
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 אמור · י"ח באייר ה'תשפ"א

א'שצ"ו

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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אור וחום ההתקשרות

הרבי נמצא אתנו כבעבר. הוא נמצא בחדרו ושומע אותנו מתוועדים כאן. אם כן, כיצד אנו מתוועדים 
כאן? – משום שרצונו הוא שנתוועד.

פעם הפעיל הרבי בחדרו את המיקרופון ושמע את ההתוועדות כאן. גם עתה כן הדבר, ובמדה יתירה 
כמובן.

בספר חסידים מובא שרבנו הקדוש היה בא בכל ערב שבת בין השמשות לביתו בבגדי שבת, וקידש, 
ופטר את הרבים. גם עתה זמן של בית השמשות לאחר מנחה, ורבנו הקדוש בא לקדש, וגם נשאר 

ללילה.
אף עתה, על ידי התקשרות כדבעי, שייך אצל כל-אחד-ואחד בכל יום ובכל עת שיהיה שבת, ורבי בא, 
מקדש, ופוטר את הרבים, כלומר, שמשפיע בהם כאילו קידשו בעצמם, אבל – יתירה מזה – קידוש עם 

הכוונות שלו, ובמילא עם הקדושה שלו.
(תורת מנחם חלק א' עמוד 26)

13 > פרקי אבות • 14 > שנים ראשונות •   16 > סוגיות  9 > ניצוצי רבי • 4 > דבר מלכות • 8 > גאולה ומשיח •
23 > לוח השבוע • 24 > שניים מקרא ואחד תרגום בתורת רבינו • 18 > עת לדעת •  20 > יומן מבית חיינו 

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

3.414.385.026.049.1512.381.127.20.07.46ו', י"ח באייר

3.404.375.016.039.1512.381.127.20.77.46ש"ק, י"ט באייר

3.384.365.006.029.1412.381.127.21.47.47א', כ' באייר

3.374.354.596.019.1412.381.127.22.17.48ב', כ"א באייר

3.354.334.586.009.1312.381.127.22.87.49ג', כ"ב באייר

3.344.324.575.599.1312.381.117.23.57.49ד', כ"ג באייר

3.334.314.565.589.1212.381.117.24.37.50ה', כ"ד באייר

3.314.304.555.579.1212.381.117.25.07.51ו', כ"ה באייר

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
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18:4420:0219:0620:0518:5620:0619:0420:03בהר-בחוקותי



בתאריך ו' תמוז תש"נ ביקש ר' 
יוסף יצחק גוטניק את ברכתו של 
הרבי בדבר עסקיו, וכתב "אין לי 

אל מי לפנות".
הרבי עיגל מילים אלו וכתב:
?! מקרא מלא כו' בכל קראנו אליו

הערה דרך אגב 
גם אני עושה כן.

"גם אני עושה כן"הכתב והמכתב 

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

פרשת אמור |  מהו הטעם ש"בכל מקום שגלו, שכינה עמהן"?
על  גדולים  להזהיר  ואמרת,  ד"אמור  העניין  כללות 
בנוגע  גם  אלא  לישראל...  בנוגע  רק  לא  הוא  הקטנים" 
ומשתדל  כביכול  מתעסק  שהקב"ה  וישראל...  להקב"ה 
בטובתן של ישראל (שביחס אליו נקראים "קטנים", כמו 
להם,  המצטרך  בכל  ואוהבהו")  ישראל  נער  "כי  שכתוב 
זוהר  של  באופן  יהיו  דבני-ישראל  העניינים  שכל  ועד 

ואור, ועל-ידי זה ניתוסף כביכול אצל הקב"ה.
...זאת ועוד, שההתעסקות של הקב"ה עם בני-ישראל 
אינה עניין בפני עצמו, אלא עניין אחד ("אמור ואמרת") 
רשב"י  בדברי  כמודגש  יתברך,  מציאותו  כביכול,  עם, 
"בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום 
שכינה  ליגאל  עתידין  כשהן  ואך  עמהן...  שכינה  שגלו 

עמהן כו'":

מדיוק הלשון "ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן" 
וכיוצא בזה, משמע, שאין (עיקר) כוונתו של רשב"י לומר 
בשביל  הוא  עמהן"  שכינה  שגלו  מקום  ש"בכל  שהטעם 
התועלת שבדבר בנוגע לעניין הגאולה (שעל-ידי ש"בכל 
צרתם לו צר" ימהר ויזדרז יותר לגאול אותם, כדי שאף 
הוא  רשב"י  של  מאמרו  תוכן  אלא  עימהם),  ייגאל  הוא 
העובדה  בעצם  המודגשת  ישראל,  של  לחביבותן  בנוגע 
גאולה)  או  גלות  שיהיה,  ומצב  מעמד  (באיזה  שתמיד 
נמצא הקב"ה עמהם – לא לאיזו מטרה ותכלית, אלא מפני 
שהקב"ה וישראל הם מציאות אחת (ישראל וקוב"ה כולא 
חד), שלכן, כשישראל נמצאים במקום ומצב מסויים, אזי

בדרך ממילא (ללא צורך בפעולה) "שכינה עמהן".

(ש"פ אמור, תורת מנחם חלק ג' עמוד 167-168)

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות מלוה ולוה.. בפרקים אלו. י"ח באיירו'
פרק א-ג.

הל' מאכלות אסורות 
מ"ע קצז. מל"ת רלד.פרק יד.

מ"ע קמב.פרק טו.פרק ד-ו.י"ט באיירש"ק

מל"ת רלט.פרק טז.פרק ז-ט.כ' באיירא'

מ"ע קצט. מל"ת רמ.פרק יז.פרק י-יב.כ"א באיירב'

הל' שחיטה.. פרק יג-טו.כ"ב באיירג'
מל"ת רמא. רמב.בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת רלה.פרק ב.פרק טז-יח.כ"ג באיירד'

מל"ת רלו.פרק ג.פרק יט-כא.כ"ד באיירה'

מל"ת רלז.פרק ד.פרק כב-כד.כ"ה באיירו'
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דברמלכות

4

חינוך, אור ייחודי 
ותשבחות

במשמעות המילים "אמור ואמרת" יש חינוך, אור ותשבחות. עניינים אלה 
קיימים גם ביום ל"ג בעומר • פעולות החינוך של ל"ג בעומר פועלות על 
הילדים שיהיו זוהרים ומאירים באור תורה ויהדות • אף שלא מצינו שר־
בותינו נשיאינו יאמרו פיוטים בשבח רשב"י בל"ג בעומר, הנה, מסתבר 

שעשו כן במחשבה • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
יש לבאר את הקשר והשייכות של פרשת אמור לל"ג 

בעומר.
פרשת אמור:

בפרשת אמור ישנם ריבוי עניינים, עד אין סוף, ולכן, 
הפרשה,  וראש  התחלת  על  לראש  לכל  להתעכב  יש 
ובזה גופא – כפי שנתבארה בפירוש רש"י, אשר, מבין 
פירושים  ריבוא  שישים  שבתורה,  הפירושים  ריבוי  כל 
וסוד1,  דרוש  רמז  דפשט  האופנים  מארבעה  אחד  בכל 
מקרא  של  פשוטו   – הקצוות  שני  רש"י  בפירוש  יש 
ממש, וביחד עם זה, גם "עניינים מופלאים"2, "יינה של 

תורה"3.
"אמור   – היא  רש"י  בפירוש  הפרשה  התחלת  ובכן, 
ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים", כלומר, פעולתם 

של הגדולים בחינוך הקטנים.
ובפנימיות העניינים:

היינו,  ואור4,  זוהר  מלשון  גם   הוא   – "להזהיר" 
ד"להזהיר...  באופן  היא  הקטנים  על  שהפעולה 

הקטנים", שיהיו זוהרים ומאירים ("זיי זָאלן לייכטן").

1. שער הגלגולים הקדמה יז. וכן כתב בשער רוח הקודש בעניין היחודים על 
קברי צדיקים הקדמה שלישית (קח,ב). ליקוטי מהרח"ו שבסוף שער מאמרי 

רז"ל להאריז"ל.
2. של"ה במסכת שבועות שלו (קפא, א).

3. "היום יום" כ"ט שבט.
ואילך.  קנד  עמ'  תרפ"ח  המאמרים  ספר  בתחילתו.  הריב"ש  צוואת  ראה   .4

אגרות-קודש אדמו"ר מוהריי"צ חלק ג עמ' קכט ואילך.

שעל   – הקטנים"  על  גדולים  "להזהיר  ועוד:  זאת 
אצל  גם  ואור  זוהר  ניתוסף  הקטנים  עם  הפעולה  ידי 

הגדולים5.
ד"אמור  הפנימי  לפירוש  בנגע  גם  להוסיף  ויש 

ואמרת":
האמרת...  ה'  "את  מלשון  גם  הוא   – ואמרת"  "אמור 
וה' האמירך"6, "לשון חביבות ושבח"7, היינו, שישראל 
והקדוש-ברוך-הוא  הקדוש-ברוך-הוא  את  משבחים 
משבח את ישראל, "אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, 
כמבואר  בעולם"8,  אחת  חטיבה  אתכם  אעשה  אני  אף 

בארוכה בדרושי חסידות על הפסוק9.
וזהו גם תוכן העניין ד"להזהיר גדולים על הקטנים" 
– שכן, על פי מה שכתוב10 "כי נער ישראל ואוהבהו", 
על  גם  קאי  הקטנים"  על  גדולים  ש"להזהיר  לומר,  יש 
דהקדוש- השבח  היינו,  וישראל,  הקדוש-ברוך-הוא 
ברוך-הוא לישראל ("ה' האמירך", "להזהיר גדולים על 
הקטנים"), והשבח דישראל לקדוש-ברוך-הוא ("את ה' 

האמרת", "להזהיר גדולים על (ידי) הקטנים")11.
חינוך  א)  מודגש:  אמור  שבפרשת   – העניין  ונקודת 

5. ראה ליקוטי שיחות חלק ז עמ' 151 ואילך.
6. תבוא כו, יז-יח.

7. פירוש רש"י ברכות ו, סוף ע"א.
8. ברכות שם.

ספר- ואילך.  תתרפ  ואילך.  תתרסט  ואילך.  תתרנו  עמ'  תבוא  אור-התורה   .9
המאמרים תר"ל עמ' רצ ואילך.

10. הושע יא, א.
11. ראה גם לקמן סעיף מד.
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כפשוטו,  הקטנים"  על  גדולים  "להזהיר   – הקטנים 
ב) "להזהיר" – מלשון זוהר ואור, ג) "אמור ואמרת", 

"האמרת והאמירך", לשון שבח.
וכל הנ"ל מודגש גם בנוגע לל"ג בעומר, כדלקמן.

ב
ל"ג בעומר:

בל"ג בעומר, יום ההילולא דרשב"י – ישנם מנהגים 
בקהילות  שנהגו  כפי  ישראל,  לילדי  בקשר  מיוחדים 
אל  הילדים  עם  יוצאים  היו  בעומר  שבל"ג  ישראל 
השדה, ומספרים לילדים אודות רשב"י, ונותנים להם 

מיני מתיקה וכו', כידוע ומפורסם12.

ונמצא, שבל"ג בעומר ישנה הדגשה מיוחדת בנוגע 
לחינוך הקטנים – "להזהיר גדולים על הקטנים".

 – גדולים  אצל  גם  שייך  זה  שעניין  ולהוסיף, 
בעומר  ל"ג  היה  אדמו"ר-האמצעי  שאצל  כידוע13 
מהימים הטובים המצוינים, שהיו יוצאים לשדה וכו'. 
יוצא  האריז"ל  היה  בעומר  שבל"ג  מצינו14  כן  וכמו 
מודגש  כאן  שגם  רשב"י,  ציון  על  להשתטח  למירון 
המנהג דיציאה לשדה כו' – שהרי כדי לבוא למירון 
תפילה  של  מקום  הקבוע,  ממקומו  לצאת  הוכרח 
ותורה (כלשון חז"ל – "הקובע מקום לתפילתו"15, או 
היציאה  דוגמת  לתורתו"16),  מקום  "הקובע  כהגרסא 

לשדה].

12. ראה ספר "בין פסח שלבועות" פרק יח סעיפים לג-לד. פרק יט סעיפים 
ח-ט. וש"נ.

ואילך.  א  תקיט,  ג  חלק  דיבורים  ליקוטי  וראה  בעומר.  ל"ג  יום"  "היום   .13
תקכג, א. חלק ד תרג, א ואילך. ספר השיחות תד"ש ב.

14. ראה שער הכוונות עניין ספירת העומר דרוש יב. פרי עץ חיים ספירת 
העומר פרק ז.
15. ברכות ו, ב.

16. דקדוקי סופרים שם ז, ב.

ועניין זה הוא באופן ד"להזהיר... הקטנים" – מלשון 
זוהר ואור.

ג
ובהקדמה:

 – בעומר  בל"ג  לשדה  הילדים  את  להוציא  המנהג 
חשיבות  גודל  ידוע  שהרי  לכאורה,  תמיהה,  מעורר 
כדי  עד  רבן,  בית  של  תינוקות  של  התורה  לימוד 
אפילו  רבן  בית  של  תינוקות  מבטלין  ש"אין  כך, 
בעומר  בל"ג  ואף-על-פי-כן,  המקדש"17,  בית  לבניין 
רבן,  בית  של  דתינוקות  הלימוד  סדרי  את  מבטלים 
בשדה  שגם  היות  עם  אשר,  לשדה,  אותם  ומוציאים 

בר- שמעון  רבי  של  שבחו  אודות  להם  מספרים 
יוחאי, ואומרים עמהם ברכות וכו' וכו', אין זה דומה, 
לכאורה, למעלת לימוד התורה בבית רבן. ועל דרך 
לשון חז"ל18 "מבטלין תלמוד תורה למקרא מגילה", 
דאף שגם "מקרא מגילה" הוא עניין של תורה, מכל 
בבחינת  זה  הרי  התורה,  ועיון  ללימוד  בערך  מקום, 

ביטול תורה19.
לשדה  רבן  מבית  שהיציאה   – גדולה  הכי  ותמיהה 
אשר,  בר-יוחאי,  רבי שמעון  של  ביום ההילולא  היא 
"תורתו  התורה,  לימוד  הוא  רשב"י  של  עניינו  כל 
ההילולא  ביום  דווקא  ואף-על-פי-כן,  אומנותו"20, 
בית  של  דתינוקות  הלימוד  סדרי  את  מבטלים  שלו 

רבן ויוצאים עמהם לשדה!

17. שבת קיט, סוף ע"ב. רמב"ם הלכות תלומד תורה פרק ב הלכה ב. הלכות 
בית הבחירה פרק א הלכה יב.

18. מגילה ג, א.
19. ראה התוועדות תשמ"ו חלק ב עמ' 835. וש"נ.

20. שבת יא, א. שולחן-ערוך אדמו"ר-הזקן אורח-חיים הלכות תפילה סימן 
קו סעיף ד.

ועל-דרך-זה מובן בנוגע למנהג ישראל לבטל את סדרי הלימוד 
של תינוקות של בית רבן בל"ג בעומר, ולצאת עמהם לשדה כו' 
– שעניין זה הוא בבחינת "עת לעשות לה' הפרו תורתך", כפי 
שרואים במוחש שעל ידי הפעולות והמנהגים השייכים לל"ג 
בעומר ניתוסף בחינוכם של ילדי ישראל ביתר שאת וביתר עוז
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 – הילדים  אצל  גם  מתעוררת  זו  שתמיהה  ומכיוון 
שכן,  הרגיל,  דרך  על  מההנהגה  השינוי  את  בראותם 
מרה  ד"זרוק  ההנהגה  לסדר  הם  רגילים  כלל  בדרך 
זמני  בשמירת  הדיוק  על  הקפדה  כולל  בתלמידים"21, 
של  ההילולא  יום  בעומר,  בל"ג  ואילו  כו',  הלימוד 
 – לשדה  ויוצאים  הלימוד,  סדרי  את  מבטלים  רשב"י, 

יש לבאר עניין זה באופן ברור ומואר גם לילדים.

ד
לעשות  "עת  שכתוב22  מה  דרך  על   – בזה  והביאור 
לה' הפרו תורתך", כדברי המשנה בסוף מסכת ברכות 
"פעמים23 לה'",  לעשות  עת  משום  תורתך  "הפרו 

שמבטלים דברי תורה כדי לעשות לה'":
מחד גיסא – מדובר אודות מעלת התורה, ובזה גופא 
כמבואר  הקדוש-ברוך-הוא,  של  תורתו  "תורתך",   –
"להשכיחם  דחנוכה  ההודאה  תפילת  נוסח  בדיוק 
תורתך" דייקא24. ולאידך גיסא – מדובר אודות עניין 
ואף-על-פי-כן,  לה'",  "לעשות  בלבד,  עשייה  של 
העניין ד"לעשות לה'" – שם הוי' דייקא (למעלה משם 
אלוקים) – נעלה יותר מ"תורתך", שלכן, כשמגיע זמן 
מיוחד ד"לעשות לה'", "עת לעשות לה'", צריך להיות 
ד"לעשות  העילוי  בשביל  תורתך",  ד"הפרו  העניין 

לה'".
דוגמא לדבר – דברי הירושלמי25 ש"מנהג מבטל את 
ההלכה", דיש לומר, שהמנהג שנהגו ישראל במעשה 
את  "מבטל  ולכן,  לה'",  "לעשות  בבחינת  הוא  בפועל 
לעשות  עת  משום  תורתך  "הפרו  כאמור,  ההלכה", 

לה'".
את  לבטל  ישראל  למנהג  בנוגע  מובן  ועל-דרך-זה 
סדרי הלימוד של תינוקות של בית רבן בל"ג בעומר, 
בבחינת  הוא  זה  שעניין   – כו'  לשדה  עמהם  ולצאת 
במוחש  שרואים  כפי  תורתך",  הפרו  לה'  לעשות  "עת 
בעומר  לל"ג  השייכים  והמנהגים  הפעולות  ידי  שעל 
וביתר  שאת  ביתר  ישראל  ילדי  של  בחינוכם  ניתוסף 
עוז, עד לאופן ד"להזהיר... הקטנים", שנעשים מאירים 

וזוהרים באור של תורה ויהדות.

21. כתובות קג, סוף ע"ב. רמב"ם הלכות תלומד תורה פרק ד הלכה ה. הלכות 
תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן בסופן.

22. תהלים קיט, קכו.
23. פירוש רש"י על המשנה.

24. ראה ד"ה מאי חנוכה תש"א, ועוד. ובארוכה – ליקוטי שיחות חלק ג עמ' 
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25. יבמות פרק יב הלכה א.

ה
על  גדולים  ד"להזהיר  שהעניין  להוסיף,  ויש 
הקטנים" בל"ג בעומר, שפועלים אצלם עניין של זוהר 

ואור – קשור במיוחד עם רשב"י:
העניין ד"להזהיר", מלשון זוהר ואור – מודגש ביותר 
בספרו של רשב"י, "חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר"26, 
שנקרא בשם "זוהר" על שם התחלתו בביאור הכתוב27

"והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע".
ספר  הדפסת  (לפני  הקדמונים  שבספרי  [ולהעיר, 
עניין  שם  על   – אור"28  יהי  "מדרש  בשם  נזכר  הזוהר) 

האור, שזהו גם העניין ד"זוהר", התרגום ד"אור"].
ומכיוון שעניינו של רבי שמעון בר-יוחאי ("חיבורא 
דילך") הוא עניין הזוהר והאור, לכן, הפעולות דחינוך 
הקטנים שעושים לכבודו ביום שמחתו, יש בהן סגולה 
"להזהיר  והאור,  הזוהר  עניין  את  לפעול  מיוחדת 

גדולים על הקטנים".

ו
ועוד עניין בזה – הקשר והשייכות לגאולה האמיתית 

והשלימה על ידי משיח צדקנו:
[שבו  מהימנא"  "רעיא  בשם  הנקרא  הזוהר  בחלק 
(רעיא  רבינו  למשה  המיוחדת  השייכות  מודגשת 
מהימנא), בהוספה לכך שכל התורה כולה ניתנה על 
ידי משה רבינו, כמו שכתוב בריש מסכת אבות "משה 
שרשב"י  מהידוע29  גם  ולהעיר  מסיני".  תורה  קיבל 
ביותר  מודגש  זה  ועניין  אחד,  עניינם  רבינו  ומשה 
בחלק הזוהר הנקרא בשם "רעיא מהימנא"] – נתבאר 

הקשר והשייכות של ספר הזוהר לגאולה העתידה.
בנבואת  שנתבאר  מה  פי  על   – הדברים  ותוכן 
ויצרפו  ויתלבנו  "יתבררו  הימים  שבאחרית  הגאולה 
ברעיא- ומבאר  יבינו"30,  והמשכילים  גו'  רבים 
דאיהו  דבינה  מסטרא  יבינו  "והמשכילים  מהימנא28 
אילנא דחיי, בגינייהו אתמר והמשכילים יזהירו כזוהר 
הרקיע, בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר... בגין 
האי  דאיהו  דחיי  מאילנא  למטעם  ישראל  דעתידין 

26. זוהר חלק ג קכד, ב – ברעיא מהימנא.
27. דניאל יב, ג.

28. ראה שם הגדולים (להחיד"א) חלק ב ערך זוהר בהגה"ה.
ע"ב.  סוף  (דש,  בעומר  הל"ג  שער  סידור  וראה  ד.  סב,  עמק-המלך  ראה   .29
עמ'  עטר"ת  המאמרים  ספר  ב.  קלב,  ג  חלק  זוהר  גם  וראה  ע"ב)  ריש  שז, 

תיט ואילך. ועוד.
30. דניאל יב, י.
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ספר הזוהר... יפקון ביה מן גלותא ברחמים", כמבואר 
פרשת  מהימנא  "ברעיא  ד"ה  הקודש  באגרת  בארוכה 

נשא והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע31".
של  תינוקות  אודות  לעיל  האמור  הקשר  גם  וזהו 
בגמרא32 כדאיתא   – הקטנים"  "להזהיר...  בית-רבן, 
"אל תגעו במשיחי33 אלו תינוקות של בית רבן, היינו, 
שמו  "משיחי",  בשם  נקראים  בית-רבן  של  שתינוקות 

של משיח צדקנו.
(ידי  על  גדולים  ד"להזהיר  לפירוש  גם  באים  ומזה 
הייעוד34 ובדוגמת  דרך  על   – הקטנים"  עם)  הפעולה 

"והשיב לב אבות על בנים", "על ידי בנים"35. 

ז
ואמרת",  ד"אמור  העניין  גם  לזה,  ונוסף   [...]

"האמרת והאמירך" – שייך לל"ג בעומר:
ובמיוחד  בישראל,  קהילות  בכמה  המנהג  ידוע 
אצל אחינו הספרדים, שבל"ג בעומר אומרים פיוטים 
בר- שמעון  רבי  של  שבחו  ע"ד  שתוכנם  מיוחדים 

שירות  אמירת  כלומר,  אשריך",  יוחאי...  יוחאי – "בר 

31. סימן כו.
32. שבת קיט, ב.

33. דברי-הימים-א טז, כב.
34. מלאכי בסופו.

35. פירוש רש"י על הפסוק.

זה  שעניין  חסידות36  בדרושי  ומבואר  כו',  ותשבחות 
ה'  "את  מקום",  של  "שבחו  ובדוגמת  דרך  על  הוא 

האמרת וגו'".
נשיאינו  רבותינו  אצל  ראינו  שלא  שאף  [ולהעיר, 
 – בר-יוחאי  שמעון  רבי  של  בשבחו  פיוטים  שיאמרו 
שהיה  לומר  קרוב  מזה,  ידעו  שבוודאי  מכיוון  הרי, 
אצלם במחשבה, ולא דיברו בפה, מאיזה טעם שיהיה, 

ו"תן לחכם ויחכם עוד"37].
לשדה  הילדים  עם  שיוצאים  למנהג  בנוגע  כן  וכמו 
רבי  של  שבחו  אודות  להם  שמספרים  כאמור,   – כו' 
שירות  אמירת  עם  זאת  ומקשרים  בר-יוחאי,  שמעון 
וכיוצא  הנהנין  ברכות  לקדוש-ברוך-הוא,  ותשבחות 

בזה.
וה'  האמרת...  ה'  ד"את  השלימות  לתכלית  ועד 
ד"אתם  העניין  יהיה  שאז  לבוא,  לעתיד   – האמירך" 
אתכם  אעשה  אני  אף  בעולם  אחת  חטיבה  עשיתוני 
ההכנה  אשר,  כל,  לעין  בגלוי  בעולם"9  אחת  חטיבה 
התורה,  פנימיות  והפצת  גילוי  ידי  על  היא  לזה 
מן  ביה  ש"יפקון  הזוהר",  ספר  דאיהו  דילך  "חיבורא 

גלותא ברחמים".

(משיחת שבת פרשת אמור, ערב ל"ג בעומר, ה'תשמ"ז. תורת-
מנחם התוועדויות חלק ג עמ' 267 ואילך. הנחת השומעים, בלתי 
מוגה)

36. המשך והחרים תרל"א סוף עמ' מט ואילך.
37. משלי ט, ט.

סיכום
אהרון"  בני  הכוהנים  אל  ואמרת  "אמור  בפסוק 

יש כמה עניינים:
 – ואמרת  "אמור  רש"י:  שמפרש  כפי  חינוך,  א) 

להזהיר גדולים על הקטנים".
היא  "להזהיר"  המילה  משמעות  ואור.  זוהר  ב) 
גם "להאיר". על ידי החינוך מביאים את הילדים 

למצב של זוהר ואור.
ג) תשבחות. לפי הפנימיות, פירוש המילים "אמור 
כמשמעות  וחביבות,  שבח  הבעת  היא  ואמרת" 

המילים "את ה' האמרת... וה' האמירך".
עניינים אלה קיימים גם ביום ל"ג בעומר:

א) חינוך – מנהג ישראל לעסוק ביום ל"ג בעומר 
בחינוך הילדים באופן מיוחד: יוצאים עם הילדים 

שמעון  רבי  אודות  עמהם  מדברים  השדה,  אל 
בר-יוחאי, יראת שמיים וכיוצא בזה.

ב) זוהר ואור – רואים במוחש שפעולות החינוך 
הילדים  על  פועלות  בעומר  ל"ג  ביום  הנעשות 
באופן מיוחד, הן גורמות לילדים להיות מאירים 

וזוהרים באור תורה ויהדות. 
עניין "זוהר ואור" שייך במיוחד ליום זה, שכן, זהו 
שכתב  בר-יוחאי  שמעון  רבי  של  ההילולא  יום 
את ספר הזוהר. לפיכך פעולות החינוך שביום זה 

פועלות אור וזוהר מיוחד. 
ג) תשבחות – מנהג קהילות ישראל לשורר ביום 
בשבחו  המדברים  ופיוטים  שירים  בעומר  ל"ג 

וגדולתו של רבי שמעון בר-יוחאי.  
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משיחוגאולה

עבודה באופן של 
בלי-גבול ומסירות נפש

כ"ק מו"ח אדמו"ר אמר : כשיבוא משיח, "וועט מען זיך כַאּפן פַארן קָאּפ און שרייען געווַאלד" [=יתפסו בראש 
ויצעקו 'אבוי'] – זה עתה היה זמן שיכלו לפעול בו הרבה כל כך, ולא עשו זאת!

בהם  שיש  העבודה ("ימים  זמן  ואילו  חפץ",   בהם  גו'  אין  גו'  אשר  יהיו "שנים  המשיח  ביאת  שלאחרי  והיינו, 
כשתתגלה  המשיח,  ביאת  לאחרי  ולכן  העבודה,  מעלת  את  מרגישים  אין  שעתה  אלא  הוא עתה דווקא.  חפץ") 

מעלת עניין העבודה – אזי יצטערו ("עס וועט פַארדריסן") על כך שלא פעלו קודם לכן.
ועל-פי זה, הרי אף שעתה הוא העלם ואין מרגישים עניין זה, מכל מקום, זה גופא שיודעים שבקרוב יבוא הזמן 
שבו יצטערו על העדר העבודה – הרי ידיעה זו גופא צריכה להוסיף נתינת כוח בעבודה, שלא להסתפק בהנהגה 
אלא  בהגבלה;  הכול  יהיה   – בעבודתו  שיוסיף  ככל  ש הרי  וכהנה",  זה "כהנה  על  בהוספה  לא  וגם  עכשיו,  שעד 
העבודה צריכה להיות באופן של בלי גבול, מצד יחידה שבנפש, דהיינו עבודה במסי רות-נפש. והיינו, שכל עניין 

שעושה, הן בלימוד התורה והן בקיום המצוות, יהיה מתוך מסירות נפש.
וכמאמר כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, שמ סירות נפש אין פירושה לטפס על הגג ולהפיל עצמו ממנו... אלא 

מסירות נפש פירושה, שכל פעולה קלה שעושה תהיה מתוך מסירת נפש.
והיינו, שאף שנדמה לו שאין זו אלא פעולה קלה ("ַא קלייניקייט"), מכל מקום, כשיתבונן בכך שהעולם כולו 
ובמילא  קטן,  דבר  זה  שאין  יראה  א זי  זכות –  לכף  כולו  העולם  את  להפוך  בכוחו  שעושה  פעולה  ובכל  שקול, 
יהיה זה נוגע לו בכל כוחותיו ועד לעצם הנפש. ואז תהיה עבודתו במסירת נפש, כך, שאפילו פעולה קלה יעשה 

במסירת נפש.

חסיד הוא "רבי" בזעיר אנפין
[. .] וכאשר כל אחד יעשה את עבודתו במסירת נפש – הרי הוא מקרב בכך את הגאולה, ונמצא, שפעולתו היא 

באמת לא פעולה קלה, כיון שעל-ידה הוא מקרב את הגאולה!
פתגם  דרך  ועל   הפרטי –  המשיח  ביאת  עניין  שהוא  נפש,  המסירות  כוח  גילוי  שעל-ידי  בזה,  והעניין 
חסידים שחסיד  הוא "רבי" בזעיר אנפין, ועל דרך זה ישנו בכל יהודי המשיח הפרטי, שהוא יחידה שבנפש – על-

ידי זה הרי הוא מקרב גם את הגאולה הכללית.
והיינו, שעל-ידי זה שמוסיף בעבודתו, וההוספה אינה "כהנה וכהנה" בלבד, אלא (כנ"ל) בלי הגבלות כלל, מצד 

יחידה שבנפש, וכל זה בכל ענייניו, אפילו בפעולות קלות –
אזי פועל הוא את עניין "שפוך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך", דהיינו  שתמורת עניין "כל גוים סבבוני גו' 
סבוני גם סבבוני", כמדובר  לעיל שהכוונה  בזה היא לעניינים הלא טובים שישנם בד' אמות של אדם מישראל 

– מתבטלים עניינים אלו, ובמילא פועל הדבר שגם הגוים כפשוטו מתבטלים,
ה וי'  בשם  ולא  הטבע,  בגימטריא  אלקים,  בשם  רק  היא  שידיעתם  דהיינו  ידעוך",  ש"לא  כיון   – לזה  והטעם 

שלמעלה מהטבע, ולכן "תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי הוי'".
והתחלת כל  עניין זה – היא העבודה במסירות נפש, קירוב ביאת משיח הפרטי, ועל-ידי זה – משיח הכללי.

(מהתוועדות ש"פ קדושים, מבה"ח אייר, ה'תשי"ז. תורת-מנחם כרך יט עמ' 356-363 – בלתי מוגה)
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

 ה'קול קורא' האנונימי 
של הרבי

כשהרבי התייחס לכרוז האדמו"רים והרבנים תומכי "מבצע תפילין" •
מנשר מיוחד שהרבי ניסח באנונימיות בענייני חג הפסח שמגלה עוצמת 
אהבת ישראל של הרבי לכל יהודי באשר הוא • הרבי נמנע מלחתום על 
קריאות בנוגע לאתרוגי ארץ ישראל והתיישבות ב'שטחים המשוחררים' 

מנימוקי אהבת ה', אהבת התורה ואהבת ישראל • מה אפשר ללמוד 
מהקול-קורא שנכתבו בדורות שעברו? • רשימה שניה

"קול קורא" בנוגע ל'מבצע תפילין'
התייחס   (290 עמ'  נא  כרך  מנחם'  ('תורת  תשכ"ח  בשנת 

הרבי לחשיבות הרבה של הנחת 
תפילין עם יהודים ואמר:

שרק  שטוענים  ומה 
שצריך  סבורה  ליובאוויטש 
יהודים  עם  תפילין  להניח 
אודות  המודעה  את  יראו   –
להנחת  בנוגע  ההתעוררות 
שעליה  יהודים,  עם  תפילין 
חתומים ראשי הרבנים וראשי-
וכן  המוסר,  תנועת  של  ישיבות 

מועצת גדולי התורה וכו'.
בשני  התפרסמו  אלו  כרוזים   
בדבריו,  הרבי  ציין   – עיתונים 

ואפשר לעיין בהם.
שנה  שלוש-עשרה  לימים, 
"מבצע  על  שהוכרז  אחרי 
תפילין" – בשנת תשמ"א, הודפס 
ובאותו  'המודיע'  בעיתון  הכרוז 
מתיבות- ונלקחו  הוצאו  יום 

במספר  המנויים  של  הדואר 
בארצנו-הקדושה  מקומות 
הייתה  הסיבה  רבים.  עיתונים 

תפילין'.  ל'מבצע  בנוגע  קורא"  ה"קול  פרסום  בשל 
תשמ"א  קדושים  פרשת  שבת-קודש  בהתוועדות 
עמ'  ג  כרך  תשמ"א  ('שיחות-קודש' 

369) התייחס הרבי בכאב-לב 

הדבר  כי  וציין  זה  לאירוע 
הוא בגדר של 'גניבה':

 – ישראל  בארץ  עיתון 
משוה-פרוטה!  יותר  שוויו 
הוחזרו  לא  היום  עד 
ואף  לבעליהם,  העיתונים 

אחד לא מחה על כך!...

הצנע לכת
הרבי  שניסח  כרוז  להלן 
וביקש  בכתב-יד-קדשו 
רבנים  לאישים  שישוגר 
נחום  ב'תשורה'  (פורסם  וכולי 
הלוי לוין עמ' 9 ומובא כאן בתרגום-

חופשי מיידיש):

"ב"ה
דחופה  ובקשה  "פניה 
רבנים  ארגוני  הרבנים,  לכל 
 – בכלל  ישראל  ומנהיגי 

שליט"א
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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 אמור
י"ט באייר

הפטרה: "והכהנים הלוים – לא יאכלו הכהנים" 
(יחזקאל מד)

פרקי אבות - פרק ד.

ספר  במלואם —  ובהרחבות  המקומות  במראי  לעיון 
מאת  השנה'  ולמעגל  יום  ליום  חב"ד  ומנהגי  'הלכות 

הרב יוסף־שמחה גינזבורג

מה׳פאראד׳, הרבי השיב: זייער! [= מאוד]
יפסק  שהגשם  ברכה  ביקש  בוימגרטן  ש"ב  הרב 
(כדי שיוכלו הילדים לשחק ב׳אמפייר׳) והרבי השיב 

"בשורות טובות", ונכנס לחדרו.
הרב   - שליט״א  משאש  הרב  עמד  התחתון  בג״ע 
עוזריו)  שני  (עם  מירושלים  הספרדי  הראשי 

שהשתתף בתהלוכה.
הקודש.  בעיר  יחד  להפגש  "שנזכה  ברכו:  הרבי 
והצלחה  טובות  בשורות  ממלכתו  על  ימים  יאריך 
לשדרה,  שפונה  הצדדית  מהדלת  יצא  הנ״ל  רבה". 
למטה  הדלת  בפתח  עמד  הרבי  ללוותו.  יצא  והרבי 
לנגן  החל  מסביב  שעמד  הקהל  אחריו.  והביט 
החל  מכן  לאחר  מיד  אבל  ירושלים"  תשב  "פרזות 
ידו  שמניף  כדי  תוך  תצאו"  בשמחה  "כי  לנגן  הרבי 
מספר פעמים וליווה במבטו את הרב משאש שהלך 
- ופניו לכיוון הרבי - עד שנבלע בין הקהל הגדול. 
הניף  הסתובב,  ושוב  במזוזה,  נגע  הסתובב  הרבי 

בידו לקהל ונכנס לחדרו.
שנכנס  ולפני  למקווה  יצא  שעה  כרבע  אחר 
מטבע  לה  נתן  שם,  שעמדה  אישה  ברך  למכונית 

לצדקה וכן לעומדים שם.
הרבי נסע לאוהל בשעה 15:40, כאשר הפעם נסע 
דרך הפארק שב׳אמפייר׳ (שם שיחקו הילדים) ונפנף 
בשתי ידיו לילדים. יצוין שמיד כשהרבי עבר, פסק 
הגשם ומאז מלבד טפטוף קל לא ירד עוד גשם כך 

שהילדים יכלו לשחק באין מפריע.
כשיצא   .22:10 בשעה  מהאהל  חזר  הרבי 
בקרבת  שעמד  לילד  לשלום  בידו  נפנף  מהמכונית 
מקום ואחר כמה דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב 
כשכל הקהל ובפרט הקבוצה מצפת שרו בר-יוחאי 
בשמחה רבה ובריקודים כשהרבי מעודד חזק בידו.

אחר תפילת מעריב החל הרבי בחלוקת "דולרים" 
לצדקה שטר אחד לכל אחד לאנשים נשים וטף.

הניף  הקטנה  בתו  עם  ביחד  צייטלין  הר׳  כשעבר 
הרבי את ידו הק׳ לעברה.

הבר-מצוה,  בנו  עם  הלברשטם  חס״ד  כשעבר 
התעניין הרבי מתי הבר-מצוה ונתן דולר נוסף עבור 

אשתו.
לרב יעקב יהודה הכט חייך הרבי חיוך רחב מאד.

החלוקה נמשכה כשלושים וחמש דקות ובסיומה 
יצא הרבי כשהוא מעודד חזק בידו את השירה.
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"על יסוד מאמרי חז"ל:
ואין  לקטנים,  נשמעים  שהגדולים  הדור  "אשרי 

מזרזין אלא למזורז
מנהג  אודות  בזה  להעתיק  לעצמנו  אנו  "מרשים 
רבנים תורה היא ולעורר על נחיצות הכי גדולה לחזק 

ולהרחיב מנהג שהזמן גרמא ודבר בעתו מה טוב:
"וזה לשונו בספר בית הבחירה, מועתק בספר דבר 

יום ביומו – יד ניסן:
העיר  ראשי  שילכו  מקום  כל  על  חיוב  פסח  "בערב 
ומנהיגיו לבית הסוהר לראות שמא חס ושלום המצא 
משם,  להוציאו  להשתדל  חבוש  יהודי  איש  שם  ימצא 
הוציא  הקב"ה  כי  עבירות  ובעל  רשע  יהיה  ואפילו 
לא  ח"ו  ואם  כדאים  היינו  שלא  הגם  ממצרים  אותנו 
יוכלו להוציאו ישגיחו על כל פנים לתת [=לספק] לו 
דבריו  כאן  עד  חמץ  באיסור  יכשל  ולא  פסח  מאכלי 
לראות  שהחיוב  שכן  ומכל  הבחירה]  בית  בספר   =]
תלמידי  שבהם  בצבא  שהם  ישראל  שבני  ולהשתדל 
וכן  ושלום  חס  יכשלו  שלא  ושלימים  יראים  חכמים 

המנהג במדינתינו להשתדל בזה ככל היכולת
רפואה  בתי  כלפי  גם  אמור  שהדבר  מאליו  "מובן 
את  להתחיל  יש  זה  כל  לבצע  ובכדי  וכיוצא-בזה. 
זה  דבר  על  לדבר  פסח,  ערב  לפני  לכך  ההכנות 

בדרשות שבת הגדול וכן הלאה.
"בכבוד ובברכת חג הפסח כשר ושמח

"ועד להפצת היהדות".

סיוע – כן; חתימה – לא!
בט'  זצ"ל  שטנצל  יונה  ר'  להרה"ג  הרבי  כתב  וכך 

מר-חשון תשי"ט ('אגרות-קודש' כרך ח"י עמ' מה):
יומית  המשנה  בענין  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 
באופן  לברר  השתדלו  אשר  ומובן  יומית...  והלכה 

המתאים באותן המקומות שמזכיר בסיום מכתבו.
וכיוצא-בזה  מכתב  או  לקול-קורא  בהנוגע  כי  אף 
בעת  זה  בשלילת  ונמוקי  טעמי  בארתי  כבר  בשמי, 

ביקורו של כת"ר בנויארק.
לא נומק כאן הטעם לשלילת הקול-קורא ואולי זהו 
הנימוק שאדמו"רי חב"ד נמנעו בדרך-כלל לחתום על 

קול-קורא (דבר שנזכר במרומז בהזדמנויות שונות).
וכיוצא בו כתב לרבי זוין בשנים תשט"ו-ז.

אתרוגי ארץ ישראל
בג' אלול תשט"ו פנה הגאון החסיד רבי שלמה יוסף 
לאתרוגי  בהנוגע  קול-קורא  "מכתב  בענין  לרבי  זוין 

ארץ ישראל", והרבי השיב לו על-כך בי' אלול ('אגרות-
קודש' כרך יב עמ' לא ואילך):

כבוד-תורתו]...   =] כת"ר  של  כבודו  מפני  הנה... 
הנני עונה גם על זה, והוא, אשר איך אפשר באתרא 
דרב, היינו כ"ק אדמו"ר הצ"צ, ובפרט מבני בניו – הנה 
יעשה בהיפך ממה שפסק בשו"ת שלו או"ח סי' ס"ד, 
ובפרט שמעשה רב, וכידוע עד כמה מופרך הי' בבית 
 – דרובא  רובא  והרי  המורכבים,  אתרוגים  ענין  הרב 
ויש לומר (אף שאולי אין כדאי לפרסם) שהשאר הוא 
המובאים  אתרוגים   – מיעוט  ולא  דמיעוטא  מיעוטא 

מארץ ישראל הם מורכבים.
די  עצמו  לקבל  יכול  שהוא  מי  אם  ותמיהני 
ברייטקייט ולצאת בקו"ק [=את האומץ ולצאת בקול-
קורא] לעשיריות אלפים מישראל לברך על אתרוגים 
מארץ פלונית מבלי להכריז מקודם שצריך לברר אם 
אינו מורכב. ואפילו אלו המתירים אתרוגים מורכבים, 
הרי בטח בדורנו זה לאחרי שנתבררו דיעות החולקים 
עליהם, לא יתירו אלא כשאין אחרים, ואפילו בשנה 
שגם  נוסף  ואילך,  השני  מיום  רק  ניטל  שאתרוג  זו 
בשנה זו ישנו הענין דספק ברכה, אשר לכמה דיעות 
יש בזה גם ענין דלא תשא. ועוד, דאי אפשר להכריז 
מה-שאין-כן  דרבנן  שהוא  מפני  רק  שזהו  זו  בשנה 

בשנה הבאה.
והנה לא די הי' בשבילנו כל הנ"ל – נוסף עוד ענין, 
אשר מפני הפרסום שבדבר – הוא עוד חמור מהנ"ל, 
והוא אשר רובא דרובא מהאתרוגים, ובכלל תשמישי 
מובלים  הם  לכאן,  המובאים  ישראל  מארץ  קדושה 
ישראל  בארץ  השונים  למשרדים  השייכים  בספינות 
שנסעו  מאלו  ידיעות  וכפי  השבת,  ביום  גם  ונוסעים 
בהם, וגם המלחים – הנה מתנהגים הם ביום השבת 
בעניני הנהגת הספינה כמו בימות החול, שבזה הוא 
בפרהסיא  ונעשה  וכו',  כו'  כתיבה  דהבערה,  הענין 
גדולה ביותר, כמובן, ועוד ביותר – באניות משא שאין 
נמצאים שם אנשים מבחוץ לבד המלחים, ומוכרחני 
הראשית  הרבנות  משתיקת  אנכי  שנבהל  לאמר 
בדבר מבהיל זה, ועוד יותר, אשר מה שבאופן רשמי 
אם  ברור  יודע  שאיני  אף  רבנית,  השגחה  שם  ישנה 
זהו מרב פרטי או מרבנות הראשית, אבל בכל אופן 
כהשגחה  זה  מקבל  בארצות-הברית  הצבור  קהל 
במילא  בא-ּכָֹחם,  הוא  שהמשגיח  הראשית,  מרבנות 
הרי אין זה שתיקה בלבד אלא גם נתינת הכשר, ואין 
העולם מבחין אם זהו נתינת הכשר על המטבח או על 
הספינה כולה, וראי' מוכחת מזה אשר אנשים יראים 

וחרדים נוסעים בספינות אלו על יסוד הנ"ל..
לכאן  שנתקבלו  לכת"ר  גם  ידוע  בטח  דרך-אגב – 
אלפים ואולי עוד יותר מזה מזוזות וכנראה גם תפילין, 
כו'  נייר  על  [=צילום],  פאטאגראפיע  מעשה  שהם 
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וכו'. וכל זה הולך בחדא מחתא, ותחת הסיסמא של 
נזכר  הנני  אלו  כמו  ובענינים  וכו',  כו'  הארץ  ישוב 
בפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שאמרו לו – כנראה בפ"ב 
כמו  לענינים  בהנוגע   – תרפ"ז  בשנת  [=בפטרבורג] 
אין  שריפה  בכיבוי  שהרי  שיטתו,  על  והקשו  אלו 
או  הם  וצלולים  לשתי'  ראוים  המים  אם  מבחינים 
אבל  הוא,  כן  שאמת  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  וענה  לאו, 
השריפה  לכבות  שלא  וביותר  וביותר  להזהר  צריך 

בקעראסיה [=בנפט] וד"ל.
או  שנה  כששים  שלפני  ידוע  בודאי  דרך-אגב, 
לאתרוגי  בהנוגע  קול-קורא  נפוץ  גם-כן  הי'  יותר 
היתה  לא  ואז  חתומים,  בכמה  ברוסיא,  ישראל  ארץ 
שמיטות  שבת...  של  כל-כך...  מורכבים  של  שאלה 
תחת  הקול-קורא  שאין  אף   – ובכל-זאת  ומעשרות, 
ידי – לא באו על-החתום מליובאוויטש. ועוד להעיר 
אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר וכפי ששמעתי גם כ"ק אביו 
(מהורש"ב) נ"ע, מעולם לא יצאו באיזה מכתב וקול-
קדושה  עניני  על  הכשר  נתינת  מעין  בו  שהי'  קורא 

וכיו"ב.
כתבתי כל הנ"ל, אף, שלכאורה, מספיקות היו ג' ד' 
שורות, מרוב שיחי וצערי על המצב המבהיל, ורואים 
על  מרובה  כו'  שאין  יום  לך  אין  מרז"ל  קיום  במוחש 

חבירו – במצב האיום באה"ק ת"ו...
אחרי שהרבי מזכיר את בעיות החינוך הלא-דתי של 
ילדי טהרן, ילדי מרוקו, גיוס נשים מכירת בשר חזיר 

וגו' הוא מסיים את מכתבו:
ובימי הרחמים האלו, אשר כלשון הלקו"ת (ראה לג, 
ב) המלך נמצא בשדה (לא מקום מושב אדם, אדמה 
לעליון) ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת לקבל פניו 
והוא מקבל את כולם בסבר-פנים-יפות ומראה פנים 
שוחקות לכולם, הנה יהי רצון שבאתערותא-דלעילא 
לראות  טהרה  רוח  מאתנו  כל-אחד-ואחד  על  יערה 
את הטוב בזולתו וכו', עד שיעשו כולם אגודה אחת 

לעשות רצונך בלבב שלם.

אין בזה תועלת
ושוב הוסיף הרבי לכתוב לו ביום י"ט תשרי תשט"ז 

('אגרות-קודש' כרך יב עמודים כט-ל):

דיעות  שנתבררו  שבדורנו  שהזכרתי  מה  א) 
על-זה  ומעיר  וכו',  מורכבים  אתרוגים  האוסרים 

שדעת האוסרים ידועה מכבר.
המתירים האחרונים  לראשוני  היתה  כוונתי  הנה 
אתרוגים מורכבים, שעליהם סומכים חשובי המקילים 
זה),  בדורנו  המחברים  של  ההיתר  מפני  (ולא  בזה 
שאם בשעתם היו רואים נמוקי וטעמי האוסרים וכו' 
צריך-עיון אם הי' ההיתר שלהם באופן כמו שנמצא 

בספריהם, ועל-כל-פנים מידי ספק לא יצא, והנקודה 
העיקרית היא, שכל ההיתר הוא במקום שאין להשיג 
ומה  זה.  בזמננו  מה-שאין-כן  מורכב,  בלתי  אתרוג 
שכותב העצה להוסיף [=בקול-קורא על דבר קניית 
אם  שבמה-דברים-אמורים  ישראל]   ארץ  אתרוגי 
נערך  גם-כן  הי'  כזה  ובנוסח  הם,  כשרים  האתרוגים 

הקול-קורא של אגודת הרבנים דכאן.
הוא על-דרך מה שכתבתי בהנוגע להספר שביתת 
בלב  אני'  והנהגת  הפלגת  בדיני  [=מחקרים  הים 
ספר  כי  יותר,  ועוד  תש"י)],  (ירושלים  בשבת  ים 
קורא',  'קול  מה-שאין-כן  ומבינה,  תורה  לבן  נועד 
יפרשוהו  איך  להתחשב  צריכים  שמפרסמים  וקודם 
ובטח  החותמים.  כוונת  כל-כך  נוגע  ואין  הקוראים, 
הקול-קורא  שבקריאת  א)  ידוע  לכבוד-תורתו  גם 
הסיכום – עניניו אצל הקורא היא – הנקודה התיכונה, 
הקול- נכתב  אודותו  האתרוג  שיקח   – דידן  ובנדון 
קורא, והתנאים שבזה, הנה לכל היותר כתובים בלשון 
סתום ועד כדי-כך (וכמו שכתבו כאן... שהאתרוגים 
יהיו כשרים) שאין בזה כלל תועלת ממשית בהנוגע 
אני  מעלה  של  בבית-דין  לטעון  שיוכלו  ורק  לפועל, 

את נפשי הצלתי.
כאלו  אנשים  לידי  רק  הקול-קורא  בא  הי'  ואם 
שילמדו הקול-קורא ולא רק שיקראו אותו, ויתבוננו 
שהם  דהיינו  כשרים"  "אתרוגים  הסתום  בסנגון  גם 
רק  אשר  בחשבון  ובהביא  מורכבים,  בלתי  בחזקת 
(כפי  בזה  מוחזקים  ת"ו  באה"ק  מספר  מתי  פרדסים 
שאמרו גם הפרדסנים מאה"ק ת"ו שהם כאן, וכנראה 
ימעט  עוד  על-ידי-זה  הנה  בזה),  אנ"ש  ממכתבי  גם 
כוונת  (היפך  וביותר.  אלו,  אתרוגים  קוני  מספר 
מסיפורי  כנראה  כי  קול-קורא)  לפרסם  המבקשים 
הנ"ל האתרוגים שיש להם הכשר הם בגדר מיעוטא 

דמיעוטא.
היה  לא  מאוד,  וחיבבו  העריכו  שהרבי  זוין,  הרב 
לבקשתו  נעתר  לא  שהרבי  האחרון  לא  וגם  הראשון 

בנושא 'קול קורא'. הנה דוגמא נוספת:
בשנת תשכ"ח פנה מר אריאל שרון ("מר אריאל שי' 
בקריאה  יפנה  שהרבי  בבקשה  הרבי  אל  שרון")  אלוף 
לחסידים וכו' לבוא ולהתיישב בעיר האבות חברון ת"ו.
מצב  את  ניתח  ובה  ארוכה,  באיגרת  לו  השיב  הרבי 
('אגרות  הימים  ששת  במלחמת  המשוחררים  השטחים 
קודש' כרך כח עמ' רכו-רכט) וקבע כי הגורמים המוסמכים 

היהודי  השלטון  עם  שלמים  אינם   – השלטון  ראשי   –
במקומות הללו. הרבי מציין אירועים ומביא דוגמאות 

שהתרחשו ותגובת השלטונות וכו'.
לאור זאת מסכם הרבי וכותב (שם עמ' רכח):

משינוי  חס-ושלום  מתיאש  שאינני  גם-כן  מובן 
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י״ב  לאמירת  הילדים  נציגי  את  הזמין  הכט  הרב 
ילד  כל  על  הרבי  הביט  אמירתם  בשעת  הפסוקים. 
שאמר את הפסוק. האחרון אמר: "יחי אדונינו מורינו 
והילד  "יחי",  בקריאת  הצטרף  הקהל  וכל  ורבינו" 
החל בשירת "ווי וונט משיח נאו" בליווי התזמורת. 

רבה  בשמחה  ידו  את  הרבי  הניף  אלה  ברגעים 
לעבר הקהל ואחר-כך החל באמירת השיחה (בשעה 
11:15). השיחה נאמרה בטון מיוחד ונמשכה כחצי 
בשעת  לאנגלית.  הכט  הרב  תרגם  ולאחריה  שעה 
עיין  אף  ובאמצע  הקהל  על  הרבי  הביט  התרגום 
על  מונחים  שהיו  ה׳פאראד׳  של  התוכנית  בדפי 
הסטענדר. כשסיים הנ״ל לתרגם החל הרבי בשיחה 

נוספת שבסיומה תורגמה שוב.
אחר-כך החלה התהלוכה. התזמורת פצחה בניגון 
של  פרשים  חמישה  היו  הראשונים  החלה,  והצעדה 
מעט  כפים  מחה  הרבי  סוסים.  גבי  על  המשטרה 

לעברם, וכן עברו נציגי המשטרה.
"אהלי- מילדי  מתופפים  קבוצת  צערו  אחריהם 
הרבי  לכיוונו.  והצדיעו  לרבי  'יחי'  שאמרו  תורה" 

השיב להם בהצדעה בשתי ידיו הק׳ ובחיוך.
אחר-כך החלה לעבור קבוצת ילדים נוספת והרבי 

הביט על כל אחד מהם ונפנף להם בידו לשלום.
לזכרה  שהוקדש  צא״ח  של  המצוות  ׳טנק׳  עבר 
של הרבנית הצדקנית ע״ה, ואחר-כך עברה קבוצת 
ענק,  משאיות  גבי  על  מוצגים  עברו  נוספת.  ילדים 
יום  ואת  המעשה  ימי  ששת  את  המחיש  מהם  אחד 
השבת. באחר ישב ילד וכתב תפילין. באחר קבע ילד 
מזוזה גדולה על פתח חדר צבאות ה׳ שלו והרבי חייך 
והדליקה  שבת  שולחן  ליד  שעמדה  ילדה  ואל  אליו 
נש״ק. אחר-כך עבר מוצג של שנת ניסים שהמחיש 
מה קרה בכל חודש בשנה זו, ולדוגמה, הוצגה חומת 

ברלין שנפלה והמהפך ברוסיה, ברומניה ועוד.
ילדים  מאות  של  כיתות  עברו  למוצג  מוצג  בין 
ולאחת  אחד,  לכל  לשלום  בידו  מנפנף  כשהרבי 
גדולות  קבוצות  הגיעו  בידו.  הניף  אף  הקבוצות 
קליפורניה,  כגון  לניו-יורק  שמחוץ  ממדינות  גם 

פלורידה ועוד ממקומות קרובים יותר.
ילדות  מאות   - מושקא  חיה  קבוצת  כשעברה 
הרבנית  שם  על  ששמם  אימותיהם  בידי  קטנות 
הצדקנית ע״ה - הייתה נכרת קורת רוח מיוחדת על 
פני הרבי שהביט על כל אחת מהן (המנחה הכריז על 

כל קבוצה שעברה מה היא, ומהיכן).
אחר-כך עברה משאית ענק ועליה עשרות ילדים 

'אפשערעניש'  להם  עושים  שהיום  שלוש  גיל  בני 
[תספורת] בליווי אבותיהם שהחזיקו בידם מספרים. 
כשעברו עשה הרבי תנועות גזיזה בידיו הק׳ ובחיוך, 
אחד  עבר  באמצע  ב'תספורת'.  החלו  וההורים 
קופת  ובידו  מקלות  על  ההולך  לענק  שהתחפש 
צדקה ענקית. הרבי חייך, ואף הניף בידו הק׳ לעברו.
הרבי  לנשיאות  שנה  לארבעים  בקשר  מוצג  עבר 
שהדגים "לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע". 
המצטרף  החדש  המבצעים  ׳טנק׳  עבר  אחר-כך 
את  הק׳  בעיניו  בחן  הרבי  באה״ק,  חב״ד  לניידות 
ה׳טנק׳ והכתוב עליו. בין מוצג למוצג צועדים מאות 

ילדים יחד עם מוריהם בשמחה רבה לפני הרבי.
עיה״ק,  מצפת  האורחים  קבוצת  עברה  אחר-כך 
וברגעים אלה אחרי שהמנחה הכריז שהקהל ימחא 
ובמשך  סוערות  כפיים  במחיאות  הרבי  החל  כפיים 
שזכו  היחידים  היו  (הם  הקבוצה  לעבר  רב  זמן 

למחיאות כפיים מהרבי).
אחר-כך עבר מוצג של גלגל השנה עם כל מועדי 
השנה ואחריו שלושה מוצגי ענק של חומש, סידור 
הרבי.  מול  ועמדו  ענקית,  צדקה  וקופת  ה׳  תהילת 
גבי  על  שהונח  מיוחד  סולם  על  טיפס  שארף  הילד 

הקופה ושלשל מטבע ענקית לתוך הקופה.
׳אמפייר׳  שברחוב  לפארק  המשיכו  הצועדים  כל 
היו  התהלוכה  כל  במשך  ׳קינגסטון׳.  רחוב  דרך 
התקשורת  שבכלי  אף  ועל  בעבים,  מכוסים  השמים 
עד  נעצרו  כמו  השמים  כבד,  גשם  שצפוי  הודיעו 

קרוב לסיום התהלוכה. 
בשעה 14:00 לערך החל לטפטף גשם קל ואחר-

בידו  לנפנף  כרגיל  המשיך  הרבי  יותר.  התגבר  כך 
המנחה  הזמין  אחר-כך  שעברו.  לילדים  לשלום 
המטבעות  את  לקבל  והמדריכות  המדריכים  את 
המיוחדות עבור החלוקה. המטבעות עשויות מ׳כסף׳ 
"הנה  ונכתב   770 בניין  אחד  מצד  מצויר  ועליהם 
הארבעים,  ושנת  ניסים  שנת  נעים..."  ומה  טוב  מה 
ומצד שני ל״ג בעומר, יום הילולא דרשב״י וציור של 

מדורת ל״ג בעומר. 
למדריכים  ונתן  החלוקה  לכיוון  פנה  הרבי 
חבילות של מטבעות ואחר-כך הורה לקרוא למפקד 
המשטרה (כנראה לתת לו מטבע). לבסוף פנה הרבי 
שמניף  כדי  תוך  ובשמחה  בעוז  לנגן  והחל  לקהל 
ידו הק׳ את הניגון "הנה מה טוב..." והקהל הצטרף 

בשמחה רבה.
מרוצה  הוא  האם  הרבי  את  שאל  הכט  הרב 
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בני-ישראל  של  שבחים  על  הרבי  דיבר  בהמשך 
כפי שרואים מדברי רשב״י במסכת מגילה, (כ״ט, א) 
ובמיוחד כפי שעניין זה מופיע ב״עין יעקב" שמביא 

גרסה שונה מהגרסה הנפוצה.
לאחר מכן דיבר בנוגע לחינוך נשי ובנות ישראל, 
יותר  לומדות  שהנשים  האחרונים  בדורות  שמצאנו 
שראינו  וכפי  הקודמים,  בדורות  נהוג  שהיה  ממה 
דורנו  לנשיא  ועד  נשיאנו,  רבותינו  של  בהנהגתם 
בנותיו  חינך  וכן  בנות,  לחינוך  מוסדות  שהקים 
במיוחד. וכיון שמפקחין על צרכי ציבור בשבת, יש 
ובנות  נשי  לכינוס  המתאימות  ההכנות  על  לעורר 

חב״ד שיתקיים בשבוע הבא.
אלוקינו"  "הוא  לנגן  הקהל  החל  זו  שיחה  בסיום 
הכיוונים,  לכל  ידו  בהנפת  חזק  הרבי  עודד  ושוב 
ובפרט לעבר האורחים ששרו בשמחה רבה, אחר-כך 
פנה הרבי לעבר קבוצות האורחים ואמר להם שיחה 

קצרה.
בדבריו הורה שיאמרו לחיים, ואיחל שיקויים אצל 
כולם "לחיים טובים ולשלום", "לחיים ולברכה" חיים 

אמיתיים ונצחיים בביאת משיח צדקנו.
כשהיא  ידו  את  הניף  והרבי  שקט,  נהיה  כשסיים, 
קהל  "לחיים".  לומר  שיתחילו  לאות  הצידה  פתוחה 
האורחים החל באמירת לחיים, ואחר-כך הצטרף כל 
הקהל וקריאות "לחיים" נשמעו מכל העברים. הרבי 
"ופרצת"  לנגן  האורחים  החלו  ומיד  אחד,  לכל  ענה 
לעבר  בידו  חזק  הניף  שוב  הרבי  הצטרף.  והקהל 

האורחים, והשמחה גדלה ביתר שאת.
בשיחה הרביעית הורה הרבי להתכונן לל״ג בעומר 
במוצ״ש  וכן  המותר),  (באופן  בשבת  שנותר  בזמן 
המנהג  כידוע  ממש,  בעומר  ל״ג  ליל  כבר  שהוא 
ל״ג  בליל  מדורות  שמדליקים  קודש  קהילות  בכמה 

בעומר.
משקה,  בקבוקי  שהכניסו  לאלו  הורה  מכן  לאחר 
שיעלו ויכריזו על פעולותיהם ומהם יראו וכן יעשו, 

ולפני כן ינגנו "הנה מה טוב" בניגון של 'ופרצת'.
המזכיר  המשקה.  חלוקת  החלה  השיחה  בסיום 
הקהל  ניגן  ובינתיים   בקבוקים  שמונה  העמיד 
כרגיל  מזג  הרבי  במנגינת "ופרצת".  טוב"  מה  "הנה 
מהבקבוקים לכוסו. הראשון שהכריז היה הר' אהרון 
אליעזר צייטלין האחראי על קבוצת האורחים מצפת 

ומכמה מקומות מאה״ק.
חנוכת  עבור  משקה  בקבוק  לקח  נחשון  דוד  הר׳ 
באה״ק,  חב״ד  ניידות  של   11 מספר  החדש  ה׳טנק׳ 

שנקנה בימים אלו על-פי הוראת הרבי.
לנגן  הרבי  החל  המשקה  בקבוקי  חלוקת  בסיום 
הצטרף  והקהל  ז״ל  לאביו  ההקפות  ניגון  בעוז 
בשמחה. הרבי הורה לילדים שארף שיאמרו לחיים. 
לחיים,  וכשאמרו  משקה  מעט  להם  נתן  המזכיר 
אחר-כך  מזונות.  חתיכת  מהם  אחד  לכל  נתן  הרבי 
מעשה.  בשעת  לחיים  וענה  מהמזונות  בעצמו  טעם 
וכשהקהל  ביהמ״ק",  "שיבנה  שינגן  לחזן  הורה 
ובפרט  נמרצות,  בתנועות  בידו  הרבי  הניף  הצטרף 
לעבר האורחים. אחר-כך עורר אודות אמירת ברכה 

אחרונה. ההתוועדות הסתיימה בשעה 16:15.
הגולל  שכח  מנחה  שבתפילת  התורה  בקריאת 
להניח את הכתר. הרבי הצביע על הכתר שהיה מונח 

על השולחן ורמז להניחו במקומו.
בעומר,  ל״ג  ליל  מוצש״ק  של  מעריב  לתפילת 
ועודד  לערך   20:55 בשעה  הקטן  לזאל  הרבי  נכנס 
יצא  וכן בסיום התפילה  לעבר הילדים שארף.  בידו 

כשמעודד בידו.

יום ראשון ל"ג בעומר, ח"י אייר
המוקדמות  הבוקר  ובשעות  הלילה  כל  במשך 
עבדו התמימים והצוות המארגן להכנות האחרונות 
נכנס  הרבי  לאות.  ללא  הגדול  ה׳פאראד׳  לקראת 
מה  "הנה  שר  הקהל   .9:30 בשעה  שחרית  לתפילת 

טוב" ועודד חזק בידו. 
לפני שהחל ה׳פאראד׳ החל לרדת גשם. המארגנים 
בקשו מהמזכיר שיבקש ברכה, ואכן אחר כמה דקות 

פסק הגשם עד לקראת סיום התהלוכה.

הפאראד - תהלוכת ל״ג בעומר
מכל  ילדים  אלפי  הגיעו   10:00 מהשעה  החל 
כסאות  על  וישבו  שלמים  ספר  בתי  וכן  העיר  אזורי 
על  שנסגר  פארקווי  איסטרען  שדרות  על  שמוקמו 
שאר  עמדו  מסביב  ה׳פאראד׳.  לכבוד  המשטרה  ידי 

האנשים ועד לכניסת הרבי נגנה התזמורת. 
קרוב לשעה 11:00 החל המנחה הרב יעקב יהודה 
לכבוד  לעמוד  לכולם  וקרא  הכינוס,  בהנחיית  הכט 
ניגנה  התזמורת  מספר.  רגעים  בעוד  שיכנס  הרבי 
(על-פי המסורת בזה מזה שנים) "אני מאמין" כשכל 
הקהל מצטרף ברטט. לאחר כשתי דקות יצא הרבי 
באופן  מחא כפיים  שהגיע  לבימה (הקהל  ישר  ונגש 

ספונטני). 
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ותועלת  מקום  כל  אין   – אז  עד  אבל  האמור,  במצב 
להתיישב  לעליה  קורא  בקול  יפנה  שמישהו  מעשית 

בחברון.
אפילו אלו שלא ייענו בפועל ורק ענין של תעמולה 
וכמה  כמה  אחת  ועל  המחשבה,  מהלך  והבעת  בזה 
יביא  שלהם  קורא  שקול  טובים  סיכויים  שיש  אלו 
העמדה  עם  להתנגשות   – ובמילא  בפועל,  לעליה 
נגד  ולגזירות  חריפים  דיעות  ולחילוקי  האמורה 
העולים – שיתגלו בקהל, ולא רק בקהל היהודי כי-אם 
גם אצל הגויים, שיראו שאלה הקובעים – מצמצמים 
וכו',  מצמצום  יותר  ועוד  והעולים,  המתנחלים  את 

וכדי בזיון ועידוד רוח שונאיהם של ישראל".

"וכמבואר בהכרוזים והקול-קורא 
דהתקופה ההיא"

קורא'  ו'קול  מכרוזים  ללמוד  שניתן  היסטוריה  על 
('אגרות-קודש' כרך ז"ך  כותב הרבי במכתב בשנת תשל"ב 

עמ' סה):

כתגובה לסיום מכתבו על-דבר מוצאו מ'מתנגדים 
שפרסמו  בעת  אשר  למר  גם  ידוע  בוודאי  וכו'', 
הטעם  גם  צירפו  וחסידים  לחסידות  ההתנגדות 
תביא  החסידות  ששיטת  החשש  והוא  לההתנגדות, 
קולא  מאשר  יותר  ועוד  וכו'  המצוות  בקיום  לקולות 
בעלמא, וכמבואר בהכרוזים והקול-קורא דהתקופה 

ההיא.
שבאם  הצהירו  מעשה  בעת  אשר  אומרת  זאת 
בטלה  ממילא  וכו'  יסוד  לו  אין  שהטעם  יתברר 

ההתנגדות.
מעין זה כתב הרבי גם בשנת תשכ"ג ('אגרות-קודש' כרך 

כב עמ' תעט):

להוכיח מהקול קורא דאז וכו'.
בשולי-הרשימה:

עוד התבטאויות בהן נזכר "קול קורא":
א) "היפך ה'קול-קורא' של 32 רבנים בשנת תש"ל", 

בענין מיהו יהודי ('אגרות-קודש' כרך ז"ך עמ' תפט).
שלה  קורא'  ל'קול  תוקף  יוסיף  שזה  "אפשר  ב) 
[המפלגה]" (אגרות-קודש כרך כד עמ' ד), בענין חזית דתית 

מאוחדת.
נמסר  "כבקשתו  ג) 
לו  לשלוח  להמזכירות 
קול-קורא  הכללים,  מכתבים 
[=מנשרים] וכיוצא-בזה", כתב 
תשי"ח  מרחשון  בכ"ו  הרבי 
('אגרות-קודש' כרך טז עמ' צב) לד"ר 

שלמה הרמן.

זאב  מנחם  להרב  הרבי  כותב  תשג"ה  טבת  בכ"ג  ד) 
גרינגלאס ('אגרות-קודש' כרך א' עמ' עד):

כ"ק  של  מהקול-קורא  כ-250  היום  לכם  "שלחנו 
עם  יחד  לאור  כעת  יצאו  אשר  התענית,  ליום  אד"ש 

התרגום האנגלי".
בו  כרוז  ירושלים  קנאי  פירסמו  תש"ו  בשנת  ה) 
שורבב שמו של כב' קדושת אדמו"ר מוהריי"צ. הרבי 
נשיא-דורנו כתב אז לרב גרינגלאס ('אגרות-קודש' כרך ב' 

עמ' צט ואילך):

קיבל  אשר  הקול-קורא  לי  שלחו  על  תשואת-חן 
וכדאי  תבנה-ותכונן.  בירושלים  וכו'  החומה  משומרי 
היה להזהירם בכל תוקף.. שבל יהינו להשתמש בשם 
ולהדפיס  להחזיר  (כמו  שליט"א  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
על  רשות  תחלה  ממנו  שיקבלו  מבלי  מאז)  מכתביו 
אלא  וכו'  בשמי  לא  האזהרה  להיות  צריך  כמובן  זה. 

בשם קבוצת חסידי חב"ד.
והקדושה'  ב'הקריאה  למצוא  יוכל  "בכלל  ו) 
אחינו-בני-ישראל  של  שונים  לסוגים  מספיק  חומר 
גם  מאמר  שם  (ישנו  כשרות  ולדוגמא:  באמריקא. 
באנגלית), תפקידם של הנשים (בקול קורא לנשים) 

ענין הגלות והגאולה וכו' וכו'" –
ארצות- מרבני  לאחד  תשי"א  בשנת  הרבי  כתב  כך 

הברית ('אגרות-קודש' כרך ד' עמ' קסג).
דברים   – נדר  בלי   – נקדיש  בהזדמנות  והעיקר:  ז) 
מוהריי"צ  אדמו"ר  קדושת  כב'  שפרסם  ל"קול-קורא" 

בנושא "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה".

"ובזריזות"!
בגיליון התקשרות א'שצ"ג הובאה במדור זה רשימה 
אודות הרבי ה'צמח-צדק'. בקשר לכך מספר לנו הרב 
בנימין ליסבון אשר בשנת תשל"ג הטיל הרבי על חברי 
הכולל להוציא את 'ספר המפתחות' על ספרי החסידות 

של הרבי ה'צמח-צדק'.
שבת  ממוצאי  מהרבי  מכתב  התקבל  עבודתם  על 
הספר  עריכת  את  הרבי  הדגיש  ובו  תשל"ד  תמוז  ט"ו 

בזריזות. 
להלן צילום המענה.
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והווי שפל-רוח 
בפני כל אדם

רבי מאיר אומר הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה, והווי שפל-רוח בפני 
כל אדם, ואם בטלת מן התורה – יש לך בטלים הרבה כנגדך, ואם עמלת 

בתורה הרבה – יש שכר הרבה ליתן לך (פרק ד, משנה י)

פירוש רבנו עובדיה מברטנורא:
והווי שפל-רוח בפני כל אדם – ללמוד אפילו 

ממי שהוא קטן ממך בחכמה.
פירוש כ"ק אדמו"ר:

והווי שפל-רוח בפני כל אדם – אדמו"ר הזקן 
כל  "בפני  הגרסה  את  העדיף  בסידור)  (כאן, 

אדם" על הגרסה "בפני כל האדם".
בטעם הדבר יש לומר:

בשתי דרכים כלליות אפשר להגיע לשפלות-
רוח לפני הכול.

ואחד  אחד  שכל  בזה  להתבונן   – הראשונה 
מקבל שלמות מחברו דווקא, וגם אם הוא נעלה 
מחברו, עדיין הוא צריך לו, כי כל ישראל הם 
את  משלים  שבה  איבר  וכל  שלמה  אחת  קומה 
חברו (ואפילו הרגליים משלימות את הראש, כי 
התבוננות  למחוז-חפצו).  מגיע  הראש  על-ידן 
אדם  כל  לפני  שפל-רוח  להיות  מביאתו  זו 

מישראל.
שהוא  בזה  להתבונן   – היא  השנייה  הדרך 
חטא  שהלה  ייתכן  כי  מרשע,  אפילו  גרוע 
שיצרו  או  לזה,  הביאוהו  שהנסיבות  משום 
בהרבה.  ממנו  גרוע  הוא  ואילו  במיוחד;  גדול 
התבוננות זו מביאתו להיות שפל-רוח גם לפני 
נזהר  שאינו  בעצמו  שימצא  ייתכן  (כי  נכרים 

בכמה עניינים שבהם זהיר גם הנכרי).
הללו:  ההתבוננות  סוגי  שני  בין  נוסף  הבדל 
אבל  לשפלות-רוח,  מביאה  אמנם  הראשונה 
לא לעצבות. שהרי "חשבון" זה אינו מורה על 
פחיתות ערכו, אלא שהוא זקוק לחברו. ואילו 
או  לעצבות,  גם  מביאה  השנייה  ההתבוננות 

על-כל-פנים למרירות.
ושתי הגרסאות במשנתנו מכוונות כנגד שני 
סוגי ההתבוננות הללו: "בפני כל אדם" קאי על 
קרויים  רז"ל "אתם  כמאמר  בלבד,  בני-ישראל 
אדם". לעומת זאת, "בפני כל האדם" כולל גם 

את אומות-העולם.
ולכן בחר אדמו"ר הזקן בגרסה (התבוננות) 
לידי  מביאה  אינה  זו  התבוננות  כי  הראשונה, 
עצבות, והרי עבודת ה' צריכה להיות בשמחה.

התניא  שבספר  מה  גם  מובן  האמור  לאור 
בגרסה  הזקן  אדמו"ר  בחר  ל)  פרק  (ריש 

(התבוננות) השנייה – "בפני כל האדם":
היינו  הלב,  לטמטום  בעצה  שם  מדובר 
"מפני  יצרו  עם  להילחם  יכול  אינו  שהאדם 
כבדות שבלבו", ולכן צריכים להכניע "כבדות" 
מרירות   – ובדוגמתה  במינה  שהוא  בדבר  זו 

ועצבות (ששורשם מנוגה).

(ליקוטי-שיחות, כרך ד, עמ' 1212. ביאורים לפרקי-אבות 
פרקים א-ה, עמ' 204-201)

פרקי אבות
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תהלוכת ל"ג בעומר
יחס ועידודים מיוחדים לאורחים שהגיעו מהעיר צפת • הרבי משתתף 

בתהלוכת ל"ג בעומר • ברכה לגשם שלא הופיע 

יום שישי, ט"ז אייר
אורחים  של  גדולה  קבוצה  הגיעה  בבוקר  היום 
אורחים  חמישים  כמאה  וסביבותיה,  צפת  מהעיר 
האברכים  של  בארגונם  וטף,  נשים  אנשים  ירבו!  כן 
יגאל  והר׳  צייטלין  אליעזר  אהרון  הר׳  החשובים 
למשך  קדשינו  בחצרות  להסתופף  שבאו  כספי, 

מספר שבועות.
למעלית  שנכנס  ולפני  מנחה,  לתפילת  כשיצא 
חילק צדקה לילדים, וכן בבית המדרש למטה חילק 
עד  בדרכו  שעמדו  לילדים  לצדקה  מטבעות  בדרכו 

שהגיע למקומו.
מאמר   – בעומר"  ל״ג   - ״קונטרס  לאור  יצא  היום 
המעלות  "שיר  ד״ה  שליט"א  אדמו״ר  מכ״ק  מוגה 
לדוד הגה מה טוב" וגו׳, שנאמר בהתוועדות בשנת 

תשכ"ב.

שבת קודש פרשת אמור, י"ז אייר
בקריאת התורה אחר עליית של הרבי החל הגבאי 
באמירת "מי שברך" וכו׳ ולא כיסה את הספר תורה 
עם המעיל. הרבי הורה (פעמיים) בתנועה בידו הק׳ 

שיכסו את הס״ת.
הרבי נכנס להתוועדות בשעה 13:30. אחרי שעשה 
קידוש החל הקהל לנגן "הנה מה טוב" (בקשר עם ל״ג 

בעומר). הרבי ענה לקהל לחיים, ובפרט לאורחים.
בתחילת  הנאמר  על  התעכב  הראשונה  בשיחת 
וגו׳,  אליהם"  "ואמרת  הכהנים"  אל  "אמור  הפרשה 
גדולים  להזהיר  ואמרת -  חז״ל "אמור  שדרשו  וכפי 
כללי  ענין  מודגש  זה  בפסוק  אשר  הקטנים",  על 
אחת,  למציאות  מתאחדים  שבני-ישראל  ביותר, 
בעולם  פועלים  ישראל ("גדולים")  שבני  על-ידי-זה 

("קטנים").
שכעת  לכך  (בהקשר  הרבי  אמר  השיחה  בתוך 

הבעל״ט)  לשנה  שנה  לוחות  בהכנת  כבר  מתחילים 
של  התיבות  לראשי  בקשר  מאחר  מכתב  שקיבל 
שנת]  [תהא  הם  שהראשי-תיבות  הבעל"ט,  השנה 

"אראנו נפלאות" (תשא״נ).
הגיעו  שהשבת  הרבי  הזכיר  השיחה  בהמשך 
ערים  מארבע  (אחת  צפת  מהעיר  מאה״ק  אורחים 
מקום  למירון,  הסמוכה  שבארץ-ישראל)  הקדושות 
לקברו  לבוא  רבים  נוהגים  ושם  רשב״י,  של  מנוחתו 
של רשב״י יחד עם כל המשפחה, ובקביעות כבשנה 
זו מגיעים לפני יום השבת ושוחטים כבשים ואוכלים 

מהם ביום השבת וכו'.
טוב"  מה  "הנה  שוב  הקהל  ניגן  השיחה  בסיום 
ידו  הניף  והרבי  ושמחו",  "שישו  של  במנגינה 
ביד  פעם  רבה  בשמחה  ונמרצות  חזקות  בתנועות 
ימין ופעם ביד שמאל ובפרט לעבר קבוצת האורחים 
לעבר  פנה  באמצע  הפירמידה.  בצד  שישבו  מצפת 
והניף  באה״ק  ׳נחלים׳  ישיבת  ראש  בא־גד  יוסף  הר׳ 

ידו לעברו מספר פעמים.
בשיחה השנייה המשיך באותו נושא, שהעניין של 
"להזהיר גדולים על הקטנים" נרמז בראשי תיבות של 
המילים "אמר", ראשי תיבות אש מים רוח והתי״ו של 
"ואמרת" מרמז על יסוד העפר, שהוא היסוד הנמוך 
מים) משפיעים  רוח  והיינו שהגדולים (אש  מבניהם 

על הקטנים (- ע״ד יסוד העפר).
והעיר, דלכאורה אינו מובן מדוע ציווי כזה כללי 
ובזה  התורה,  בתחילת  נאמר  לא  החינוך  ענין  על 
גופא נאמר הציווי בנוגע לעניין שלא שווה לכל בני-

ישראל (- בנוגע לזכרי כהונה בלבד)?
יש  כהונה  לזכרי  בנוגע  שרק  מפרשים  יש  אמנם 
ישראל  לשאר  בנוגע  אבל  הקטנים,  את  לחנך  ציווי 
של  רצויה  בלתי  הנהגה  רואים  שכשההורים  הוא 
בניהם, לא די שהם מפרישים אותו מכך, אלא שהם 

מזדעזעים מעצם העובדה שרצה להתנהג כך.

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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כ"א 
אייר

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

פנה אליו הרבי ואמר: "לא הגעתי לקונצרט כדי 
לשמוע ניגונים. אני יכול להיכנס חזרה לחדרי, 
צריך  ואני  בעומר  ל"ג  הוא  היום  זמן.  לי  אין 

לנסוע לאוהל"...

תשמ"ו
"ווי  הניגון  את  שרו  בעומר  ל"ג  בהתוועדות 
עכשיו)  משיח  רוצים  (אנו  נאו"  משיח  וואנט 
במשך כשעה וחצי! הרבי אמר אחר-כך שימנו 

ועד המסדר שיכריז "עד כאן הקפה א'"...
(תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ו ח"ג ע' 353)

תש"נ
הרבי חילק – באמצעות המדריכים והמדריכות 
בתהלוכת  שהשתתפו  ולטף  לנשים  לאנשים,   -
ל"ג בעומר, מטבע מיוחד מכסף בתור "מזכרת" 
מ"תהלוכות ל"ג בעומר – תש"נ", שמצדו האחד 
דליובאוויטש  המדרש  ובית  הכנסת  בית  צורת 
ומה  טוב  מה  "הנה  המילים  ומסביב   ,770  –
 • הארבעים  שנת   • יחד  גם  אחים  שבת  נעים 
שנת ניסים", ומצידו השני – תמונת מדורת ל"ג 
ה'תש"נ  בעומר  "ל"ג  המילים  בעומר,ומסביב 

(בלה"ק ובאנגלית), יום הילולא דרשב"י". 
הכנת המטבעות – אחד עשר אלף במספר! – 
בזמן כה קצר, היתה כרוכה במאמצים עצומים.
הרבי אמר כי חלוקת המטבעות נועדה "להזכיר
העולם  ענייני  בניצול  להוסיף  כאו"א  ולעורר 

לתכליתם הראויה". 
(תורת מנחם – התוועדויות תש"נ ח"ג ע' 204)

תנש"א
מיוחדת  מטבע  הכנסת,  בבית  חילק  הרבי 
תפארת  "ב"ה.  אחד:  מצד  מוטבע  עליה   –
אגודת  בית  ותמונת  ה'תנש"א,  שבתפארת 
זאג  איך  "און  שני:  ומצד   ."770 חב"ד-  חסידי 
נ"ע  מוהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  אריבער,  לכתחילה 
ב' אייר תקצ"ד י"ג תשרי תרמ"ג, שנת הצדי"ק, 

שנת אראנו נפלאות".
ניילון  שקית  בתוך  מונחת  היתה  המטבע 
"ל"ג  הודפס  שעליה  נייר  לפיסת  מהודקת 
בעומר ה'תנש"א". הרבי חילק כשמונת אלפים 

מטבעות.
(אראנו נפלאות ע' 147)

תש"ט

ייסוד כפר חב"ד
כדי  מוהריי"צ, אדמו"ר  כ"ק  ידי  על  חב"ד  כפר  ייסּוד  יום 

לקלוט את חסידי חב"ד שעלו מרוסיה. 
עם ייסוד הכפר, שלח כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ למתיישבים 

החדשים ספר תורה, וצירף לו מכתב חיזוק ועידוד. 
(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"י ע' קסז)

תרס"ו

יום הולדתו של ר' ישראל אריה לייב
יום הולדת הרה"ח ר' ישראל ארי' לייב שניאורסאהן, אחיו 
בישראל  שמו  ונקרא  ניקולייב,  בעיר  הרבי,  של  הצעיר 
ר'  אמו,  אחי  דודו,  שם  על  כנראה  לייב",  אריה  "ישראל 
זקנו  ואבי  בצעירותו),  (שנפטר  הלוי  ליב  אריה  ישראל 
כראש  שכיהן  יאנובסקי,  הלוי  ליב  ישראל  רבי  הרה"ג 
גירסא  [עפ"י  חרסון  פלך  רומנובקה  במושבה  הישיבה 

אחרת, הוא נולד בט"ז סיון תרס"ט].
הוא היה בעל כשרונות מופלאים, חריף ועמקן ובעל ראש 
מאוד  והתחבב  בלנינגרד  שהה  מסוימת  תקופה  גאוני. 
על כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, שהיה מקרבו, ואף היה אהוב 
בדברי  אתו  ומתנגחים  אותו  סובבים  שהיו  החסידים,  על 
הלכה וחסידות. שאלות שונות הופנו אליו בנגלה ובנסתר. 
(ימי חב"ד ע' 169)

אחד החסידים שביקר בביתו של אביו כ"ק הרה"ג הרה"ח 
ר' לוי יצחק מספר:

"ביקרתי בבית הרב בימי 'תשעת הימים'. ראיתי איך ישב 
מתשעת  לילה  כל  צעיר –  נער  אז  שהיה  ליב –  אריה  לו 
והיה  עצומים  כשרונות  לנער  לו  היו  מסכת.  וגמר  הימים 
הרבנית  לי  קראה  הלילות  באחד  מטבעו.  ועמקן  חריף 
חנה להראות לי את כח התמדתו של בנה ארי' לייב. היא 
קראה  עונה,  אינו  והנער  בשמו,  וקראה  לחדרו  נכנסה 
ונענעה  אליו  ניגשה  עונה.  אינו  והוא  פעמיים  פעם  לו 
בשרוולו, וגם אז לא ענה; שקוע היה בלימודו, לא הרגיש 
לייבל!',  של  שקדנותו  היכן  עד  תראה  'הלא  שמע.  ולא 

התפארה הרבנית בפניי".
(שם ע' 195)
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סמיכה בברלין
כיצד ערך הרב יחיאל-יעקב וינברג מבחן סמיכה לרבי •

תעודת הסמיכה בפרסום ראשון. מתוך הספר 'שנים ראשונות'

(תרפ"ח)
חודש טבת | ברלין, גרמניה

זמן קצר אחרי בואו לברלין, שֹם הרבי את פעמיו 
ל'בית המדרש לרבנים'. מנהלו האדמיניסטרטיבי 

מאיר  הרב  הוא  המדרש  בית  של 
קשר  על  ששמר  הילדסהיימר, 
ועמו  הריי"צ,  אדמו"ר  עם  הדוק 
כבר נפגש הרבי כחודשיים קודם 

לכן בריגה.
את  הרבי  פוגש  המדרש,  בבית 
העומד בראשו, הרב יחיאל יעקב 
בעל  בכינויו:  המוכר  וויינברג, 
חיבוריו  שם  על  אש",  ה"שרידי 

התלמודיים וההלכתיים.
אודות  הביוגרפית  בסקירה 
אש'  'שרידי  ספרו  בפתח  המחבר 
אברהם  הרב  על-ידי  שנכתבה   –
אבא וינגורט, תלמידו המסור של 
של  לאור  והמוציא  וויינברג  הרב 

כתביו – מופיע התיאור הבא:
קשרי  [בַמִריְנַּבד]  שם  קשר  וויינברג]  [הרב 
הריי"ץ,  מחב"ד  האדמו"ר  עם  עמוקים  ידידות 
האדמו"ר  חתנו  עם  הקשר  גם  נרקם  כך  ומתוך 
רמ"מ שניאורסון, והיה מספר כיצד הוא בא אליו 
לקבל  מנת  על  בברלין  לרבנים  המדרש  לבית 
השלטונות,  בשביל  נזקק  לה   – "סמיכה"  תעודת 

וכיצד שוחח אתו ארוכות בלימוד.
לכמה  וויינברג  הרב  סיפר  השנים,  ברבות 
מתלמידיו את אשר אירע כאשר ביקר אותו הרבי 
נחמן  חיים  ר'  התלמידים,  אחד  המדרש.  בבית 
קובלסקי, תיאר את חילופי הדברים בין הרבי לבין 

הרב וויינברג, כפי ששמע אודותם מפי מורו:
כאשר הרבי הגיע וביקש מכתב קבלה למוסד, 

שאל אותו הרב וויינברג באיזה תחום תורני יוכל 
לבחון אותו. "בכל מקום שבו הרב וויינברג רוצה", 

השיב הרבי.
מחיבוריו.  אחד  את  לרבי  הגיש  וויינברג  הרב 
על  אותו  לבחון  בדעתי  "עלה 
סיפר  בעצמי",  שכתבתי  משהו 

לתלמידו.
הרב וויינברג המשיך לספר:

ולמד  החיבור  את  לקח  הוא 
לילה.  אותו  במהלך  אותו 
בעל  ידע  כבר  בבוקר  למחרת 
לאתגר  ניסיתי  כולו.  את  פה 
אותו... אך הוא ידע הכול, הוא 
קיבלתי  הנושאים.  כל  על  חזר 

אותו.
הוא  המדובר  החיבור 
ושבעה  חמישים  בן  קונטרס 
בדינים  שעוסק  עמודים 
הקשורים לפינוי עצמות מתים 
נכתב  הוא  תרפ"ו [1926]).  בשנת  בברלין  (נדפס 
בגרמניה,  יהודית  קהילה  מצד  לפנייה  במענה 
מלחמת  במהלך  מעירם  להתפנות  נאלצה  אשר 
כמה  שאלו  המלחמה  ולאחר  הראשונה,  העולם 
עצמות  את  לטלטל  להם  מותר  האם  מחבריה 
החדש,  מושבם  במקום  אחרים  לקברים  יקיריהם 
השנה  ביום  קבריהם  על  להשתטח  שיוכלו  כדי 

לפטירתם.
רשימה  נמצאה  הרבי  של  רשימותיו  באוצר 
עצמות  'פינוי  [קונטרס  על  "הערות  שכותרתה: 
נ"י.  וויינבערג  יעקב  יחיאל  ר'  הרב  של]  מתים' 
מרחיב  זו  ברשימה  ברלין".  [תר]פ"ח,  טבת, 
מקומות,  ומראי  מקורות  מוסיף  ומבאר,  הרבי 
ומסתבר  הרב וויינברג  של  דבריו  על  מקשה  ואף 

שנים ראשונות

הרב ד"ר יוסף ווהלגמוט"
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את  לימודו  בעת  כתבּה  שהרבי 
הקונטרס לפני המבחן, לדוגמה:

יש  "שלו".  קבר  לענין  ד'.  דף 
היה  זה  פשוט,  פי  דעל  להעיר, 
ע"ה  אבינו  אברהם  של  טעמו 
את  לו  ימכור  שעפרון  שרצה 
הדרשות  (מלבד  המכפלה  מערת 
שם  קבור  הראשון  שאדם  שידע 

וכו').
רבן  תקנת  לענין  ז‘.  דף 

גמליאל...
ברלין,   | בטבת  כ”ד  שלישי,  יום 

גרמניה
בברלין  לרבנים'  המדרש  'בית 
מנפיק מכתב בגרמנית חתום בידי 
ד"ר  הרב  המוסד,  של  הסגל  יו"ר 

יוסף ָווהְלֶגמּוט:
לאשר  הננו  בקשתו,  פי  על 
מענדל שניאורסאהן  מר  כי  בזאת 
המניין  מן  שלא  כתלמיד  התקבל 
הידע  לרבנים'.  המדרש  ב'בית 
התלמוד,  במקצועות  שלו  הקודם 
הכללי  הידע  תחומי  גם  כמו 

פי  על  אף  הכלל.  מן  יוצא  היותו  על  מצביעים  שלו, 
שטרם הציג את תעודת הבגרות שלו, ניתנת לו בזאת 
רשות להשתתף בכל ההרצאות האקדמיות, ובכלל זה 

בהרצאות הכלליות.
לאורך ארבע השנים בהן התגורר בברלין, נהג הרבי 

לבקר לעיתים קרובות ב'בית המדרש לרבנים' בעיר.
במהלך השנה | ברלין, גרמניה

ווהלגמוט  יוסף  ד"ר  הרב  של  בביתו  מבקר  הרבי 
באחד מלילות שבת-קודש. בשנת תשי"ב (1952) כתב 

הרבי לבנו, ר' יהודה אריה ווהלגמוט:

פעם  בקרתי  בברלין  בהיותי   (1928) תרפ"ח  בשנת 
ודכירנא  זצ"ל  אביו  בבית  שבת-קודש  בליל  אחת 
רמב"ם, ובין  בני-ביתו  אז אביו לפני  [וזכורני] שלמד 
אף  הקעלמער,  מתלמידי  אחד  גם-כן  היה  הנוכחים 

שאיני זוכר את שמו.
ד"ר  הרב  אודות  הרבי  התבטא  רבות  שנים  כעבור 

יוסף ווהלגמוט (באוזני שארת-בשרו):
גם  הוא  שנה,  כארבעים  לפני  בברלין  הייתי  כאשר 
התגורר שם. הוא היה מנהיג, מדריך רוחני, הוא הוציא 
תלמידים  לו  היו  'ישורון'...  בשם  תורני  ירחון  לאור 

רבים, שהיו קשורים אליו כמו חסידים אל רבם.

מכתב קבלה ל'בית מדרש לרבנים בברלין'
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

י"ח 
אירועי ל"ג בעומר בחצרות קדשינואייר

ח"י אייר, ל"ג בעומר

תש"ג
תהלוכת ל"ג בעומר הראשונה ליד 770

(התקשרות גליון מב ע' 9)
תש"י

שנת תש"י היתה הפעם הראשונה בה התוועד הרבי 
בעומר,  ל"ג  בליל  נערכה  ההתוועדות  בעומר.  בל"ג 
ובמהלכה דיבר הרבי כמה שיחות בנוגע ל'שליחות' 
הרבי  דיבר  ההתוועדות  בסיום  לרבי.  וההתקשרות 
אמר  הדברים  ובין  הריי"צ,  הרבי  של  ה'ציון'  אודות 
צדיק  של  שבציון  לשון'  ה'מענה  מנוסח  שמשמע 
נמצאים גם שאר הצדיקים, כולל רשב"י, ולכן – הציע 

הרבי – שכולם יסעו ביום ל"ג בעומר אל הציון. 
(תורת מנחם ח"א ע' 67)

תשי"ג 
ילדים  בכינוס  הרבי  השתתף  בה  הראשונה  הפעם 

בל"ג בעומר אחר קבלת הנשיאות.
(תורת מנחם – התוועדויות ח"ח ע' 148)

תשט"ז 
בחזית  חוצות,  כל  בראש  "פאראד"  לראשונה  נערך 
שרחוב  הראשונה  הפעם  זו  הייתה  חיינו.  בית 
המעמד,  לכבוד  לתנועה  נסגר  פארקוויי'  'איסטערן 

ושכונת קראון הייטס קושטה ועוטרה כולה.
תשכ"ג 

הרבי לא השתתף בתהלוכה עקב מחלוקת שנתגלעה 
בתחנונים  לרבי  כתבו  רבים  הפאראד.  מארגני  בין 
לא  אופן  שבשום  הודיע  הרבי  בתהלוכה.  שישתתף 
יכולה  אינה  שאי-השתתפותו  הבהיר  אך  ישתתף, 
בל"ג  בפעולות  למעט  כהיתר  פנים  בשום  להתפרש 

בעומר.
תשל"ג

כ"ק אדמו"ר לא יצא לתהלוכה אף שחל ביום ראשון, 
בגלל מריבה שהיתה בין שנים מאנ"ש.

בשבת שלפני ל"ג בעומר (י"ז אייר) נערכה במפתיע 
התוועדות ובמהלכה הודיע הרבי באופן נחרץ שלא 
ואמר  המשיך  הרבי  שלמחרת.  בפאראד  ישתתף 
שהסיבה להתוועדות הפתאומית היא העובדה שלא 
ישתתף מחר בתהלוכה, והיות שכך – יאמר כעת את 

השיחה שייעד לילדים. 
(שיחות קודש תשל"ג ח"ב ע' 129)

תשל"ו
של  מהתוועדויות  באידיש  לאור  שיצאו  ה"הנחות" 

כ"ק אדמו"ר, החלו להופיע בקביעות.
תשל"ו

כ"ק  בהשתתפות  בעומר  ל"ג  תהלוכת  התקיימה 
יום  הי'  (זה  ראשון  ביום  אז  חל  שלא  אף  אדמו"ר 
כ"שנת  זו  שנה  על  הרבי  של  הכרזתו  עקב  שלישי), 

החינוך".
עזים  גשמים  קודרים,  עבים  השמים  מלאו  בבוקר 
ישבש  שהגשם  גדול  חשש  והיה  יורק,  ניו  בכל  ירדו 
התחילה  האויר,  מזג  אף  על  הפאראד.  מהלך  את 
הרבי  יצא  ולאחריה  רבתי,  כהנים"  ב"ברכת  התכנית 
אל הקהל. באורח פלא לא ירד גשם כלל במשך כל 
הפאראד. בכל ברוקלין ירד גשם מלבד שכונת קראון 

הייטס! 
אירע גם דבר חסר תקדים: הרבי הפסיק את דבריו 
את  לתרגם  העכט  להרב  לאפשר  כדי  ענין,  באמצע 
השיחה לאנגלית. בהמשך נודע הפלא, שבדיוק בזמן 
הפסקות אלו נותק הקשר ששידר את השיחה לארץ 
הצליחו  לתרגם,  סיים  העכט  שהרב  ועד  הקודש, 

לחדש את הקשר.
הפסוקים  על  פסוקים  שישה  עוד  הוסיף  הרבי 
שקבע בר"ח אייר, ויחד נתפרסמו בתור 'י"ב פסוקים 

ומאמרי חז"ל'.
(שיחות קודש תשל"ו ח"ב ע' 197)

תש"מ 
בשפה  שיחה  התהלוכה  בעת  אמר  אדמו"ר  כ"ק 

הרוסית. 
(שיחות קודש תש"מ ח"ג ע' 14)

מנת  על  סכין  שהשחיז  שוחט  היה  המוצגים  אחד 
לשחוט גדי, והפנה הרבי את ראשו הק' הצידה.

תשמ"ג 
כשיצא הרבי לפאראד, החל הזמר שהוזמן לתהלוכה 
גורמת  לא  שהשירה  ניכר  היה  משיריו.  ולזמר  לשיר 
בחוברת  הרבי  עיין  ששרו,  ובזמן  לרבי,  רב  נחת 
שירים,  מספר  אחרי  בעומר.  ל"ג  לכבוד  שיצאה 
נוסף,  שיר  הזמר  ישיר  שכעת  הכריז  העכט  כשהרב 
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תורה מתוך מנוחה ורווחה.
ב"בקעה"  הנס  שאירע  בכך  הגדול  החידוש  זהו 
הכנסת  בבית  בר-יוחאי,  שמעון  רבי  של  במקומו  ולא 
וכיוצא בזה: העובדה שבבית הכנסת – במקום שמייצג 
נמשכת    – המצוות  ושמירת  התורה  בלימוד  שלמות 
איננה  הפרעה  מהווים  אינם  גשמיים  ועניינים  ברכה 
היה  בר-יוחאי  שמעון  רבי  של  כך. חידושו  כל  חידוש 
גופא  ובזה  למקומו,  מחוץ  גם  זאת  שהמשיך  בכך 

במקומות הנמוכים ביותר, "בקעה"1.

(עפ"י תורת-מנחם התוועדויות תשמ"ב – ח"ד עמ' 2004. תשמ"ג 
ח"ג עמ' 1637) 

פעולה על התלמידים הפחותים
בר- שמעון  רבי  של  פעולתו  מודגשת  זה  בסיפור 

יוחאי אף על תלמידים שעמדו במדרגה נמוכה. 
דהנה, לכאורה אינו מובן: 

מדוע בכדי להשפיע על תלמידיו הוצרך רבי שמעון 
היה  הרי  ממש,  זהב  דינרי  לפניהם  להביא  בר-יוחאי 
יכול לדבר בפניהם אודות העניין, ללמד ולהסביר עד 
עושר  שמושגי  עד  ויתעלו  שיתרוממו  עליהם  שיפעל 
כן,  אם  מדוע,  התורה.  ללימוד  הפרעה  יהוו  לא  ועוני 
"הוציאן לבקעה" והיה צורך בנס של היווצרות דינרי 

זהב?
בר-יוחאי  שמעון  רבי  היה  אילו  כך:  על  והמענה 
סוף  כל  שסוף  אמת  הן  תלמידיו,  עם  כך  על  מדבר 
היה פועל על כל תלמידיו שענייני עולם הזה לא יהוו 
אצל  מקום,  מכל  אך  התורה,  ללימוד  הפרעה  עבורם 
נמוכה,  במדרגה  שאחזו  אלו  שבתלמידיו,  הקטנים 
ממושך,  זמן  אורכת  הייתה  וההסבר  הדיבור  השפעת 
שבמהלכו היה החיסרון בענייני עולם הזה מפריע להם 

ומצערם.
ישראל'  ה'אהבת  גודל  מתוך  בר-יוחאי,  שמעון  רבי 
שלו, ביקש לפעול בזריזות ובמהירות גם על הקטנים 
ולא  להם  יפרעו  לא  הזה  העולם  שענייני  שבתלמידיו 
את  שיפנימו  עד  הזמן  במשך  לא  אף  אותם  יצערו 
הסבריו. לפיכך "הוציאן לבקעה" והביא לפניהם דינרי 

זהב של ממש. כך פעל אף על הקטנים שבתלמידיו. 
עניין זה בא לידי ביטוי גם בכך שהנס אירע ב'בקעה', 
רבי  פעולת  נחות.  ומצב  מעמד  על  המוָרה  כאמור, 

שהבקעה  אלא  השמיים,  מן  זהב  שירד  אמר  לא  בר-יוחאי  שמעון  "רבי   .1
מגדרי  שלמעלה  באופן  נעשה  עצמו  שהמטה  כיוון  זהב,  תתמלא  עצמה 

הטבע" (מאמר ד"ה "אם בחוקותי תלכו" תשכ"ו, בלתי מוגה).

זהב  דינרי  תלמידיו  לפני  להביא  בר-יוחאי  שמעון 
ומצבם  שמעמדם  התלמידים  על  גם  הרוממות  פעלה 
העולם  ענייני  בו  נמוך  ומצב  מעמד   – 'בקעה'  הוא 

מהווים הפרעה ללימוד התורה.

(תורת-מנחם התוועדויות תשד"מ ח"ג עמ' 1733)

"חלקו של עולם הבא" - למעליותא
יוחאי  בר  שמעון  רבי  בדברי  הפשוט  הפירוש 
לתלמידיו "אם זהב אתם מבקשים, הרי זהב, טלו לכם, 
אלא היו יודעים שכל מי שהוא נוטל עכשיו, חלקו של 
הזהב  דינרי  שנטילת  הוא  כו'",  נוטל  הוא  הבא  עולם 
לו  יחסר  עתה  מהם  והנוטל  רצוי,  דבר  איננה  עתה 

מחלקו בעולם הבא2.
ברם, יש לפרש את הדברים באופן נוסף, למעליותא, 
את  לתלמידיו  להודיע  בר-יוחאי  שמעון  רבי  שכוונת 

מעלת המעות המונחות לפניהם בבקעה:
דינרי  לשאר  שלהם  במראה  שווים  היו  הזהב  דינרי 
שמעון  רבי  להם  אמר  כך  על  בעולם.  המצויים  הזהב 
"היו יודעים שכל מי שהוא נוטל עכשיו חלקו של עולם 
הבא הוא נוטל" – דעו כי דינרים אלה אינם שווים כלל 
דינרי  הם  אלה  בעולם,  המצויים  גשמיים  זהב  לדינרי 
העולם  בגשמיות  ובאו  שנמשכו  הבא  עולם  של  זהב 

הזה הגשמי.
(תורת-מנחם התוועדויות תשמ"ו ח"ג עמ' 307)

הסיפור האמור מלמדנו הוראה:
"תורתו  בר-יוחאי,  שמעון  רבי  של  שהנהגתו  אף 
אומנותו", אינה שייכת לכל אחד ואחד, וכמאמר רז"ל 
(ברכות לה, ב) "הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידן", 
כלומר, שההנהגה על דרך הרגיל צריכה להיות על פי 

דרכי הטבע, "אדם חורש כו' וזורע כו'".
רבי  הוא  "כדאי  רז"ל  אמרו  אף-על-פי-כן,  ברם, 
שכאשר  ומובן,  הדחק",  בשעת  עליו  לסמוך  שמעון 
הוא  נעשה  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  על  סומך  יהודי 
תלמידו, ובדרך ממילא – נעשית הנהגה זו דבר הרגיל, 
ולא עניין של נס, על דרך לשון חז"ל אודת רבי שמעון 
יהודי  כל  של  בכוחו  ואז  בניסים".  יוחאי: "מלומד  בר 
בר-יוחאי –  רבי שמעון  הנהגת  להתנהג מעין ודוגמת 

"תורתו אומנותו".

(תורת-מנחם התוועדויות תשמ"ג ח"ג עמ' 1429)

2. "ויש לומר הביאור בזה – מכיוון שהמשכה זו היא באופן של שפע, כמבואר 
בחסידות החילוק שבין אור לשפע, ש"אור" אינו פועל שינוי ועל אחת כמה 
במשפיע"  שינוי  נעשה  ידו  שעל  ב"שפע"  כן  שאין  מה  במאור,  גרעון  וכמה 

(תו"מ תשמ"ו ח"ג עמ' 349).
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השפעת רשב"י
 על 'בקעה'

מדוע נס הופעת דינרי הזהב אירע בבקעה ולא במקומו של רבי שמעון 
בר-יוחאי – בית הכנסת או בית המדרש? • מדוע לא הסתפק בדב־

רי הסבר אלא "הוציאן לבקעה" ופעל להימצאות דינרי זהב גשמיים? • 
פעולת רבי שמעון בר-יוחאי הייתה גם על במעמד ומצב נמוך – "בקעה"
• סוגיות בעניינו של ל"ג בעומר – יומא דהילולא דרשב"י – מעובדות 

מתורת רבינו על-ידי מערכת 'התקשרות'

איתא במדרש רבה (שמות נב, ג): "מעשה בתלמיד 
אחד של רבי שמעון בן-יוחאי, שיצא חוצה לארץ ובא 
(= שב מחוץ לארץ) עשיר, והיו התלמידים רואין אותו 
לארץ.  לחוצה  לצאת  הן  מבקשים  והיו  בו,  ומקנאין 
וידע רבי שמעון, והוציאן לבקעה אחת של פגי מדון 
(- שם מקום), ונתפלל ואמר: בקעה בקעה מלאי דינרי 
להם:  אמר  לפניה.  זהב  דינרי  מושכת  התחילה  זהב! 
אם זהב אתם מבקשים, הרי זהב, טלו לכם, אלא היו 
יודעין כל מי שהוא נוטל עכשיו, חלקו של עולם הבא 

הוא נוטל, שאין מתן שכר התורה אלא לעולם הבא".
נס זה מבטא את ייחודיותו של רבי שמעון בר-יוחאי 
ופעולתו גם על חלקים נמוכים וירודים – גם במעמד 
ומצב שבו יש חיסרון בלימוד התורה וקיום המצוות, 

ופעולה גם בתלמידים שדרגתם נמוכה, כדלהלן.

נס ב"בקעה"
בגמרא (נדרים מט, ב. נ, א) מופיע סיפור אודות נס 

דומה שהתרחש אצל רבי יהודה:
תעניתא  גמליאל  בן  שמעון  רבן  גזר  חדא  "זימנא 
[=פעם אחת גזר רבי שמעון בן גמליאל תענית]. רבי 
יהודה לא אתא לבי תעניתא [=רבי יהודה לא בא לבית 
[=אמרו  כיסויא!  ליה  אית  לא  ליה:  אמרין  התענית]. 
ליה  שדר  מכובד].  בגד  יהודה  לרבי  אין  לרשב"ג: 
גלימא ולא קביל [= רשב"ג שלח עבורו גלימה אך הוא 
סרב לקבלה]. דלי ציפתא ואמר ליה לשלוחא: חזי מאי 

איכא [=הרים רבי יהודה את המחצלת ואמר לשליח: 
בדינרים].  התמלא  שהמקום  אני,  עשיר  כמה  ראה 
ואמר:   =] עלמא"  בהדין  דאיתהני  לי  ניחא  לא  מיהו 

בכל זאת, לא נוח לי שאהנה בעולם הזה].
רבי  אצל  בולט:  הבדל  קיים  הסיפורים  שני  בין 
יהודה התרחש הנס במקומו, "הגביה המחצלת שהיה 
מקום  אותו  כל  ונתמלא  נס  לו  נעשה  עליה...  יושב 
זהובים", ואילו אצל רבי שמעון בר-יוחאי אירע הנס 

מחוץ למקומו, "הוציאן לבקעה".
ביאור העניין:

"בקעה" מורה על מעמד ומצב נחות וירוד, כמאמר 
רב  האמורא   – גדר"  בה  וגדר  מצא  בקעה  "רב  חז"ל: 
נשמרים  אינם  מסוים  בעניין  ההלכה  שפרטי  הבחין 
כדבעי ("בקעה מצא"), ולפיכך גזר בעניין זה חומרות 
על מנת להרחיק את ההמון מהאיסור ("גדר בה גדר"). 
הרי, שהלשון "בקעה" משמשת לתיאור מעמד ומצב 
הדבר  המצוות.  בשמירת  חיסרון  קיים  שבו  נחות, 
מתבטא גם בצורתה הגשמית של בקעה – מקום עמוק 
נמוך  ומצב  מעמד  על  המרמז  דבר  בגשמיות,  ונמוך 

ויורד ברוחניות.
רבי  שפעל  זהב"  דינרי  ד"התמלאי  הנס  זה,  לפי 
גם   – ב"בקעה"  גם  והשפיע  פעל  בר-יוחאי  שמעון 
בלימוד  חלישות  ישנה  בו  וירוד,  נמוך  ומצב  במעמד 
התורה עד שזקוקים לחיזוק מיוחד – "גדר בה גדר". 
ללימוד  אפשרות  וישנה  ברכה,  נמשכת  זה  במצב  גם 

סוגיותבתורת רבינו
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