
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 תזריע מצורע · ד' באייר ה'תשפ"א

א'שצ"ד

מצורף גם 

לשבועון 

שיחות · אגרות · פניני חסידות לפרשת
השבוע
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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לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

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

מערכת: לוי�יצחק שייקביץ, יוסף�יצחק אולידורט,

אליהו קעניג, אברהם מרינובסקי, מנחם�מענדל שייקביץ
מו"ל: המרכז לעזרי שליחות, ת"ד 1122 כפרחב"ד 6084000

chabad@chabad.org.il :דואר אלקטרוני www.chabad.org.il :אינטרנט

אור וחום ההתקשרות

בשנת תש"ט יצא מכתב מאת ה'מחנה ישראל' בחתימת המזכיר הרב חודקוב, הנושא בקשה 
למשפחות אנ"ש לשלוח תמונתם ובני משפחתם לרבי (נספח לאגרת תצט).

אחד מחשובי החסידים בארץ-הקודש כתב לרבי (אז – חתנא דבי נשיאה) כמה טענות על העניין, 
ובמכתב ארוך ומרתק משיב לו הרבי בפרוטרוט. להלן אחד הסעיפים:

"ז) עוד אחת יכולני לטעון עבורו, והיא: מה התועלת בספר התמונות שבשביל זה כדאי לכנוס לכל 
שקלא וטריא הנזכר לעיל?

"אלא שכמדומני שאין נצרך ביאור על זה דנראה גם באנשים כערכנו שלא לבד שזהו מחזק רגש 
הידידות או ההתקשרות אצל מי שנמצא אצלו התמונה, אלא שגם אצל המשלח את התמונה פועל 

התקרבות כשנזכר שתמונתו נמצאת אצל חבירו פלוני ועל-אחת-כמה-וכמה בנדון-דדן זה.
"וכבר נראה כאן הרגש בפעלה בחוגי מקושרים שונים הידיעה אשר הרבי מליובאוויטש מעונין 

שתמונתם למשפחותיהם תהא אצלו לזכרון – כל זה הוא השערתי, כי לא שאלתי לטעם ההוראה".
(אגרות קודש חלק ג עמוד קנד)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 15 > יומן מבית חיינו •
18 > עת לדעת 19 > לוח השבוע • 20 > שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

זמןעלות השחר

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

4.034.565.196.189.2412.411.137.10.27.35ו', ד' באייר

4.024.555.186.179.2412.411.137.10.97.36ש"ק, ה' באייר

4.004.535.166.169.2312.401.137.11.67.36א', ו' באייר

3.594.525.156.159.2212.401.137.12.37.37ב', ז' באייר

3.574.515.146.149.2212.401.137.13.07.38ג', ח' באייר

3.564.505.136.139.2112.401.137.13.67.39ד', ט' באייר

3.544.485.116.129.2012.401.127.14.37.39ה', י' באייר

3.524.475.106.119.2012.391.127.15.07.40ו', י"א באייר

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ

18:2919:4618:5119:4818:4119:4818:5019:47תזריע-מצורע

18:3419:5118:5619:5318:4619:5418:5519:52אחרי-מות קדושים



ת"ח [= תשואות חן] על השקו"ט [= השקלא וטריא] 
והבירור בנוגע למנהגי ברכה"נ באה"ק [= ברכת כוהנים 

בארץ-הקודש] שכתב לי כת"ר [= כבוד תורתו]. 
- ז"ע [= זה עתה] בקרני א' מנתני' – וסיפר ששם (ברוב 

 =] ברכה"נ  הכנסת]?)  בית   =] ביהכנ"ס 
ברכת כוהנים] בכל יום

ומצו"ב [= ומצורף בזה] העתק מענתי 
ועדיין   =] ועצ"ע  בזה.  מאה"ק  א'  לחכם 
צריך עיון] לדידי בכ"ז [בכל זה] ובפרט 
יהדות,  בעניני  באה"ק  התהליך  לאור 

בטחון וכו'.
ויישר חילם של אלה שהנהיגו ברכה"נ 
 =] ביו"ט  המערבי  כותל  ליד  עם  ברוב 

לעתים  זה  לעשות  חשש  כל  אין  ולכאורה  טוב].  ביום 
תכופות יותר (לבד החשש ד"חדש" – אבל אפילו את"ל 
עתה  אינו   = בתחילה  חשש  שהי'  לומר]  תמצי  אם   =]

שנעשית ביו"ט).

ברכת כוהנים בכותל המערביהכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ד' באייר ה'תשפ"א – י"א באייר ה'תשפ"א

פרשת תזריע-מצורע | מודל לפעולה
שמבין  כפי  זריעה,  מלשון   – הוא  ד"תזריע"  הפירוש 

גם יהודי פשוט שבפשוטים.
אינה  זריעה  א)  פרטים:  שני  הזריעה –  בעניין  והנה, 
בדוגמת  המשך,  לו  שיש  דבר  אם  כי  חד-פעמי,  עניין 
עניין  נפעל  ועל-ידי-זה  בארץ  ונקלט  שנזרע  הגרעין 
הצמיחה. ב) תכלית הזריעה היא – שעל-ידי-זה יצמח 
חז"ל:  ובלשון  ערוך,  שבאין  באופן  יותר,  גדול  בריבוי 

"כלום אדם זורע סאה אלא כדי להכניס כמה כורין".
וענין זה (שעל-ידי הזריעה צומח בריבוי גדול) הוא 
פשוט כל-כך, עד שאין צורך בעניין של אמונה, שהרי 
נורמלי",  "אדם  ישאלו  כאשר  העולם:  טבע  הוא  כן 
על-ידי-זה  בידיים,  ומאבדו  גרעין  שלוקח  הייתכן 
שמניחו בתוך האדמה ששם נרקב הגרעין?! – לא יבין 

איבוד  בשם  נקראת  כזו  פעולה  וכי  השאלה:  את  כלל 
שעל  התהליך  הוא  הגרעין  ריקבון  אדרבה:   – וריקבון 

ידו יצמח בריבוי גדול ביותר.
תזריע  מפרשת  הנלמדת  ההוראה  מובנת  ועל-פי-זה 
– שכל ענייני העבודה צריכים להיות באופן של זריעה, 
כלומר, יהודי אינו יכול להסתפק בעשיית פעולה באופן 
להיות  צריכה  פעולתו  אלא  מידי,  לא  ותו  חד-פעמי 
הצמיחה,  עניין  נפעל  שעל-ידי-זה  זריעה  של  באופן 
לאופן  עד  גדול,  בריבוי  היא  הצמיחה   – מזו  ויתירה 
וטעם  שערים",  "מאה   – יצחק  אצל  שמצינו  הצמיחה 

הדבר – מכיוון ש"ויברכהו ה'".

(תורת מנחם תשד"מ ח"ב עמוד 1337)

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות שכנים פרק יג-יד. הלכות ד' באיירו'
מ"ע רמה.הל' איסורי ביאה פרק כב.שלוחין ושותפין.. בפרקים אלו. פרק א.

הל' מאכלות אסורות.. פרק ב-ד.ה' באיירש"ק
מ"ע רמה.בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע רמה.פרק ב.פרק ה-ז.ו' באיירא'

מ"ע רמה.פרק ג.פרק ח-י.ז' באיירב'

הלכות עבדים.. בפרקים אלו. פרק ח' באיירג'
מ"ע רלב. מל"ת רנח. רנט. פרק ד.א-ג.

רנז. רס.

מ"ע קצו. מל"ת רלג. מ"ע פרק ה.פרק ד-ו.ט' באיירד'
רלד. רלג. מל"ת רסא.

מ"ע רלה. מל"ת רנד. רנה.פרק ו.פרק ז-ט.י' באיירה'

י"א באיירו'
אודך ביושר וגו'. ספר משפטים והוא 
ספר שלשה עשר.. הלכות שכירות.. 

בפרקים אלו. פרק א-ג.
מ"ע רמג.פרק ז. 30



29

דברמלכות

4

אין להסתפק במעלות 
הטבעיות!

• כיצד ייתכן שאבא שאול, שמעלתו בזיכרון ובבקיאות, ידגיש 
דווקא את מעלת "מעיין המתגבר" ולא "בור סוד שאינו מאבד 

טיפה"?! • רבי יוחנן בן-זכאי הדגיש בעיקר את מעלת הבקיאות, 
אך היה מדגיש גם את מעלת החריפות • בכל מעמד ומצב יש לאדם 
להשתדל להתעלות ולמעמד ומצב נעלה יותר • משיחת כ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו 

א
בשבת זו לומדים פרק שני מפרקי אבות.

במשנה ט' נאמר: "חמישה תלמידים היו לו לרבן 
בן-הורקנוס,  אליעזר  רבי  הן:  ואלו  בן-זכאי,  יוחנן 
ורבי יהושע בן-חנניא, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון 
מונה  היה  הוא  בן-ערך.  אלעזר  ורבי  בן-נתנאל 
שאינו  סוד  בור  בן-הורקנוס  אליעזר  רבי  שבחם: 
מאבד טיפה... ורבי אלעזר בן-ערך כמעיין המתגבר. 
בכף  ישראל  חכמי  כל  יהיו  אם  אומר:  היה  "הוא 
מכריע  שניה,  בכף  בן-הורקנוס  ואליעזר  מאזניים, 
כל  יהיו  אם  משמו:  אומר  שאול  אבא  כולם.  את 
בן-הורקנוס  ואליעזר  מאזניים  בכף  ישראל  חכמי 
אף עמהם, ואלעזר בן-ערך בכף שניה, מכריע את 

כולם".
וצריך להבין:

[...] א) מאחר שרבי יוחנן בן-זכאי בעצמו אומר 
ש"אליעזר בן-הורקנוס... מכריע את כולם" – כיצד 
יכול אבא שאול לחלוק ולומר (משמו של רבי יוחנן 

בן-זכאי) ש"אליעזר בן-ערך... מכריע את כולם"?
את  מביא  המשנה  את  שסידר  שהתנא  ובפרט 
דברי רבי יוחנן בן-זכאי ודברי אבא שאול במשנה 

אחת ובהמשך אחד!

ב
על  נחלק  לא  שאול  ש"אבא  מבארים  המפרשים1 
תנא קמא, ושני הדברים אמרם רבן יוחנן בן-זכאי, 
ושניהם אמת, לעניין הבקיאות והזיכרון ("בור סוד 
שאינו מאבד טיפה") היה רבי אליעזר בן-הורקנוס 
("כמעין  והפלפול  החריפות  ולעניין  מכריע, 

המתגבר") היה רבי אלעזר בן-ערך מכריע".
פלוני  "רבי  הלשון  שבין  החילוק  ידוע  אבל: 
"רבי  שהלשון   – פלוני"  רבי  "אמר  ללשון  אומר" 
פלוני אומר" מורה שיש מחלוקת בדבר, מה שאין 
כן הלשון "אמר רבי פלוני", מורה על הוספה בלבד.

ואף-על-פי שזהו רק בדרך כלל, ולא בכל מקום 
מצינו  הוריות3  מסכת  שבסוף  מאחר  הנה   – ממש2 
פלוגתא של תנאים, "חד אמר סיני עדיף וחד אמר 
עוקר הרים עדיף", היינו, שעניין זה שנוי במחלוקת 
(האם המעלה ד"בור סוד שאינו מאבד טיפה" היא 
ד"כמעיין  שהמעלה  או  עדיף"),  ("סיני  המכרעת 
 – עדיף"))  הרים  ("עוקר  המכרעת  היא  המתגבר" 
הנה אם כוונתו של אבא שאול היא רק להוסיף על 

1. רבי עובדיה מברטנורא, תוספות יום-טוב.
2. ראה תוספות יום טוב בכורים פרק ג משנה ו: "מצאתי הרבה ששנויים 

בלשון מחלוקת ולא באו אלא לפרש". ועוד.
3. יד, א. 
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דברי רבי יוחנן בן-זכאי (ולא לחלוק עליו), היה התנא 
צריך להדגיש זאת בדיוק הלשון "אמר אבא שאול", 
כדי שלא נטעה לומר שאבא שאול פליג על רבי יוחנן 
ואם  במחלוקת).  השנוי  עניין  שזהו  (מאחר  בן-זכאי 

כן, מדוע לשון המשנה הוא "אבא שאול אומר"?!

אבא  של  המיוחדת  שמעלתו  לעיל4  נתבאר  ב) 
שאול  אבא  דווקא  ולכן  הזיכרון,  עניין   – היא  שאול 
הזכיר לרבי אליעזר בן יעקב אודות לשכת השמנים 
ולשכת בית העץ. ולכאורה: על-פי-זה היה צריך אבא 
שאול להדגיש את המעלה של "בור סוד שאינו מאבד 
טיפה", כי מעלה זו קשורה עם עניין הזיכרון, ומדוע 
בן- אליעזר  רבי  של  מעלתו  את  שאול  אבא  מדגיש 

ערך ("כמעיין המתגבר") דווקא?!
וכפי שיתבאר לקמן.

ג
[...] הביאור בדברי רבי יוחנן בן-זכאי "אם יהיו כל 
חכמי ישראל בכף מאזניים, ואליעזר בן-הורקנוס בכף 
העיקרית  שהמעלה  היינו,  כולם",  את  מכריע  שניה, 

4. בתחילת השיחה: "בהערות אאמו"ר למסכת מדות (תורת לוי יצחק עמ' 
רפג) מביא "מה שאיתא במסכת מדות בעניין ארבע הלשכות שהיו בארבע 
דרומית,  מערבית  שהייתה  הרביעית  בלשכה  נשים,  עזרת  של  המקצועות 
'אמר רבי אליעזר בין יעקב שכחתי מה הייתה משמשת, אבא שאול אומר 

שם היו נותנים יין ושמן, היא הייתה נקראת לשכת בית השמנים'. 
העץ,  לשכת  הנקראת  הרביעית  בלשכה  בעזרה,  שהיו  הלשכות  בשש  "וכן 
'אמר רבי אליעזר בן יעקב שכחתי מה הייתה משמשת, אבא שאול אומר 

לשכת כהן גדול הייתה'.
כי  שמן...  שם  על  השמנים")  בית  שנקראת ("לשכת  'מה  אאמו"ר:  "ומבאר 
שמן זית מחזיר הזיכרון"... וממשיך לבאר את שייכותו של אבא שאול לעניין 
שאול  אבא  הלשכות,  משמשות  היו  מה  ואומר  היודע  הוא  "ומי  הזיכרון: 
חכמה,  על  רומז  אבא  ושם  יסוד...  בחינת  על  רומז  שאול  שמו  כי  דווקא... 
ואבא שאול הוא יסוד אבא שביסוד ז"א, זהו שהוא זוכר מה היו הלשכות 

הללו', כי 'זיכרון הוא מבחינת חכמה יסוד אבא'". 
וראה בליקוטי שיחות חלק כד עמ' 25 (מהתוועדות זו) וש"נ.

היא – "בור סוד שאינו מאבד טיפה":
ישראל  את  "פרנס  נשיא,  היה  בן-זכאי  יוחנן  רבי 
 – הוא  הנשיא  של  תפקידו  והנה,  שנה"5,  ארבעים 
מדגיש  ולכן  ישראל,  בני  לכל  לדאוג   – לראש  לכל 
סוד  ד"בור  המעלה  הכרעת  את  בן-זכאי  יוחנן  רבי 

שבחם  מונה  שהיה  (למרות  טיפה"  מאבד  שאינו 
ד"סיני המעלה  שזוהי  התלמידים),  חמשת  כל  של 
הכול   =] חטיא"  למרי  צריכין  ש"הכל  משום  עדיף" 
ידעו  ישראל  בני  שכל  כדי  היינו,   – לחיטה]  זקוקים 
למעלה  יותר  זקוקים  בפועל  במעשה  להתנהג  כיצד 
שזוהי  כו'"6,  לו  סדורין  וברייתא  ש"משנה  ד"סיני", 
שאינו  סוד  "בור   – בן-הורקנוס  אליעזר  של  מעלתו 

מאבד טיפה".
למנות  צריכים  היו  שכאשר  מובן  ועל-דרך-זה 
"ראש ישיבה", ולא ידעו את מי למנות (זה שמעלתו 
 – הרים")  "עוקר  היא  שמעלתו  זה  או  "סיני",  היא 
"שלחו להו סיני עדיף", כי למרות שבישיבה דרוש גם 
העניין ד"עוקר הרים" ("כמעיין המתגבר"), אף-על-
פי-כן, כאשר מדובר אודות "ראש הישיבה" (שעניינו 
בדוגמת עניין הנשיא) – נוגע יותר העניין ד"סיני" כי 

"הכל צריכין למרי חטיא".
חכמי  כל  יהיו  אם  משמו,  אומר  שאול  "אבא  אבל 
ישראל בכף מאזניים ואליעזר בן-הורקנוס אף עמהם, 
ואלעזר בן-ערך בכף שניה, מכריע את כולם", היינו, 

שהמעלה העיקרית היא – "כמעיין המתגבר":
את  מכריע  בן-ערך  (שאלעזר  שאול  אבא  דברי 
בן-זכאי, היינו,  של רבי יוחנן  כולם) נאמרו "משמו" 
שרבי יוחנן בן-זכאי אכן הדגיש את המעלה ד"מעיין 
המעלה  את  הדגיש  ובגלוי  שבעיקר  אלא  המתגבר", 

5. ספרי סוף פרשת ברכה (לד, ז). ילקוט שמעוני רמז תתקסה.
6. פירוש רש"י להוריות שם. 

וזהו הדיוק "אבא שאול אומר כו'": אבא שאול היה הולך ומכריז 
שמעו  זאגן") –  איין  אין  געהאלטן  האט  ("ער  תמידי  באופן 
צריכים  תמיד  אלא  הטבעית,  במעלה  להסתפק  אין  יהודים: 

לשאוף להתעלות ולהגיע למעלות נוספות!
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נשיא  בהיותו  (כי  טיפה"  מאבד  שאינו  סוד  ד"בור 
לכלל  הנוגעת  המעלה  את  בעיקר  להדגיש  צריך  היה 
ישראל, כנ"ל), ומה שאבא שאול אומר משמו שאלעזר 
שנאמר  נוסף  עניין  זה  הרי  כולם,  את  מכריע  בן-ערך 

על ידי רבי יוחנן בן-זכאי, ואין זה עיקר עניינו.
הוא  "ֵשם"  משמו":  אומר  שאול  "אבא  הדיוק  וזהו 
הדבר.  ועצם  עיקר  זה  ואין  בלבד,  הארה  של  עניין 
("כמעיין  בן-ערך  אלעזר  מעלת  שהכרעת  מה  וזהו 
המתגבר") נאמרה רק "משמו" של רבי יוחנן בן-זכאי, 

כי אין זה עיקר עניינו של רבי יוחנן בן-זכאי, כנ"ל.

ד
המעלה  את  מדגיש  שאול  שאבא  בזה  הביאור 
עניין  הייתה  שמעלתו  למרות   – המתגבר"  ד"מעיין 
מזה  כמובן  טיפה"),  מאבד  שאינו  סוד  ("בור  הזיכרון 
אודות  בן-יעקב  אליעזר  לרבי  הזכיר  הוא  שדווקא 

"לשכת השמנים" ו"לשכת כהן-גדול"7:
(מצד  עצמו  מצד  שאול  אבא  של  שמעלתו  היות 
טבעו כו') הייתה – עניין הזיכרון, לא הסתפק במעלה 
ד"כמעיין  למעלה  גם  להגיע  והשתדל  חיפש  אלא  זו, 
(שאליה  העיקרית  שהמעלה  הדגיש  ולכן  המתגבר", 
שואף ומשתדל להגיע) היא – מעלתו של אלעזר בן-

ערך, "כמעיין המתגבר". 
ועל דרך המבואר בחסידות8 בעניין "מים קרים על 
במעמד  הנפש  היות  משום  שדווקא   – עייפה"9  נפש 
ומצב של "נפש עייפה", הקשור עם עניין החום10 כו', 

הרי רצונה וחפצה בעניין הפוך – "מים קרים" דווקא.
ועל-דרך-זה בנוגע לענייננו: היות שמצד טבעו היה 
אבא שאול בעל זיכרון ("בור סוד שאינו מאבד טיפה"), 
לכן הדגיש שאינו מסתפק במעלה זו, אלא הוא שואף 
ומשתדל להגיע גם למעלה ד"כמעיין המתגבר", ועד 

שמעלה זו היא המכריעה אצלו.
וזהו הדיוק "אבא שאול אומר כו'": אבא שאול היה 
אין  געהַאלטן  הָאט  ("ער  תמידי  באופן  ומכריז  הולך 
במעלה  להסתפק  אין  יהודים:  שמעו   – זָאגן")  איין 
הטבעית, אלא תמיד צריכים לשאוף להתעלות ולהגיע 

למעלות נוספות!

7. מדות פרק ב משנה ד. פרק ה משנה ד.
8. תורה-אור יז, א: "ידוע הטבע לאהוב ההיפוך, כדכתיב מים קרים על נפש 

עיפה. וכמו כן להיפוך, מי שקר לו מאוד רוצה למים חמים".
9. משלי כה, כה.

10. ראה מצודת דוד על הפסוק.

אודות  החסידות11  בתורת  ההדגשה  גודל  וכידוע 
מארצך  לך  "לך  של  באופן  האדם  עבודת  כללות 
וממולדתך ומבית אביך"12, היינו, שהאדם צריך לשנות 
את טבעו ורגילותו. ולדוגמא: כאשר האדם הוא בעל 
ולהשתדל  רגילותו  את  לשנות  עליו  מרה-שחורה, 

להתנהג כבעל מרה-לבנה, וכיוצא בזה.
להיות  צריכה  האדם  עבודת  שכללות  אומרת,  זאת 
לא רק באופן ד"בכל לבבך ובכל נפשך" (עבודה על פי 
המדידה והגבלה של עשר כוחות נפשו), אלא העבודה 
עבודה   – מאודך"13  ד"בכל  באופן  גם  להיות  צריכה 
מטבעו  למעלה  לגמרי,  והגבלה  ממדידה  שלמעלה 
פועלת  מאודך"  ד"בכל  העבודה  ואדרבה:  ורגילותו. 
נפשך",  ובכל  לבבך  ד"בכל  העבודה  בכללות  עילוי 
הפנימיים  הכוחות  עם  הקשורה  העבודה  שגם  היינו, 

שבנפשו היא באופן נעלה יותר.

ה
ומצבו  במעמדו  להסתפק  (שאין  לעיל  האמור 
תמיד  אלא  בזה,  וכיוצא  הטבעיות  מעלותיו  בהווה, 
 – יותר)  נעלות  לדרגות  להגיע  ולהשתדל  לשאוף  יש 
פרנס  הוא  שגם  עקיבא,  רבי  אצל  גם  בהדגשה  מצינו 
ורבי  רבינו  משה  (בדוגמת  שנה  ארבעים  ישראל  את 

יוחנן בן-זכאי5): 
מסופר בגמרא14 שכאשר רבי עקיבא מסר את נפשו 
זה  פסוק  על  מצטער  הייתי  ימי  "כל  לתלמידיו  אמר 
(הציווי על מסירות נפש)... מתי יבוא לידי ואקיימנו 
כו'", זאת אומרת, שבמשך כל ימי חייו לא הסתפק רבי 
עקיבא במעמדו ומצבו הנעלה בעבודת ה', אלא הוא 
הצטער כל ימיו מתי יזכה להגיע לדרגא נעלית יותר – 

מסירת נפש על קידוש ה'!

ו
ואחד  אחד  כל  לעבודת  בנוגע  ההוראה  וזוהי 
מישראל – שאין להסתפק במעמדו ומצבו בעבודת ה', 
אלא בכל מעמד ומצב שנמצא צריך לשאוף ולהשתדל 

להתעלות ולהגיע לדרגא נעלית יותר.
ומובן, שאין צורך להגיע למסירות נפש בפועל חס 

11. ראה כתר-שם-טוב סימן כד. המשך תרס"ו (הוצאה חדשה) עמ' צ. ועוד.
12. בראשית יב, א.

13. דברים ו, ה.
14. ברכות סא, ב.
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ושלום, אלא מספיק שעבודתו הרוחנית תהיה מתוך 
שלמעלה  עבודה  היינו,  נפש,  מסירות  של  תנועה 

ממדידה והגבלה.
ועל-דרך המבואר בחסידות15 שבזמן גלות מצרים 
ובלבנים"16 "בחומר  לעבוד  צריכים  ישראל  בני  היו 

מחליפים  זה,  בגלותנו  זה,  לאחרי  אבל  כפשוטו, 
כפשוטו  ובלבנים"  "בחומר  והעבודה  השעבוד  את 
וחומר,  קל  דא  "בחומר  התורה,  בלימוד  ליגיעה   –
ובלבנים דא ליבון הלכתא"17. ועבודה זו נעשית מתוך 

תענוג, בדוגמת כללות עבודת יום השבת.

15. תורה-אור מט, א. וראה תורת-מנחם חלק ג עמ' 177.
16. שמות א, יד.

17. ראה זוהר חלק א כז, א. חלק ג קנג, א (ברע"מ).

ועל-ידי-זה שבני-ישראל מוסיפים בכללות העבודה 
בתורה ומצוות, הנה אפילו הוספה של "מצווה אחת" 
את  פועלת  במחשבה,  או  בדיבור  או  במעשה  בלבד, 
זה  ידי  ועל  זכות,  לכף  כולו  והעולם  עצמו  הכרעת 
צדקנו,  משיח  בביאת   – והצלה"18  ל"תשועה  זוכים 
שאז יקוים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר"19, ומשה 
רבינו, רבי עקיבא ורבי יוחנן בן-זכאי עמהם, בגאולה 

האמיתית והשלימה בעגלא דידן.

(משיחת ש"פ דברים, שבת חזון, ה'תשמ"ב. תורת מנחם 
התוועדויות ח"ד עמ' 1960, 1976. הנחת השומעים, בלתי מוגה) 

18. רמב"ם הלכות תשובה פרק ג הלכה ד.
19. ישעיה כו, יט.

סיכום
"רבי אליעזר בן-הורקנוס – בור סוד שאינו מאבד 
טיפה... רבי אלעזר בן-ערך כמעיין המתגבר". רבי 
יוחנן היה אומר: "אם יהיו כל חכמי ישראל בכף 
מאזניים, ואליעזר בן-הורקנוס בכף שניה, מכריע 
כל  יהיו  אם  משמו:  אומר  שאול  אבא  כולם.  את 
חכמי ישראל בכף מאזניים ואליעזר בן-הורקנוס 
אף עמהם, ואלעזר בן-ערך בכף שניה, מכריע את 

כולם".
צריך להבין:

רבי  גדולת  את  הדגיש  יוחנן  שרבי  מאחר  א) 
שאול  שאבא  ייתכן  כיצד  בן-הורקנוס,  אליעזר 

ידגיש משמו את גדולת רבי אלעזר בן-ערך?
ב) מעלתו של אבא שאול הייתה זיכרון ובקיאות, 
רבי  גדולת  את  דווקא  הוא  מדגיש  כן  אם  מדוע 
חריפות – "מעיין  היא  שמעלתו  בן-ערך,  אלעזר 

המתגבר"? 
הביאור:

עדיפה  לציבור,  שבהוראה  חז"ל  אמרו  א) 
ראש  לַמנות  מוטב  החריפות.  פני  על  הבקיאות 
ישיבה "סיַני" – בקיא – מלמנות "עוקר הרים" – 

חריף. 

בהוראה  ועסק  נשיא  היה  בן-זכאי  יוחנן  רבי 
אליעזר  רבי  גדולת  את  הדגיש  לפיכך  לציבור, 
שאינו  סוד  "בור  בבקיאות –  שניחן  בן-הורקנוס 
מאבד טיפה", "סיני" – המעלה המועדפת למורה 

הציבור.
אבא שאול מוסיף ואומר: כמורה הציבור הדגיש 
הבקיאות,  מעלת  את  בעיקר  בן-זכאי  יוחנן  רבי 
בשבח  גם  דיבר  יוחנן  רבי  משני,  כעניין  ברם, 
בן-ערך  אלעזר  רבי  ובגדולת  החריפות  מעלת 
בדברי  מרומז  זה  המתגבר".  "כמעיין  שמעלתו 
רבי  של  "משמו"  ציטט  שאול  שאבא  המשנה 

ם' עניינו 'הארה' בלבד. יוחנן, שכן 'ֵשׁ
ב) מעלתו הטבעית של אבא שאול הייתה זיכרון 
להתרומם  והשתדל  התייגע  הוא  אך  ובקיאות, 
מעלת  את  גם  ולהשיג  הטבעיות  מתכונותיו 
דווקא  שאול  אבא  מדגיש  לפיכך,  החריפות. 
את שבח מעלת "מעיין המתגבר" – כי זו הייתה 

שאיפתו.
במעמדו  להסתפק  שאין  הוראה:  נלמדת  מכך 
ולהשתדל  לשאוף  יש  ה',  בעבודת  ומצבו 

להתעלות ולהגיע לדרגה נעלית יותר. 
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כל מצב של גאולה הוא עוד 
שלב בדרך לגאולה שלמה

זריעה, תקווה וציפייה
ההוראה מקריאת ב' הפרשיות – "תזריע" ו"זאת תהיה" – ביחד:

כאשר מדובר אודות כללות עניין הגאולה – "זאת תהיה", הרי זה דבר ברור ומוחלט שבוודאי תבוא הגאולה, 
כי הקב"ה הגביל את עצמו (כביכול) שהוא מוכרח להביא את הגאולה, אפילו אם בני-ישראל יהיו במעמד ומצב 

ד"לא זכו" ח"ו, ואפילו כאשר מדובר בדור ש"כולו חייב" ח"ו.
אבל אף-על-פי-כן, צריכים להשתדל שהעניין ד"זאת תהיה" (כללות עניין הגאולה) יבוא בד בבד עם העניין 
ד"תזריע" – כללות עבודת בני-ישראל בזמן הגלות, היינו, שהגאולה תבוא על-ידי ולאחרי הקדמת עבודתם של 
בני-ישראל בזמן הגלות, כמרומז בחיבור ד"זאת תהיה" עם "תזריע", שהגאולה ("זאת תהיה") באה בסמיכות 

ולאחרי ההקדמה דעבודת בני-ישראל ("תזריע").
ועל דרך זה לאידך – שהעניין ד"תזריע" צריך להיות מחובר עם העניין ד"זאת תהיה", היינו, שכללות עבודת 
בני-ישראל בזמן הגלות ("תזריע") צריכה להיות מתוך תקווה וציפייה תמידית (חיבור) לגאולה העתידה ("זאת 

תהיה").
(התוועדויות תשמ"ב, כרך ג, עמ' 1383-1381 – בלתי מוגה)

לימוד ענייני משיח יפעל התגלות וביאת המשיח
אוהל  יושבי  הן   – (האנשים  מישראל  ואחד  אחד  כל  על   – ומיד  תיכף  המשיח  וביאת  התגלות  לפעול  כדי 
(יששכר) והן בעלי עסק (זבולון), וכן הנשים והטף, כל חד וחד לפום שיעורא דיליה) להוסיף בלימוד התורה 

(במיוחד) בענייני משיח וגאולה.
ומה טוב – שהלימוד יהיה (ברבים) בעשרה, כי נוסף על המעלה ד"עשרה שיושבים ועוסקים בתורה שכינה 
שרויה ביניהם", יש מעלה מיוחדת כשלומדים ענייני משיח וגאולה ברבים בנוגע להתפעלות והשמחה ברגש 

הלב, שעל-ידי זה הולכת וגדלה ההשתוקקות והציפייה לביאת המשיח.
כל  (כללות  הצדקה  במצוות  בההידור  ובמיוחד  בהידור,  המצוות  בקיום  להוסיף   – כפשוט  ועיקר  ועוד 

המצוות) ש"מקרבת את הגאולה".
...ויהי-רצון שההחלטה בכל הנ"ל תמהר ותביא תיכף ומיד את התכלית והמכוון – התגלות וביאת המשיח 

בפועל ממש, תיכף ומיד ממש.
צדקנו  משיח  והתגלות  לידת  תהיה  זכר"...  וילדה  תזריע  כי  "אשה  פרשת  השבת-קודש  שביום   – ובפשטות 
("חיוורא דבי רבי" כפי שהוא "ביום טהרתו") – שזוכים לשמוע ההכרזה (בכל העולם ובכל סדר ההשתלשלות) 
(כיוון  בא  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  זה  והנה  בא",  המשיח  מלך  זה)  ואומר  באצבעו  (מראה  זה  ש"הנה 
ישראל,  ונשיאי  צדיקי  וכל  נשיאינו,  רבותינו  וכל  מיד),  לתחייה  קמים  וצדיקים  עפר",  שוכני  ורננו  ש"הקיצו 

ומשה ואהרן עמהם.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת תזריע-מצורע, ו' באייר ה'תנש"א, 'תורת-מנחם – התוועדויות' תנש"א, כרך ג, עמ' 164)

משיחוגאולה
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 ברכת הצדיק בתוקפה 
ופועלת גם אחר פטירתו 

מעולם הזה
לא כל הנהגות האריז"ל שייכות לכל התלמידים • זהירות בעינוג יתר 
בשבת ויום-טוב • בכי ו'שבירה' שיצרו 'כלי' לקבלת ברכה • נטילת טב־
ליות להקלת הצומות • גם מצוות 'בין אדם לחבירו' בכלל 'בין אדם 

12 מקורות שציין הרבי לניקיון-הפה וצחצוח שיניים (הוספה  למקום' •
על דברי אדמו"ר מוהריי"צ) • אתרוג לא מורכב גם כשיו"ט ראשון של 
סוכות חל בשבת • תשובת הרמ"א על כבודו של הבית יוסף והפולמוס •

הבאת טף לבית-הכנסת
בריבוי מכתבים ושיחות אחר פטירת כבוד קדושת 
אדמו"ר מוהריי"צ כותב הרבי שהברכות שבירך בחייו 

בוודאי יתקיימו גם עתה (אחר פטירתו מעלמא-דין);
כך במכתב שנדפס ב'אגרות-קודש' כרך ד' עמ' רנה 

(כאן ב'תרגום-חופשי'):
מו"ח  כ"ק  הוא  שהרבי  לזכור  עליו  סוף-כל-סוף 
תקויים,  ודאי  צדיק  וברכת  אותו  ברך  זי"ע  אדמו"ר... 

ממילא גם אותה ברכה אישית בוודאי תתממש.
ועוד כותב בי"ח שבט תשי"ב (שם כרך ה עמ' רכח):
פע־ כמה  אמרתי  שכבר  מה  על  לחזור  ברצוני 

מים, שזה ודאי שהברכה של צדיק יסוד עולם ודאי 
תתקיים, זו רק שאלה של זמן.

ה'ש"ת' (עמ' 66)  קיץ  השיחות –  ב'ספר  הנה  ובכן, 
צדיקים  שגדולים  כשם  אמר  הזקן  שאדמו"ר  איתא 
במיתתן יותר מבחייהם, כך גדולה ברכתם של צדיקים 

במיתתן יותר מבחייהם.
ההתחלה – "גדולים... מבחייהם" – מקורּה במסכת 
חולין ז, ב. כמצויין (שם הע' 48) על-ידי כ"ק אדמו"ר 

נשיא-דורנו.
יום  בערב  מעמד  ביקש באותו  הזקן  אדמו"ר  והנה, 
הכיפורים תקנ"ג – ליד קברה של בתו הרבנית דבורה 

לאה – שתברך את בנה יחידה היתום "מנחם מענדל... 
בהצלחה  ובנסתר  בנגלה  בתורה  יהי'  גדול  הקטן  זה 
במעשים טובים ובאריכות ימים ושנים, בקשי רחמים 
הבעש"ט".  תורת  ועל  החסידים  עדת  קהל  ועל  עלי 
שאחרי  ופועל?)  (מברך  מבקש  הזקן  אדמו"ר  כלומר: 

פטירתה תברך כו'.
אלול  מי"ז  הרבי  של  במכתבו  מצינו  לזה  ובדומה 

תש"י ('אגרות-קודש' כרך ג' עמ' תנב): 
כשאהי' על הציון... אזכירה בעלה ובתם לכתיבה־

של  שהבטחתו  להם  מאחל  והנני  לחתימה-טובה... 
הרבי תתקיים.

כך גם בט"ז אלול תש"י (שם עמ' תמג):
יש  עתה  וגם  גדול  רבי  לנו  שהיה  לדעת  כולנו  על 
לנו רבי גדול הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שביקש 
ופעל וגם עתה פועל ברכה והצלחה ליהודים בכלל 

ולאלה הקשורים עמו בפרט.
גם כאן מחדש הרבי שהצדיק "גם עתה פועל ברכה 

והצלחה".
בחייו  שניתנה  הצדיק  שברכת  לכך  המקור  והנה 
בפירוש  היא   – מעלמא-דין  פטירתו  אחר  גם  פועלת 
אומר:  "רשב"י  רשב"י:  בדעת   – עקב  לפרשת  ספרי 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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בחייהם  קיימים  צדיקים  שדברי  השם  קידוש  זה  אין 
ובטלים לאחר מיתתן".

ולכן סבור הוא שאין לומר כי לאחר מותו של יעקב 
סוטה  בתוספתא  יוסי  ר'  כדעת   – למצרים  הרעב  חזר 
ספ"י – "אמר ר' יוסי כיון שמת יעקב אבינו חזר הרעב 
אתכם"  אכלכל  "אנכי  לאחיו  יוסף  אמר  ליושנו [ולכן 

וילפינן בגזירה-שווה דבשני רעבון מדבר].
אמנם בספרי עקב שם הובאה דעה החולקת: "אמר 
יוסי  ר'  דברי  את  אני  רואה  שמעון:  ב"ר  אלעזר  ר' 
מדבר[י] אבא שזה קידוש השם שכל זמן שהצדיקים 
העולם  מן  צדיקים  נסתלקו  בעולם  ברכה  בעולם 
השמטות  כמה  [ישנן  העולם"  מן  ברכה  נסתלקה 
והנכון  ויגש.  פרשת  עה"ת  וברמב"ן  שלפנינו  בספרי 

כמו שהובא כאן].
של  פטירתו  אחר  לפעול  שניתן  שהחידוש  אלא 
רשב"י  דעת  עפ"י  לכאורה  היא   – חדשה  ברכה  צדיק 
בזוהר הובא באגרת-הקדש סימנים ז"ך וכ"ח שצדיקא 

דאתפטר אשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי וכו'.

לא כל הנהגות האריז"ל שייכות לכולם
זצ"ל  אליהו  מרדכי  רבי  הרה"ג  לתמיהת  במענה 
עמ'  החכמה'  ('בצל  תשד"מ  בשנות  הראשון  בביקורו 
204 ואילך) מדוע לא מצינו בזמננו שאנשים כערכנו 
ינהגו כהנהגת האריז"ל להמתין כ"ד שעות בין אכילת 
 – קה,א)  חולין  במסכת  הנזכרת  (הנהגה  לחלב  בשר 
ביאר הרבי: ישנם מנהגים השייכים לכאו"א מישראל, 
תלמידים,  של  מסויים  לסוג  השייכים  מנהגים  וישנם 
ובצירוף כולם יחד נעשית העבודה כולה בשלימותה.

ויש להצביע על מקור אפשרי לקביעתו זו של הרבי
המתייחס  א  דרוש  עקב  פרשת  נחל'  ה'ערבי  מדברי 
אנא  "דאמר  שם):  (בחולין  עוקבא  מר  של  לאמרתו 
להא מלתא חלא בר חמרא לגבי אבא, דאילו אבא כי 
הוה אכיל בשרא האידנא כו' ואלו אנא בהא סעודתא 
כו'" [=אני בענין זה כחומץ בן יין, שאביו החמיר בין 

בשר לחלב כ"ד שעות והוא לא].
זו  בהנהגה  נוהג  שאינו  אחר  אדם  בשלמא  "וקשה, 
שראוי  עדיין  שמע  לא  כי  זאת  יודע  שאינו  לומר  יש 
מאביו  שמע  או  ראה  שכבר  הוא  משא"כ  כך,  לנהוג 
שנהג כך והיה לו געגועין על אותה הנהגה עד שקרא 
לעצמו 'חלא', א"כ מדוע לא נהג כך? אך הענין עבודת 
כו'  ליטול  הרוצה  כל  ולא  בהדרגה,  להיות  צריך  ה' 
להתנהג  דאסור  חסידות  מדות  ויש  ב),  טז,  (ברכות 
ג"כ  מרומז  וזהו  בחסידות,  כבר  שמוחזק  מי  רק  בהם 

בפסוק ואורח צדיקים כאור נוגה... מרומז בו ג"כ על 
שמי  ולא  בהדרגה,  להיות  שמוכרח  הצדיקים  מעשי 
החסידות,  מיני  כל  תיכף  יעשה  ה'  לעבוד  שמתחיל 
עבודתן  להיות  בזה  מדקדקים  שישראל  מאחר  ולכן 
במתון לכן במדה זו עצמה יתנהג השי"ת ויתן הטובה 
במתון ובהדרגה מעט מעט עד נכון היום שיהיה האור 

מתוק ורב."
וממשיך:

"ובכן נבוא אל הביאור, דלכאורה שכל האדם יגזור 
יעשהו  חסידות  או  מצוה  איזה  אדם  ששומע  שמיד 
מיד, לזה אומר שאינו כך, אלא צריך להיות בהדרגה, 
להמתין  אתה  צריך  שומעם  שאתה  שאף  דברים  שיש 
זו  למדריגה  והגעת  לבך  שנכון  שתדע  עד  מלעשותם 
לנהוג בחסידות ההוא, ועבור זה יהיה לך טובה שיהיה 
אומר  ולזה  וכאמור.  בהדרגה  ג"כ  השי"ת  מאת  טובך 
 – שאר  אביו  (לשון  ושמרתם  כו'  תשמעון  עקב  והיה 
וישב לז,יא) רצה לומר אף שתשמע הדבר ההוא מכל-

מקום תמתין על העשיה ולא תעשהו מיד, על-ידי-זה 
גם השם-יתברך יעשה כך, ושמר לך את הברית, הוא 
דבר קטן, ואח"כ את החסד שהוא יותר גדול... ואהבך, 
בהדרגה  הכל  ויהיה  כו'  והרבך  ואח"כ  וברכך  ואח"כ 

ולא ישלוט עין הרע".
כלומר: המתנה של כ"ד שעות היא ענין של הנהגות 
לדרגות  התעלּות  אחרי  בהן  לנהוג  שמתאים  חסידּות, 
נעלות, ולכן אינן שייכות לכל תלמידי האריז"ל מיד, 

ולא בתחילת הדרך. וק"ל.
סבור  נשיא-דורינו  הרבי  הנה)  הענין  (לעצם  -אבל 
ולקפץ  לדלג  צריך  כן  מסויימים  בזמנים  שלפחות 
"מוספין כהלכתם" [לשון הילוך] ראה לדוגמא בשיחת 
196 עמ'  יו"ד  כרך  מנחם'  'תורת   – תשי"ד  כסלו  י"ד 

ואילך מטוב ("אריינכאפן") הידורי מצווה וכו'.

זהירות בעונג יתר בשבת ויום-טוב
אומר הרבי (ב'תורת מנחם' כרך יב עמ' 105):

 – הגוף  הנאות  עם  הקשורות  אלו   – מצוות  ישנן 
סוף- אזי  מדי,  יותר  בהן  להדר  מתחילים  שכאשר 
כל-סוף יוצאות הן מגדר ד"באר מים חיים" ונעשות 
באופן בלתי רצוי עד שהלעומת-זה טוען "לנו המים".
משה  ר'  הרה"ק  דברי  את  תואם  אלו  דברים  תוכן 
אדמו"ר  ב'אגרות-קודש'  (מובאים  הזקן  אדמו"ר  בן 
טענו  אחת  פעם  שכאשר  יח)  עמ'  ז  כרך  מוהריי"צ 
השיב  בשר  לאכול  מצווה  טוב  ויום  שבשבת  כלפיו 
התלויות  המצוות  בכלל  והוסיף:  חיוב,  זה  אין  להם: 
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באכילה ושתיה אפשר וצריך למעט בהם.
וכן מצינו ב'פלא יועץ' ערך ענג: "כי במצוות כאלו 
לעשותם  רב  חוזק  צריך  הגוף  והנאת  ענג  בהם  שיש 

לשם שמים באמת לא מן השפה ולחוץ וכו'".
סבור  ו,ג)  תורה  (דברי  מבערזאן  המהרש"ם  אמנם 
ומחמת  בלבד  שמים  לשם  כוונתו  אם  שבת,  שבעונג 
מצוות  קיים  לא   – עונג  לו  יהיה  ולא  יהנה  לא  העול 
ה'. אלא וודאי שצריך להרגיש העונג, ובד בבד תהיה 

כוונתו לשם שמים.
הערה   51 עמ'  החכמה'  'בצל  (ראה  הרבי  אמנם, 
110. פרדס חב"ד גליון יח (18) עמ' 35 הערות -196
7. ועוד) הביא את דיוק הלשון בחז"ל המובא בדרושי 
המתענג  "כל  ולא  השבת"  את  המענג  "כל  חסידות 
שציינו  מה  וראה   – רוחני  לעינוג  שהכוונה  בשבת" 

ב'פרדס חב"ד' גליון 19 עמ' 265 הערה יח.
וכן מובא בספרי חסידות פולין (תולדות יעקב יוסף 
בהר יג; קדושת לוי פרשת בשלח עה"פ אכלוהו היום, 

שפת אמת וירא תרל"ג ויחי תרנ"ג).
חשוב להדגיש כי הדיוק "המענג את השבת" ולא את 
עצמו "המתענג בשבת" מובא ע"י ר"ד פארדו בספרו 
למנצח לדוד שבת שם [על המחבר – שספריו מצויינים 

בשיחות הרבי – ראה 'שם הגדולים' אות ד ס"ק מב]
שלמרות  האריז"ל  בשם  אמרו  צדיקים  וכמה 
רוצה  האדם  אם  הרי   – מגשמים  אינם  שבת  שמאכלי 

דוקא, אפשר להתגשם גם ממאכלי שבת.

בכי ו'שבירה' שיצרו 'כלי' לברכה
הרבי  מבאר   (228 עמ'  כד  (כרך  שיחות'  ב'לקוטי 
אדמו"ר  כ"ק  של  נשיאותו  בתקופת  שהתרחש  סיפור 
ברכה,  שביקש  יהודי  לברך  שסירב   – נ"ע  מוהרש"ב 
באומרו שאינו יכול לעזור לו. סירוב זה פעל על האיש 
'שבירה', והוא שפך לבו לפני ה' – דבר שגרם שנעשה 

"מציאות" חדשה ואז נהיה כלי לברכת ה' ע"י הרבי.
באותה  ראוי  היה  שלא  מכך  נבע  הסירוב  בתחילה, 
שעה מצד מצבו הרוחני לברכה, דבר שהשתנה אחרי 

הבכי ועשיית התשובה (ראה גם גליון א'פג עמ' 9).
יהודה  רבי  "אמר  ח"ביב,ב:  הזהר  לדברי  לציין  ויש 
בר- דצלי  ובצלותא  בתשובה  תליין  דעלמא  מלין  כל 

נש לקודשא-בריך-הוא, וכל-שכן מאן דאושיד דמעין 
בצלותי' דלית לך תרעא דלא עאלין אינון דמעין [= כל 
עניני העולם תלויים בתשובה ובתפלה שהאדם מתפלל 
וכל-שכן מי ששופך דמעות בתפלתו, כי אין לך שער 

שלא נכנסים בו אותם דמעות]... הדרי בתשובה ובכאן 
כיון  בוכה  נער  והנה   ... אבוי  קמי  דבכי  כברא  קמי' 
דבכי אתעדו (מתתברי)... אתער עילו ברחמים ומרחם 

לי' (וראה ב'ניצוצי זהר' שם ס"ק ד-ה)".

נטילת טבליות להקלת הצומות
(מסגנון  כנראה   – הרבי  כותב  תשי"ט  תמוז  בכ"ד 
תורה- לשמור  החל  מכבר  לא  שזה  ליהודי  המכתב) 

עמ'  ח"י  כרך  ('אגרות-קודש'  הלשון  בזה   – ומצוות 
תע):

באב  תשעה  [של]  הצום  אודות  שכותב  ...במה 
וביום הכפורים.

עלי־ כמצווה  כולו  היום  כל  לצום  שצריך  מובן 
במלאכה  שימעיט  ידי  ועל  חיים,  תורת  בתורתנו  נו 
באותו היום ככל האפשרי והעיקר שיהיה עסוק בע־
נינים שימנעוהו לחשוב על דבר הצום, יוכל למלאות 
[= לקיים הצום] האמור, אלא שבתור הוספה ישאל 
התאבון  כח  הממעטים  כדורים  שישנם  רופא,  אצל 

למשך כמה וכמה שעות, ואולי עוד יותר.
בברכה לבשורות טובות בכל האמור.

תאריך המכתב מצביע על-כך שהשואל היה מוטרד 
מובן  ולכן  תשעה-באב,  של  המתקרב  מהצום  בעיקר 
המשפט "ועל ידי שימעיט במלאכה באותו היום ככל 
שימנעוהו  בענינים  עסוק  שיהיה  והעיקר  האפשרי 
לחשוב על דבר הצום". אבל ההמשך כולל גם את יום-

הכיפורים, הנה בקביעה זו – שהרבי התיר לו להשתמש 
ב"כדורים הממעטים כח התאבון" – חולק הרבי על דעת 
(מערכת  חמד'  ה'שדי  בעל  דבריו  שהביא  אחד,  גאון 
אכילה  שאיסור  שכיון  א),  סימן  סוף  הכיפורים  יום 
אין  נפשותיכם"  את  "ועיניתם  מצוות  לקיים  כדי  הוא 
נכון לעשות מערב יום-הכיפורים סגולות שונות בכדי 

להקל צער הצום.
על-ידי  מתקיים  ועניתם  שהציווי  אפוא,  ובהכרח, 
הכיפורים,  ביום  ממש  ושתיה  מאכילה  המניעה  עצם 
וכלשון אדמו"ר הזקן בשולחנו סימן תריא ס"ב: "וסתם 

עינוי הוא מניעת אכילה ושתי' וכו'".
גאון  אותו  על  שחלקו  אחרונים  לכמה  מצינו  ואכן 
לאכול  ציוותה  שהתורה  הטעם  שאדרבה  וכתבו 
בערב יום-הכיפורים ואפילו סמוך לחשיכה, הוא כדי 
להקל עליו התענית (כמבואר ברש"י יומא פא,ב (ד"ה 
תשובות  בפסקי  הנסמן  ראה   – תרד  סימן  וטור  כל) 

(רבינוביץ) סימן תריא ס"א הע' 1.
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2121

"בין אדם לחבירו" אף הן בכלל "בין 
אדם למקום"

תשרי  ו'  התוועדות  במהלך  הרבי  הסביר  כך 
תשל"א ('תורת מנחם' כרך סב 51 הערה 23):

אדם  "בין  גם  הם  לחבירו"  אדם  שבין  עבירות 
עבירה  של  מציאות  להיות  יכולה  לא   .. למקום" 
שבין אדם לחבירו שלא תהיה גם בין אדם למקום.. 
להיות  צריכה  תורה,  שניתנה  אחרי  וכדוגמא: 
שבנוגע  כך  כדי  ועד  ה'  ציווי  בגלל  מגזל  הזהירות 
מלכים  (הלכות  הרמב"ם  דין  פסק  נח  בני  למצוות 
הכרע  לא "מפני  להיות  צריך  שקיומם  ח)  פרק  סוף 
הדעת" (בגלל היותו "חכם") אלא "מפני שציוה בהן 

הקב"ה בתורה כו'.
בשיחה המוגהת ('לקוטי שיחות' כרך יז עמ' 178) 
נוספה ההדגשה הבאה: שגם מצוות שבין אדם לחבירו 
הן בעיקרן מצוות שבין אדם למקום, כי גם מצוות אלו 

צריך לקיים מפני שהן ציוויו של הקב"ה.
מגדים  פרי  זו:  לקביעה  מקור  על  להצביע  ניתן 
בין  "והא  ב:  ס"ק  אברהם  אשל  קנו  סימן  אורח-חיים 

אדם לחבירו נמי בין אדם למקום מיקרי".

חשיבות ניקיון הפה בבוקר 
מנחם'  ('תורת  תשכ"ה  משפטים  ש"פ  בהתוועדות 

כרך מב עמ' 263) אמר הרבי:
שאליו  הקב"ה,  המלכים  מלכי  מלך  של  כבודו 

מתפללים, דורש גם נקיון הגוף.
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הוראת  את  הזכיר  הרבי 
על  ביותר  להקפיד  שצריך  הישיבה,  לתלמידי  בפרט 
השיניים  ולצחצח  לנקות  ובמיוחד  כולל  הגוף,  ניקיון 

בכל יום, מלבד בשבת ויום-טוב.
ד'  כרך  מוהריי"צ  אדמו"ר  'אגרות-קודש'  (השווה: 

עמ' צא-צב שצויין לו שם).
ההוספה "מלבד בשבת ויום-טוב" – בשיחת תשכ"ה 

– היא הוספה של הרבי.
לתלמידים"  הנהגה  "סדר  את  הרבי  כשהגיה  גם 
יצחק  ר'  הרה"ח  הרה"ג  ע"י  תשכ"ח  בשנת  שנערך 
על  הוסיף  חסד)  דרכי  (מח"ס  (ז"ל)  אושפאל  דובער 
בחצאי- (הרבי)  וציין  שיניך  ונקה  פיך  רחץ  המילים 
עיגול (סוגריים) אחרי ונקה שיניך: "(בימות החול)".

כב'  באיגרת  יותר  מפורשים  דברים  מצינו  ועוד 
תש"ד  אלול  ה'  מיום  מוהריי"צ  אדמו"ר  קדושת 
"המשפיעים  שצו):  עמ'  ח'  כרך  ('אגרות-קודש' 

והרמי"ם בכל המחלקות צריכים לשום לב אל מדות 
דרך ארץ של התלמידים ונקיון גופם וריח הפה ונקיון 
שינים בכל יום ונקיון צפרנים שחוצץ לנטילת-ידיים 

וכו'".
על רחיצת הפה בבוקר מציין הרבי ב'ספר השיחות-

גם  (נעתקה  מקורות  שורת   3 הערה   120 עמ'  תש"ג' 
רחיצת  אדמו"ר...  כ"ק  1ד"ה  עמ'  המנהגים'  ב'ספר 

הפה):
יז  ס[עיף]  ד  סימן  אורח-חיים  שולחן-ערוך  ראה 
ושו"ע אדמו"ר-הזקן שם. אבודרהם. כלבו. לבוש שם. 
קיצור- ה.  כלל  אהרן  מטה  של"ה.  קצור  משה.  מטה 

קאפיל  מהר"י  סידור  ג.  סעיף  ב  סימן  שולחן-ערוך 
בסדר נטילת ידים שחרית.

ג'  או  ב'  שידיח  מובא  הברכה  עמק  בספר   -
אורח-חיים  שולחן-ערוך  גם-כן  וראה   – פעמים 

סימן תקסז סעיף ג.

ד' מינים מהודרים – גם בקביעות שיו"ט 
ראשון של סוכות חל בשבת

ב'אגרות-קודש'  (נדפס  תשט"ו  אלול  מי'  במכתבו 
כרך יב עמ' לא) כותב הרבי:

בטח בדורנו זה הרי אפילו אלו המתירים אתרוגים 
מורכבים לאחרי שנתבררו דיעות החולקים עליהם, לא 
יתירו אלא כשאין אחרים, ואפילו בשנה זו [=תשט"ז] 
שאתרוג ניטל רק מיום השני אילך, נוסף שגם בשנה זו 
ישנו הענין דספק ברכה, אשר לכמה דיעות יש בזה גם 
ענין דלא תשא [= את שם ה"א לשוא (יתרו ב,ז. וראה 
שזהו  זו  בשנה  להכריז  אפשר  דאי  ועוד,  בפוסקים)]. 

רק מפני שהוא דרבנן משא"כ בשנה הבאה.
כלומר:

שונים  היתרים  ישנם  אכן  הלכה  פי  שעל  למרות 
בקביעות שיו"ט של סוכות שחל בשבת – וראה שו"ע 
השלם  המינים  ארבעת  ובספר  תרמט  סימן  אדה"ז 
(ירושלים ת"ו תשל"ט) עמ' צה ואילך ("הפסולים ביום 
הראשון וכשרים בשאר הימים") הנה לענין מורכבים 
כאמור "לא יתירו אלא כשאין אחרים... ואפילו בשנה 

זו".
א) עיקרון.

ב) ספק ברכה, לכמה דיעות קשור באיסור לא תשא.
ג) היתר לשנה אחת משא"כ לשנה הבאה.

הרבי  אצל  באה"ק  הראשיים  הרבנים  ביקור  בעת 
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שפירא  אברהם  רבי  הגאון  הזכיר  תשד"מ  בשנת 
ז"ל  לעווי  בהר"ן  זלמן  ר'  הרה"ג  של  שבזמנו 
מוכר  פעם  הגיע  קודם)  בדור  ירושלים  (מגדולי 
חל  סוכות  של  ראשון  שיו"ט  בקביעות  אתרוגים 
כך  כל  להחמיר  שאין  אחד  ת"ח  ואמר  בשבת, 
באתרוגים, משום שביום הראשון (שאז נטילת ד' 
מינים היא מדאורייתא – סוכה מג, רע"א. רמב"ם 
הל' לולב פ"ז הי"ד) בין כך אין צריכים ליטול ד' 
מינים. והקפיד עליו ר"ז הנ"ל ביותר, שהרי אפשר 
שמשיח יבוא לפני כן ואז יתחייבו במצות ד' מינים 
גם בשבת (סוכה רפ"ד (מב,ב). רמב"ם שם הי"ג). – 

ראה ספר ארבעת המינים הנ"ל עמ' צד. תד.

תשובת הרמ"א על כבודו של הבית־
יוסף והפולמוס

כך כותב הרבי באיגרת הלכתית מיום כ"ה ניסן 
תש"י ('אגרות-קודש' כרך ג' עמ' רעה):

אחרי בקשת סליחתו, רע בעיני מעשה זה, לע־
שות מעשה היפך המחבר מפני שלעת-עתה לא 
ללכת  לנו  וחס  בענינו.  להמוקשה  תירוץ  מצאנו 

בדרך כזו שיכולה לערער את כל היסודות.
להלן מצביע הרבי על "מעשה רב" של הרמ"א 

ביחס לפסק-דינו של הבית יוסף:
לו  שנודע  סמ"ח  הרמ"א  משו"ת  הובא  כבר 
סותר  והרמ"א  צוואה.  בענין  הבית-יוסף  פסק 
דברי הב"י באריכות גדולה, אבל באותה תשובה 
גופא כותב שהכריח לעשות כפסק הב"י וגם לא 
מה  ולראות  הב"י  אל  קושיותיו  שיגיעו  עד  חיכה 

ישיב עליהן. 
ומסיים הרבי: 

ואם הראשונים כך וכו' וכו'.
לשלימות והבהרת הענין – נרחיב בהבאת וציוני 

כמה פרטים חשובים:
תשובת  את  הביא  מ"ז  סימן  שם  הרמ"א  בשו"ת 
לצדקה.  מרע  שכיב  צוואת  בענין  יוסף  הבית 
וסתר  הב"י  על  חלק  שם  להב"י  במכתבו  והרמ"א 
דבריו. אך לפני כן הקדים: "והנה חלילה להמרות 
וכל  דמר,  ת[ורתו]  כ[בוד]  מ[עלת]  דברי  את 
הסכמנו  ובכן  השכינה,  על  כחולק  עליו  החולק 
פסק  כפי  זהובים  מאה  לשלוח  האיש  והכרחנו 
היא  תורה  התשובה  דברי  אך  דמר,  תשובתו 

וללמוד אני צריך".

דברי הרמ"א תואמים לכאורה לקביעת הגמרא, 
אותה ציטט הרבי פעמים אחדות (עירובין סז, סוף 
עמוד ב – ראה תורת מנחם כרך כב עמ' 292 ואילך): 
תיובתא".  מותבינן  והדר  מעשה  עבדינן  "בדרבנן 
והדר  כהוראתו,  לעשות  לחכם  "שבקינן  וברש"י: 

מותבינן ליה ללמוד אם יפה הורה".
לקושיא  מקום  שיש  למרות  הפנימי:  והתוכן 
("מותבינן") בכל זאת נוהגים כן ("עבדינן מעשה") 
בלי  להיות  צריך  חכמים  לדברי  שהציות  משום 

שום חשבונות כלל.
והנה הרה"ג ר' אלחנן ווסרמן הי"ד בעל ה'קובץ 
דברי  על  תמה  רעד)  אות  בתרא  (בבא  שיעורים' 
הרמ"א הללו א) מהא דבבא בתרא (קל, ב) דאמר 
להו רבא לרב פפא ולרב הונא בריה דר"י כי אתי 
פירכא,  ביה  וחזיתו  לקמייכו  דידי  דדינא  פסקא 
מה  אלא  לדיין  דאין  תגבוניה,  ולא  תעקרוניה  לא 
לדון  תגמרו  ואל  רשב"ם  ופירש  רואות.  שעיניו 

מיניה אלא כפי שדעתכם נוטה.
והרמב"ן כתב בספר המצוות (שורש א') "שאם 
הגדול  דין  בית  והורו  להוראה  וראוי  חכם  היה 
אינו  בהוראתם  שטעו  סבור  והוא  להיתר,  בדבר 
רשאי להתיר לעצמו דבר הראוי לו אלא יש עליו 

לבוא לפניהם ולומר טענותיו וכו'".
ואם כן עכ"פ היה צריך הרמ"א להמתין מלעשות 

מעשה עד שישמע מהב"י תשובה על דבריו.
והוסיף בעל הקוב"ש והקשה – ב) ממה שכתב 
הרא"ש בסנהדרין דאם אין הדיין בר הכי להכריע 
על הפוסקים אל יאמר אעשה כפלוני הפוסק, ואם 
עשה כן הוא דין שקר, וא"כ כל-שכן אם נראה לו 
שלא כדברי הפוסק ומכל-מקום סומך עליו ודאי 

אסור לעשות כן, וטעמו של הרמ"א צריך-עיון.
המובאת  מיגאש  הר"י  בתשובות  ראה  אמנם, 
הי"ד  דספר  המהדורות  "ע"ד  הרבי  בשיחת 
הערה  תקטז  עמ'  ג'  כרך  מלכות  (יין  להרמב"ם" 
דיין,  בתשובת  זה  דין  מיגאש  הר"י  דכשראה   (13
תשובת  כדברי  הורה  מסברתו,  היפך  שהיה  אף 

הדיין.
ולהעיר מהתבטאות שמצינו על תשובת הרמ"א 
אפרים'  ה'מחנה  של  בנו  נבון  הר"י  ע"י  האמורה 
בחיבורו "קרית מלך רב" (שו"ת ח"א ס"ד): "ומה 
שעשה מור"ם הוא משום כבוד תורה ועשה דכבוד 

תורה עדיף".

13

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאורנערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת תזריע-

מצורע1
ה' באייר

נערכת  אם  העומר  ספירת  שבימי  בשבתות  גם 
אחד  שם  שמתפלל  או  ברית-מילה,  בבית-הכנסת 
מבעלי-הברית (אבי-הבן, הסנדק והמוהל), וכמו-
כן אם נוכח במקום חתן (שנישא בל"ג בעומר או 
'אב  אומרים  אין   – מכן)  לאחר  להינשא  לנוהגים 

הרחמים'2.
פרקי אבות - פרק ב.

יום שני
ז' באייר

תענית 'שני' קמא3.

יום חמישי
י' באייר

תענית 'חמישי'.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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תליתאה  מהדורה  ומשיב  שואל  בשו"ת  והנה 
על  הרמ"א  של  קושיותיו  כל  יישב  יד)  סימן  (ח"ג 
לקבוע  כשבא  עצמו  הרמ"א  אולם   – יוסף  הבית 
הלכה לדורות בשו"ע חושן משפט סימן רנ סעיף א 
(ובדרכי משה על הטור שם) פסק כשיטתו שלו ולא 

כהבית-יוסף.
הב"י  בו  שהורה  אירוע  שבאותו  אפוא,  מסתבר, 
שהיה גדול הדור לא רצה הרמ"א לסתור דבריו וכו', 
אמנם לאחר מכן קיבל הרמ"א מהמהר"ם מפדובה 
(ראש חכמי אשכנז) שהדין עמו ושיחזור לשיטתו, 

ולכן בהגהותיו על השו"ע פסק כמותו ולא כהב"י.
וישראל"  אהרן  "בית  בקובצי  זה  בכל  והאריכו 

גליונות קעח; קפא.

הבאת הטף לבית הכנסת
א'ו  (גליונות  זה  במדור  דנתי  שנים  מספר  לפני 
עמ' 9, א'ז עמ' 9, ועוד) בעניין הבאת ילדים לבית 
השבועות  בחג  הן  עודד  שהרבי  דבר   – הכנסת 
(לשמיעת  השנה  בראש  הן  הדברות),  (עשרת 
המגילה  (לשמיעת  בפורים  הן  תקיעת-שופר), 

והכאת המן) והן בכלל.
 – כדי  ד"ה  בתוספות  הוא  הראשון  המקור  הנה 
זה  ועל   – למביאיהן  שכר  ליתן  "כדי  א:  ג,  חגיגה 

סמכו להביא קטנים לבית הכנסת".
דברי התוספות הם בהמשך למסופר שם בגמרא: 
"תנו רבנן מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר 
(בן) חסמא שהלכו להקביל פני ר' יהושע בפקיעין. 
היום,  המדרש  בבית  היה  חידוש  מה  להם,  אמר 
אמרו לו, תלמידיך אנו ומימיך אנו שותין, אמר להם 
אף על פי כן, אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש, 
עזריה  בן  אלעזר  ר'  של  שבת  היתה,  מי  של  שבת 
בפרשת  לו,  אמרו  היום,  הגדה  היתה  ובמה  היתה, 
האנשים  העם  את  הקהל  בה,  דרש  ומה  הקהל, 
והנשים והטף, אם אנשים באים ללמוד נשים באות 
למביאיהן.  שכר  ליתן  כדי  באין,  למה  טף  לשמוע, 
ובקשתם  בידכם  היתה  טובה  מרגלית  להם,  אמר 

לאבדה ממני...".
פ"א:  יבמות  ירושלמי  בתלמוד  איתא  והנה 
הרכינס...  בן  דוסא  ר'  אצל  זקנים  שנכנסו  "מעשה 
ראה את רבי יהושע וקרא עליו: "את מי יורה דעה... 
שהיתה  אני  זכור  משדיים]",  עתיקי  מחלב  [גמולי 
אמו מולכת עריסתו לבית הכנסת בשביל שיתדבקו 

אזניו בדברי תורה".
ומעמד  סיני  הר  למעמד  המשך  זה  הרי  ובעצם 
גם  כולם,  השתתפו  בהם  דברים,  שבספר  הברית 
התינוקות, כנאמר (יתרו יט, יא): "כי ביום השלישי 
ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני", ובפרשת נצבים 
ה'  לפני  כולכם  היום  נצבים  "אתם  ט-י):  (כט, 
אלוקיכם... טפכם נשיכם...", וכן ב"הקהל" (דברים 
האמורה:  בחגיגה  הגמרא  נאמרה  שעליו  יב)  לא, 
"הקהל את העם האנשים הנשים והטף, למען ישמעו 

ולמען ילמדו ויראו את ה' אלוקיכם".
נחזור, אפוא, לשכר הניתן למביאי התינוקות שיש 
בזה ערך סגולי-חינוכי, ועל כרחך מדובר בתינוקות 
שלא הגיעו לחינוך, כפי שמפורש במהרש"א חגיגה 

שם:
הכי באותו ענין  בתר  דהא כתיב  בזה,  "יש לעיין 
"ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו וגו'", הרי שאף 
ולימוד?  שמיעה  בכלל  הם  ידעו  לא  אשר  הקטנים 
ויש לומר דההוא קרא בקטנים שהגיעו כבר לחינוך 
והם בכלל שמיעה ולימוד כו' וא"כ הטף דהכא על 
ואינן  לחינוך  הגיעו  שלא  בקטנים  איירי  כו'  כרחך 
כדי  אלא   – באים  הם  ולמה  ולימוד,  שמיעה  בכלל 

ליתן שכר למביאיהן כו'.
"ובדרך צחות – אותיות טף שלפניהן ולאחריהם 
בבהמ"ק  הטף  שמביאין  דהיינו  חי,  עץ  אותיות  הם 

להחזיק עץ חי כו'".
להביא  טוב  תרפ"ט: "מנהג  סימן  שו"ע  גם  וראה 

קטנים לשמוע מקרא מגילה".
הזקן  ואדמו"ר  המגן-אברהם  השל"ה,  אמנם 
קטנים  יביאו  שלא  שופר  וכן  תפילה  לענין  סייגו 
ביותר שמבלבלים דעת השומעים, וחילקו בין אלה 

שהגיעו לחינוך לאלה שלא.
קצר  זמן  שזה  הדברות  עשרת  לגבי  ולמעשה, 
לפי ערך בטח יש להביא ילדים גם הקטנים ביותר 
יפריעו  לא  כי  הק'  בשיחתו  הבטיח  שהרבי  ובפרט 
"ערום  של  באופן  לנהוג  יש  ענינים  ובשאר  כו', 
(שהיינו  הרבי  ורצון  השו"ע  פס"ד  לקיים  ביראה" 

אך).
רבה  חשיבות  ראה  שהרבי  ספק  כל  אין  אך 
משהו  גם  ויקלטו  יספגו  ביותר  גם  שהקטנים 

מהקדושה שבבית הכנסת ומנהגיו.
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לכתחילה אריבער!
ההוראה מבעל יום ההולדת • יחס מיוחד לבעל חנות הכובעים •

התפילות שעולות דרך חברון • כיצד לנהוג עם חתן גוי • סגולה 
לבנים: אימוץ ילדים • הכנות לקראת ה'פאראד'

יום שישי, ב' אייר
יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע

הרבי נסע לאוהל לערך בשעה 13:10 יצא למכונית 
(בקשר  קורא׳  ה׳קול  של  הדף  את  בידו  כשאוחז 
בבני-ישראל  רח"ל  לפגוע  אש"ף  ארגון  לכוונת 
בצירוף  קורא'  ה'קול  את  מהתמימים  אחד  הדפיס 
שלושה פרקי תהילים על מנת שכל אחד יוכל לקיים 

זאת מיד) ונתן צדקה לכמה מהעומדים. 
זמן  ואחר   ,19:15 בשעה  לערך  מהאוהל  חזר 
שרו  למעלה.  בזאל  מנחה  לתפילת  נכנס  הדלקת 
קונין  שלמה  הר׳  של  בניצוחו  אריבער׳  ׳לכתחילה 

והרבי עודד בחזקה.

ליל שבת-קודש
ב׳לכה   .20:30 בשעה  שבת׳  ל׳קבלת  נכנס  הרבי 
כבר   - כרגיל  שלא  הפעם  בידו.  חזק  עודד  דודי׳ 
בתחילת הקדיש שלפני אמירת ברכו - הזדקף הרבי 
ועמד מוכן לאמירת ׳ברכו׳. וכן כבר בתחילת הקדיש 
במשך  וחיכה  פסיעות  ג׳  הרבי  פסע  שמו״ע.  שלפני 

כל החצי-קדיש עד שהחזן סיים.

שבת-קודש, ג אייר

התוועדות
 .13:30 בשעה  לערך  להתוועדות  נכנס  הרבי 
הקהל שר ׳עוצו עצה׳ והפעם, שלא כרגיל, כשהגיע 
למקומו - לפני שהתיישב - הניף בידו בחזקה לעידוד 
את  כרגיל  לשיר  הקהל  החל  הקידוש  אחר  השירה. 
השיר החדש ממזמור פ״ט. לקראת סוף השירה הניף 

הרבי בידו מספר פעמים לעבר הפירמידה ואחר-כך 
החל באמירת השיחה.

בשיחה הראשונה דיבר אודות יום הולדתו של כ״ק 
אדמו״ר מהר״ש נ״ע שפרסם והתנהג בעצמו באופן 
של "לכתחילה אריבער", ושבכל יום שעובר צריכה 
לגבי  אריבער"  של "לכתחילה  באופן  הוספה  להיות 
בספירת-העומר  שרואים  וכפי  זה,  שלפני  העבודה 

שבכל יום מוסיפים לגבי יום האתמול.
'לכתחילה  ניגון  לנגן  הקהל  החל  השיחה  בסיום 
אריבער׳. הרבי עודד את הניגון בתנועות ראשו הק׳ 
התנועה  את  פעמים.  מספר  בידו  הניף  אף  ובאמצע 
בעידודו  פעמים  שבע  הקהל  שר  זה  בניגון  הידועה 

של הרבי.
בשיחה השנייה אמר אשר מכל דבר וענין (ובמיוחד 
הוראה  לקחת  צריך  מישראל)  רבים  כשמתאספים 
למעשה בפועל, ובענייננו - שצריך כל אחד ללמוד 
"לכתחילה  של  באופן  היום-יומיים  בחייו  להתנהג 
אריבער", ולמרות שהאדם הוא נברא מוגבל, מכל-
מקום יש לו כוח להתנהג באופן של "אדמה לעליון״, 
ויתירה מזו - בכוחו להגיע למעלה מהעליון - אדמה 

לעליון למעליותא.
וכמו-כן יש ללמוד בתורתו של בעל יום ההולדת 

הנ״ל.
שמחה,  של  ניגון  הקהל  ניגן  זו  שיחה  בסיום 
הקהל  לעבר  בשמחה  בידו  הרבי  הניף  ובאמצע 

ואח״כ החל באמירת שיחה נוספת.
השיחה השלישית עסקה בקביעות פרשת השבוע, 
אשר הקריאה בתורה הייתה בפרשת תזריע ובפרשת 
שקראו  ישראל  גדולי  היו  שאמנם  (העיר  מצורע, 
אלא  לנו  אין  "אך  "טהרה",  בשם  מצורע  לפרשת 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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מאשר לאסוף את זה, ושזה יהיה בקרוב".
אמר  מהם  אחד  שני ילדים.  עם  עבר  א׳ 
השני  והילד  נאו",  משיח  וואנט  "ווי  לרבי 

לא אמר כלום.
"ומה  ואמר:  השני  לילד  פנה  הרבי 

איתך? האם אתה רוצה משיח?".
הילד: "כן".

הרבי: "עכשיו?!"
הילד: "כן!" (הרבי חייך משך זמן הנ״ל).
אחד ביקש ברכה לשידוך, ואמר הרבי: 
"כבר מזמן הגיע העת לכך". והוסיף: כבר 
 =) דא"  זאגט  מען  "ווי  הפירעון  זמן  עבר 

כפי שאומרים פה).
"תורת־ לישיבת  השלוחים  לתמימים 
נוסף  דולר  הרבי  נתן  בירושלים  אמת" 

ואמר לתת זאת "אין ארץ ירושלים".
מלבורן  לישיבת  "השלוחים"  לתמימים 
אחד  דולרים,  שני  הרבי  נתן  באוסטרליה 
"להצלחה רבה", ואחד "פאר זיך אלייך" (= 

עבורכם).
הרבי  נתן  חדשות,  סוכנות  של  לצלמת 

דולר נוסף באמרו: "עבור הצילום".
אחד מאנ״ש אמר שהיום היארצייט של 

אביו ז״ל.
הרבי: "יש לו כבר גן-עדן מואר, שיהיה 

מואר עוד יותר".
 .15:10 בשעה  הסתיימה  החלוקה 
לפני   15:30 בשעה  למקווה  הרבי  כשנסע 
צדקה  מטבעות  נתן  למכוניתו  שנכנס 
בשעת  אותו  שצילמו  צלמים  למספר 

מעשה ואמר: "זה לצדקה!".
בשעה  וחזר   16:50 בשעה  לאוהל  נסע 
21:50. הרבי נכנס לתפילות מנחה וערבית 
תפילת  אחר  לערך.   (!)  22:00 בשעה 
מעריב פנה למזכיר ואמר שיחלק דולרים.

אחד  לכל  לצדקה  א׳  שטר  חילק  הרבי 
נמשכה  החלוקה  וטף.  נשים  לאנשים,   –
מספר דקות ובסיומה יצא כשהוא מעודד 

בידו את השירה.

עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

ו' 
אייר

ט' 
אייר

תקצ"ד

תר"זתנש"א

הדרך הישרה להבאת 
הגאולה

הכריז  אדמו"ר  כ"ק 
ש"הדרך  בהתוועדות 
הישרה" להבאת הגאולה 
ענייני  לימוד  ידי  על  היא 

גאולה ומשיח. 
(סה"ש תנש"א ח"ב ע' 501)

יום הבר-מצווה של 
הרבי המהר"ש

מהר"ש אדמו"ר  כ"ק 
הבר  ליום  כשהגיע 
בקי  היה  שלו,  מצוה 
ששת  בכל  פה  בעל 
ובספר  משנה  סדרי 

התניא באותיותיהם. 
(שם ע' 32)

יום הברית של הרבי המהר"ש
של  בבריתו  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  הכנסת  יום 
צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  ע"ה.  אבינו  אברהם 
אחה"צ.  ארבע  שעה  עד  הברית  את  עיכב 
הזקן  רבנו  של  בנו  אברהם  חיים  רבי  הרה"ק 
אורחים  עם  עסוק  שהוא  "כנראה  אמר: 

חשובים יותר מאתנו...". 
(תולדות אדמו"ר מהר"ש ע' 21)

הצמח  אדמו"ר  כ"ק  אמר  הברית,  בשעת 
צדק על בנו הרבי מהר"ש, ששמע מסבו כ"ק 

אדמו"ר הזקן, ששמואל היינו שמֹו – אל. 
(שם ע' 22)

מוקדש לעילוי נשמת עורך המדור והספר 'עת לדעת' 
השליח הגה"ח אברהם שמואל בן חיים מאיר בוקיעט ז"ל
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עוד  לו  יש  הרי  זקן?!  שהוא  אומרת  את  מדוע  אז 
שלושים ושתיים שנה".

מהאף,  דם  לו  שנזל  ילד  עם  עברה  אחת  אישה 
והרבי שאלה מה קרה לו.

למזכירה של הרב הכט נתן הרבי דולר נוסף עבור 
 - עבודתך  בתוך  מעורב  גם  "אני  ואמר:  עבודתה, 

לפעמים את כותבת אודותיי".
המזכיר ר׳ יודל קרינסקי הציג עיתונאי, ואמר לו 

הרבי: "שתכתוב רק דברים טובים, כולל אודותיך".
גולדשטיין  מר  את  הציג  בנימינסון  ירחמיאל  ר׳ 
מחנות הכובעים "בנקרפט", שאמר לרבי שהוא עשה 

את הכובע עבור הרבי.
בזה  ולהשתמש  פרנסה,  לו  שיהיה  בירכו  הרבי 
כובעו  את  הרים  כאן  הנכונה.  ובבריאות  קל  בדרך 

מעל ראשו הקדוש בחיוך רחב והחזירו.
מר יחיאל לייטר מחברון עבר עם קבוצת אנשים 
לוינגר  הרב  של  פעילותו  עבור  "דינר"  העורכים 

בחברון.
בחברון  הקהילה  וכל  לוינגר  "הרב  לייטר:  מר 

דורשים את שלומו של הרבי.
הממשלה  מראש  אישור  קיבלנו  שבועיים  "לפני 
רומנו".  וב״בית  שניאורסאהן"  ב״בית  לבנות  שנוכל 

שש שנים חיכינו לאישור הזה.
(של  המכפלה"  מערת  "חוזה  לרבי  להגיש  "רצינו 

צייר מחברון)".
הרבי: "בבקשה להשאיר עבורם צילום".

הנ״ל: "אנו מבקשים להשאיר את החוזה המקורי 
אצל הרבי".

הרבי: "תודה רבה, הצלחה רבה, בשו״ט".
עבור  מהרבי  ברכה  לבקש  רוצה  "אני  הנ״ל: 

ה״דינר" שאנו עושים כאן בארה״ב.
דולר  בחו״ל",  "הצלחה  עבור  דולר  לו  נתן  הרבי 
"להצלחה  שלישי  ודולר  בארה״ק",  "להצליח  שני 

בעיר האבות".
"זה  באמרו  רביעי  דולר  הרבי  לו  נתן  אחר-כך 
והקב״ה  בעניינו,  תקיף  שיעמוד  לוינגר,  הרב  עבור 
בספרים  שכתוב  להמכפלה,  בנוגע  ובפרט  יצליחו, 

שכל התפילות עולות למעלה דרך חברון".
הנ״ל הציג את האנשים שעוזרים לו בדינר.

הרבי: "אז תגיד להם שכל התפילות, שלך (הראה 
על  הק׳  באצבעו  (הורה  ושלי  עליו)  הק׳  באצבעו 

עצמו) ושלהם (הראה באצבעו הק׳ עליהם) הולכים 
דרך חברון למעלה".

שנכח  לרבי  אמר  הדינר  בענייני  שעוזר  אדם 
ובבית  רומנו  בבית  וביקר  בחברון,  קצר  זמן  לפני 
שיושבים  ילדים  עשרים  מאה  שם  ויש  שניאורסון, 
ואיפה  וכו׳  חנויות  שם  אין  הזמן,  כל  ולומדים 

להסתובב!
ניו- על  נאמר  זה  והיה  "הלוואי  (בחיוך):  הרבי 
יורק, במילא תספר זאת לא רק לי, אלא לאלה שיש 

להם פה חנויות".
לבסוף בירכם הרבי, ואמר: "נפגש בקרוב בחברון 

עם משיח צדקנו".
ר״ל,  גוי  עם  התחתנה  שבתה  לרבי  אמרה  אישה 

ונולד להם בן.
אז  יהודייה  היא  הילד  של  שאמו  "מכיוון  הרבי: 
אותו,  שימולו  לדאוג  וצריך  יהודי,  הוא  גם  במילא 
ולהתנהג עמו כמו שצריך. ולשאול את זה אצל רב".

הנ״ל: "אינני רוצה לראותו" (את הבעל הגוי).
הרבי: "אם את מתנהגת כך תמשיכי להתנהג בדרך 
זו, ותשאלו אצל רב איך אפשרי להבטיח את זה שלא 
לראות את הגוי, אבל שייעשה מה שצריך להיעשות.
"מסתמא לא רחוק משם יש 'רב', והוא יראה מה 
צריכה  את  להיפך,  בעצמך,  ואת  לעשות.  אפשר 
התוקף,  כל  עם  עכשיו  עד  שהתנהגת  כמו  להתנהג 

וזה יעזור שהיא תעשה תשובה, ושיהיו בשו״ט".
אישה אמרה לרבי שהיא נשואה הרבה שנים ואין 

לה ילדים, ואמרה שברצונה שהרבי יתפלל עבורה.
הרבי: האם פניתם לרופאים?

הנ״ל: "הם אומרים שאין סיכוי".
אימוץ  אודות  לחשוב  מהנכון  זה  "יהיה  הרבי: 
ילדים. תעשי משהו בעניין האימוץ וזה יהיה סגולה 

שיהיה לך ילד משלך ביחד עם בעלך".
אחד עבר וביקש דולרים עבור הוריו, והרבי אמר 
לו: "ומה עבור הילדים שלך? בפעם הבאה שתהיה 

כאן, אל תשכח אודות הילדים שלך".
הרבי  לו  אמר  ניתוח.  עבור  ברכה  ביקש  אחד 
לבדוק את התפילין לפני הניתוח, ונתן לו דולר נוסף 

באמרו: "עבור ההוצאות של הבדיקה".
אדם אחד אמר לרבי: "אינני עושה כדי פרנסתי — 

אינני מרוויח כראוי".
הרבי: "פרנסה עושה הקב״ה, ואתה לא צריך יותר 
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נשיאנו  ורבותינו  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  של  הנהגתם 
בתורתנו  שנקראת  כפי  לפרשה  שקראו  שלפניו 

הקדושה").
הפרשיות  ב׳  של  השמות  ב׳  שלכאורה  ושאל 
"בדד  להיות  צריך  מצורע  שהרי  לזה,  זה  סותרות 

ישב" ולא יכול להיות אז מצב של "תזריע"?
ענין  הוא  המצורע  של  ענינו  ברוחניות  והנה 
למקומם  מחוץ  נמצאים  שבני-ישראל  הגלות, 
של  טהרתם  ועל-ידי  למחנה"),  ("מחוץ  האמיתי 
על  הסמוכים  "בנים  שוב  להיות  חוזרים  ישראל 

שולחן אביהם".
ויהי רצון שעוד בתוך התוועדות חסידית זו יזכה 
להתוועדות שתהיה יחד עם משיח צדקנו ויחד עם 

הקב״ה שנקרא במדרש "חסידו של עולם".
ביהודה׳.  ׳נודע  לנגן  הקהל  החל  השיחה  בסיום 
מתוכו  והוציא  סידורו  את  הרבי  פתח  בתחילה 
והניח  (המודפסים)  אבות  פרקי  המשניות  דפי  את 
שר  וכשהקהל  מעט,  בזה  ועיין  השולחן  על  אותם 
את המילים ׳ויהי בשלום סוכו ומעונתו בציון׳ החל 
ובעוצמה  בחזקה  הימנית  בידו  להניף  הרבי  לפתע 
בלתי רגילה. פניו הק׳ התאדמו מעוצמת התנועות, 
וכן הניף בידו השמאלית. הקהל ברגעים אלה הגביר 
זמן.  במשך  נמשך  זה  כך  רבה.  בשמחה  השירה  את 

אח״כ החל בשיחה נוספת.
בשיחה החמישית החל לבאר את ה״פרקי אבות". 
רוב הזמן הביט בדפי המשניות, כשמידי פעם מרים 
את  לבאר  כשהחל  וכן  הקהל  לעבר  הק׳  עיניו  את 

"רבי חנניא בן עקשיא" רפרף לשם והביט בזה.
השיחה יוחדה לביאור תחילת הפרק השני דפרקי 
שאלות  מספר  שאל  הרבי  בשבת.  שנאמר  אבות 
נכתב  מדוע  הייתה  השאלות  אחת  אותם.  וביאר 
המלא  שמו  את  מציינים  ולא  אומר",  "רבי  במשנה 
"רבי יהודא הנשיא"? והביאור: שכאן רוצים להדגיש 
את שייכותו המיוחדת לכל ישראל, ודווקא התואר 

"רבי" מדגיש את שייכותו המיוחדת לכל ישראל.
בקבוקי  את  שהכניסו  לאלו  הורה  מכן  לאחר 

המשקה שיכריזו על פעולותיהם.
המשקה.  בקבוקי  חלוקת  החלה  השיחה  בסיום 
המזכיר העמיד עשרה בקבוקים. לכמה אמר הצלחה 
ניגון  לנגן  הרבי  החל  להכריז,  וכשסיימו  רבה, 

ההקפות לאביו זצ״ל והניף בידו פעם אחת. 
אחר-כך טעם מהמזונות ובאמצע שוב הניף בידו 

ביהמ״ק׳  ׳שיבנה  שינגן  לחזן  הורה  פעמים.  מספר 
והרבי הניף בידו בשמחה. הורה שינגן "ניעט ניעט 
בתנועות  רבה  בשמחה  הקהל  את  ועודד  ניקאווא", 
ברכה  אמירת  אודות  עורר  ואחר-כך  נמרצות, 

אחרונה. 
בידו  הניף  מנחה  לתפילת  לסטנדר  שניגש  לפני 
לילדה קטנה שעמדה ממול. ההתוועדות הסתיימה 
לערך בשעה 15:45. ב׳שים שלום׳ שר הש״ץ כרגיל, 
והרבי הניף בידו בתחילה לעבר הילדים שארף וגם 

לעבר הקהל. 
פרקי  ללימוד  הרבי  התיישב  התפילה  בסיום 
אבות יחד עם הקהל, והניח את המשניות על שולחן 
ההתוועדות כשפניו אל הקהל. בסיום יצא כשמעודד 

בידו, והפעם הניף שוב לעבר הילדה הנ״ל.
בשעה 20:35 נכנס  מוצש״ק  של  מעריב  לתפילת 
לעבר  בידו  חזק  ועודד  אריבער׳  ׳לכתחילה  שרו 

הילדים שארף וכן כשיצא.

יום ראשון, ד׳ אייר
תפילת שחרית התקיימה כרגיל. קצת לפני השעה 
12:00 החלה חלוקת הדולרים לצדקה. להלן מספר 

דברים שאירעו במהלך החלוקה: 
אמרה  הקטנות  מבנותיו  כמה  עם  אחד  כשעבר 
וכשעברה  נאו!",  משיח  וואנט  "ווי  לרבי  הראשונה 
השנייה שאלה הרבי "האם את רוצה משיח עכשיו"? 

וענתה בחיוב. 
"להכניס  באמרו:  נוסף  דולר  הרבי  נתן  לאחד 

בתוך הקופת־צדקה שבבית־חב״ד".
אישה אחת הביאה קבוצה של ילדות (בגיל חמש 
ה'לוחות'.  של  תמונה  עם  כובעים  שלבשו  לערך), 
אחת הילדות נשאה את כובעה בידה והרבי קרא לה 

בחזרה, והורה לה לחבוש את הכובע.
לא׳ נתן דולר נוסף באמרו: "עבור כל המושפעים 

שלך.
רב  היה  שלה  שהסבא  לרבי  שאמרה  לאשה 
מפורסם, אמר הרבי: "שתזכי לראות את נכדייך איך 

שגם הם יהיו רבנים".
מאד"  זקן  "אבא  לה  שיש  לרבי  אמרה  אישה 

ומבקשת ברכה.
הרבי: "מה גילו של אביך?".

הנ"ל: "שמונים ושמונה".
שנה,  ושתיים  שלושים  עוד  לו  יש  כך  הרבי: "אם 
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