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אור וחום ההתקשרות

ישנם כאלה שאף פעם לא היו אצל הרבי. ישנם גם כאלה שבפועל ממש ראו את הרבי, ולא רק פעם 
אחת אלא פעמים רבות, אבל לא נפעל אצלם דבר, כך, שלאמיתו של דבר לא היו אצל הרבי אף פעם, 

"זיי הָאבן ניט דערהערט", ורק נדמה להם שראו את הרבי.
וכיון שכן, יכולים לחשוב שעכשיו כבר אבוד.

על זה באה ההוראה מפסח שני – שגם אלה שלא הקריבו פסח ראשון, ואפילו אם הסיבה לכך היא 
באשמתם ("לכם"), יכולים לתקן את העבר על-ידי הקרבת פסח שני, ועל-דרך-זה בנדון-דידן, שגם 

אלה שעד עתה לא הייתה אצלם הכרה והרגשה כו' יכולים מכאן ולהבא להכיר ולהרגיש ("דערהערן"), 
ועל-ידי-זה לתקן גם את העבר.

וטעם הדבר – כאמור – שהרבי אינו מבּוָדד וחסידים אינם מבּוָדדים, ומצד הכוח של הרבי שנמצא אצל 
החסידים, יכולים גם עתה להכיר ולהרגיש, ואפילו אם עד עתה לא הכירו והרגישו.

(משיחת מוצאי פסח שני תש"י – תורת מנחם ח"א ע' 50)

14 > שנים ראשונות •  16 > יומן מבית חיינו 13 > עת לדעת • 4 > דבר מלכות • 8 > ניצוצי רבי •
19 > לוח השבוע • 22 > שניים מקרא ואחד תרגום
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מענה לאדם ששאל כיצד לחלק את זמן הלימוד האישי 
עם הגשת סיוע לאחרים, והאם ללמוד תניא גם כשאינו 

מבין את הדברים
איך לחלק הזמן בין לימוד לעצמו ועזר לאחרים – מובן שאין כל 
העיתים שווים אבל פשוט שצ"ל [= שצריך להיות] שניהם וכפס"ד 

[= וכפסק דין] חז"ל שמביאו כל האומר אין לי אלא תורה כו' –
כו' –  מבינים  שאינו  אף  תניא  הללמוד  לשאלתו  הפליאה  מובנת 

דלמה לא יבין כשאך ילמוד ברצון להבין בודאי שיבין.
ואף שלא יבין כהבנת אלה שלמדו כו"כ [= כך וכך] זמן וכו' – הרי 
גם בלימוד החומש גמרא וכו' כן הוא. וכלל בכל חלקי התורה יגעת 

ולא מצאת אל תאמין.

כל אחד יכול להבין תניאהכתב והמכתב 

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

פרשת אחרי-קדושים | הגישה המנצחת
ברורה הוראה  ישנה  קדושים  פרשת  בהתחלת 

על-ידי  להיות  צריך  התורה-ומצוות  בקיום  שהזירוז 
הדגשת הענין החיובי:

תורה  גופי  שרוב  מפני)  ב'הקהל'  (שנאמרה  "פרשה 
תלויין בה" היא – "קדושים תהיו כי קדוש אני". כלומר, 
כשמקהילים בני-ישראל כדי לדבר עמהם אודות "גופי 
(לא  להיות  צריכה  בזה  הדיבור  התחלת  הרי,  תורה", 
של  מעלתם  גודל  בהדגשת  אלא)  עונשין,  באזהרת 
ישראל – "קדושים תהיו כי קדוש אני", שגדלה מעלתם 
ביותר וביותר עד לעילוי שהוא בדוגמת מעלת קדושתו 

של הקב"ה!
ובאותיות פשוטות: 

בעבודת  שיטות  שתי  שהיו  ישראל  ימי  בדברי  ידוע 

ה': א) להדגיש ביותר את העניין ד"סור מרע", על-ידי 
האזהרה ותיאור העונשין לאחרי מאה ועשרים שנה וכו' 
וכו'. ב) להדגיש בעיקר את העניין ד"עשה טוב", היוקר 
מעלתו  וגודל  המצוות,  וקיום  התורה  דלימוד  והעילוי 
הכי  הזכות  לו  שניתנה  מישראל  כל-אחד-ואחד  של 
גדולה לקיים תורה-ומצוות (ובדרך ממילא היה נפעל 
צורך (כל- ללא  מרע",  ד"סור  הענין  כולו)  או  (הרבה, 

כך) באזהרת עונשין).
את  וראו  השיטות  שתי  נבחנו  הדורות  ובמשך 
התוצאות בפועל ממש – שהשיטה להדגיש בעיקר את 
הענין ד"עשה טוב" הצליחה יותר, לא רק באיכות, אלא 

אפילו בכמות.

(תורת מנחם תשמ"ח חלק ג' ע' 283)

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

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

בפרקים אלו. פרק א-ג.
הל' מאכלות אסורות 

מ"ע רמג.פרק ז.

מ"ע ר. מל"ת רלח.פרק ח.פרק ד-ו.י"ב באיירש"ק

מ"ע רא.פרק ט.פרק ז-ט.י"ג באיירא'

מל"ת רסז. רסח.פרק י.פרק י-יב.י"ד באיירב'

פרק יג. הלכות שאלה ופקדון.. ט"ו באיירג'
מל"ת ריט. מ"ע רמד.פרק יא.בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע רמד.פרק יב.פרק ג-ה.ט"ז באיירד'

מ"ע רמב.פרק יג.פרק ו-ח.י"ז באיירה'

הלכות מלוה ולוה.. בפרקים אלו. י"ח באיירו'
מ"ע קצז. מל"ת רלד.פרק יד.פרק א-ג. 30
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דברמלכות

4

עבודה הבאה מאליה, 
ללא צורך בציווי

כיצד ייתכן שנדב ואביהוא, שהיו גדולים ממשה ואהרן, יעשו מעשה 
"אשר לא ציווה אותם"? • ביום הכיפורים אופן עבודת כל ישראל 

דומה לאופן עבודת נדב ואביהוא, עבודת יום זה משפיעה על כל ימי 
השנה • יש לגלות את פנימיות הלב ולעבוד את ה' באופן של "כלות 

הנפש" שלמעלה מציווי • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
אהרן"  בני  שני  ד"מות  המאורע  לכללות  בנוגע 

(שבהתחלת פרשתנו) – ישנו עניין הדורש ביאור:
מיתת בני אהרן הייתה מפני גודל דביקותם בה' 
עד לכלות הנפש בפועל, כפי שמאריך האור-החיים 
הקדוש בביאור גודל הפלאת מעלת עבודתם. ואף-
על-פי-כן, נחשב הדבר כעניין בלתי רצוי, "ויקריבו 
מכיוון  אותם"1,  ציווה  לא  אשר  זרה  אש  ה'  לפני 
שהכוונה היא שהעבודה תהיה נשמה בגוף דווקא, 

לעשות לו יתברך דירה בתחתונים.
וצריך להבין:

משה  אמר  אהרן  בני  שני  מיתת  מאורע  לאחרי 
אקדש",  בקרובי  לאמר  ה'  דיבר  אשר  "הוא  לאהרן 
וממך"2,  ממני  גדולים  שהם  אני  רואה  "עכשיו 
ממעלת  גדולה  ואביהוא  נדב  של  שמעלתם  היינו, 
משה ואהרן. ואם כן, כיצד ייתכן שהיה אצלם עניין 

בלתי-רצוי, "אשר לא ציווה אותם"?!
בלתי- עבודה  אצלם  הייתה  אם  נפשך:  וממה 
ממשה  הם  שגדולים  לומר  ייתכן  איך   – רצויה 
ואהרן; ואם אמנם גדולים הם ממשה ואהרן – איך 
ייתכן שהייתה אצלם עבודה בלתי רצויה "אשר לא 

ציווה אותם"?!

1. שמיני י, א.
2. פירוש רש"י על הפסוק.

ב
 [...] גם צריך להבין – בנוגע לעצם שלילת אופן 

העבודה של נדב ואביהוא:
ציווי  היה  ואביהוא  נדב  מיתת  שלאחרי  מכיוון 
ש"אל יבוא בכל עת אל הקודש", היינו, שהעבודה 
לא תהיה באופן של כלות הנפש, "רצוא" בלבד, כי 
אם בבחינת "שוב", להמשיך אלוקות למטה על ידי 
עבודת נשמה בגוף המקיימת תורה ומצוות – מובן, 
שהעבודה של קיום התורה והמצוות על ידי נשמה 

בגוף נעלית יותר מאשר העבודה דכלות הנפש.
של  העניין  עם  הדבר  יתאים  כיצד  ולכאורה, 
מסירות נפש, היינו, שיהודי נצטווה למסור את נפשו 
על קידוש ה', ועד שמבואר בחז"ל3 שמצוות קידוש 

ה' גדולה יותר מכל ענייני התורה ומצוותיה?!
נפש  דמסירות  העניין  גודל  את  מצינו  כן  וכמו 
בספר "מגיד מישרים" לבית-יוסף4, שבתחילה היה 
מפני  ורק  ה'",  קידוש  על  "לאתוקדא  לזכות  צריך 

סיבה נענש ולא זכה לכך!
נפשו  את  למסור  זכה  שלא  לאחרי  עצמך:  והגע 
על קידוש ה', ונשאר נשמה בגוף – זכה לחבר את 
ה"שולחן ערוך", שממנו יוצאת תורה והוראה אשר 

3. ראה פסחים נ, א. וש"נ.
4. ריש פרשת בראשית סוף ד"ה הלא לך למנדע. פרשת ברכה ד"ה אור 

ליום א'.
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לאורה הולכים כל בני-ישראל עד סוף כל הדורות5, 
על  נפשו  את  למסור  זכה  שלא  מה  ואף-על-פי-כן, 
היה  שאילו  למרות  עבורו,  לעונש  נחשב  ה'  קדושת 
זוכה למסירות נפש על קידוש ה' לא היה זוכה לחבר 
את השולחן-ערוך (והיו צריכים לתת זכות זו למישהו 
אחר) – מכיוון שהזכות למסירות נפש על קידוש ה' 

גדולה יותר מהזכות דחיבור השולחן ערוך!
יש לומר: חיבור השולחן-ערוך  הדבר –  [ובביאור 
עניינו – הוראת סדר התורה, היינו, עבודת הצדיקים, 

עבודה שבמדידה והגבלה; מה-שאין-כן מסירת-נפש 
היא עבודה שלמעלה ממדידה והגבלה].

מסירות- שבין  החילוק  מהו  מובן:  אינו  ולכאורה, 
נפש על קידוש ה' לעבודה באופן דכלות הנפש?!

מבואר  באור-התורה6  הצמח-צדק  בדרושי  והנה, 
החילוק שבין העבודה דכלות הנפש לעניין המסירות 
נפש, אמנם, הביאור שם הוא על דרך החסידות כו', 
שיהיה  באופן  הדברים  את  לבאר  צורך  יש  ובמילא, 

מובן גם בפשטות.

ג
ויובן בהקדם הביאור שעבודת נדב ואביהוא באופן 

דכלות הנפש הייתה קשורה עם עניין הקטורת:
התורה7:  מספרת   – אהרן  בני  שני  למיתת  בנוגע 
"ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן 
אש וישימו עליה קטורת גו' וימותו לפני ה'"8. ולכאורה 
אינו מובן: מה הקשר בין העבודה ד"בקרבתם לפני ה' 

וימותו", כלות הנפש – ל"קטורת" דווקא?!

5. ראה בכל זה בארוכה ליקוטי-שיחות חלק כא עמ' 176-7. וש"נ.
6. פרשתנו (אחרי) עמ' תקמט ואילך.

7. שמיני י, א-ב.
 .25 להערה  הגיליון  בשולי   122 עמ'  ז  חלק  ליקוטי-שיחות  גם  ראה   .8

ובליקוטי-שיחות חלק יב הנסמן שם.

ויתירה מזה:
ד"יין  הציווי  נאמר   – אהרן  בני  שני  מיתת  לאחרי 
ושיכר אל תשת"9, וידוע הביאור בזה10, ש"שתויי יין" 
מורה על עבודה באופן ד"רצוא" ללא "שוב", דוגמת 

עבודתם של נדב ואביהוא.
העבודה  (שלילת  יין  דשתויי  שהאיסור  ומכיוון 
אם  כי  הקטורת,  בעבודת  רק  אינו  הנפש)  דכלות 
בכל ענייני העבודה שבמקדש, עד לכניסה במקדש11

העבודה  בין  הקשר  מהו  השאלה:  יותר  מתחזקת   -

דכלות הנפש לעבודת הקטורת דווקא?!

ד
והביאור בזה: 

כללות החילוק שבין עבודת קיום התורה והמצוות 
דתורה  העבודה   – הוא  הנפש  כלות  של  לעבודה 
ומצוות היא באופן של מדידה והגבלה, וכלות הנפש 

היא עבודה שלמעלה ממדידה והגבלה.
וזהו גם תוכן החילוק שבין עניין הקורבנות (כללות 

העבודה במקדש) לעבודת הקטורת12:
החיצון  מזבח  גבי  על  הייתה  הקורבנות  עבודת 
מדידה  של  באופן  עבודה  היינו,  הלב,  חיצוניות   –
עניין  שזהו  בכלים,  המתלבש  פנימי  אור  והגבלה, 

ד"קרבני לחמי לאישי"13. 
גבי  על  שהייתה  הקטורת  עבודת  מה-שאין-כן 
עבודה   – עניינה  הלב,  פנימיות  הפנימי,  המזבח 
שלמעלה  מקיף  אור  והגבלה,  ממדידה  שלמעלה 

9. שם, ט.
10. ראה ליקוטי-שיחות חלק כז עמ' 122 הערה 58.

11. ראה פירוש רש"י שם. רמב"ם ריש הלכות ביאת המקדש.
קטורת.  ערך  צמח-צדק  דא"ח  הליקוטים  ספר  ראה   – לקמן  בהבא   .12

המשך תער"ב פרק יד ואילך. ובכ"מ.
13. פינחס כח, ב.

עבודה שמצד פנימיות הלב (מזבח הפנימי) – לא שייך בה 
עניין של ציווי, "אשר לא ציווה אותם", כי אם עניין הבא מאליו 
וממילא מצד פנימיות הלב, היינו, שמצד עצם נשמתו מרגיש 

יהודי את רצונו של הקדוש-ברוך-הוא!
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מהתלבשות בכלים, עניין הריח.
וזהו גם תוכן העניין של אחד-עשר סממני הקטורת 
– כידוע שבקדושה כל העניינים הם במספר עשר (עשר 
ספירות), ומספר אחד-עשר הוא בלעומת זה, וקטורת 
עניינה – בירור האחד-עשר דלעומת זה, שלכן מצינו 
ודווקא  רע14.  שריחה  "חלבנה",  הקטורת  סממני  בין 
על-ידי העבודה דבירור הלעומת זה מגיעים לתכלית 
של  וההגבלה  מהמדידה  למעלה   – בקדושה  העילוי 

מספר עשר ("אנת הוא חד ולא בחושבן"15).

ה
ציווה  לא  "אשר  אהרן  בני  עבודת  הייתה  ולכן, 
אותם", ואף-על-פי-כן, אין זה בסתירה לגודל מעלתם, 

עד שעליהם נאמר "בקרובי אקדש":
אבל  והגבלה,  שבמדידה  עבודה  על  שייך   – ציווי 
שמצד  עבודה  והגבלה,  ממדידה  שלמעלה  עבודה 
עניין  בה  שייך  לא   – הפנימי)  (מזבח  הלב  פנימיות 
הבא  עניין  אם  כי  אותם",  ציווה  לא  "אשר  ציווי,  של 
מאליו וממילא מצד פנימיות הלב, היינו, שמצד עצם 
נשמתו מרגיש יהודי את רצונו של הקדוש-ברוך-הוא! 
ואדרבה: באם יש צורך בציווי – הרי זו הוכחה שעדיין 
לא הגיע לדרגא כזו שיוכל להרגיש את רצון הקדוש-

ברוך-הוא מצד פנימיות נפשו.
[מעין ודוגמא לדבר: בעניין כופין אותו עד שיאמר 
רוצה אני – כותב הרמב"ם16 שרצונו האמיתי והפנימי 
ה'.  רצון  את  לקיים  הוא  מישראל  ואחד  אחד  כל  של 
האמיתי  רצונו  כאשר  רק  שייך   – וכפיה  ציווי  ובכן: 
רצונו  מתגלה  כאשר  אבל  ונעלם,  נסתר  והפנימי 
צורך  אין  בוודאי   – הלב  פנימיות  והפנימי,  האמיתי 

בעניין של ציווי וכפיה].
ולכן, נדב ואביהוא, מכיוון שהרגישו מצד פנימיות 
הלב שצריכים לעשות כך וכך – הרי זה באופן ד"אשר 
לא ציווה אותם", מכיוון שזוהי עבודה שלא שייך בה 
שזהו  (ולא  ציווי  של  מעניין  למעלה  ציווי,  של  גדר 
שום  היה  לא  שבוודאי  כך  ושלום),  חס  הציווי  היפך 
"בקרובי  נאמר  עליהם  ואדרבה:  בעבודתם,  חיסרון 

אקדש" – שמעלתם גדולה ממעלת משה ואהרן.

ו

14. כריתות ו, ב. הובא בפירוש רש"י על-התורה תשא ל, לד.
15. תיקוני-זוהר בהקדמה (יז, א).

16. הלכות גירושין סוף פרק ב.

בני  כללות  בעבודת   – לדבר  דוגמא  להביא  ויש 
ישראל:

דעבודת  העניין  עיקר  הוא  שאז   – הכיפורים  ביום 
מלאכי  "דוגמת  הם  ישראל  בני  כל   – כו'  הקטורת 
השרת"17, שאין אצלם אכילה ושתיה כו' (כל חמישה 
"הטובה  הרמב"ם18  שכתב  מה  דרך  ועל  דברים). 
בו  (ש)אין  הבא...  העולם  חיי  היא  לצדיקים  הצפונה 
לא אכילה ולא שתיה ולא דבר מכל הדברים שגופות 

בני אדם צריכין להן בעולם הזה".
הרה"צ  בשם  שאומרים  הפתגם  ידוע  והנה, 
מברדיטשב אודות איסור אכילה ושתיה ביום הכיפורים 
כך:  על  בציווי  צורך  כל  אין  שבעצם  באב19,  ותשעה 
בתשעה באב – מי יכול לאכול?! וביום הכיפורים – מי 

רוצה לאכול?!...
ועד כדי כך, שהתענית דיום הכיפורים הוא עניין של 

עונג, כידוע20 בעניין "להחיותם ברעב".
שביום  דמכיוון   – לעיל  למדובר  הקשר  וזהו 
בחינת  מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל  מאיר  הכיפורים 
פנימיות הלב, פנימיות ועצם הנפש, אינו זקוק לציווי 
שלא לאכול ולשתות, על דרך העניין ד"אשר לא ציווה 

אותם".

ז
מעבודתם  ונתינת-הכוח  ההוראה  מובנת  על-פי-זה 
ומצב  במעמד  יהיה  שיהודי   – ואביהוא  נדב  של 
שפנימיות הלב תאיר אצלו בגילוי, ומכיוון שכן, הרי 
את  לכוף  אותו,  ולשכנע  עמו  להתווכח  יצטרכו  לא 
עצמו וכו', בכל הקשור לענייני יהדות וקדושה, מכיוון 
ד"אשר  העניין  דרך  על  וממילא,  מאליו  בכך  שיחפוץ 

לא ציווה אותם".
ואף שהדוגמא לעניין זה מצינו בנוגע ליום הכיפורים 
דווקא, "אחת בשנה"21 – הרי זה "אחת בשנה", היינו, 
כולה,  השנה  בכל  ופועלת  נמשכת  "אחת"  שבחינת 

17. שולחן-ערוך אדמו"ר-הזקן אורח-חיים סימן תרי סעיף ט.
18. הלכות תשובה ריש פרק ח.

(ספר  חסידות  בדרושי  המבואר  פי  על   – ביניהם  מהשייכות  ולהעיר   .19
המאמרים עת"ר עמ' רכ. עמ' רכט ואילך. ובכ"מ) בעניין "לא היו ימים טובים 
לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים" (תענית כו, ב), שהמעלה דט"ו 
באב – קיימא סיהרא דחודש אב באשלמותא – היא להיותו לאחרי הירידה 

שעל ידי זה מגיעים לתכלית העילוי.  דתשעה באב,
20. ראה ליקוטי-תורה שיר-השירים יד, ב. ספר-המאמרים תקס"ד עמ' קלח. 

מאמרי אדמו"ר-האמצעי דרושים לפסח עמ' ר.
21. פרשתנו (אחרי) טז, לד.
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ש"יום  תורה22  בליקוטי  המבואר  פי  על  ובפרט 
הכיפורים נקרא גם כן ראש השנה בכתוב23, והוא 
שה"ראש"  כשם  כלומר,  ופנימיות",  נשמה  בחינת 
כולל את החיות דכל איברי הגוף, ומנהיגם בהיותם 
כל  את  ומנהיג  כולל  הכיפורים  יום  כך  במקומם, 

ימי השנה,
דיום  הלב  פנימיות  שגילוי  בוודאי  כן,  ואם 

הכיפורים נמשך ופועל בכל השנה כולה.
אמנם, מובן וגם פשוט שגילוי פנימיות הלב בא 
לאורך  דווקא,  בגוף  דנשמה  בעבודה  ביטוי  לידי 
עבודת  שגם  אלא  עוד,  ולא  טובות,  ושנים  ימים 
כלות  ואביהוא  נדב  אצל  שפעלה  (אף  הקטורת 
החיים,  עניין  היא  פועלת  כן)  לאחרי  הנה  הנפש, 
ומרננים  מליזין  ישראל  שכאשר "היו  שמצינו  כפי 
מתו  ידו  על  הוא,  המוות  סם  לומר  הקטורת  אחר 

22. ראש-השנה נח, א.
23. יחזקאל מ, א. וראה תוספות ד"ה ואת – נדרים כג, ב.

תראו  הקדוש-ברוך-הוא  אמר  כו',  ואביהוא  נדב 
שעוצר המגיפה"24,

הוי  סנדק  ש"כל   – ש"סנדקאות"  כך,  כדי  ועד 
ימים  לאריכות  סגולה  היא   – קטורת"25  כמקטיר 
להדר  ש"נוהגין  אלו  אצל  ובפרט  טובות,  ושנים 
קָאכן  ווָאס  ("די  סנדק"  להיות  זו  מצווה  אחר 
שעניין  בלבד  זו  לא  כלומר,  סנדקאות"),  אין  זיך 
הקטורת מבטל עניין הופכי (עוצר המגיפה), אלא 
ושנים  ימים  אריכות  נמשך  זה  ידי  שעל  זאת,  עוד 

טובות.

(משיחת שבת פרשת אחרי-קדושים ה'תשמ"ה. תורת-
מנחם התוועדויות ה'תשמ"ה חלק ג עמ' 1953 ואילך. הנחת 
השומעים, בלתי מוגה)

24. פירוש רש"י קורח יז, יג.
25. רמ"א יורה-דעה סימן רסה סעיף יא.

סיכום
"מות בני אהרן" אירע לאחר ש"הקריבו אש זרה 

אשר לא ציווה אותם".
צדיקים  היו  ואביהוא  שנדב  במדרש  מבואר 
גדולים, וכפי שאמר משה לאהרן: "גדולים ממני 
כה  שצדיקים  ייתכן  כיצד  להבין:  וצריך  וממך". 

גדולים יעשו מעשה "אשר לא ציווה אותם"?!
הביאור:

של  באופן  הייתה  ואביהוא  נדב  של  ה'  עבודת 
הנפש  מעומק  הנובעת  עבודה   – הנפש"  "כלות 
ופנימיותה. הם לא חשו כלל במציאותם אלא היו 

מסורים כליל לרצון הבורא.
כאשר האדם בטל לגמרי לרצון הבורא, הוא אינו 
ברצון  חש  האדם  לקיימו.  מנת  על  לציווי  זקוק 
שלו.  רצונו  גם  הוא  הבורא  רצון  מאליו;  הבורא 
אדם זה אינו זקוק לציווי. קיום רצון הבורא אינו 
'היענות לציווי' בלבד, כי אם נובע מחיבור עמוק 

ביניהם.
לפי זה מובנת משמעות הכתוב "אשר לא ציווה 
הבורא  ציווי  היפך  שפעלו  הכוונה  אין  אותם": 
נבעה  שעבודתם  היא  הכתוב  כוונת  וחס.  חלילה 
מעניין  למעלה  הייתה  והיא  נפשם,  מפנימיות 
של ציווי (אלא שהיפרדות נפשם מגופם, שבאה 

כהמשך לעבודה זו, לא הייתה רצויה).
אחד  כל  של  הרוחנית  בעבודה  לדבר  דוגמה 
עבודת  שעניינו  הכיפורים,  ביום  מישראל:  ואחד 
אצל  מאירה  ואביהוא,  לנדב  בדומה  הקטורת 
כל  חש  איננו  הוא  ומעצמו  הלב  פנימיות  יהודי 

צורך באכילה ושתייה.
ההוראה בעבודת ה':

יש לעבוד את ה' באופן של "כלות הנפש" – לגלות 
את דביקות פנימיות הנשמה, כך שהאדם עצמו 

חפץ בקיום רצון הבורא ואינו זקוק ל"ציווי".   
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 פרסום קול קורא
פעמים נדירות יצא הרבי ב'קול קורא' רשמי • בהזדמנויות לא רבות כתב 

הרבי מכתבי תמיכה בעניינים דחופים וכינה אותם 'קול-קורא' • כיצד 
לנסח קול קורא? – דברים שהשמיע בפגישה-תורנית עם ה'פני מנחם' 
בשנת תשל"ט • מקרים שבהם הרבי עודד ודרבן אישים שונים לפרסם 
קול קורא • נימוקים מדוע להיזהר מלפרסם בנושאים שונים • רשימה 

ראשונה

"קול   – פומביות  כרזות  שני  פורסמו  תש"נ  בקיץ 
מליובאוויטש.  שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק   – קורא" 
הרבי  שהשמיע  נדירה  לשיחה  בהמשך  היה  הראשון 
ביום שני כ"ח ניסן לאחר תפילת המנחה ('התוועדויות 

תש"נ' כרך ג עמודים 99-97) במהלכה חשף הרבי: 
זה עתה (כשעה לפני תפלת מנחה) נתקבלה ידי־
עה שארגון אש"ף פרסם הוראה לכל המחלקות שלו 
סגי- (בלשון  ישראל  בשונאי  לפגוע  העולם  ברחבי 
אשר,  וכו',  וכו'  בגוף  פגיעה  היה-לא-תהיה,  נהור), 

אין להאריך בזה משום "אל תפתח פה כו'"...
הרבי המשיך וקרא להוסיף בתורה, תפילה וצדקה 

הדברים  את  ולפרסם 
תוך  בני-ישראל  בין 
להפחיד  שלא  הדגשה 

חס-ושלום.
לזה  ובהמשך 
קורא"  ה"קול  פורסם 
תש"נ  (התוועדויות 
כרך ג' עמ' 100) ולהלן 

תצלומו.

קול קורא*
אדמו"ר  מכ"ק 

שליט"א מליובאוויטש
בברכתם  להוסיף  כדי 
ובבטחונם  ובשלוותם 
מקום  בכל  בנ"י  כל  של 

שהם שליט"א.

זוממים  ישראל  ששונאי  אומרים  שיש  ובפרט   -  
שמחשבתם  ובודאי  היל"ת,  בלתי-רצויים,  ענינים 
תתבטל ותעקר מעיקרא לגמרי, ויהי' אך טוב לישראל 

-
אנשים  מישראל,  ואחת  אחד  שכל  ובקשתי  הצעתי 

נשים וטף, יוסיפו:
בלימוד התורה – כל אחד ואחת לפי ענינו,

 – טוב  ומה  תהלים,  מזמורי  ג'  אמירת   – בתפלה 
י-ה  תהלל  הנשמה  "כל  שסיומו  האחרון  המזמור  גם 

הללוי-ה".
מזון  של  הוצאות   – ובצדקה 
שתים או שלש סעודות (תמורת 
בזמן  לצדקה  ליתן  תענית)**, 
שירצה כאו"א. ומה טוב – לתתו 
או  תורה  לומדי  החזקת  עבור 
בהפצת  שעוסקים  מוסדות 

התורה.
ויה"ר שעי"ז נזכה תיכף ומיד 
 – נסים  דשנת  ניסן  בחודש   –
לטוב האמיתי והעיקרי, גאולה 
משיח  ע"י  והשלימה  האמיתית 

צדקנו.

אדמו"ר  כ"ק  ע"י  הוגה   (*
שליט"א.

ע"פ   – בארצה"ב  הסכום   (**
הוראת רבנים בארצה"ב שליט"א – לערך שלש דולר 

לסעודה.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

קורא* קול
מליובאוויטש שליט״א אדמו״ר מכ״ק

 שהם מקום בכל בנ׳׳י כל של ובבטחונם ובשלוותם בברכתם להוסיף כדי
שליט״א,

 בלתי־רצויים, ענינים זוממים ישראל ששונאי אומרים שיש ובפרט —
 טוב אך ויהי׳ לגמרי, מעיקרא ותעקר תתבטל שמחשבתם ובודאי היל״ת,
— לישראל

יוסיפו: וטף, נשים אנשים מישראל, ואחת אחד שכל ובקשתי הצעתי

ענינו, לפי ואחת אחד כל — התורה בלימוד

 האחרון המזמור גם — טוב ומה תהלים, מזמורי ג׳ אמירת ~ בתפלה
הללוי-ה״. י־ה תהלל הנשמה ״כל שסיומו

תמורת שלש או שתים מזון של הוצאות — ובצדקה , * תענית)* סעודות(
 תורה לומדי החזקת עבור לתתו — טוב ומה כאו״א. שירצה בזמן לצדקה ליתן
התורה, בהפצת שעוסקים מוסדות או

 לטוב — נסים דשנת ניסן בחודש — ומיד תיכף נזכה שעי״ז ויה״ר
צדקנו. משיח ע״י והשלימה האמיתית גאולה והעיקרי, האמיתי

 רבנים הוראת ע״פ — בארצה״ב הסכום ♦»)שליט״א. אדמו״ר כ״ק ע״י הוגה •)
לסעודה. דולר שלש לערך — שליט״א בארצה״ב
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באותו קיץ פורסם קול קורא 
נוסף מהרבי – ותוכנו ההוראות 
שנאמרו  ושיחות  מהתוועדויות 
וימי  השבועות  חג  בימי 
בלימוד  להוסיף  התשלומין 
להלן   ,(302 עמ'  (שם  התורה 

תצלומו.
שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק 

מליובאוויטש
תורתנו"  מתן  מ"זמן  בבואנו 
שנתחדשה  התשלומין,  וימי 
מהקב"ה  התורה  וקבלת  נתינת 
מבנ"י  שכאו"א  ובודאי  לבנ"י, 
עצמו  על  קיבל  שליט"א 
בקביעת  ולהוסיף  להתחזק 
עתים לתורה, הן בנגלה דתורה 
ובפרט  התורה,  בפנימיות  והן 
ברבים,  תורה  שיעורי  בלימוד 

- יש לעורר גם ע"ד ההוספה בענין שהוא צו ודרישת 
השעה.

והצעתי ובקשתי:
 – עתה  עד  לכאו"א  שיש  התורה  שיעורי  על  נוסף 
ומה  לאחרים,  ללמד  בתורה  שיעור  לייסד  גם  ישתדל 
טוב ללמד לעשרה מישראל, ועד ל"תלמידים הרבה".

וגם  מישראל,  לכאו"א  ששייך   – ולהדגיש  ולהוסיף 
נשים וטף, כל חד וחד לפום שיעורא דילי':

הנשים – נוסף על שיעורי התורה דהנשים בהלכות 
דנא  מקדמת  ישראל  נשי  של  (כמנהגן  להן  הצריכות 
להתאסף וללמוד ברבים), תשתדל כל אחת מהן לייסד 

שיעור לנשים אחרות (כל אחת – בהתאם לידיעותי').
ובישיבות  בחדרים  לימודיהם  על  נוסף   – והטף 
כל  ישתדלו  שלהן),  חינוך  במוסדות  (והבנות  קטנות 
אחד ואחת מהם לייסד שיעור ללמוד לילדים אחרים, 

אל"ף בי"ת, חומש, וכיו"ב.
אחד  שכל  ונכון  כדאי   – וזירוז  עידוד  להוסיף  וכדי 
ואחת יודיע לרב מורה הוראה (וכיו"ב) על פעולותיהם 
ישלחו   – הרוצים  ואלה  לרבים.  תורה  שיעורי  ביסוד 
מו"ח  דכ"ק  הציון  על  להזכירם  מנת  על  לכאן  הדו"ח 

אדמו"ר להתברך בכל המצטרך להם.
"ולא  היעוד  לקיום  נזכה  ממש  ומיד  שתיכף  ויה"ר 
אותי",  ידעו  כולם  כי  גו'  רעהו  את  איש  עוד  ילמדו 

בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

אדמו"ר  כ"ק  ע"י  הוגה   (*
שליט"א.

כיצד לנסח קול-קו־
רא?

של  הרצוי  סגנונו  על 
דברים  נשמעו  קורא'  ה'קול 
עת  תשל"ט,  בשנת  מהרבי 
פינחס  רבי  הגאון  עם  שוחח 
ימים  באותם  אלתר  מנחם 
אמת"  "שפת  ישיבת  ראש 
ולימים האדמו"ר בעל ה'פני 
החכמה'  ('בצל  מגור  מנחם' 

עמ' 72 ואילך).
הרבי הציע לצאת בקריאה 
– "קול קורא" – לקראת שנת 
להוסיף  שתוכנּה  השמיטה, 
שבתקופות  כשם  השמיטה,  בשנת  התורה  בלימוד 
ישראל  ובני  קיים  היה  המקדש  שבית  בזמן  קדומות, 
עסקו בעבודת האדמה, הוקדשה השנה כולה ללימוד 

התורה. כך ראוי לנהוג גם בימינו.
ה'פני מנחם' העיר כי כאשר מפרסמים 'קול קורא', 
הרי מי שאינו מציית לנאמר שם (חס-ושלום) – נראה 

כמי שיוצא נגד העניין.
הרבי הסביר כי הקריאה ('קול קורא') צריכה להיות 
מנוסחת לא כגזירה או הוראת בית-דין שמצווים לנהוג 
כך וכך, אלא כ'הצעה' וכ"עצה טובה קא-משמע-לן", 
ברכת  עליהם  ותבוא  יונעם  "ולשומעים  של  ובסגנון 
טוב" וכיוצא-בזה, ואז מבטיחים שגם מי שלפועל לא 
הצטרף לקיים את הבקשה, לא נקרא (ח"ו) פורץ גדר.

והרבי סיים לפועל:
וכדאי שיתחילו בכך כבר בחודש אלול – שכן אז 
התו־ בלימוד  שהוספה  יותר,  בנקל  הדברים  יתקבלו 
רה היא דבר טוב, והתוצאות רישומם יהיה ניכר גם 
בשנה השמינית, שאז כבר יתרגלו ש"טעמו וראו כי 

טוב ה'"...

עידוד קריאת 'אגודת הרבנים' לפתוח 
את בתי הכנסת בלילות

ארצות- של  הרבנים  אגודת  בטאון  ב'הפרדס' 
הברית וקנדה שנה נב חוברת ו' (חודש אדר תשל"ח) 
אגודת  נשיא  בחתימת  קדושה  קריאה  התפרסמה 
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הרבנים הגאון רבי משה פיינשטיין (בעל 'אגרות משה) 
ובה נאמר:

קריאה קדושה
על דבר פתיחת בית המדרש בלילות

בני  ואחינו  ישורון  עדת  ראשי  ישראל,  רבני  לכבוד 
ישראל!

ותופעה  נגע  כל  כי  לדעת  עלינו   – יקרים  אחים 
של  מההווי  יונקים  היהודיים  החיים  בתוככי  שלילית 

אי-נושא בעול תורה.
בתוכנו  נמצאים  כי  לקבוע  עלינו  הגדול  לדאבוננו 
הרבה יהודים דתיים, שלא פותחים, משך כל השבוע, 
או  ערוך  השולחן  המדרש,  המשניות,  הגמרא,  את 
שאר ספרי-קודש. רבים ממחנינו מתפרנסים מקריאת 
המטמטמים  מאמרים  נדפסים  שבהם  שונים,  עיתונים 
השקפת-התורה- את  ומסלפים  מבלבלים  המוח,  את 

הנאמנה.
אכן נוסדו בשנים אחרונות ישיבות רבות בכל פינות 
הארץ, והם הולכות ומתפתחות בצעדי און. האידיאל 
אלפי  תוך  לחדור   – השם  בחסדי   – הצליח  הישיבתי 
בתים, והוא מפעים ומלהיב אלפי צעירים המקדישים 
'הכולל'  רעיון  הצליח  וכן  מזבח-התורה.  על  ימיהם 
צמודים  רבות,  שנים  יושבים  ישראל  מבחירי  ומאות 
בתורה  וגדלים  הולכים  והם  בית-המדרש,  ספסלי  על 
יהדות  של  לגולת-הכותרת  על-ידי-כך  ונעשו  ויראה, 

אמריקה.
טרם  התורה  לימוד  של  רעיון  הגדול  לצערנו  אבל 

חדר, במידה מספיקה, לבוגרים ולהורים.

תורה לאבות
בשל כבר הזמן להשמיע את הסיסמה: תורה לאבות, 
להורים, לאב ולסבא, מן ההכרח שהתורה תהיה לקנינו 
של כל יהודי ויהודי, של בעל הבית, איש עתיר-נכסין, 
כמו אומן העוסק במלאכתו, כמו שכותב הרמב"ם פ"א 
בתלמוד  חייב  מישראל  איש  מתלמוד-תורה "כל  ה"ח 
בעל  בין  בגופו,  שלם  בין  עשיר,  בין  עני,  בין  תורה, 
יסורים, בין בחור בין שהי' זקן גדול ותשש כוחו וכו', 

חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה וכו'".
להתפטר  איש,  לשום  אמתלא,  אין  הצדקה,  אין 

מלימוד תורה יום-יום.
גדול  חלק  הי'  קדוש,  לגוי  ישראל  היות  מיום 
בעירו  יהודי  כל  התורה.  ללימוד  מוקדש  מהלילות 
והלך  אותו,  שהטרידו  מעסקיו,  התפנה  ובעיירתו, 

לבית המדרש על מנת לטעום טעם חיי עולם-הבא.
הוא  בלילות  התורה  לימוד  להזנחת  עיקרי  גורם 
ההווי שנוצר כאן, למגינת לבנו, שבתי-המדרש סגורים 
מחובתנו  שוממים.  בלילה  בתי-המדרש  בלילות. 

הקדושה להקים לתחיה את בית-המדרש בלילה.
על  יושבים  לרבנים  בזה  פונים  הננו  כן  על  אשר 
מדין, ולהנשיאים העומדים ובראשי הקהלות, שיעשו 
כל המאמצים הדרושים לפתיחת בית-המדרש בלילה. 
בתי- את  ימלאו  עם-קדושים  ישראל  כי  בטוחים  ואנו 
המדרש בלילות, ועל ידי לימוד התורה בלילה, נזכה 
העוסק  "כל  הרמב"ם  שכותב  כמו  חסד,  של  לחוט 
(הל'  ביום"  עליו  נמשך  חסד  של  חוט  בלילה  בתורה 

ת"ת, פ"ג ה"ג).
ישראל  עם  על  עובר  קשה  רוחני  משבר  של  ימים 
ממרום,  רוח  עלינו  שיערה  לשמים  צפויות  ועינינו 
ומצלא"  מגינא  "תורה  כי  נפשנו,  פדות  את  ויחיש 

(סוטה כא).
בית  את  בית ישראל להחיות  לכל  בזה  אנו קוראים 
הבריות  ושונה  קורא  שאדם  ובזמן  בלילות,  המדרש 
פ),  (יומא  תורה  שלמד  פלוני  אשרי  עליו  אומרים 
תורה  דברי  על  אלא  נידון  אדם  של  דינו  תחילת  ואין 

(סנהדרין ז).
בית  דלתי  פתחו  וקורא:  דופק  קול   – נתמהמה  בל 

המדרש ויישמע בהם קול התורה!
ולגאולת  עולמים  לתשועת  נזכה  התורה  ובזכות 

ישראל ע"י משיח צדקנו.
אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה

משה פיינשטיין, נשיא
הגאון  העורך  פירסם   (4-3 (עמודים  בטאון  באותו 
את  "נפתח  הכותרת  תחת  מאמר  עלבערג  שמחה  רבי 

בתי המדרש בלילות", ובו נאמר בין השאר:
תורה  דרשנו  דרוש  עכשיו  עד   – לאבות  "תורה 
כבר  בשל  חיה  וכעת  לבני-הנוער  לצעירים,  לילדים, 
ונשמיע  הומיות  חוצות  ובראש  בפומבי  שנצא  הזמן 
ולסבא,  לאב   – להורים  לאבות,  תורה  הסיסמא:  את 
התורה מן ההכרח שתיהפך לקנינו של כל יחיד ויחיד 
מישראל. התורה היא לא רכושם של הקטנים, של בני-

וזכותו  רכושו  היא  התורה  אומנתם;  שתורתם  ישיבה 
של כל יהודי ויהודי, של בעל-הבית כמו רב, של איש 

עתיר-נכסין כמו של אותו העוסק במלאכתו. 
"הגיע כבר הזמן שנצא בקריאה לכל הכלל – ישראל, 
ושיתאמץ  מכחו  יתרום  שהוא  ויהודי  יהודי  כל  אל 
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להיות שותף ממשי לתורה.
במולדת  החורף  לילות  את  יזכור  לא  מאתנו  "מי 
הישנה, במה מלאנו את חללם של לילות אלו? נסתכל 
מאתנו.  אחד  כל  לפני  הניצב  הקרוב,  לעבר  אחורנית 
מחודש  נוראים,  ימים   – קדושים  ימים  היו  ליהודים 
אלול עד אחרי חג-הסוכות, משעברו הימים הנוראים 
הקדושים, באו לילות החורף הקדושים. במה נתקדשו 
נשפים  לא  בודאי  תוכן?  אותן  מילא  מה  הלילות, 
ומסיבות, רק דבר אחד היה מסוגל להפוך את הלילה 
בית-המדרש  זה  היה  והתעלות,  קדושה  של  למעיין 
העתיק, התוסס חיים – זקנים ונערים עשירים ועניים, 
ש"ס  אוירת  את  ונשמו  לשולחנות,  רתוקים  שם  ישבו 

של סלאוויטה ועין-יעקב מדפוס ווילנא.
בליטא,  או  בפולין  עיירה  או  עיר  שזוכר  מי  "כל 
שם.  החורף  בלילות  יזכר  מיד  ברומניה,  או  בהונגריה 
לתפוס  המדרש  לבית  יהודי  כל  נחפז  הלילה,  משירד 
השלישי  משניות,  השני  גמרא,  למד  האחד  מקום. 
מצא  שלא  היהודי  מפני  ניבט  צער  כמה  אורח-חיים. 
עליו.  חרב  ועולמו  כמעט  ללמוד,  לשבת  פנוי  מקום 
יהודים רבים ציפו כבר לכוכבים שייראו בשמים, כדי 
שיביא הלילה עד מהרה והם יוכלו להפטר כבר מחבלי 

העולם-הזה ויוכלו לרוץ לבית-המדרש.
ממזרח-אירופה.  היהודי  היווה  בלום  אוצר  "איזה 
השחר,  בעלות  קום  מלהשכים  עייף  היה  לא  מעולם 
להגיד יום יום תהלים ומעמדות לפני התפילה. מעולם 
לבית  בערב  ללכת  כדי  היום  מעבודת  עייף  היה  לא 

המדרש.
היהדות  של  יסוד  היה  חורף  בליל  המדרש  "בית 
בית- עם  היהודי  הזדהה  מכל  יותר  ההיסטורית. 

המדרש. אם בקשו לתאר את מהותו של יהודי ולבטא 
את מצבו הרוחני אמרו עליו: זהו יהודי-בית-מדרשי.

המדרש  בית  באמריקה,  התמונה  היא  "אחרת 
מרווחים  בתי-מדרש  בכלל.  מצוי  אינו  שבלילות, 
כאן  פתחנו  לא  בלילות,  שם  וחושך  שקט  שוממים, 
שבעה  על  הוא  נעול  ללילות,  בית-מדרש  באמריקה 
בריחים. הנער הפעוט, והמבוגר קצת, האברך, מבינים 
עוד שהם צריכים ללמוד, אבל האב או הסבא מקומם 

לא יכירנו והוא שומם ופנוי.
"שמא כדאי לעשות חשבון הנפש ולהיווכח כיצד אנו 
קורעים לגזרים את הלילות היקרים ומפקירים אותם...
בתי- את  לתחי'  להקים  על-כן,  הקדושה  "מחובתנו 

חלק  בידים  לאבד  רשאים  אנו  אין  בלילות,  המדרש 

גדול מחיינו.
"אל נא נתמהמה, חבל על לילות הזהב של החורף, 
תפתחנה לרווחה דלתות בית המדרש ויישמע שם קול 

התורה.
לתורה  קונגרס  שיקרא  והנכון  מהראוי  "אולי 
לימוד- תעודת  ולהשליט  להחדיר  יהי'  שמתפקידו 

התורה בשכבות הרחבות של הציבוריות היהודית."
מיהר  הרבי,  אל  הדברים  כשהגיעו  לכך,  בהמשך 
כרך  ('אגרות-קודש'  תשל"ח  הגדול  שבת  בערב  וכתב 
רבי  לגאון  שהופנה  מיוחד  מכתב  בדפוס)  נמצא   – לג 
אגודת  של  ועד-הנשיאות  יושב-ראש  עלבערג  שמחה 

הרבנים:
שלום וברכה!

דאגודת־ הקול-קורא  אודות  כבוד-תורתו  מכתב 
הרבנים על-דבר פתיחת בית המדרש בלילות הגיעני,
בה־ מהפעולה  הבשורות-טובות  על  ותשואת-חן 
מוזנח  הכי   – זה  עם  וביחד   – ועקרי  חשוב  הכי  ענין 

והולך ופוחת,
מדרש  בית  כמה-וכמה  אשר  להשמועה  ושמחתי 

כבר נענו להקול-קורא במעשה בפועל ובחפץ לב,
אשר גם זה מראה ומוכיח אשר צו השעה הוא וע־

נין ומצוה שהזמן-גרמא דורשו ומכריחו.
אגודת-הרבנים  לקריאת  שתיכף  ההצלחה,  ובטח 
העושים  כל  את  תעודד   – בפועל  הברכה  התחילה 
סגורות  דלתות  בפתיחת  יותר  עוד  מרץ  להוסיף  בזה 
דכמה  הלב,  פתיחת  גם  ועל-ידי-זה  דבית-המדרש, 

מאחינו-בני-ישראל שיבואו ללמוד בהם..
להם  שיש  אלה  שגם  לומר  קרוב  אשר  ובפרט 
קביעות עתים בתורה בלילה בביתם – ילמדום בבית-
לתלמוד-תורה  הלימוד  על-ידי-זה  ויתעלה  המדרש 

דרבים.
כי  נאמר  שעל-זה  בעשרה (ויותר),  ללימוד  גם  או 

אני ה' שוכן בתוך בני ישראל (...)
ולפעמים תכופות – יביא גם לתפלת ערבית בצבור 
בזמנה ולמצלי היכא דגרסי [=לתפילה במקום בו לו־

מדים].
ויהי-רצון אשר הפעולה הנ"ל בבית-מדרש מקדש 
האמי־ הגאולה  ותזרז  תקרב  כיוצא-בזה)  (וכל  מעט 

תית והשלימה...

"מיד ולדורות"
גם במהלך י"א ניסן של אותה שנה ('שיחות-קודש' 
הכרזת  את  הרבי  הזכיר   (147 עמ'  ב'  כרך  תשל"ח 
בנוגע  באריכות  שנכתב  קורא'  וה'קול  הרבנים  אגודת 

11

שניים מקרא ואחד תרגום
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בעומר, אחרי תפילת ערבית].
[לכאורה,  היום  יערכו  חב"ד  ובנות  נשי  גם 
בעומר]  לל"ג  באור   - דהשתא  בקביעות 

התוועדויות23.
בהתוועדות זו עורכים מגבית של צדקה15.

וגמ"ח  עבודה  בתורה  "להוסיף  עורר24  הרבי   •
נאמר  עליו  רשב"י  והרי  עומד,  העולם  עליהם   -
במספר  לצדקה  נתינה  עולם'...  יסוד  'וצדיק 
(ראשי- באייר  ח"י  הוא  בעומר  ל"ג  והרי   - ח"י 
תיבות אברהם, יצחק, יעקב רחל, שכוללת כל ד' 
ספר  בתהילים,  ל"ג  מזמור   - בעבודה  האמהות). 
ישראל.  בני  כל  זמירות  נעים  בתור  ישי  בן  דוד 
בתורה - בפרשת השבוע, ובפרט בחלקו המיוחד 

ליום זה [השיעור בחת"ת]...".
• "אף שלא ראינו אצל רבותינו נשיאינו שיאמרו 
פיוטים בשבחו של רשב"י – הרי, מכיוון שבוודאי 
אצלם  שהיה  לומר  קרוב  לאומרם,  מהמנהג  ידעו 
במחשבה, ולא דיבור בפה, מאיזה טעם שיהיה"25. 
ל"ג  ביום  ישראל:  תפוצות  בכל  שפשט  מנהג   •
להם  ומסבירים  הילדים,  כל  את  אוספים  בעומר 
אחר-כך  וכו'.  רשב"י  אודות  דיומא,  מעניינא 
להם  ונותנים  השדה26,  אל  לטיול  עמהם  יוצאים 
[נעשה  זה  וכל  ליבם,  את  שישמחו  מתיקה  מיני 
"עת  משום  תורה]  ללימוד  המתאימה  בשעה 
ביתר  בחינוכם  נוסף  זה  שעל-ידי  לה'...",  לעשות 

שאת וביתר עוז27.
בימינו עושים זאת בתהלוכות ובכינוסים לילדי 

23. אג"ק חי"ג עמ' מז וחי"א עמ' עט.
והחלטתם  רבים  הצעת  "ע"ד  תשמ"ט  בחוקותי  פ'  א'  מיום  מכתב   .24
ובשולי   .254 עמ'  לב  כרך  לקוטי-שיחות  בפועל",  במעשה  כן  לעשות 
המכתב: "נ.ב.: מובן ופשוט שגם לאחרי ל"ג בעומר יש לעשות ולהשלים 
[=אין  פארפאלן'  קיין  'ניטא  אזלינן:  דמיניה  שני  פסח  כלימוד  הנ"ל,  כל 

דבר אבוד], ובכפליים לתושיה".
25. 'התוועדויות' תשמ"ז ח"ג עמ' 271.

בס'  ונתבאר  הובא  בעומר,  בל"ג  בקשת  יורים  שהתינוקות  המנהג   .26
'בין  בס'  שהובאו  ובספרים  פ"ד,  מ"ג  אייר  חודש  מאמרי  בני-יששכר 
 .77 עמ'  ח"ב  תשי"א  'התוועדויות'  וראה  סל"ו.  פי"ח  לשבועות'  פסח 

לקוטי-שיחות כרך לז עמ' 121 הערה 5 באריכות.
במענה למנהלת 'בית רבקה' בשכונת הרבי, שהודיעה שהתלמידות תי' 
יוצאות לשדה בל"ג בעומר, וישחקו עם קשת כנהוג, ענה הרבי "הרומז 
והחרים  עב,ב.  (זח"א  משיח לביאת  סימן  שהוא  לקשת [-בענן],  גם-כן 
[תרל"א] עמ' סט), ותשואות-חן על הבשורות טובות, וגדול הזכות וכו'", 
עכלה"ק. (ופשוט שאין שייך בזה 'לא ילבש' (ראה רש"י נזיר נט,א וש"נ) 
שהרי קשת-המשחק אינה דומה לכלי נשק כלל, ומה גם בימינו שאין 

מצוי כלל השימוש בזה כנשק).
27. 'התוועדויות' תשד"מ ח"ג עמ' 1727, 'התוועדויות' תשמ"ז ח"ג עמ' 

.268

ישראל ברוב עם ובפרסום גדול, בכל אתר ואתר28. 
לפעמים  משתתף  היה  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 
בתהלוכה ובכינוס ואומר שיחה מיוחדת לכבודם, 
נוסע  היה  הק'  להציון  בדרכו  ביותר.  ועודדם 
מעט  שם  ושוהה  הילדים,  התכנסו  שבו  ל'שדה' 

ואחר-כך ממשיך אל הציון29.
"אצל אדמו"ר האמצעי היה ל"ג בעומר מימים-
טובים המצויינים. היה יוצא לשדה בעריכת סעודה 
מבושלות  ביצים  ואכילת  משקה  שתיית  קלה, 
מופתים",  הרבה  אז  וראו  ובריקודים.  ובניגונים 
וכך  וקיימא.  חייא  בזרעא  לפקידה  בנוגע  בעיקר 
ל"ג  ביום  זה  בנושא  בקשות  לרבי  למסור  נהגו 

בעומר, ומשפחות רבות זכו להיפקד בזכות זה30.

ה'פאראד'  צורת  את  תש"ג.  בשנת  כבר  היה  בבית-חיינו  כינוס   .28
תש"מ  בשנת  תשט"ז.  בשנת  לבש   - וכרזות  בשלטים  מלווה  צעדה   -
שנה  מידי  והולך  ומוסיף  בארה"ק,  גם  תהלוכות  לערוך  הוראה  הייתה 

בשנה - ראה פירוט השנים ב'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רעז.
הוראת  את  למלא  להקפיד  יש  אז,  לערוך  שנוהגים  הפרסים  בהגרלת 
הגרלת  להיות  צריכה  כיוצא-בזה  שבכל  פעמים  כמה  "העירותי  הרבי 
ספרי קודש, וקל להבין". בשנת תשל"ג הופיע בפרסום מטעם צא"ח ילד 
הרה"ח  מסר  ובתגובה  של"ה,  במבצע  העיקרי  כפרס  'כדורגל'  המקבל 
שהרבי  ע"ה,  לייבוב  ר"י  הרה"ח  צא"ח,  ליו"ר  ע"ה  חודקוב  חמ"א  ר' 
(ראה  שנדפסו  המודעות  את  להשמיד  ושיש  זה,  פרס  כלל  גורס  אינו 
אחרים,  פרסים  אודות   .(14 עמ'  נא  גיליון  ב'התקשרות'  המענה  לשון 
כמו אופניים, מצלמה, טיסה בשמי הארץ וכדומה, הסכים הרבי שאין 
('התקשרות'  בהפרסומת"  יודגשו  שהספרים  "אלא  הוסיף  ורק  מניעה, 

גיליון מב עמ' 15-14. 'צעירי אגודת חב"ד' עמ' 298).
בנוגע להופעת 'קוסם', על אף שיש מקילים בזה אם הוא מדגים תחילה 
תרגיל אחד ומראה שאינו אלא אחיזת-עיניים (ראה שו"ת פינת ההלכה 
ח"ב עמ' 146), הרי כיוון שהרבנים המפורסמים בארה"ק כבר אסרו זאת, 
וכיוון שחובתנו לעשות הכול כדי לשתף בזה את כל החוגים, ובוודאי את 

החרדים, לא בכל מקום כדאי להזמין אמנים אלה לתהלוכות.
29. וכן הציע הרבי לחסידים ללכת על ה'ציון' היום, כיוון שקברי צדיקים 
בכלל הוא במקום העלייה לציון הרשב"י - 'התוועדויות' תש"י עמ' 67. 

וראה עד"ז בס' 'קב הישר' פרק עא.
30. ספר-המנהגים עמ' 43, מלקוטי-דיבורים כרך ג תקיט,א ו'היום יום' 

ל"ג בעומר. ביאור בזה בהתוועדויות תש"י שם עמ' 60.
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לפתיחת בתי הכנסיות ובתי המדרשות בלילה. 
כלומר,  כו'",  לסמיכה  צריכין  "אין  מיד:  ציין  הרבי 
אגודת הרבנים אינה זקוקה להסכמות – אמנם מכיוון 
שלפעמים הדבר כרוך בהוצאות כלכליות – שיש בהן 
 =) להסקה  לשמש,  שכירות  דמי  כגון  וכו'  כיס  חסרון 
חימום) נר למאור וכו' וכו', והעיקר בזה "שומר הפתח" 
אחד  כל  את  לזרז  אפוא,  מצווה,   – כפשוטה  שמירה 
שבתי  בפועל  זאת  להגשים  בו  התלוי  לעשות  ואחד 
כנסת  בית  כל  בימינו  המדרשות (אשר  ובתי  הכנסיות 
שיעורי- בהם  שמתקיימים  מכיון  מדרש  בית  גם  הוא 
תורה) יהיו פתוחים זמן ארוך יותר בכמות – הן בחורף 
ושעות  ביום  שעות  על-אחת-כמה-וכמה  בקיץ,  הן 
אם  (ובוודאי  באיכות  יתווסף  ממילא  ובדרך  בלילה, 

אכן ישימו דגש על הוספה באיכות).
כנגד  הרבי  התבטא  אז  תשט"ז  לשנת  אפוא,  נחזור, 
הברית  בארצות  והקונסרבטיביים  הרפורמים  ארגוני 

('אגרות-קודש' כרך יג עמ' קפט:
ודרישת השעה היא, אשר כל המשתתפים בכינוס 
ברורה  עמדתם  יודיעו  הרבנים]  איגוד  של  [השנתי 
קורא  בקול  יפנו  וגם  עם,  וקהל  רב  בקהל  ומוחלטת 

לכל מקום אשר השפעתם מגעת:
עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, ואנו כו־
לנו אין לנו אלא דעת תורת אמת לאמיתו, תורת הוי' 

האלקים".

טהרה קודמת
בכ"ו אייר תשי"ב (אגרות-קודש כרך ה' עמ' סז-סח) 

כותב הרבי למר אלי' זאב ברנהולץ מטורונטו:
בנוגע  שהדפיס  קורא  הקול  קבלתי  בתשואת-חן 
ומהראוי  באידיש,  זה  נעשה  אשר  וטוב  להמקוה, 
גם-כן לפרסם על-כל-פנים בקיצור ובתוכן המתאים 
גם בשפת המדינה, ומוסגר-פה טופס מה'קול קורא' 
שנדפס בעתו על-ידי "מחנה ישראל" וידוע פתגם...: 

חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.
ענין הטהרה הוא מעיקרי היהדות ולכן כנראה יצא 
אותה  בתחילת  נוספת  פעם  אירע  וכך   – מגדרו  הרבי 

שנה (תשי"ב).

"ומוסגר פה הקול קורא שלי"
בערב חג הסוכות תשי"ב כותב הרבי אל הרב משה 

מאיר ישר ('אגרות-קודש' כרך ה' עמ' ח):
בהשתדלות  ובוודאי  שלי  קורא  הקול  פה  ומוסגר 
הטו־ מחשבתם  להוציא  השם-יתברך  יעזרם  הנכונה 

בה מהכח אל הפועל בהקדם האפשרי.

טהרה  מקווה  הקמת  למען  קורא'  ב'קול  המדובר 
(המקור  בזה  מובא  תרגומו  אשר   – בברייטאן-ביטש 
ב'אגרות-קודש' שם כרך ה' עמ' ט – התרגום ב'אגרות-
קודש' מתורגמות כרך א' (כפר חב"ד תשס"ג) עמ' 251

ואילך):
ב"ה, ערב חג הסוכות, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.
אל בני ובנות ישראל בברייטן ביץ',

ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

ביץ'  בברייטן  אשר  הידיעה  את  קיבלתי  בשמחה 
שם  לבנות  שמטרתו  המשפחה"  טהרת  "ועד  נוסד 

מקוה כשר.
בשמירת טהרת המשפחה תלוי לא רק הקיום הרו־

חני, אלא גם הקיום הגשמי של הפרט ושל הכלל.
אזור  בכל  כשר  מקוה  של  קיומו  נחיצות  כך,  בשל 
יהודי, שיתן לכל אשה יהודי'[ה] את האפשרות לש־

אינה  מיותרים,  קשיים  ללא  המשפחה  טהרת  מור 
את  לעצור  צריכים  לא  קשיים  ושום  בספק,  מוטלת 

הבני'[ה] של מקווה.
יבנה  שהמקוה  גדולה  הכי  חשיבות  שיש  כמובן 
כמה שיותר מוקדם, וכל המציל נפש אחת מישראל 
האחריות  היא  גדולה  ומדי  מלא,  עולם  הציל  כאילו 

לדחי' אפילו לזמן קצר.
לכן הנני פונה בבקשתי לכל אלו שביכולתם לסייע 
ביץ',  ברייטן  של  היהודיים  לתושבי'[ה]  ובפרט  בזה, 
להשתתף בהתלהבות הכי גדולה בהשגת האמצעים 

המתאימים לבניית המקוה.
ועסק־ הכנסת  בתי  נשיאי  שהרבנים,  חזק  בטחוני 
ני האזור, ודאי לא ינוחו עד שהמקוה יפתח, בעזרת 

השם יתברך, בעתיד הקרוב.
זכות המצוה הגדולה תעמוד לכל אחד ואחת המ־
שתתפים בזה, להתברך מהשם יתברך בכל המצטרך 

להם בבני חיי ומזוני רוויחי.

"עולם חסד יבנה"
ועידוד  מכתב-תמיכה  הרבי  כתב  תשי"א  בשנת 
במפעלי כולל חב"ד (נדפס ב'אגרות-קודש' כרך ד עמ' 

קעז ואילך).
לבקשת הרב עזריאל זעליג סלונים כותב הרבי בכ"ו 

תמוז תשי"א (שם עמ' שצה):
הנה  הגמ"ח,  למפעל  ביחס  לקול-קורא  בנוגע 
שירצו  באם  הכללי  בהקול-קורא  זה  לכלול  אפשר 
לפרסמו לר"ה הבע"ל [תשי"ב], היינו שיוסיפו סעיף 

מיוחד...
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

י"ג 
אייר

י"ד 
אייר

ט"ו 
אייר

י"ב 
אייר

תנש"אתרס"בתרנ"ג

תשי"בתרט"ו

יום הולדתו של הרה"ג הרה"ח ר' 
יעקב מרדכי בעזפלוב מפולטבה

ר'  הרה"ח  הרה"ג  של  הולדתו  יום 
מפולטבה  הרב  בעזפלוב,  מרדכי  יעקב 
מהשלושה  אחד  היה  הוא  שבאוקראינה. 
שקבלו "סמיכה" מכ"ק אדמו"ר המהר"ש. 
כרב  שנה  משלושים  למעלה  שימש 

בפולטבה.
ואח"כ  מהר"ש  אדמו"ר  מחסידי  היה 
היה  שעמו   - מוהרש"ב  אדמו"ר  מחסידי 
תלמיד-חבר בשנים תרמ"ב-תרמ"ד, והוא 
אביו  הסתלקות  אחר  התנחם  שבו  האחד 

אדמו"ר מהר"ש!
(ימי חב"ד ע' 30)

אמירת המאמר "וחזקת והיית לאיש" 
לרגל הנחת התפילין של כ"ק אדמו"ר 

הריי"צ

ראשון  ביום  מספר:  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
חדשיים  קדושים,   – מות  אחרי  לפרשת 
הגלוי  חינוכי  יום  שהיה  שלי,  מצוה  הבר  לפני 
תפילין  להניח  התחלתי  (שכן  התפלין  להנחת 
אדמו"ר  כ"ק  אבי  אמר  מוקדם!)  יותר  הרבה 
מוהרש"ב מאמר חסידות על הפסוק: "וחזקת 

והיית לאיש".
(ליקוטי דיבורים ח"א ע' 214)

כ"ק אדמו"ר 
מוהריי"צ נאסר 
בעקבות הלשנה

אדמו"ר  כ"ק 
שהיה  מוהריי"צ, 
מנהל  עת  באותה 
תומכי  ישיבת 
נאסר  תמימים, 
הלשנה  בעקבות 
שבישיבה  כך  על 
בחורים  נמצאים 
ם  י ט מ ת ש מ ש
הרוסי  מהצבא 

באמצעות שוחד. 
(קונטרס ומעין מבית ה' ע' 
28. ימי חב"ד ע' 170)

חלוקת קונטרס 'דבר 
מלכות'

לכאו"א  חילק  אדמו"ר  כ"ק 
קודש  שיחות  קונטרס 
"דבר  השם  תחת  שנדפס 
ארבע  המכיל  מלכות", 
"חידושים  קודש  שיחות 
מלכים",  בהלכות  וביאורים 
 - ומשיח  גאולה  בנושא 
דולר  של  שטר  בצירוף 

לצדקה.
זו  חלוקה  כי  לציין,  יש 
 – היחידה  החלוקה  היא 
שהתקיימה ביום חול "רגיל", 
ללא קשר לאיזה חג או מועד 
שקרב. חולקו ע"י הרבי 6,500

קונטרסים.

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

יום פטירת הוו"ח ר' ישראל ארי' לייב שניאורסאהן, 
אחיו של כ"ק אדמו"ר

יום פטירתו של הוו"ח ר' ישראל ארי' לייב שניאורסאהן, אחיו 
של כ"ק אדמו"ר, בגיל ארבעים ושלוש. נפטר בעיר ליברפול 
אנגליה. על פי בקשת הרבי הועלה ארונו לארץ ישראל, והוא 

נטמן בחלקת חב"ד בעיר צפת. 
(ימי חב"ד ע' 169)

הרבי אמר קדיש ביום זה בכל שנה.
הרבי דאג שהבשורה על פטירת בנה לא תגיע לרבנית חנה, 
ועד ו' תשרי תשכ"ה (יום הסתלקותה) לא ידעה מזה. במשך 
זאת  להעלים  הרבי  הצליח   (!) שנים  וחצי  עשרה  שתים 

מידיעת אמו כדי למנוע ממנה צער. 
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שעה 2 שלישי,  יום  ליל  לבנה:  קידוש  זמן  סוף 
ותשע דקות.

יום שלישי
ט"ו באייר

מתחילת  יום  שלושים  נשלמו  כבר  ערבית: 
אמירת 'מוריד הטל' (ו'ותן ברכה'), ולכן, בתפילה 
זו ומכאן אילך - מי שנסתפק כיצד אמר בתפילתו, 

אינו חוזר8.

יום חמישי
י"ז באייר

במנחה אין אומרים תחנון9.

יום שישי
ח"י באייר - ל"ג בעומר10

אין אומרים תחנון9.
אין מסתפרים גם בל"ג בעומר, מלבד תספורת-

מצווה לילדים11.
חג  ערב  עד  בעומר  ל"ג  לאחר  שנולד  (ילד 
השבועות ועד בכלל, עורכים את תספורתו בערב 

החג12).
יום הילולא דהתנא רשב"י. יש נוהגים להדליק 
נהגו  (ובאה"ק  בבית-הכנסת  בלילה  נרות  ריבוי 
הכול ב'הדלקות' פומביות)13 ועושים שמחה "בכל 

8. שו"ע אדה"ז סי' קיד ס"י.
9. סידור אדה"ז לפני "למנצח... יענך". וראה שו"ע אדה"ז סי' תצג סו"ס 
'התקשרות'  וראה  ס"ח.  קלא  סי'  לשו"ע  נחמיה'  ה'דברי  השלמות  ה. 

גיליון א'לג עמ' 14 הערה 8. 
כששינו  כי   - "לעומר"  לספור  הוא  שנוסחנו  למרות   - "בעומר"   .10
ונשאר  וכדומה,  מכתבים  בתאריכי  גם  לשנות  הקפידו  לא  לנוסחנו 
הנוסח הישן (אג"ק חי"א עמ' רט). במקום אחר כתב הרבי רמז בדבר: 
דרשב"י  להעיר   - 'משה'  בגימטריא  בעומר'  ש'ל"ג  מובא  פולין  בספרי 
לקבל  כשעלה  משה  שקיבל  אור  לאותו  "ונתעלה  משה",  ניצוץ  "היה 
 - מקומות)  בכמה  זה  ועל-דרך  ד',  ס"ב  (עמק-המלך  שניות"  לוחות 

לקוטי-שיחות ח"ז עמ' 337.
שם  וראה  רפג-ד.  עמ'  חב"ד'  מנהגי  'אוצר  תצג.  סו"ס  שע"ת  ראה   .11
עמ' רפד אודות נישואין. ובשנים האחרונות ע"פ הוראות הרבי עורכים 

נישואין ביום זה, גם ללא סיבות מיוחדות.
12. אג"ק כרך יב עמ' תמא (למי שנולד בכ' אייר – 'אוצר' עמ' רס).

13. בעבר נהגו בהדלקות גם בירושלים ובחברון, ורבותינו השתתפו בזה 
- אג"ק אדמו"ר מהורש"ב ח"ג עמ' יד, סה"ש תרצ"ט עמ' 330. לפרטי 
אג"ק  ואילך.  סט"ו  פי"ח  לשבועות'  פסח  'בין  ס'  ראה  וטעמיו,  המנהג 

חי"ח עמ' רסו.

לב ונפש"14, כי רצונו הוא שישמחו ביום זה15.
ביום זה יש לתת לצדקה בהוספה מיוחדת16.

אביו  בבית  בעומר17.  בל"ג  ביצים  לאכול  נהגו 
החרובים  לזכר  חרובים,  לאכול  נהגו  הרבי  של 
זמן  במשך  בנו  אליעזר  ורבי  רשב"י  ניזונו  שמהם 

היותם במערה18.
אומץ  ולתוספת  להתעוררות  היא,  סגולה  "עת 
בגילוי והפצת פנימיות התורה, שבדורנו נתגלתה 

במעיינות החסידות ותורתה"19.
הדגשה מיוחדת על 'אהבת-ישראל' ביום זה20.

"השייכים לזה, צריכים לסדר נסיעה למירון, אבל 
הישיבה...  כל  שתיסע  מההכרח  אין  גיסא,  לאידך 

והנשארים יארגנו התוועדות במקומם"21.
"אצל חסידים היו נוהגים לשבת להתוועד בל"ג 

בעומר לפנות ערב, בין מנחה למעריב"22.
בקביעות  ולכאורה   - רגילות  בשנים  [זאת 
לל"ג  אור  היום,  בכניסת  להיות  צריך  דהשתא 

14. "שישו ושמחו בה' בכל לב ונפש, ולעשות יום משתה ושמחה בח"י 
אייר הבא עלינו לטובה, יומא דהילולא דרשב"י" אגרות-קודש אדמו"ר 
הזקן עמ' שלא (בהוצאה החדשה, תשע"ב. בהוצאה הקודמת, תש"מ, 

עמ' קיז).
ועוד,   1304 עמ'  ד  כרך  לקוטי-שיחות  ע"פ  כולל-חב"ד,  לוח   .15
עמ'  ח"ג  תשמ"ה  התוועדויות  וראה  וכו'.  החיד"א  מהמשנת-חסידים, 
1994: "ביום זה - דבר פשוט הוא שצריכים כולם להיות בשמחה גדולה", 
המובא  גם  ראה  רשב"י,  בשמחת  העתיקים  למנהגים  בקשר  עיי"ש. 

בספר-השיחות תש"נ ח"ב עמ' 460.
16. התוועדויות תשמ"ה ח"ג עמ' 2017. וראה גם התוועדויות תשמ"ח 

ח"ג עמ' 319.
בשעת  נצבעה  שקליפתן  ביצים  לאכול  שנהג  מסופר,  הרבי  ועל   .17
הבישול בצבע חום - 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רפ. [בד"כ עשה זאת הרבי 
בחדרו. אך בהתוועדות ל"ג בעומר תש"ל היתה מונחת ביצה קשה על 
השולחן, ובשעת ההתוועדות חתך אותה הרבי לארבעה חלקים, ואכל 

ממנה. וראה 'אוצר מנהגי חב"ד' ס"ע ערה].
18. התוועדויות תשמ"ב ח"ג עמ' 1395.

19. אג"ק כרך כ עמ' רכג.
20. התוועדויות תשמ"ו ח"ג עמ' 362, ועוד.

בשיחת  וראה  וש"נ.  צד,  סי'  ספירת-העומר'   - המועדים  'שערי   .21
מוצש"ק אמור, אור לפסח שני תשל"ח סי"ד, שבספרים מובא דבר פלא, 
שאותם שהיו בל"ג בעומר במירון, הרגישו שמחה מופלגת, עד שאין זה 
(ראה  בפשטות  שם  האדם  הרגש  הוא  כך  אך  הטבע,  בדרך  כלל  מובן 
גם בס' טעמי-המנהגים עמ' ערה). ומבאר הטעם, מפני שאז התקיים 
רבינו  משה  דרגת  בדוגמת  היינו  אתקטרנא...",  קטירא  "בחד  ברשב"י 

שבכל אחד ואחד מישראל.
22. ספר-המנהגים שם, מספר-השיחות תש"א עמ' 119. ושם גם ביאור 
העניין ע"פ נגלה מהרה"ח רבי הלל מפאריטש, ובהערה - מכ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו.
שהתעכבו  [=חסידים  ל'יושבים'  עורכים  היו  הצמח-צדק  בזמן 
מסגרת]  בלא  ה',  ועבודת  תורה  ללימוד  משך-זמן  בליובאוויטש 
ולאורחים סעודה גדולה בדגים ובשר לפני ערבית אור לל"ג בעומר (רק 
הצ"צ עצמו אכל - בלילה - מאכלי חלב). 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רדע. 

ועיי"ש עמ' רעט-רפ.
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש 

פרשת אחרי-קדושים
י"ב באייר

הפטרה: "הלא כבני כושיים" (עמוס ט,ז-טו)1
פרקי אבות - פרק ג.

לא  (אם  לבנה  קידוש   - שבת-קודש  במוצאי 
קידשוה במשך השבוע).

יום ראשון
י"ג באייר

יום השנה לפטירת הוו"ח אי"א נו"נ ובעל מידות 
(תרס"ט- ע"ה  שניאורסאהן  ישראל-אריה-לייב  ר' 

תשי"ב), אחיו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו2.
במנחה אומרים תחנון3.

1. לוח כולל-חב"ד, משו"ע אדה"ז (רפד,יג) כמנהג האשכנזים, שלא כרוב 
ממרדכי  ומקורו  דסליק,  במאי  מפטירים  בהן  המחוברות  הפרשיות 
להפטיר  שלא  שמעדיפים  משום  משמע  שם  תתלא.  סי'  דמגילה  פ"ד 
בהפטרת קדושים, שיש בה מתועבות ירושלים, ובאגודה (שם אות מז) 
כתב מפני שבהפטרת אחרי יש מעין שתי הפרשיות (הובא בלבוש סי' 

תצג ומחה"ש שם). וראה בארוכה בס' בין פסח לשבועות פ"ד הע' מז.
(במהדורה  יצחק'  לוי  'תולדות  בס'  אודותיו  ראה  חב"ד.  כולל  לוח   .2
כ"ק  שיחות  חייו,  ימי  פרקי  יד).  פרק  שני  חלק   – תשע"ח  החמישית, 
נלקטו  השם,  אותיות  לפי  ומשניות  היארצייט  ליום  השייכות  אדמו"ר 

ויצאו לאור בקבצי "י"ג אייר".
ארונו  הועלה  אדמו"ר  כ"ק  בקשת  ע"פ  שבאנגליה.  בליברפול  נפטר 

לארה"ק, ונטמן בחלקת חב"ד בעיה"ק צפת - ימי חב"ד.
3. סידור אדה"ז, לפני "למנצח . . יענך" בקשר לתחנון.

יום שני
י"ד באייר - פסח שני

תענית 'שני' בתרא.
אין אומרים תחנון4.

(ולבנות)  לשנות  והאפשרות  היכולת  עתה  "אין 
כפי הדרוש להקרבת קרבן פסח וכו' – ולכן גם אין 
מקום שלא להיות בערב פסח או בי"ד באייר קרוב 

לירושלים ת"ו"5.
מנהגנו לאכול מצה בסעודת היום בפסח שני6.

נוטה  היום,  במוצאי  על-המיטה  בקריאת-שמע 
בניגוד  תחנון,  הערב  לומר  שלא  להכריע  הרבי 
אומרים  היום  צאת  שעם  אחרים,  לימי-דפגרא 
עד  ויו"ט  שבת  (להוציא  שלאחריו  בלילה  תחנון 

חצות הלילה)7.

עניין  עיקר  ליישבו):  (וצע"ג  גדול  חידוש  ובזה  שם.  אדה"ז  סידור   .4
פסח שני צריך להיות (לכאורה, על-דרך פסח ראשון) בליל ט"ו, ואפילו 
ׁש) שם "שהוא  הקרבתו הוא לאחרי התמיד (מנחה) - ולכן מוסיף (=ְמַחּדֵ

י"ד באייר" - התוועדויות תשד"מ ח"ב עמ' 1056.
5. מכתב מי"ג אייר תשל"ה, שערי הלכה ומנהג או"ח ח"ב סי' ריג.

להימנע  שיש  הרבי,  אמר  תשכ"ח  אחרון-של-פסח  בשיחות  בראשונה, 
ולא להיות בי"ד באייר בתוך ט"ו מיל סמוך לירושלים. וזאת אף שעדיין 
כיוון   - הזה  בזמן  פסח  להקריב  האוסרין  שרבו  ובמיוחד  בנושא,  צ"ע 
עכשיו,  גם  דפסח  החיוב  ישנו  מפריס  יחיאל]  רבנו  [או  הר"ח  שלדעת 
ובפרט שלדעת רבי (שהרמב"ם פסק הלכה כמותו) פסח שני הוא 'רגל 
שמאז  כיוון  המצב,  שהשתנה  לאחר  אך  כרת.  עליו  וחייבין  עצמו'  בפני 
הניצחון בששת הימים מחזרים ללא הרף אחרי הגויים למסור להם הכול 

וכו', נשתנה הדין כאמור בפנים.
נדפסו  הראשונה,  הוראתו  אודות  הרבי  עם  ז"ל  זוין  הגרש"י  ומתן  משא 
בהוספות לס' 'חידושים וביאורים בש"ס' ח"א עמ' שמז, ובפנים הספר 

סי' ט, 'שערי הלכה ומנהג' סי' ריב, ובכ"מ.
היתה  שני  פסח  שאכילת  שאף  ושלום',  חיים  'דרכי  מס'  הביא  הרבי   .6
בליל ט"ו, מכל-מקום ההקרבה היתה ביום והעיקר הוא ההתחלה, לכן 
את  לקיים  ניתן  זאת,  עם  שנב.  עמ'  ח"ב  אג"ק  י"ד -  ביום  מצה  אוכלים 
המנהג גם בליל ט"ו באייר, וכך נהג הרבי ברוב השנים (הרה"ח רי"ל גרונר 

ע"ה).
7. כיוון שזמן זה שבו אוכלים את קורבן-הפסח שייך ביותר לפסח שני 
"שאינו בא מתחילתו אלא לאכילה" - התוועדויות תשמ"ג ח"ג עמ' 1414

(בלתי מוגה). וראה הדעות בזה בכף-החיים סי' קלא ס"ק יד.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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 ,(2000-1907) תרס"ז-תש"ס  ֶשׁר,  ישעיהו  מר 
התגורר ברחוב וֹוְזֶנֶסְנְסַקָיה 53, דירה 5, מרחק הליכה 
בנערותו,  שניאורסאהן.  מבית  השעה  כמחצית  של 
של  הצעיר  הבן  לייב,  אריה  ישראל  עם  ֶׁשר  התיידד 
ישראל  לארץ  עלייתו  אחרי  שניאורסאהן.  משפחת 
ביל"ו,  כפר  ממייסדי  היה   ,(1926) תרפ"ו  בשנת 
את  תיעד  מחונן,  וסופר  מחנך  ֶׁשר,  לרחובות.  הסמוך 
מיקטרינוסלב- בלבו  שנחקקו  הנעימים  הזיכרונות 
דנייפרופטרובסק, כשמספר עמודים הוקדשו לקשריו 

עם אחיו של הרבי, ישראל אריה לייב. 
מעונו  על  חיה  תמונה  מצטיירת  זיכרונותיו  מתוך 
הרה"ג  יקטרינוסלב,  של  הדגול  רבה  של  הפרטי 
פוקד  היה  אותו  שניאורסון,  יצחק  לוי  ר'  המקובל 
תרפ"ג  משנת  שנים",  כשלוש  במשך  יום  יום  "כמעט 

ועד תרפ"ו (1926-1923).
בעבר  פורסמו  שר  מר  של  יומנו  מתוך  חלקים 
בתוספת  כאן  מופיעים  והם  חב"ד',  'כפר  בשבועון 
אותו  היומן,  של  המלא  היד  כתב  מתוך  השלמות 
מצוטטים  להלן  לרשותנו.  להעמיד  משפחתו  הואילה 
ולבן  שניאורסאהן  משפחת  לבית  הקשורים  הקטעים 

הבכור – הרבי:
תחומי-מדע,  בכמה  אוטודידקטים  היו  הבנים  כל 
הגיעו  בהם  שגם  אסטרונומיה,  פיזיקה,  מטמטיקה, 

למדרגת בקיאות נכרת...
בפרק זמן מסוים שיתפתי בפגישות אלו בביתו של 
ליבל שניאורסון את חברי יונה כסה (קוסוי), במיוחד 
למוצאי  עד  אלה  בשעות  המנחה,  בשעות  בשבתות 
לשעורי  מאזינים  היינו  הכוכבים,  צאת  עם  שבת, 
לפני  ולדרשותיו  שניאורסון  יצחק  לוי  ר'  הרב  אביהם 
בצמא את דבריו ונהנים מן השירים  חסידיו, השותים 
של הסעודה השלישית, דרשות אלו היו נמשכות מספר 
בריל  ואחיו  ליבל  עם  ביחד  אנו  למעריב.  עד  שעות 

האמצעי...
הרב  של  ביתו  את  פקדה  יהודית  שמחת-חיים  גם 
לוי יצחק שניאורסון, זכור לי יפה ונחרת בי רושם ליל 

שמחת תורה בבית הרב.
הכורלי  בית-הכנסת  של  ההקפות  מן  חזרתי  אני 
של  רב  המון  התגלה  לעיני  הרב,  של  לביתו  ונכנסתי 
חסידים מצטופפים נע במעגלים מלאים רקוד ושירה, 
לעיני  זה.  ליום  עד  ידעתי  לא  כזאת  משלהבת  שמחה 
בחלקם  והתלהבות,  דבקות  ספוגים  חסידים  מראה 

והספסלים,  השלחנות  גבי  על  מעשה-אמנים  רוקדים 
מנחם  הבכור  הבן  את  גם  לראשונה  ראיתי  וביניהם 
מנדיל שניא[ו]רסון. הרב הצעיר הנערץ רוקד גם הוא 
ואדמו"רים  ה"תניא"  בעל  ממנגינות  ושר  השלחן,  על 
דלובביץ  הרבי  זהו  שניאורסון  מענדל  ומנחם  אחרים. 
למרות  ונפעם.  נרגש  הביתה  בדרכי  יצאתי  בימינו. 

היותי בן למשפחת "מתנגדים".
הם  גם  שניאורסון,  בני  הם  אלה  בנים  אם  גם  אבל, 
נזקקו למנת-משחק ככל ילד ונער. ושוב עולה בזכרוני 
האדמה  ונמס,  הפשיר  השלג  האביב,  מימי  אחד  יום 
וחממה  עלתה  השמש  לגמרי,  ויבשה  חרבה  טרם  עוד 
את האויר. אינני זוכר במדויק את היום, בו נזדמנו אני 

ויונה כסה בביתם בשעה שלפני הצהרים.
איך שהוא נדברנו לצאת לשוח. יתכן שהדבר נעשה 
בעדודם של הבנים. ואז התלבשו שני הבנים, גם ליבל 
ובריל, במעיליהם, ובין שולי המעילים טמנו את כלי-

שידוע  ומה  בעירנו,  אז  והנהוגים  הידועים  המשחק 
בשקט  יצאנו  וביחד  כ"משחק-הדודעס".  בארצנו 
דרך המטבח, בה עבדה הטבחית שלהם, מבלי לעורר 

במיוחד את תשומת-לבה.
גן-פוטיומקין,  המרוחק,  לגן  לטייל  היתה,  מגמתנו 
במשחק  הלמודי  המתח  מן  במקצת  להתפרק  כדי 
הגדולים,  הבנים  מתעלולי  התרשמתי  הזה.  הדודעס 

השקועים במשחק של ילדים רגילים כמונו.

פתרון נוסחה:
היו  שניאורסון  בני  כי  עוד,  אחדש  ולא  אוסיף  לא 
מחוננים  היו  הם  רב-גוניים.  כשורים  ובעלי  עילויים 
הישגיהם  כל  שונים.  מדע  ובתחומי  רבים  בשטחים 
ותורתם, ניתן לומר, היו פרי למוד עצמי, "אוטודידקטי", 
לכוחם  פרט  פילוסופיה,  חברה,  פיזיקה,  במתמטיקה, 
ליבל,  חברי  היה  כלל  בדרך  ובחסידות.  בתלמוד  הרב 
וייתכן שגם אחיו, מאחר לקום בשעות המאוחרות של 
רוכזו  שלהם  והעיון  הלימוד  שעות  עיקר  כי  הבוקר, 

בערבים עד לשעות הקטנות של הלילה...
נוהגים,  היינו  בערבים,  בביתם,  הבילוי  בשעות 
לפרקים, לפתור בעיות מטמטיות, גם אנוכי התענינתי 
לכך.  טבעית  נטיה  הייתה  בי  גם  בזה.  לעסוק  ואהבתי 
הייתי מביא אתי ספר עב-כרס בשם: "שאלות ומשחקים 
מטמטיים" – בלשון הרוסית. נהניתי לפת[ו]ר במיוחד 
הייתי  אני  גם  וכו'...  בהנדסה  מפלפלות  בעיות 

שנים ראשונות
תדפיס מתוך הספר 'שנים ראשונות'
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אוטודידקט במקצועות הכלליים. פרט ללמודי בישיבת 
ושעורי  הציונית  הפעולה  העבריים,  למודי  הלמן,  הרב 
פרטיים  מורים  שוכר  הייתי  לפרנסתי,  שנתתי  ההוראה 
למטמטיקה, פיזיקה ושאר מקצועות החול כדי להכשיר 
למדעים.  גבוה  ספר  בבית  לבחינות  הזמן  בבוא  עצמי 

בין מורי אלה היו גם מתנדבים כמו המהנדס אברהם 
בירמן וכן רבקה אשת מורי מרדכי גובר, וגם מורים 
בשכר. זכורים לי המורה הותיק טטרסקי מבית-ספר 

תיכון בעיר, והמהנדס הצעיר אוסטרובסקי.
תוך כדי שעורים אלה, ספרתי פעם למורי המהנדס 
אוסטרובסקי על בני משפחת שניאורסון המוכשרים. 
נוסחה  זה  מורי  לי  הגיש  השיעור,  לאחר  אחד,  יום 
להציעה  ממני  ובקש  משוואה,  איזו  קצרה,  מטמטית 
לבנים אלה לפתרון, ובאם יצליחו לפענחה ולפתרה, 
באינסטיטוט  מוריו  בין  יפרסמם  המהנדס,  הוא, 
למחצבים העירוני. קבלתי מידיו את הנוסחה, דומני 
לתורת  וקשר  יחס  לנוסחה  לה  שהיה  במטושטש 
שמו  הדהדו  ימים  באותם  איינשטין.  א.  של  היחסות 
בחלל  שלו  ותורת-היחסות  איינשטין  אלברט  של 
אני  גם  והמדענים.  המשכילים  בין  ובמיוחד  העולם, 
רוסי  בתרגום  פואנקרה  הצרפתי  של  חוברת  קראתי 
הזדרזתי  הנוסחה,  את  משקבלתי  ועתה  זו.  תורה  על 
מצידי והבאתי נוסחה זו למחרת אל בני שניאורסון. 
הללו ניגשו אל המלאכה הצטידו בעטים וניר, והסבו 
במלאכת  והחלו  כאחד,  שלשתם  השלחן,  אל  במרץ 
פתרון נוסחה זו. כל אחד לטעמו, כל אחד כיד שכלו 
בחדר  משלו.  והסגנון  הניסוח  יכולת  כפי  המגעת, 
השתרר שקט, מתח נכר בפני כל אחד מן הפותרים. 
ואם זכרוני אינו מטעני, הרי עוד באותו ערב מסרו לי 
שלשת הבנים את גליונות פתרונותיהם, וכך החזרתי 

אותם למחרת למורי המהנדס.
כל הפתרונות היו מדויקים ונכונים, אולם הניסוח 
מנחם  הבכור  מידי  יצא  ביותר  והמתומצת  הקצר 
מאליו,  מובן  דהעידנא.  מלובביץ  הרבי  מנדיל, 
כלשהו  ענין  להם  היה  לא  המוכשרים,  שהבנים 
ומה  אותם  ֶשִגָרה  מה  מורי,  שהבטיח  שמם  בפרסום 
יכלתם  את  להוכיח  האתגר  הוא  סקרנותם  את  שעורר 
ואת  אחרת,  או  זו  מטמטית  בבעיה  להתמודד  השכלית 

זאת הוכיחו מעל לכל ספק.

זיכרונותיו של מר ישעיהו ׁשֶר
"לאמתו של דבר עלי לומר, כי זה שנים התהלכה בבתינו כעין אגדה על משפחת הרב 
מכשרונותיהם  מתפעל  היה  תלמידי־חכמים  מעריץ  שהיה  אבי  שניאורסון.  יצחק  לוי 
בנים  לרבי שלשה  כי  סּוּפַר  בביתנו.  בשבחם  לספר  מרבה  והיה  הרב.  בני  של שלשת 
גאונים, שלושה צעצועים, וכל זה כדי לעורר גם בנו ילדיו צמאון לתורה, כמיהה ללמוד 

והתמדה בעיון“.

התיעוד הנרחב ביותר על השנים שקדמו לנשיאות,  בליווי מסמכים ותמונות 
א ל מ ע  ב צ ב ם  י ד ו מ ע  7 0 4

בית חב"דינכס בכל

במארז מתנה מהודר

כולל פוסטר מרהיב
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הישיבה  תלמידי  של  גדולות  קבוצות  התגודדו  כן 
ופלפלו וביארו בזה וכו'.

יום ראשון, י"א אייר
הדולרים  חלוקת  החלה  שחרית  תפילת  אחר 
במהלך  שאירעו  דברים  כמה  להלן  לצדקה. 

החלוקה:
אחד ביקש ברכה להתחזקות באמונה בה׳. הרבי 
נתן לו דולר נוסף ואמר שייתן את זה לצדקה בל״ג 
בעומר, שבכלל יום זה הוא סגולה להרבה עניינים.
לרבי:  אמר  נחלים  מישיבת  בא־גד  יוסף  הרב 
שלי  שהמוסד  ברכה  הרבי  לי  נתן  שנים  ג׳  "לפני 
יתפתח, וברוך ה' ברכת הרבי התקיימה במילואּה, 
וישנם כיום למעלה מאלף תלמידים בישיבה. ואני 
רוצה עכשיו את ברכת הרבי לחיזוק עבור תלמידים 

אלה, ועבור כלל ישראל".
הרבי: "אני רוצה לעורר אותך שכתוב מי שיש לו 
מנה רוצה מאתיים וכשיש לו מאתיים רוצה ארבע 

מאות. אמרתי לך זאת גם בפעם הקודמת...".
שנים  ג׳  לפני  בדיוק  "אכן  (בהתרגשות):  הנ״ל 

אמר לי זאת הרבי".
היות  גרמא,  שהזמן  ענין  זה  כעת  "אולם  הרבי: 
ובפעם הקודמת היה צריך להיות כפליים מהמספר 
כפליים  הפחות  לכל  להיות  צריך  וכעת  אז,  שהיה 

מהמספר העכשווי".
הנ״ל נתן ספר שהוציא לאור לרבי ואמר: "שיהיה 
לו  נתן  אח״כ  הספר".  עבור  ותודה  רבה,  הצלחה 
הרבי דולר נוסף, ואמר: "עבור כל אלה שמסייעים 

לך", והוסיף בחיוך: "ותכלול אותי גם כן בזה".
דולר  הרבי  נתך  לערך)  חמש  (בגיל  לילדה 
תשתתף  האם  אותה  ושאל  בעומר  ל״ג  עבור  נוסף 

בתהלוכת ל״ג בעומר.
בתהלוכת  חלק  הרבי: "קחי  הורה  אחרת  לילדה 

ל״ג בעומר".
בתים  מהבעלי  אחד  את  הציג  מהשלוחים  אחד 
"עבור  ואמר  נוסף,  דולר  הרבי  לו  נתן  הרבי  שלו. 
בחיוך:  והוסיף  שלך".  לרב  הפעילה  עזרתך 

"ובאמצעותו גם לקב״ה".
הרבי:  ואמר  מהילדים,  לנחת  ברכה  ביקש  אחד 

"איפה שרק תהיה שתקבל ידיעות טובות".

לאחד מברזיל אמר הרבי: "שלא תיבהלו מהמצב 
שם. הקב״ה שומר על יהודים בכל מקום, ובברזיל 

עוד יותר".
הרבי  שאל  אישה,  עבור  ברכה  שביקש  לאחד 
הרבי:  השמות.  את  פירט  הנ״ל  אמה.  ושם  לשמה 
"מסתמא איני צריך להסביר לכם ש'חיה' פירושו – 

שהיא תחיה חיים ארוכים ובריאים".
וקיימא.  חיה  לזרע  ברכה  ביקשו  וזוגתו  בעל 
זה,  במקצוע  מומחה  רופא  עם  "להתייעץ  הרבי: 
ולעשות כפי הוראותיו, בתנאי שיהיה מתאים לפי 
הרבי:  ילד?".  לאמץ  כדאי  "האם  הנ״ל:  השו״ע". 
"זהו דבר טוב, כיון שזוהי סגולה טובה לילדים. אם 
אתם מאמצים ילד (שנהיה יהודי או שנולד יהודי) 
ואתם עוזרים לו להיות יהודי טוב, לגדול כיהודי, 
זוהי סגולה טובה מאוד שיהיו לכם ילדים משלכם".

שידוכים  לבנה  שמציעים  לרבי  אמרה  אישה 
טובים, אבל הוא מספר שיש לו סכרת וזה מקלקל 
מ'סכרת'?!  היום  נבהל  "מי  הרבי:  השידוכים.  את 
הסוכרת)  למחלת  (זריקה  'אינסולין'  לוקחים 

ושוכחים מכל העניין".
תפסוק  רב,  הרי  "אתה  הרבי:  אמר  אחד  לרב 

שמשיח יבוא, וזה יקוים".
חיים,  ששמו  אדם  עבור  ברכה  שביקש  לאחד 
חיים  לו  שיהיו  חיים,  הוא  שמו  "הרי  הרבי:  אמר 

ארוכים ובריאים".
הרבי  לו  נתן  לרבי,  אנשים  כמה  שהביא  לאחד 
שאתה  האנשים  כל  "עבור  ואמר:  נוסף,  דולר 

משפיע עליהם, כולל עצמך".
לאשה שבכתה לפני הרבי שאין לבעלה פרנסה, 
וביקשה גם ברכה עבור ה״אפשערעניש" של בנה, 
אמר הרבי: "מה צריך לבכות?! טוב יותר לצחוק".

לעבור  שצריך  ניתוח  אודות  ברכה  ביקש  אחד 
היד  עם  ותיתן  טובה,  בשעה  "שיהיה  הרבי:  בידו. 
מה  יודע  שאינו  לרבי  אמר  אחד  צדקה.  הרבה 
רפואה״ [=  גרויסע  ל"ַא  זקוק  שהוא  היות  לעשות, 
רפואה גדולה]. הרבי: "בפני הקב״ה שום דבר אינו 

גדול והוא יוכל לתת לך את זה".
רגליו  שתי  על  ללכת  שיוכל  ברכה  שביקש  לא׳ 
נתן הרבי שני דולר, ואמר: עבור כל אחת מרגליך, 

שיהיו בריאות ושלימות.
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בסיום שיחה זו ניגן הקהל "הנה מה טוב", והרבי 
ענה לקהל ׳לחיים׳.

לל״ג  ההכנות  על  עורר  השלישית  בשיחה 
בעומר, ומכיוון שהשנה היא שנת ניסים, יש לדאוג 
ערוך  באין  יהיו  זו  בשנה  בעומר  ל״ג  שתהלוכות 
יותר מהתהלוכות שהתקיימו בשנים עברו (אף-על-
פי שגם בהם הייתה הצלחה גדולה), הן בכמות והן 

באיכות.
וכן  מקום,  בכל  הנ״ל  את  שיפרסמו  "ובוודאי 
וכן  לתהלוכות,  שיעזרו  ודרכים  הצעות  שיפרסמו 
הפרסום  וגם  לכך,  הזקוקים  לאלו  סיוע  שישלחו 
עצמו יהיה באופן של "ארים ניסו על ההרים"". את 
השיחה סיים הרבי במילים: "און משיח צדקנו נשיא 

דורנו בראשנו".
הקהל החל לנגן "כי אלוקים יושיע ציון", ובניגון 
זה עודר הרבי חזק מאוד. בתחילה החל מסובב את 
ידו הימנית כמה פעמים, אחר-כך החל להניף בידו 
ולאחר  ובמהירות,  סיבוביות  בתנועות  השמאלית 
מכן החל לסובב בחוזק יותר בידו הימנית, והשמחה 

היתה ב׳שטורעם׳ כזה שזמן רב לא נראה ב-770.
בהתחלת  המשנה  בביאור  עסק  הרביעית  בשיחה 
פרק ג' של פרקי אבות "עקביא בן מהללאל אומר". 
בקבוקי  שהכניסו  לאלו  הרבי  קרא  מכן  לאחר 
שעומדים  הפעולות  על  ויכריזו  שיעלו  משקה 

לעשות. שיחה זו נאמרה בקול רם יותר מהרגיל.
המשקה.  בקבוקי  חלוקת  החלה  זו  שיחה  בסיום 
כרגיל  מזג  והרבי  בקבוקים,  עשרה  העמיד  המזכיר 
מהבקבוקים לכוסו וחזרה מכוסו לבקבוקים, ואחרי 
בשיחה  הקהל,  להפתעת  הרבי  החל  הכריזו  שכולם 

נוספת.
של  (סיום  הרמב״ם  לסיום  בקשר  נסובו  דבריו 
על  להעיר  "יש  כי  ופתח  הקרבנות)  מעשה  הלכות 
שגויים  האחרונה  ההלכה  שלכאורה  פלא",  דבר 
לנו  ואסור  לבית-המקדש,  מחוץ  להקריב  יכולים 
מתאים  זה  ואין  רצוי,  ענין  אינה  בכך -  להם  לסייע 

עם הכלל של "מסיימין בדבר טוב״?
שגם  ה״אתהפכא",  ענין  מודגש  שבזה  לומר  אין 
נוכרי  נשאר  הנוכרי  שהרי   - לה׳  מקריבים  נוכרים 
כמו שהוא, עד כדי כך שאסור לנו לסייע להם בכך.

"ובוודאי שבסיום הרמב״ם ינסו ליישב שאלה זו גם 
על-פי נגלה ובאופן שיתקבל על דעת המשתתפים".

׳שיבנה  שינגן  לחזן  הרבי  הורה  זו,  שיחה  בסיום 

ובאמצע  מהמזונות,  טעם  כשבינתיים  בהמ״ק׳, 
ניעט  "ניעט  לנגן  החזן  השירה.  להגברת  ידו  הניף 

ניקַאווָא", והרבי עודד בהנפת ידו את השירה.
שקשור  הניגון  את  "שיחזרו  הרבי  אמר  אחר-כך 
"הנה  לנגן  החל  טלישבסקי  החזן  בעומר".  ל״ג  עם 
מה טוב ומה נעים", ובאותו רגע החל גם הרבי לנגן 

בקול. 
כדי  הקהל  את  היסו  בזה  שהבחינו  מהקהל  חלק 
שישמעו את קולו של הרבי, אבל ברגע שנהיה שקט 
את  הגביר  והקהל  בחזקה,  בידו  להניף  הרבי  החל 
השירה, כשהרבי מניף ידו הימנית בתנועות נמרצות 
ביותר לפי קצב השירה. בסיומה עורר אודות אמירת 

ברכה אחרונה.
ההתוועדות הסתיימה לערך בשעה 16:00.

בשתי  הרבי  הניף  מנחה  בתפילת  שלום'  ב'שים 
ובסיום  שַארף,  הילדים  לעבר  הסטנדר  על  הק׳  ידו 
ההתוועדות  שולחן  ליד  הרבי  התיישב  התפילה 
לאמירת פרקי אבות יחד עם הקהל, וכשסיים עמד 
ה׳פאראד׳  של  המארגנת  שהוועדה  והכריז  הגבאי 
לאסיפה  התפילה  לאחר  שיישארו  מהקהל  מבקשת 

שתתקיים לאור דברי הרבי בהתוועדות.
בוימגרטן  ש"ב  הר׳  לאסיפה.  נשאר  הקהל 
מהאחראים על ה׳פאראד׳, עורר את הקהל להשתתף 
בגופם ובממונם, ואמר שהם נערכים ליותר מעשרת 

אלפים ילדים.
אח״כ החלה ה׳חזרה׳ על ההתוועדות כרגיל, על-

ידי הרב לייבל אלטיין.
לזאל   20:45 בשעה  הרבי  נכנס  מעריב  לתפילת 
להניף  המשיך  לסטנדר  שהגיע  לאחרי  וגם  הקטן, 

בידו מספר פעמים בחזקה לעבר ילדי שארף.
אולם  לבנה,  לקידוש  הקהל  חיכה  התפילה  אחר 
התפזר  הקהל  רוב  בעבים.  מכוסה  הייתה  הלבנה 

לביתו וחלק נשארו בתקוה שיתפזרו העבים.
נראתה  לערך  שעה  שלושת-רבעי  לאחר  למעשה 

הלבנה, והרבי יצא לקידוש לבנה שהיה כרגיל. 
העומדים  לכל  ממש  ואמר  הרבי  הסתובב  בסיום 
מסביבו ׳ַא גוט חודש׳. בדרכו עמד צלם העיתונות 
ידו  הניף  הרבי  הלבנה,  קידוש  בשעת  שצילם  הנ״ל 

לעברו ונכנס לחדרו.
הלכות  סיום  חגיגת  ב־770  התקיימה  הלילה 
ביאורים  כמה  והוצעו  ברמב״ם,  הקרבנות"  "מעשה 
כמו- בהתוועדות).  הרבי  (כהוראת  הרבי  לשאלת 

17

"אין להוסיף בעוגמת 
נפש דבני-ישראל"

ה'דבר פלא' ברמב"ם שנותר לעיון השומעים • סגולה לאמונה: נתינת 
צדקה ביום ל"ג בעומר • דברי ביטחון ליהודים בברזיל • אימוץ ילד 

וגידולו כיהודי סגולה לבנים • אין סיבה שסוכרת תפריע בשידוכים! • 
מאמר מוגה חדש ב'קונטרס י"ג אייר'

שבת פרשת אחרי-קדושים, י' אייר
להתוועדות נכנס הרבי לערך בשעה 13:30. אחרי 
ממזמור  הניגון  את  כרגיל  הקהל  שר  קידוש  שעשה 
פ״ט. באמצע הניף הרבי ידו בשמחה ואחר-כך החל 

באמירת שיחות קודש.
בשיחה הראשונה דובר על הקריאה בתורה בשבת 
זו שקורין ג׳ פרשיות: אחרי וקדושים ופרשת אמור 
הוא  ענין  שכל  ומכיוון  במנחה),  התורה  (בקריאת 
בהשגחה פרטית, מובן שיש נקודה משותפת ביניהם 
הקדושה  גודל  מודגש  אלו  פרשיות  בג׳  ואכן   -

שצריכה להיות בעבודתם של בני-ישראל.
אייר  חודש  של  הראשי-תיבות  על  דיבר  בהמשך, 
על  גם  קאי  שזה  רחל,  יעקב  יצחק  אברהם  שהוא 
הקב״ה שגם הוא נמצא בגלות ("כי איננו") יחד עם 
הגיע  לא  ומשיח  שעובר  נוסף  רגע  וכל  בני-ישראל, 

מוסיף בבכיה של רחל אמנו.
כשהזכיר על החשיבות של בית-המקדש ועד כדי 
כך שהארון נגנז, שזה מורה על חשיבות הדבר, הוסיף 
שאין הכוונה בהזכרת ענין זה להוסיף בעוגמת נפש 
של בני-ישראל (שאין את בית-המקדש), כיון שלבני-
ישראל היה כבר מספיק עוגמת נפש מהגלות, אלא 
בני-ישראל  של  תקוותם  גודל  את  מבטאים  שבזה 
שמשיח צדקינו יבוא במהרה, ואדרבה, לא רק שלא 
תהיה עוגמת נפש לבני-ישראל אלא שיהיה להם נחת 

רוח בגשמיות וברוחניות גם יחד.

כמו  ומעניינות  נוספות  הוראות  היו  (בשיחה 
ההוראה להיזהר בכבוד התורה, וכן הוראה ולימוד 
ח״ו,  עברה  בעשיית  שנכשל  אחד  שגם  ה׳,  בעבודת 
אלא  הקב״ה  עם  בדביקותו  "נעדר"  הוא  אין  הרי 

בכוחו להמשיך להיות קשור לקב״ה, ואכ״מ).
בסיום שיחה זו ניגן הקהל "מארש נפוליאון". הרבי 
עודד בתנועות חזקות בידו לכל הכיוונים במשך זמן 
רב ובשמחה רבה, כשהקהל שר את הניגון בשמחה 

גדולה.
ענין  ישנו  זו  בשבת  כי  הוסיף  השנייה  בשיחה 
שזוהי  אייר,  לחודש  עשירי  ביום  חל  שהוא  מיוחד, 
ספירת  עם  קשור  בחודש  שעשירי  היחידה  הפעם 
ניסן  שבחודש  העומר  ספירת  (מה-שאין-כן  העומר 
העומר)  ספירת  סופרים  לא  שלהם  שבעשירי  וסיון, 

"והעשירי יהיה קודש".
ואיחל שבעמדנו ביום קדוש "עשירי יהיה קודש", 
עם  שקשורה  והשלימה  האמיתית  לגאולה  נזכה 
העשירית  שירה  העשירית,  הגאולה   - עשר  מספר 
ממש,  ומיד  תיכף  נעשה  זה  וכל  העשירית,  ופרה 
וגלות  חושך  של  ממצב  עוברים  ממש  אחד  שברגע 
הגאולה  של  מהנפלאות  שזהו  גאולה,  של  למצב 

העתידה (מה-שאין-כן ביציאת מצרים).
בתוך השיחה הזכיר שעל כל אחד לעשות מביתו 
על  עורר  כן  וכמו  לקב״ה,  ומקדש  משכן  הפרטי 

ההכנות לל״ג בעומר.

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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