה הרה"ח יוסף 

מנחם מענדל טננבוים (ז"ל) שיכנס ל'יחידות' לרבי.
בחיוך  הרבי  אותו  קיבל  ל'יחידות'  בכניסתו  כבר 
שובה לב, וכשנפתלי סיפר לרבי על הבעיה הרפואית 

ממנה סבל אמר לו הרבי:
תשאל את הרופא אם זה רעיון טוב ומבורך לאכול 
אורז. תאמר לו שידיד טוב הציע לך [פתרון] לאכול 

אורז.
הילד נהנה שהרבי כינה את עצמו 'ידיד שלו' וסיפר 
על-כך לאימו שהחלה לבשל עבורו אורז. במשך שבע 

שנים לפחות אכל אורז והמחלה נעלמה.

'חלב-ישראל' בקליבלנד
בקליבלנד  להשיג  מאוד  קשה  היה  ה-50  בשנות 
חלב ישראל, ומשכך רבים לא נזהרו בכך. פעם אחת 
כשהרבי חילק בקבוקי 'משקה', מסר בקבוק 'משקה' 
לחסיד הרה"ח הרב ליפמאן שפירא ז"ל (שהתגורר שם 

באותה תקופה) ואמר לו: 
נו: יש לערב 'משקה' בחלב. 

"חלב  בעניין  לפעול  שעליו  מרמז  יותר  זה  היה 
ישראל".

לרבי  אמר  ל'יחידות'  כשנכנס  הבאה  בהזדמנות 
בפחות  חלב  פסטור  מכונת  להכשיר  אפשר  שאולי 
מ-212 מעלות צלזיוס. הרבי הגיב: "נו, שיהיה 211". 
הרב ליפמאן אמר לרבי שגם זה אי אפשר. אמר הרבי: 
אי  מזה  שבפחות  מיד  הוסיף  אך   ,"210 שיהיה  "נו, 

אפשר להכשיר.
"חלב  שם  שיהיה  לפעול  הצליח  אכן  לבסוף   -

ישראל".
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'רצוא' ו'שוב' בתורה, 
בעולם ובעבודת ה'

יחידות ל'קבוצת ידידי ליובאוויטש' • עצה לכאבי ראש חזקים •
כיצד להרגיש קרוב לקב"ה בעת הנחת תפילין • פעולת תינוק 
שנולד בבית הרפואה • הצורך להגביר את השמחה לקראת סוף 

חודש אדר

יום שישי, י"ט אדר
לגן- חתנים  שלושה  נכנסו  מנחה  תפילת  לפני 

עדן התחתון לקבל את הסידור מהרבי. הרבי נתן 
את הסידור לחתן שמתחתן ראשון, ואמר לו שיתן 
את זה אחר-כך לשאר החתנים ואמר: "אויסבעטען 
אלע גוטע זאכן, און זאל זיין (= בקש את כל הדברים 
הטובים, ושיהיה) בשעה טובה ומוצלחת, בנין עדי 
גם  נכחו  במקום  והמצוה".  התורה  יסודי  על  עד 
כמה מבני המשפחה, ונתן לכל אחד מטבע. שאל 
נרות  מדליקה  היא  אם  שם  שהייתה  קטנה  ילדה 
שבת, וענתה שכן. הרבי נתן לה מטבע נוסף ואמר 

שתתן את זה לפני הדלקת הנרות. 
ודאי  "את  בחיוך:  ואמר  לאמא  פנה  אחר-כך 
מדליקה (נרות שבת)", ונתן לה מטבע נוסף. אחר-
כך נתן לכל אחד מהחתנים מטבע לצדקה. לאחר 
המעלית  ליד  לצדקה  מטבעות  הרבי  חילק  מכן 
שלשל  אחר-כך  שם.  שעמדו  לנשים  וכן  לילדים 

בעצמו מטבע לתוך הקופה ונכנס לתפילה.
היה  השולחנות  אחד  ליד  למטה  המדרש  בבית 
הורה  עצר,  הרבי  הרצפה.  על  'שמות'  דף  מונח 

שירימו את הדף והמשיך בדרכו.
(הנהגה  בפרוכת  לנגוע  ניגש  לא  התפילה  אחר 

לא רגילה).
בסוף   .18:45 בשעה  הרבי  נכנס  שבת  לקבלת 

״לכה דודי" עודד בידו בחוזקה במשך זמן רב.

יום שבת קודש פרשת תשא, כ' אדר
מקריאת  ההוראה  על  דובר  הראשונה  בשיחה 

פרשת כי תשא ופרשת פרה:
'רצוא' (שריפת  עניינה  שפרה  מבואר  בחסידות 
(שנותנים  ו'שוב'  למעלה)  העולה  באש  הפרה 
האפר בכלי מים חיים שטבעם לרדת למטה). וזהו 
כללות עבודת האדם לחבר עליונים עם תחתונים: 
דברים  עם  קדושה  המחברים  ומצווה  תורה 
וגוף  מנשמה  שמורכב  בפרט  אחד  ובכל  גשמיים, 

ומחברם יחדיו.
וזאת מצוין גם בפרשת כי תשא שעניינה לפעול 
מצירוף  וההוראה  אחד.  כל  אצל  ראש  נשיאת 
והן  כסדרן'  'תמידים  של  שהעבודה  היא  שניהם 

'מוספין כהלכתן' צריכה להיות מחוברת יחדיו.
מישראל  אחד  שכל  הרבי  הזכיר  השיחה  בסיום 
הרבי  של  השיחה  וידועה  ה׳,  בצבאות  חיל  הוא 
שצריכים  דוד,  בית  חיילי  על  נ״ע  מוהרש״ב 
עקבות  חרפו  "אשר  אלו  את  ולבטל  להילחם 
המקשרים  [יש  בפועל  שמנצחים  ועד  משיחך״, 
זאת לכך שהשבוע בכ״ה אדר יום הולדת הרבנית 

נ״ע מסיימים לומר פרק זה].
אחר כך ניגן הקהל ניגון שמח והרבי עודד בעוז 
להרה״ת  הורה  השירה  באמצע  רבה.  ובשמחה 

אהרון יוסף בליניצקי שיאמר לחיים.
שנמצאים  העובדה  על  עורר  השנייה  בשיחה 
שלכל  לדאוג  ויש  הפסח  חג  לפני  יום"  "שלושים 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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"לא   - לפסח  מיוחד  מטבח  או  פסח'  'דירת  בדבר   •
ראיתי ולא שמעתי רבותינו נשיאינו נוהגים כן"24.

החג,  לכל  מים  לעצמו  להכין  נהג  החסידים  אחד   •
ואחר-כך, כשהיה קשה עליו, רצה לבטל המנהג על-ידי 
שלא  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  לו  והורה  נדרים,  התרת 
לבטלו, אף שאדמו"ר בעצמו לא נהג בזה, כיוון שמנהג 

זה הוא מהנהגות הבעש"ט25.
• מניחים בד וכדומה בראש הברז, לסינון המים26.

• בס' 'תשבי' ועוד מובא, שיש הנמנעים מלהזכיר שם 
חדר  על  לו  שכשאמרו  מסופר  הרבי  על  בפסח.  'לחם' 
להזכירו  כדאי  לא  ואמר:  הגיב  'חמץ',  בו  שיש  מסויים 

בפסח27.
(ומאפה)  מאכל  מיני  בפסח  מלהכין  נמנעים  אין   •

הדומים למאכלי חמץ28.
הסוכר  את  בבד  ומסננים  מבשלים  פסח  לפני   •
המיועד לפסח, כדי לוודא שאין בו לכלוך כלשהו. יש 
הנוהגים כמנהג רבותינו נשיאינו עצמם, ואינם אוכלים 
כלל סוכר או מוצרים המכילים אותו בפסח, אך הרבי 

אמר שאינו יודע אם זו הוראה לרבים29.
הרצפה,  על  שנפל  מאכל  לאכול  שלא  נזהרים   •
על  שנפלו  בכלים  משתמשים  אין  אף  ולכתחילה 

הרצפה30.
ומקלפים  קליפה31,  בעל  ירק  או  פרי  רק  אוכלים   •
בסכין  ותמרים)  עגבניות  (אפילו  האכילה  לפני  אותו 

המיוחדת לכך, שאין משתמשים בה לחיתוך מאכלים.
• נוהגים שלא לאכול דגים מלוחים ('הרינג') בפסח32.

ושלום'  חיים  ל'דרכי  שם  ומציין  בהערה.   204 עמ'  לב,  כרך  לקוטי-שיחות   .24
הל' פסח סי' תקעב, שבעל המנחת-אלעזר נהג כן (וע' ס' 'מהרי"ל - מנהגים' 

הוצאת מכון ירושלים עמ' תרל"ו אות צז).
25. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' נז. ויש יחידים מאנ"ש הנוהגים בזה גם כיום.

26. כשהיה הרבי מסייר במוסדות החינוך קודם עריכת ה'סדר', אירע שהעיר 
לכך את תשומת ליבם של האחראים, וכן העיר שיש לבדוק מפעם לפעם את 
נט,  עמ'  חב"ד'  מנהגי  ('אוצר  רצויים  בלתי  עניינים  בה  ייכנסו  שלא  המסננת 

ובדקתי עם בעל המעשה הרה"ח ר' טוביה שי' זילברשטרום).
27. מליל-הסדר תשל"ט, 'התקשרות' גיליון לח עמ' 13, 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' 
'קניידלאך' -  שהוא  בטעות  עליו  שאמרו  מאכל  מלאכול  נמנע  הרבי  אגב,  סו. 
עמ'  גיליון 759  חב"ד'  ב'כפר  גם  זה  סיפור  מז. (וראה  עמ'  חב"ד'  מנהגי  'אוצר 

44 ועמ' 158).
28. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' סד.

29. 'המלך במסיבו' ח"א עמ' שז. וראה בארוכה 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' נ ואילך. 
ושם, שכבר כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע אמר שאינו אוהב שמחקים אותו בזה.

30. בס' 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' ס (ללא ציון מקור) כתב שיש הקולפים ואוכלים 
את המאכל. ולעניין כלי, כתב שנמנעים משימוש בו אף בדיעבד באותה שנה.

31. למשל, אין אוכלים כרוב וכדומה. וי"א שגם חסה אין אוכלים מחוץ למרור 
וכורך בליל-הסדר.

עיבוד  ללא  שבדגים-מלוחים  היא,  כיום  (המציאות  עיי"ש  סא,  עמ'  שם   .32
ובדגים  לפסח,  בעייה  וגם  כשרות  בעיית  בו  שיש  לריכוך  האנזים  היא  הבעיה 
ועכ"פ  חמץ  להיות  שעלולים  וחומרי-טעם,  גלוקוזה  גם  ייתכנו  מעובדים 

קטניות).

וישב  בגרוזיה  גר  היה  שאביו  שסיפר  אחד 
במאסר, ושחסידים פדו אותו ובזכות זה הוא נמצא 
פה היום. אמר לו הרבי: "ב״ה, היום לא צריך להגיע 

לקומוניסטים".
לאחד אמר שייתן עשר אחוז מרכושו לצדקה.

להשקיע  האם  ושאל  באוסטרליה  שגר  לאחד 
שההרים  והוסיף,  בחיוב,  הרבי  ענה  ב׳זהב׳ 

באוסטרליה מלאים בזהב.
אחד ביקש ברכה עבור אחד מבני משפחתו שיש 
לו מחלה מסוימת באוזן. תגובת הרבי: "מעולם לא 

שמעתי שיש מחלה כזו באוזן".
אז   ,21:00 השעה  עד  נמשכה  הפרטית  היחידות 
נשאר  הרבי  הרמקול.  את  חזרה  המזכיר  העמיד 
לשבת במקומו והחל באמירת שיחה נוספת. בשיחה 
נכחו בעיקר השלוחים שהביאו את הידידים. השיחה 
נמשכה כרבע שעה, והקהל שהיה מצומצם יחסית 

הקיף את שולחנו של הרבי שסודר בצורת ח'.
אדר  ובחודש  מאחר  כי  הרבי  הורה  הדברים  בין 
ימים  כ"ד  עברו  וכבר  בשמחה,  להרבות  מצווים 
שבהם הגבירו את השמחה בכל יום לכן כדאי לנצל 
התוועדויות  לערוך  אדר  בחודש  הנותר  הזמן  את 

חסידיות הקשורות לפורים ול"עד דלא ידע".
את  בעבורו  ותולים  ילד  נולד  שכאשר  אמר  כן 
הפרטי,  ובחדרו  הרפואה  בבית  המעלות'  'שיר 
את  לגלות  שליחותו  את  התינוק  ממלא  זה  ידי  על 

הקב"ה גם בבית הרפואה.
עם  החבילה  את  בידו  הרבי  לקח  השיחה  בסיום 
המעטפות. הקהל החל לשיר והרבי הניף ידו בעוז 

ויצא לחדרו כשהוא מלווה בשירה.
אח״כ נכנס הר׳ יהודה קרינסקי 'חבר המזכירות' 
כמה  ואחרי  זמן  משך  שם  ושהה  העליון  לגן-עדן 
למעלה,  בזאל  מעריב  לתפילת  הרבי  נכנס  דקות 

כשמניף בידו להגברת השירה.
סוער  חסידי  בריקוד  הקהל  יצא  התפילה  בסיום 

(לאור דברי הרבי בשיחה).
מאוחר יותר לימד הר׳ יואל כהן שי׳ את הקהל, 
׳קונטרס  היום,  שיצא  החדש  המוגה  המאמר  את 
כ״ה אדר׳ (שיצא לאור לקראת כ״ה אדר יום הולדת 
ד״ה  זי״ע),  נ״ע  מושקא  חי׳  הצדקנית  הרבנית 

"החודש הזה לכם".

המשך מעמוד 15
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שואלין ודורשין בהלכות הפסח (ב)
מאת הרב יוסף-שמחה גינזבורג

הכנות לבדיקת חמץ
מלא  מחסן  חמץ  בדיקת  שלפני  בימים  כשמנקים 
ארגזים או מכונות, ויודעים שבשעת הבדיקה לא יוכלו 
מדובר  אם  הנה  ממקומם,  החפצים  את  שוב  להזיז 
החדר  את  לבדוק  יש  חמץ",  בו  שמכניסין  ב"מקום 
על-פי  אף-  הניקיון,  בשעת  ברכה)  (בלא  הנר  לאור 

שאין זה ליל בדיקת חמץ8.

הידורים שונים9
• אין אוכלים מצות מכונה, אפילו לא ילדים10.

שעל  המצות  ולכן  שרויה.  ממצה  ביותר  נזהרים   •
וכן  מים,  טיפת  עליהן  תיפול  שמא  מכוסות,  השולחן 
שלא יפלו מפירורי המצה למים או למרק [בפועל: כל 
המקפידים  יש  שקית.  מתוך  לעצמו  אוכל  ואחד  אחד 
לאכול את המצה לפני הבאת התבשילים על השולחן, 
מסלקים אתהשקיות ואז שותים ואוכלים את הסעודה. 
קודם  במי-פירות].  מצה  מטגנים  אין  אף  למעשה, 
בהם,  מעורבים  שמים  משקאות  או  מים,  ששופכים 
פירורי  בכלי  יהיו  שלא  בודקים  לקערה,  או  לכוס 
מצה [כלי עם דבר לח שנפל בו פירור-מצה, נמנעים 

מלהשתמש בו בפסח זה]11.
ממצה  להיזהר  צריכים  הקטנים  גם   - החינוך  מצד 

שרויה12.
• נזהרים משתיית יי"ש בפסח13.

נזהרו  היין,  מבקבוקי  החותמות  את  כשהסירו   •

נ.י.  יגדיל-תורה  לנדא,  ע"ה  להגר"י  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  מהוראות   .8
גיליון נב עמ' קנ. וראהשו"ע אדה"ז תלג,ז.

9. ב'רשימות', חוברת לח עמ' 9, איתא: "כ"ק אדנ"ע היה אומר, שאין לנהוג 
בהידורים בחג המצות – הטעם שלא יחול בקבלה בנדר. כ"ק מו"ח אד"ש". 
התנו  הסתם  ומן  ביותר,  רבים  בהידורים  נהגו  רבותינו  הלא  נתפרש,  ולא 

שיהיה 'בלי נדר'.
10. 'תורת-מנחם' תשי"א ח"ב עמ' 7. ראה 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' כט-לא על 

היחס למצות מכונה.
11. ספר-המנהגים עמ' 41. האמור בסוגריים - ע"פ 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' 

מט,מח.
הנ"ל  בשיחה  והנאמר   .258 הערה   111 עמ'  ח"ג  תשמ"ח  'התוועדויות'   .12
לחינוך,  הגיעו  שטרם  ביותר  לקטנים  הכוונה  בזה,  להקפיד  שאין  דתשי"א 

שעדיף להאכילם שרויה מאשר מצת מכונה.
או"ח  צמח-צדק  שו"ת  מד.  תנא,  סי'  אדה"ז  שו"ע  ראה  שבזה,  לחששות   .13
סו"ס נא. למעשה אוסרים באכילה גם אם בטוחים לחלוטין בכשרותו - 'אוצר 

מנהגי חב"ד' עמ' נד וש"נ, ושם בעמ' נו שלא נזהרו בהנאה ממנו.

לא  הבקבוק)  את  פותחים  (שבאמצעותו  שה'פותחן' 
ייגע ביין עצמו14.

• הרבנית רבקה נ"ע (אשת כ"ק אדמו"ר המהר"ש) 
אמרה, שאצלם לא שטפו את הביצים לפני פסח15.

וקינמון  קידה  לקחת  לא  מנהגנו  שנים  כמה  זה   •
מחשש  בכלל]  בתבלינים  להשתמש  לא  לחרוסת [וכן 

תערובת חמץ16.
• רבנו הזקן אמר: "בפסח אין צריך לכבד זה את זה 

באכילה ושתייה, אבל מותר ליטול בעצמו"17.
• הצמח-צדק אסר אכילת צנון בפסח, בלי טעם18.

• רבותינו היו אוכלים דגים בפסח19.
• כנראה, הרבי לא היה שותה תה בפסח (אבל בכלל, 

הקלו בזה גם רבותינו)20.
• הרבי היה אוכל מאכלי חלב בפסח21.

• בין כלי הפסח של רבותינו נשיאינו היו גם צלחות 
עם פסי זהב בשפתן22.

בפסח  לאכול  צריך  היה  נ"ע  מוהרש"ב  אדמו"ר   •
שקדים מתוקים לרפואה, והקפיד שיקנו אותם (קודם 

הפסח) בחנות שאינה מוכרת כלל מוצרי חמץ23.

14. לקוטי-דיבורים עמ' 846.
15. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' סד, מלקוטי-סיפורים עמ' רסא. ומביא שם שכ"ק 
לרחוץ.  שהידרו  בליובאוויטש  הבחורים  על  הקפיד  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר 
בלא  במיוחד  ומשווקים  הביצים,  שע"ג  בסימון  לכוהל  החוששים  יש  בזמננו 

סימון.
תעשייה  ממוצרי  האפשר  ככל  נמנעים  ובפועל   .39 עמ'  ספר-המנהגים   .16
בכלל (ראה מכתב הגרמ"ש אשכנזי ע"ה בנידון ב'כפר חב"ד' גיליון 759 עמ' 

.(64
לגרום  שלא  כדי  רק  והיינו   .42 עמ'  ספר-המנהגים  מז.  עמ'  יום'  'היום   .17
לארח  שיש  ודאי  אבל  הידוריו,  לבטל  ולהביאו  למישהו  אי-נוחות  הרגשת 
תש"ה  ספר-השיחות  ראה  המארח.  על  סומך  אם  לקחת,  האפשרות  ולתת 

עמ' 91 ועוד. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' סז, וש"נ.
הגר"י  (בשם  לאסור  מנהגנו  אין  שום,  לגבי  סב.  עמ'  חב"ד'  מנהגי  'אוצר   .18

ע"ה לנדא. וראה מה שהביא בזה בס' שבח-המועדים (תשנ"ג) עמ' 195).
19. שם עמ' ס. וכנראה קנו והכינו אותם לפני פסח, כמנהג הפשוט המובא 

שם.
20. שם עמ' נג, ששתה במקומו חלב מהול במים חמים. ובמקום אחר מובא 
מפי המשב"ק שהשתייה בימי הפסח היתה מיץ תפוזים שנסחט בבית. בעמ' 

הנ"ל מובא שנהגו לשתות תה, ועל אדמו"ר מהוריי"צ - מובא בעמ' קו.
21. מפי המזכיר הרה"ח הרי"ב ע"ה קליין ('תשורה', נה"ח, ח' אדר תשנ"ו, עמ' 
29). וי"א שהיה זה (לגבי הרבי עצמו) רק משנת תשל"ח ואילך, ושמאז אכל 

גם גבינה. וראה 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' מו אות ו ועמ' נג אות י.
בשם  ע"ה  הכהן  רפאל-נחמן  ר'  מהרה"ח  נט,  ס"ע  חב"ד'  מנהגי  'אוצר   .22

הרה"ח רשד"ב זיסלין ע"ה.
23. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' סד, מהגר"י ע"ה לנדא.
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 – תשא"  "כי  של  באופן  החג  צרכי  כל  יהיו  יהודי 
בסבר   – ובאיכות  הצדקה,  בכמות  ראש,  נשיאת 
להתחיל  אלא  הפסח  עד  לחכות  ושאין  יפות,  פנים 
כבר ביום השבת על ידי הכנסת אורחים כפי שנהגו 
בכל תפוצות ישראל שלכל אחד יהיה אורח או כמה 
אורחים בשבת, גם כשהיו במצב דחוק ולאורח נתנו 
את החלק היפה, ואדרבה, זה הוסיף בשמחת בעל-

הבית ובני ביתם.
הקהל ניגון שמח והרבי החל  בסיום השיחה ניגן 
מניף שוב בידיו לעידוד השירה. באמצע פנה לילד 
לו  ונתן  לחיים,  שיאמר  עד  וחיכה  שארף  הקטן 
חתיכה מהמזונות, והמשיך שוב להניף בידו ולעודד 

את השירה.
באמצע הניגון החל הרבי מסובב בידו השמאלית 
אלו  ברגעים  נמרצות.  ובתנועות  עצומה  בשמחה 
בכל  ורקד  שר  הקהל  כל  כמרקחה.  נראה  היה 770 
בהמשך  לתארה.  אפשר  שאי  ובשמחה  כוחותיו 
של  הקטן  לנכדו  גם  מהמזונות  חתיכה  הרבי  נתן 
בשעת  לרבי  היין  את  (שמוזג  יוניק  בערל  הרה״ח 

ההתוועדות).
בשיחה השלישית שב לעסוק בנושא הראשון עמו 
(שכן  בשלימות  שהרצוא  מודגש  בפרה  אשר  פתח, 
שורפים את כל הפרה), ובעבודת ה' זה מורה שיש 
בשלימות,  קדושה  בענייני  והתלהבות  חיות  לאדם 
'שוב',  גם  להיות  צריך  זה  עם  שיחד  ומדגישים 
להתעסק עם בירור חלקו בעולם ולא להסתגר בד' 

אמותיו ולהגיע לכלות הנפש.
לו  שאל  האדם,  בעבודת  כללית  הוראה  וזוהי 
בתנועה  להיות  צריך  תמיד  אלא  במנוחה  להישאר 

באופן של רצוא ושוב.
אין  חיטים':  'מעות  לנתינת  בנוגע  לדבר  ודוגמא 
אלא  לביתו  יגיע  הצדקה  שגבאי  עד  בבית  לחכות 
הוא יוצא ומתרוצץ לחפש נזקקים כדי שיוכל לתת 
להיות  צריך  ואחר-כך  'רצוא',  החג,  צרכי  את  להם 
בעצמו  צדק  חשבון  ועושה  לרגע  שמפסיק  ה'שוב' 
זה  על  להוסיף  מחליט  ואז  מספיק,  נתן  אכן  האם 

'רצוא' באופן נעלה יותר.
"אחכה  במצות  שגם  הרבי  הזכיר  להנ״ל  בהמשך 
לו בכל יום שיבוא" צ"ל רצון ותקווה חזקה (רצוא) 

שמשיח יבוא בפועל ממש.
בסיום השיחה החל הקהל לשיר "זָאל שוין זיין די 
גאולה". והרבי החל מוחא בכפיו הק׳ בשמחה לכל 
ביתר  השירה  את  והגביר  הצטרף  הקהל  הכיוונים. 

שאת, ובהמשך אף הניף בידו. 
הממשלה  ראש  ליועץ  הורה  השירה  באמצע 
שהשתתף  דוד,  בן  יצחק  מר  ספרות  לענייני 
בתנועת  הורה  אחר-כך  לחיים.  לומר  בהתוועדות, 
סוף  עד  שישתה  [כלומר:  הכוס  את  שיהפוך  ידו 

הכוס], וכן הניף בידו לעברו כמה פעמים.
ה'רצוא'  ענין  את  הרבי  ביאר  הרביעית  בשיחה 
ו'שוב' בתורה עצמה ועורר לפתוח מוסדות חדשים 
שהכניסו  אלו  את  הזמין  מכן  לאחר  מקום.  בכל 
על  ויכריזו  שיעלו  המשמח"  משקה  "בקבוקי 

הפעולות שעומדים לעשות.
המזכיר  המשקה.  חלוקת  החלה  השיחה  בסיום 
מזג  והרבי  משקה  בקבוקי   13 השולחן  על  העמיד 
מכוסו  בחזרה  ומזג  כוסו  לתוך  בקבוק  מכל  מעט 

לבקבוקים. 
שבעבורן  הפעולות  על  הכריז  אחד  שכל  אחרי 
לקח את הבקבוק, החל הרבי לנגן את ניגון ההקפות 
רבה.  בשמחה  בניגון  המשיך  והקהל  ז״ל  לאביו 
'שיבנה  שינגן  לחזן  והורה  מהמזונות  טעם  הרבי 
בידו  הרבי  הניף  הצטרף  וכשהקהל  המקדש',  בית 

להגברת השירה. 
בסיום השירה עורר אודות אמירת ברכה אחרונה. 

ההתוועדות הסתיימה בשעה 15:50.

יום ראשון, כ"א אדר
הדולרים  חלוקת  החלה  שחרית  תפילת  אחר 
עיריית  של  ממשל  ראשי  הגיעו  בחלוקה  לצדקה. 
של  הראשי  רבה  לאו  הרב  וכן  וסנאטורים  ניו-יורק 

תל אביב ורבנים חשובים נוספים.
נסע  הרבי   .15:15 השעה  עד  נמשכה  החלוקה 
10 לאחר   .20:50 בשעה  וחזר   16:55 בשעה  לאהל 
התפילה  אחר  ומעריב.  מנחה  לתפילות  נכנס  דקות 

יצא כשהוא מעודד בידו את השירה.
בדיוק  למטה,  המדרש  מבית  לצאת  בדרכו 
הרמב״ם  ש"סיום  ברמקול  הכריזו  לפתח,  כשהגיע 
יתקיים תכף ומבקשים שכולם ישתתפו". באותו רגע 
הניח הרבי את ידו הק׳ על המזוזה וכך נשאר לעמוד 
מספר שניות עד שנגמרה ההכרזה והמשיך בדרכו. 

ליד המעלית החל לברך נוסעים.
הרבי הביט במבט מיוחד על ילד קטן שאמר לרבי 
שנוסע היום חזרה לאה״ק, ואמר לו בעברית: "שנת 
ונכנס  הנוסעים  שאר  את  ברך  אחר-כך  הצלחה". 

לחדרו.
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נש״ק.  מבצע  של  השנתי  הדינר  התקיים  בלילה 
הרבנית  להולדה  ה-90  שנת  לזיכרון  גם  זהו  השנה 

הצדקנית חיה מושקא שניאודסהאן נ״ע.

יום שני, כ"ב אדר
הניח  התורה  קריאת  בשעת  שחרית  בתפילת 
הגבאי פתק - שכתוב עליו שם של מישהו עבור 'מי 
שברך' - על הסידור. הרבי הבחין בזה והורה בידו 

שיוריד את הפתק מעל הסידור.
הסידור.  את  לקבל  חתן  נכנס  מנחה  תפילת  לפני 
המעלית  ליד  צדקה  מטבעות  הרבי  חילק  אחר-כך 
מטבע  בעצמו  שם  ואחר-כך  לנשים,  וכן  לילדים 
בקופה וחיכה עד שאחד הילדים ישלשל את המטבע 
ונכנס  נוספות  מטבעות   4 הרבי  שם  בינתיים  שלו. 

לתפילה. 
אחר התפילה בירך נוסעים ״תסעו בבריאות, פסח 

כשר ושמח".
בשעה  מתקיימת  מעריב  תפילת  אלה  בימים 

.18:45
בידו  הרבי  הניף  ערבית  תפילת  שבסיום  בקדיש 
3 פעמים מלמעלה למטה לעבר הילד הקטן שארף 

כדי שיענה 'אמן', וכן אמר 'אמן' בהדגשה לעברו.
דולרים  בחלוקת  הרבי  החל  התפילה  בסיום 
וטף.  נשים  אנשים   – אחד  לכל  אחד  שטר  לצדקה, 
כשהוא  יצא  והרבי  דקות  כ-10  נמשכה  החלוקה 
לחדרו  שנכנס  לפני  השירה.  את  בידו  מעודד 
ביקש אחד ברכה לרפואה שלימה עבור אחד מבני 

משפחתו והרבי ענה: "שתהיה לו רפואה שלימה".

יום שלישי, כ"ג אדר
(את  למעלה  ב׳זאל׳  שחרית  לתפילת  נכנס  הרבי 
בית המדרש למטה הכינו לקראת בואם של קבוצת 

ידידי ליובאוויטש ליחידות).
(יצוין שהפעם האחרונה שתפילת שחרית עם הרבי 

התקיימה בזאל למעלה הייתה בפורים תשמ״ו).
בזאל   15:15 בשעה  מנחה  לתפילת  נכנס  הרבי 
למעלה ולפני שניגש לסטענדר הנהן בראשו בחיוך 

לאחד מהגבירים שעמד לצידו.
לקראת השעה 16:00 החלו להגיע הגבירים לבית 
השתתפו  הרבי.  של  לבואו  והמתינו  למטה  המדרש 

קרוב ל-150 גבירים, ידידי ליובאוויטש.
בשעה 16:30 נכנס הרבי ליחידות, החווה לשלום 

בידו הק' לעבר כמה מהאורחים ולפני שהתיישב מר 
דוד צ׳ייס לחץ את ידו של הרבי. אחר-כך החל הרבי 

באמירת השיחה שנמשכה כ-25 דקות.
לגלות  הצורך  על  באריכות  דיבר  הרבי  בשיחה 
ובפרט  כולה,  הבריאה  ובכל  בכל יהודי  הקב״ה  את 
להשפיע  ניתן  ממנה  בארצות-הברית,  כשנמצאים 
לא רק על הסביבה הפרטית אלא גם על כל מדינות 
העולם, כולל על גוים שיקיימו שבע מצוות בני נח, 
לכך.  ויסייעו  יהפכו  המתנגדים  שגם  שגורמים  ועד 
שעניינה  הקרן,  של  בשמה  מודגש  זה  שעניין  וכפי 

הוא לגלות בכל הבריאה את הקב״ה.
מעניינת  הוראה  הרבי  למד  השיחה  בהמשך 
שאצל  ו'פקודי',  'ויקהל'  הפרשיות  של  משמותיהם 
גורע  זה  אין  'ויקהל'  יחד  כשמתאספים  גם  יהודים 

מחשיבותם של היחידים 'פקודי'.
בסיום ניגש כל אחד מהגבירים לשוחח עם הרבי 

ביחידות.
לשוחח  ניתן  שיהיה  כזאת  בצורה  סודר  המקום 
אחד  וכל  הפרעה,  כל  ללא  בפרטיות  הרבי  עם 
מהמשתתפים ניגש לחוד ודיבר עם הרבי. הרבי ישב 
כשכל  השני,  מהעבר  נגשו  וה'גבירים'  השולחן  ליד 

אחד שוטח את בקשותיו הפרטיות. 
היו ששאלו שאלות ועצות והרבי התעניין בפרטי 
פרטים, וענה בפרטיות. כמעט כל אחד מהם התעכב 
מספר דקות הרבי אמר את דבריו בדרך כלל בקול, 
און  כשר'ן  "ַא  בברכה  הרבי  סיים  מהם  ולרבים 

אפריילכען פסח".
להלן כמה 'שביבים' ששמענו מיחידות זו:

לאחד שאמר שיש לו כאבי ראש חזקים, אמר לו 
הרבי שיאכל ג׳ סעודות כל יום בזמן, והוסיף: "הגם 
שחסידים (ליובאוויטש) לא מקפידים בזה, אף-על-

פי-כן תעשה זאת".
זאת  ובכל  ומתפלל  תפילין  שמניח  שאמר  לאחד 
הוא לא מרגיש 'קרוב' לקב״ה אמר הרבי שיאמר כל 

יום את הפרק תהילים שלו (לפי גילו).
חילק  ילדים  כמה  עם  מאנ״ש  משפחה  כשניגשה 
וביקש  סנט   5 של  מטבע  מהם  אחד  לכל  הרבי 
לחלק  כדי  נוספים  מטבעות  לו  שייתן  מהמזכיר 
מצוות,  לגיל  יגיע  שבקרוב  מהם,  לאחד  לכולם. 
שזה  וכשהשיבו  תתקיים,  היא  מתי  הרבי  התעניין 
ביום חמישי, אמר הרבי שעד יום חמישי הוא יכול 

להספיק לחזור פרק תניא.
לאחד אמר שיקפיד לאכול רק ׳חלב ישראל׳.

המשך בעמוד 20 15

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת תשא
פרשת פרה, כ"ב באדר

(המהודר  השני  התורה  ספר  את  לגלול  רצוי 
ביותר שבבית-הכנסת1) לפרשת פרה לפני תפילת 

שחרית, כדי למנוע 'טרחא דציבורא'2.
קוראים  בראשון  ספרי-תורה.  שני  מוציאים 
פרשת  בקריאת  השבוע.  בפרשת  עולים  לשבעה 
העגל מנמיכים מעט את הקול3, אבל יש להקפיד 
הקריאה  את  לשמוע  הציבור  כל  יוכל  אז  שגם 

היטב.
ליד  הבימה  על  השני  ספר-התורה  את  מניחים 

אדה"ז  לשון  משמעות  ונו"כ.  ס"ז  תרפ"ה  סי'  המחבר  בשו"ע  עיין   .1
בהתוועדויות  אבל  התורה,  מן  היא  זכור  פרשת  שרק  סט"ז  רפב  סי' 
תשמ"ט ח"ב עמ' 466 (מוגה) מביא (רק) משו"ע הב"י הנ"ל (בשם י"א) 

ומקורותיו שגם פרשת פרה היא מן התורה, ועיי"ש בהערות.
גם  ועיין  בציבור.  ס"ת  גוללין  שאין  ס"ג  קמד  סימן  או"ח  שו"ע  ראה   .2

בב"י שם ד"ה וכ' המרדכי.
גדול"  "לגוי  עד  העם"  מ"וירא  נמוך:  בקול  שקוראים  הקטעים  אלה   .3
נמוך  בקול  ושוב  כרגיל,  משה...")  ("ויחל  לקרוא  וחוזרים  א-י),  (לב, 
מ"וישמע יהושע" עד "מהר חורב" (לב,יז - לג,ו), וחוזרים לקרוא כרגיל 
- כן המנהג נפוץ, גם בין אנ"ש ובבית חיינו. הפרטים - מהרה"ח הר"ר 
(בשינויים  ז  ס"ק  תכח  סי'  בפרי-חדש   - המקור  אופן.  שי'  יוסף-יצחק 

קלים), וראה מנהגים שונים בלוח 'דבר בעתו'. 

בו4),  הקריאה  עד  הבימה  על  (ונשאר  הראשון 
ואומרים חצי קדיש. בספר השני קוראים למפטיר 
עד  מתחילתה  'חוקת'  בפרשת  פרה,  פרשת  את 

"תטמא עד הערב" (במדבר יט,א-כב).
אלא  מגביהים  אין  אחד,  תורה  ספר  רק  יש  אם 
גוללים לאחר חצי קדיש לפרשת פרה. ומגביהים 

וגוללים רק לאחר מפטיר.
הקריאה  אחרי  תמיד  אומרים  הקדיש  חצי  את 

שלפני עליית המפטיר.
הפטרה: "ויהי דבר ה'... אני ה' דיברתי ועשיתי" 

(יחזקאל לו,טז-לו)5.
הפטרה  כל  או  השבוע  הפטרת  את  קרא  אם 
ואם  פרה,  פרשת  הפטרת  אחריה  קורא  אחרת, 

נזכר אחר הברכות – קורא אותה בלא ברכה6.
אומרים 'אב הרחמים'7.

4. שערי-אפרים שער י סי"ב.
5. לוח כולל-חב"ד. ספר המנהגים עמ' 33. בהפטרת ש"פ פרה תשח"י 
אמר הרבי "בהקדשי בכם לעיניכם" [כנוסח הדפוסים, וכן הוא בחומש 
'תורה תמימה' בפנים], וגם "לעיניהם" כדעת המנחת-שי [שהובאה ם 
של  (מיומנו  מצליח]  איש  ברויאר,  קורן,  בהוצאות  הנוסח  וכן  בהערה. 

אחד הת', מקדש-מלך ח"ד עמ' תקג).
6. לוח כולל-חב"ד, ש"פ מקץ.

7. לוח כולל-חב"ד (הדעות בזה הובאו במשנה ברורה סוף סימן תרפ"ה. 
ואדה"ז בשולחנו ובסידורו לא הזכיר לעניין זה ד' פרשיות כלל).

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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כ"ז 
אדר

תשכ"ה (אדר א')

'חסידישע פרשה' 
מידי שבוע

מציע  אדמו"ר  כ"ק 
ילמדו  שבת  שבכל 
מאמרי  את  ויסיימו 
על  תורה"  "לקוטי 

פרשת השבוע. 
(הקדמת היום יום בשלשלת 
היחס. שיחות קודש תשכ"ה 
ח"א ע' 414 ואילך)

תשנ"ב (אדר א')תשנ"ב

יסוד מבצע יום הולדת
כ"ק אדמו"ר מכריז על מבצע יום הולדת. 

(סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 331 ואילך)

עבודה  תורה,  הקווים:  בשלושת  היום  את  לנצל  קרא  הרבי 
וגמילות חסדים. יום זה הוא יום שמחה הן להורים והן לנולד 
כמו:  זה,  יום  עבור  הוראות  כמה  הרבי  תיקן  כך,  לשם  עצמו. 
ספר  לומר  נפש,  חשבון  לערוך  חסידית,  התוועדות  לקיים 
פה,  בעל  חסידות  מאמר  לחזור  בצדקה,  להוסיף  תהלים, 

לעלות לתורה, לקבל החלטה טובה ועוד.

תשמ"ח

ההתוועדות האחרונה
ההתוועדות האחרונה, לע"ע, 
שזכינו לשמוע מפי הרבי - פ' 
אדר  מברכים  שבת  ויקהל, 

שני, פ' שקלים. 
(תורת מנחם – 
התוועדויות תשנ"ב ח"ב ע' 357)

האירוע הבריאותי 
שעבר הרבי בעת 
שהותו באוהל הק'

אירוע  עבר  אדמו"ר  כ"ק 
באוהל  היותו  בעת  מוחי 

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.
לכ"ז  שקדמו  בימים 
את  הרבי  פינה  אדר 
תמיד  שהיה  שולחנו, 
וספרים  במכתבים  עמוס 
ריק;  נותר  והשולחן  וכו', 
שנותרו  היחידים  הספרים 
שלושת  היו  השולחן  על 
"אלבום  של  הכרכים 
שיצאו  בעולם,  השלוחים" 

לאור עד אותה שעה. 
('התקשרות' גליון סט ע' 20)

מוקדש לעילוי נשמת עורך המדור והספר 'עת לדעת' 
השליח הגה"ח אברהם שמואל בן חיים מאיר בוקיעט ז"ל
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

כ"א 
אדר

כ"ג 
אדר

כ"ד 
אדר

כ"ה 
אדר

תשי"ט (אדר ב')

תש"זת"ש (אדר א')תשמ"ח

יום פטירת ר' יואל איטקין 
בן דודו של כ"ק אדמו"ר

ר'  הרה"ח  של  פטירתו  יום 
לייב  חיים  הרב  בן  איטקין  יואל 
כ"ק  של  דודו  בן  מאוטשאוב, 
אדמו"ר, כי אביו נשא אחותו של 
הרבנית חנה – אם כ"ק אדמו"ר.

בכמה  שו"ב  ואח"כ  סוחר,  הי' 
בטשרנוביץ,  ובאחרונה  עיירות 

ושם מנוחתו כבוד. 
(ליובאוויטש וחייליה ע' 157)

כ"ק אדמו"ר נפגש שוב עם אמו 
הרבנית חנה

אמו  את  לפגוש  לפאריז  נסע  אדמו"ר  כ"ק 
מבריה"מ  לצאת  שהצליחה  חנה  הרבנית 
כעשרים  ראתה  לא  אותו  לפאריז,  והגיעה 
להביאה  מנת  על  תרפ"ח),  (מתשרי  שנה 

לארצות הברית.
הגדולה  השמחה  את  מלהביע  העט  דלה 
ובנה  אם  זכו  כאשר  עת,  באותה  ששררה 
סבל,  שנות  עשרים  לאחר  שוב  להפגש 

ציפייה וגעגועים. 
(ימי מלך ח"ג ע' 937)

עם  מתוועד  הוא  בפאריז  שהותו  בעת 
אנ"ש ומעוררם על דבר נתינת דמי 'מעמד' 

ועל התקשרות לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס)

אדמו"ר הריי"ץ עוזב 
את ריגה

מוהריי"צ אדמו"ר  כ"ק 
עוזב את ריגה ביום שני 
לעיר  בטיסה  בשבוע 
שבשבדיה,  שטוקהולם 

בדרכו לארצות הברית.
(ימי חב"ד ע' 140)

פארבריינגען בכל 
שבת

על  ה'שלושים'  לאחר 
מושקא,  חי'  הרבנית 
התחיל  זו,  משבת  ָהֵחל 
הרבי להתוועד בכל שבת 

קודש. 

תרס"א

יום הולדת הרבנית חיה מושקא
ביום  שניאורסאהן,  מושקא  חי'  הרבנית  אדמו"ר,  כ"ק  אשת  הולדת  יום 

שבת קודש, בעיירה בבינוביטש הסמוכה לליובאוויטש.
"חי'  הרבנית  של  שמה  נקרא  מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  של  בקשתו  לפי 
שביעי  דור  היא  צדק.  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  אשת  שם  על  מושקא" 
להרה"ק ר' לוי יצחק מברדיטשוב (סבה הרה"ק ר' אברהם שניאורסאהן 

מקישינוב, הוא נינו של רבי לוי יצחק).
אדמו"ר  כ"ק  זקנה  בבית  וטהרה  קדושה  הרבנית  ספגה  מילדותה 
באופן  חיבבוה  אשר  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  אביה  ובבית  מוהרש"ב 

מיוחד. 
(ימי חב"ד ע' 141. ראה אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ג ע' ריח. רכ)
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