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אור וחום ההתקשרות

מבואר בגמרא (שבת נו, א) שאוריה החתי "מורד במלכות הוה" מכיוון שבעמדו לפני דוד 
המלך קרא ל"יואב" בתואר של כבוד – "אדוני יואב".

ועל-דרך-זה מובן לענייננו:
אצל חסידים נצבת וחקוקה תמיד לנגד עיניהם צורתו וקלסתר פניו של הרבי, כי מכיוון 

שאמרו חז"ל שכאשר אדם חוזר על שמועה ששמע מרבו צריך לראות כאילו בעל 
השמועה עומד כנגדו, מובן, שכאשר תורתו של הרבי חקוקה תמיד, אזי נצבת וחקוקה 

תמיד לנגד עיניהם צורתו של הרבי.
ומכיוון שהרבי בעצמו עומד לפניהם – כיצד יכולים הם לקרוא למישהו אחר בתואר 

מסויים  ("ר' דוד הירש" וכיוצא-בזה) הרי הרבי בעצמו עומד כאן?!
(משיחת ש"פ ויצא תשמ"ג. תורת מנחם ח"א ע' 543)

14 > שנים ראשונות • 16  > עת לדעת •  17 > פרקי אבות •  9 > ניצוצי רבי • 4 > דבר מלכות • 8 > גאולה ומשיח •
31 > לוח השבוע • 22 > שניים מקרא ואחד תרגום 18 > 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

3.314.304.555.579.1212.381.117.25.07.51ו', כ"ה באייר

3.304.294.545.569.1112.371.117.25.77.52ש"ק, כ"ו באייר

3.284.284.535.569.1112.371.117.26.47.53א', כ"ז באייר

3.274.274.525.559.1012.371.117.27.17.53ב', כ"ח באייר

3.264.264.515.549.1012.371.127.27.87.54ג', כ"ט באייר

3.244.254.505.539.1012.371.127.28.57.55ד', א' בסיוון

3.234.244.495.539.0912.371.127.29.27.56ה', ב' בסיוון

3.214.234.485.529.0912.371.127.29.97.56ו', ג' בסיוון

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ

18:4420:0219:0620:0518:5620:0619:0420:03בהר-בחוקותי

18:4820:0819:1120:1019:0120:1119:0920:08במדבר



פשוט שצ"ל כפס"ד [= שצריך להיות כפסק דין] המשנה ברורה [לגבי אישה הלובשת פאה], ולפלא שאלתו.
והאומנם – לאחרי שקוראים בהמשנ"ב ע"ד 
להאשה  הברכות  על-דבר]  ברורה'  [ב'משנה 
על-ידי-  =] עי"ז  שבאות  ולהילדים  ולהבעל 
זה] [כתוצאה מחבישת פאה] – עדיין תופסת 

מקום "אי-הנוחיות" שבדבר?!
הוראת  כשיצאה  לאחרונה   – אגב  דרך 
ללבוש  האופנה]   =]  Fashionה מחוקקות
ובזריזות  כן  עשו  נשים  רבבות   – נכרית  פאה 

ובשמחה. וק"ל [= וקל להבין].
גם השמות דזוג'[תו] תי'.

אזכיר עה"צ [= על הציון] לכל הנ"ל.

חשיבות חבישת פאההכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"ה באייר ה'תשפ"א – ג' בסיון ה'תשפ"א

בהר-בחוקותי | 'הר' לא מתפעל ממלעיגים
ההוראה הנלמדת מפרשת השבוע – "בהר-בחוקותי":

"בהר" – מורה על תכלית התוקף בעבודת ה', בדוגמת 
מפני  להתפעל  מה  ליהודי  אין  כלומר,  ד"הר",  התוקף 

המלעיגים וכו', מכיוון שהוא בבחינת "הר". 
ו"גבעות"  ה"אבות",  על  קאי  ש"הרים"   – חז"ל  ובלשון 
מישראל  ואחת  אחד  שכל  ומכיוון  ה"אמהות",  על  קאי 
שייך לאבות ואמהות (הרים וגבעות), מובן, שהם עצמם 

נעשים בבחינת "הרים" ו"גבעות".
ולכן – פשיטא שאין מה להתפעל מפני המלעיגים וכו', 
כי בהיותו בבחינת 'הר' ו'גבעה', מה אכפת לו מה נעשה 
או  חושב  הוא  (מה  בקעה  או  מישור  שבבחינת  זה  עם 

אומר, וכיוצא-בזה)?!

וכאשר שואלים: הן אמת שהתורה אומרת שיהודי הוא 
בבחינת 'הר' ו'גבעה', אבל כיצד פועלים שעניין זה יהיה 
באופן גלוי במציאות העולם? – הנה על זה באה ההוראה 

הנלמדת מהעניין ד"בחוקותי":
חקקתי  שבהם  "חוקות  עם  קשור  ד"בחוקותי"  העניין 
התורה.  על-פי  היא  העולם  הנהגת  ולכן,  וארץ",  שמים 
בורא  הוא  שהקב"ה  מכיוון  בפשטות:  מובן  זה  ועניין 
העולם – פשיטא שהוא הבעל-הבית על מציאות העולם, 
הקב"ה,  של  רצונו  על-פי  להתנהג  העולם  מוכרח  ולכן 

היינו, על-פי התורה.

(משיחת ש"פ בהו"ב תשמ"ג. תורת-מנחם ח"ג ע' 1463)

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות מלוה ולוה.. בפרקים אלו. כ"ה באיירו'
מל"ת רלז.הל' שחיטה פרק ד.פרק כב-כד.

מ"ע קצח.פרק ה.פרק כה-כז.כ"ו באיירש"ק

הלכות טוען ונטען.. בפרקים אלו. כ"ז באיירא'
מ"ע רמו.פרק ו.פרק א-ג.

מ"ע רמו.פרק ז.פרק ד-ו.כ"ח באיירב'

מ"ע רמו.פרק ח.פרק ז-ט.כ"ט באיירג'

מ"ע רמו.פרק ט.פרק י-יב.א' בסיווןד'

מ"ע רמו.פרק י.פרק יג-טו.ב' בסיווןה'

פרק טז. הלכות נחלות.. בפרקים ג' בסיווןו'
מ"ע רמו. רמח.פרק יאאלו. פרק א-ב.
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דברמלכות

4

הקמת בית – באופן 
המתאים  לעריכת 

שמחות!
מדוע נאמר למשה רבינו שבכניסת בני ישראל לארץ יכין אותם למצוות 
השמיטה, הלא את מצווה זו יש לקיים רק לאחר שש שנים?! • ענייני 

התורה הינם תמיד 'כחדשים' משום שניתנו מאת הקב"ה שאיננו מוגבל 
בהגבלת זמן • יסוד והקמת בית צריך להיות באופן שיוכלו לערוך בו 

שמחות יהודיות • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לנשים ובנות

א
באופן  להתנהג  איך  הוראות  הם  התורה  ענייני  כל 
למרות  ולכן,  כדבעי.  יהודיים  חיים  יהיו  שהחיים 
זאת,  בכל  פעם,  אחר  פעם  התורה  דברי  על  שחוזרים 
הם "כחדשים"1 – בדוגמת החיים עצמם, אשר אף-על-
פי שהקדוש-ברוך-הוא מברך את כולם באריכות ימים 
ושנים טובות, עד מאה ועשרים שנה, בכל זאת, כל אחד 
על-  – ואדרבה  חייו.  ימי  במשך  רגע  מכל  נהנה  ואחד 
ידי ברכות הקדוש-ברוך-הוא לחיים טובים, הרי לא זו 
שכבר  (אף-על-פי  זה  ברגע  גם  ישנה  שההנאה  בלבד 
עברו שנים רבות במשך ימי החיים), אלא יתירה מזו – 
מזמן לזמן, משנה לשנה כו', נעשית ההנאה גדולה יותר 
בגודל  והבנה  הכרה  מתוספת  כתוצאה  יותר,  וחזקה 
המתנה ד"החזרת בי נשמתי"2, כלומר, שהקדוש-ברוך-

הוא מחזיר את הנשמה בכל יום מחדש.
ונוסף על זה שענייני התורה הם הוראה בחיים, הרי 
מאת  שניתנו  מכיוון   – עצמם  מצד  גם  "כחדשים"  הם 

הקדוש-ברוך-הוא שאיננו מוגבל בהגבלת הזמן.
האמור לעיל מודגש יותר בנוגע לנשים, שביחס אליהן 

1. שולחן-ערוך אדמו"ר-הזקן אורח-חיים סימן סא סעיף ב.
2. נוסח ברכות "אלוקי נשמה".

רגילים להזכיר עד כמה צעירות הן – שעל פי הנ"ל הרי 
זה באמת, שכן, בשעה שאישה מחליטה להיות קשורה 
בתורה ובענייני יהדות, הרי לא זו בלבד שאיננה נעשית 
צעירה,  יותר  נעשית  לזמן  שמזמן  אלא  יותר,  מבוגרת 
וכל  הברכות  כל  במקור  מתקשרים  שעל-ידי-זה  כיוון 
העניינים הטובים, כולל – הברכה להתחדשות ורעננות, 
עד להרגשת הנאה ותענוג חדשים לגמרי, גם בעניינים 
ובהשקפה  פעם  אחר  פעם  עצמם  על  שחוזרים  אלו 

ראשונה נדמה שזהו אותו הדבר שכבר היה.

ב
ילדות  ואפילו  ובנות,  שנשים  נהוג  בזמננו   [...]
 – גם  כולל  בתורה,  שונים  חלקים  לומדות  קטנות, 
חלקים אלו שבעבר היו נוהגים לסמוך על כך שהבעל 
או האח (הגדול) יודע אותם, וכשהאישה והבת יצטרכו 
שזכינו  לאחר  אמנם,  אותם.  ישאלו  משהו  לשאול 
והולכים ומוסיפים בלימוד התורה, נעשה מנהג ישראל 
יותר  תורה  והבנות לומדות  הוא"3) שהנשים  (ש"תורה 

ב.  כ,  מנחות  נפסל –  ד"ה  תוספות  א.  הלכה  ד  פרק  פסחים  ירושלמי  ראה   .3
מנהגים  ד.  סעיף  שעו  סימן  יורה-דעה  שולחן-ערוך  ברמ"א  הובא   – מהרי"ל 
ישנים מדורא עמ' 153. שולחן-ערוך אדמו"ר-הזקן אורח-חיים סוף סימן קפ. 

סימן תלב סעיף יא. סימן תצד סעיף טז.
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מאשר בשנים שעברו.
ובנות  נשי  היו  התורה,  דברי  לקיום  בנוגע   –
כל  את  וקיימו  כשרות  נשים  שעברו  בדורות  ישראל 
יותר  סמוך  שעברו,  בדורות   – ואדרבה  כו',  המצוות 
המצוות  את  קיימו  קיים,  היה  שבית-המקדש  לזמן 
בתוספת חיּות, כיוון שמראה בית המקדש היה "טרי" 
עדיין וכו', אבל בנוגע ללימוד התורה, ידיעת התורה, 

והבנת התורה בשכל, כולל – ההבנה בכוח שהתורה 
 – דור  (ובכל  לדור  שמדור  במוחש  רואים  נותנת, 
הוספה  ישנה  לזמן)  מזמן  שנה –  ובכל  לשנה,  משנה 
בזה על-ידי נשים ובנות (ואפילו לפני הנישואין, כולל 
או  הבעל  שלפעמים  שייתכן  ועד  קטנות)  ילדות  גם 
האח הגדול צריך לשאול את האישה או את האחות 

איך להתנהג בדבר חדש שאירע אצלם.
ובדוגמת סיפור נשיא-דורנו, כ"ק אדמו"ר (שציווה 
ביום  כאשר  שהתעוררה  שאלה  אודות  להדפיסם)4 

4. ספר-המאמרים תש"ט עמ' 42. ובארוכה – ספר הזיכרונות חלק שני פרק 
צג.

הערת המערכת: לשלימות העניין מובאים כאן קטעים מהמקורות הנ"ל:
"הסבתא של רבינו הזקן, הסבתא רחל נ"ע, בתו של רבי ברוך בטלן, הייתה 
 – הרבי  הבקיאות.  בתכלית  אורח-חיים  חלק)  ב(שולחן-ערוך  בקיאה 
אדמו"ר-הזקן – אמר שהכל צריכים לשלוט בחלק אורח-חיים בבהירות כפי 

ששלטה היא" (ספר-המאמרים תש"ט שם).
"אירע פעם, תקופה קצרה לאחרי נישואי רחל, שכל המשפחה חזרה בשבת 
מחוברות,  בלתי  בכפפות  נתונות  היו  הנשים  ידי  לבית...  מבית-הכנסת 
שמש  בא  לפתע  ספרים.  זרועותיו  תחת  נשא  רחל)  הרבנית  (אח  ובנימין 

הקהל בריצה והודיע שהעירוב נקרע.
החלו  הגברים  הספרים?  ועם  הכפפות  עם  לעשות  מה  מבוכה.  השתררה 
להתפלפל בבירור ההלכה על-פי ידיעותיהם בש"ס ומפרשיו. משלא הגיעו 
הגמרא  בלימוד  מדי  יותר  עוסקים  "אנו  ברוך:  ר'  העיר  ברורה  למסקנא 
כך  הפוסקים,  בספרי  הברורה  ההלכה  לימוד  את  ומזניחים  ומפרשיה 
שכאשר מתעוררת שאלה בהלכה למעשה אנו שרויים במבוכה". ובאומרו 
את הדברים פנה אל בתו: "נו, רחל, את בקיאה הרי בשולחן-ערוך. אמרי נא, 

השבת הלכו ברחוב כל בני המשפחה ובהם האנשים 
ולא  נפסל  שהעירוב  נודע  ולפתע  המשפחה,  וראשי 
קודם  שהוציאו  הדברים  אותם  עם  לעשות  מה  ידעו 
לכן בהיתר – ומבין כל אלו שהשתתפו באותו טיול, 
הופנתה השאלה דווקא לאישה, ודווקא היא ידעה את 
המענה, וזאת למרות שהשאלה התעוררה לפתע בלי 

שיכלו לעיין בזה מראש.

ויש להוסיף, שדווקא בזמננו גדולה יותר הנחיצות 
ומקווים  מתכוננים  שאמנם  כיוון  התורה,  בידיעת 
מראש  לדעת  אפשר  אי  אבל  טובים,  דברים  שיבואו 
מה יהיה המצב החדש, ויש צורך בהכנה מיוחדת כדי 
לנצל כדבעי את הדברים הטובים שבאים מזמן לזמן, 
כדי להוסיף ביהדות וברוחניות, וגם בפשטות, בקיום 
הקדוש- בברכות  מוסיפים  זה  ידי  שעל  המצוות, 
אלו  עניינים  ואפילו  גשמיים,  בעניינים  ברוך-הוא 
לקיום  מיוחדת  שייכות  להם  שאין  כדברים  הנראים 

המצוות ולימוד התורה. 

ג
אשר  תמוה,  דבר  ישנו  בהר  פרשת  בהתחלת 
על  עומדים  התורה)  ללימוד  (המסייעים  המפרשים 
שהקדוש- מסופר  בפרשה  הראשונים  בפסוקים  זה5: 

אפוא, מה עלינו לעשות?"...
(עובדת היותה למדנית הייתה חסויה, אך עתה) לא הייתה לרחל כל ברירה, 
שולחן- למעשה ( -  הנוגעות  ההלכות  פרטי  כל  את  בבהירות  אמרה  והיא 

ערוך, אורח-חיים, סימן רסו וסימן שג).
לעיין  מיהרו  לביתם  כשהגיעו  אך  רחל,  שפסקה  כפי  נהגה  הקבוצה  כל 
בשולחן-ערוך, הם נכחו לדעת כי הצדק עם רחל" (ספר הזיכרונות (לה"ק) 

שם).
5. ראה תורת-מנחם תשמ"ח חלק ג עמ' 345 ובהערה 21. וראה גם פנים-

בנוגע ללימוד התורה, ידיעת התורה, והבנת התורה בשכל, 
כולל – ההבנה בכוח שהתורה נותנת, רואים במוחש שמדור 
לדור ישנה הוספה בזה על-ידי נשים ובנות ועד שיתכן שלפעמים 
הבעל או האח הגדול צריך לשאול את האישה או את האחות 

איך להתנהג בדבר חדש שאירע אצלם 
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ברוך-הוא אמר למשה רבינו למסור לבני ישראל איך 
להתנהג כשיכנסו לארץ ישראל (שאותה הבטיח לתת 
שבת  הארץ  ושבתה  הארץ  אל  תבואו  "וכי   – להם) 
לה'", היינו שכאשר יכנסו לארץ צריך להיות "ושבתה 
כי  ומנוחה,  שביתה  של  במצב  תהיה  שהארץ  הארץ", 
"שבת  תהיה  הארץ  ואזי  שמיטה  מצוות  בה  יקיימו 
לה'", כי על-ידי-זה נפעל בה תוספת קדושה כו', כיוון 
שהיא קשורה בגלוי בקיום מצווה של הקדוש-ברוך-

הוא.
השמיטה  ששנת  הוא  הדין  המפרשים:  ושואלים 
שנים  שש  שעוברים  לאחר  השביעית,  בשנה  היא 
בהמשך  (כמפורש  והגנים  השדות  את  עובדים  שבהם 
למשה  נאמר  מדוע  להבין  צריך  כן,  ואם  הפרשה), 
רבינו שבכניסת בני ישראל לארץ יכין אותם למצוות 
בעניינים  להתחיל  יותר  מתאים  לכאורה  השמיטה? 
זה,  ולאחרי  לארץ,  לכניסתם  הראשון  ביום  הנחוצים 
לקיים  שצריך  המצווה  על  להם  יספר  הזמן,  במשך 

לאחר שש שנים?

ד
והנה, אחד הביאורים בדבר שייך במיוחד לתפקידה 

של בעלת-הבית דבית יהודי:
אמיתית  בעלת-בית  של  בהנהגתה  כשמתבוננים 
בעל-הבית  ועל-אחת-כמה-וכמה  נכרית,  (אפילו 
מלכתחילה,  לבית,  שהכניסה  רואים  יהודי)  בית  של 
המשפחה  בנין  (דהיינו  הבית  שבניין  כזה  באופן  היא 
שבבית,  והרהיטים  הכלים  וכל  וכו')  שלה  הפרטית 
יהיו   – וכו'  וחיות  אור  מתמלא  הבית  זה  ידי  שעל 
מתאימים לא רק לימות החול, היינו, שהיא מסתפקת 
שנקבע  הבית  יסוד  אלא  בלבד,  המוכרחים  בעניינים 
הדברים  שגם  הוא,  לשמה  ראויה  בעלת-בית  על-ידי 
הגשמיים שבבית יהיו בהרחבה שתספיק לערוך בהם 

שבתות בשמחה, בחיות וכו'.
ועוד יותר מאשר בימים טובים (הנקראים "מקראי 
עניין  "מעין"  שהם  דהיינו   – קוראים  הם  כי  קודש"6 
יודעת  בעלת-בית  שכל  וכפי  שהיא "קודש"7),  השבת 
בעצמה שבהכנת מאכלי יום-טוב עדיין יש לה טירחא, 
מסעודות  חלק  רק  מכינים  יום-טוב  שבערב  כיוון 
כדי  עצמו  טוב  ביום  מכינים  העיקר  ואת  טוב  יום 

יפות וחתם-סופר על התורה כאן.
6. ויקרא כג, ד.

7. ראה ליקוטי-שיחות חלק טז עמ' 189. וש"נ.

שהמאכלים יהיו טריים יותר8 כו', אבל ביום השבת אין 
כל טירחא והכל מוכן מערב שבת.

ונמצא, שייסוד הבית, וכל אשר בו, מלכתחילה ("כי 
מתחילים  שמיד  כזה  באופן  הוא  הארץ"),  אל  תבואו 
כל  את  מכינים  לבית  בכניסה  וכבר  לשבת,  להתכונן 

הדרוש לשבת.
לארץ  ישראל  כלל  לכניסת  בנוגע  ועל-דרך-זה 
ישראל, שתיכף ומיד בתחילת הכניסה לארץ קובעים 

שהכוונה היא "ושבתה הארץ שבת לה'", כנ"ל.

ה
בית  כל  של  ההנהגה  באופן  הוראה  ישנה  ומכאן 
צריך  מתחילתו  שכבר  הארץ")  אל  תבואו  ("כי  יהודי 

להיות מוכן ל"שבת לה'".
על  מוטלת  בזה  השליחות  שעיקר  דאף  [ולהעיר, 
על-ידי  בזה  להשתתף  צריך  שהבעל  מובן,  האישה, 
צריך  שבה  הראויה  להרחבה  הדרוש  הכסף  הספקת 
יהודי להתכונן לשבת ויום-טוב, שהכל יהיה בשמחה 
ובהרחבה ("אין א ברייטן אופן, א פרייליכן אופן און 
א געשמאקן אופן"), ו"לא תחסר כל בה"9, חס-ושלום, 
אורחים,  יזמינו  המשפחה  לבני  בנוסף   – ואדרבה 
שמחה  היא  ויום-טוב  שבת  ששמחת  ישראל  כמנהג 

אמיתית כאשר ישנם אורחים].
כלומר:

כאשר מתחתנים ומקימים בית בישראל ("כי תבואו 
אל הארץ"), יש לקבוע אותו, מלכתחילה, באופן כזה 
יהודיות  ושמחות  ויום-טוב  שבת  בו  לערוך  שיוכלו 
שיולדו  בילדים  הקשורות  שמחות   – כולל  בכלל, 
שמחות  בפועל  שם  יערכו  הזמן  שבבוא  זמן,  לאחרי 
בתורה  העוסקים  והבנות  הבנים  של  רבים)  (לשון 

ובמצוות, עד לסעודות "שבע ברכות" וכיוצא-בזה.
באופן  הבית  אל  באים  שמלכתחילה  זה  ידי  ועל 
שכבר  הקדוש-ברוך-הוא  של  לברכותיו  זוכים  כזה, 
"ושבתה  בפועל  בו  יהיה  לבית  הכניסה  מתחילת 
הארץ" – שיערכו בו שבתות ויום-טוב ויזמינו אורחים, 
ולא זו בלבד שהאורחים לא יהיו לעול כו', אלא יוסיפו 

בהרגשת ההרחבה והשמחה כו'.
המתכוננות  ישראל  בנות  את  גם  מחנכים  זו  וברוח 
התורה  יסודי  על  עד  עדי  בניין  לבנות  לנישואין, 

8. ראה שולחן-ערוך אדמו"ר-הזקן אורח-חיים סימן תצה סעיף ה.
9. דברים ח, ט.
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והמצווה (שהרי, כמובן בפשטות, הוראת הכתוב היא 
הן לאנשים והן לנשים). 

ו
ולהוסיף, שהתחלת החינוך, בבניית בית יהודי באופן 
קטנות  בילדות  גם  היא  לה'",  שבת  הארץ  ד"ושבתה 
בפמוט  שבת  נרות  להדליק  אותן  שמחנכים  ביותר, 
בעצמם  הברכה  את  ולברך  משלהם  ובנר  משלהם 
בדיוק   – שהחיינו)  ברכת  גם   – השבועות  חג  (ובערב 
כמו האם והסבתא ואם הסבתא ("די עלטער-באבע"), 
וכולם יחד שמחים מפני שזכו להאיר את הבית ביחד, 
הקדוש-ברוך-הוא  של  בברכתו  מוסיף  נוסף  אור  וכל 
וכמובן  קטנה,  ילדה  אותה  של  נר  לאותו  המיוחדת 
המשפחה  בני  כל  של  בזכותם  גם  הוספה  נפעלת   –
המבוגרים שעזרו ועוזרים בהמשך חינוך הילדה בדרך 
בדרך  ללכת  הבנים  לחינוך  בנוגע  (ועל-דרך-זה  זו 
בהצלחה  תוספת  שתהיה   – התורה)  דרך  המאירה, 

שלהם, שאותו חלק בבית התלוי בהם יהיה בהרחבה 
הקדוש-ברוך- ברכות  בהם  ויקוימו  הראויה  ובחיות 
הוא שכבר בהתחלת העבודה בחלקם – "כי תבואו אל 
הארץ" – יהיה תיכף ומיד "ושבתה הארץ שבת לה'", 
יותר  (עוד  השבת  יום  של  הראויה  להרחבה  שיזכו 

מאשר ביום טוב).
לכל  חיה  דוגמא  יהיו  בעצמם  כן  שיתנהגו  ידי  ועל 
סיבה  מאיזו  אשר  שבסביבתם,  ישראל  ובנות  נשי 
אמיתית  יהודית  חיות  של  לאושר  זכו  לא  שתהיה 
כך  ינהגו  הם  שגם   – אמיתי  יהודי  מחינוך  כתוצאה 

ויעשו את ביתם לבית יהודי כדבעי.
מההשפעה  כתוצאה  בזה  יעסקו  שלכתחילה  ואף 
של הזולת, הרי אחר-כך יגיעו להבנה והשגה בעצמם, 
ובפרט שבדורנו לומדים תורה ויהדות (בהרחבה, עם 

פירושים וכו') גם עם נשי ובנות ישראל (כנ"ל).

(משיחת כ"ח אייר ה'תשמ"ח, לנשי ובנות חב"ד. תורת-מנחם 
התוועדויות ה'תשמ"ח חלק ג עמ' 364. הנחת השומעים, בלתי 
מוגה)

סיכום
הוראות התורה לחיי האדם הינן חדשות ורעננות 
בכל עת, במיוחד אצל נשים, שהן רגילות להדגיש 
האחרונים  שבדורות  ובפרט  ורעננּות.  צעיר  גיל 
נהגו שנשים ובנות עוסקות בתורה יותר משנהגו 

בדורות הקודמים. 
בתחילת פרשתנו: "כי תבואו אל הארץ אשר אני 
שנים  שש  לה'.  שבת  הארץ  ושבתה  לכם  נותן 

תזרע שדך... ובשנה השביעית שבת שבתון".
צריך להבין: הלוא שנת השמיטה תחול רק כעבור 
כן  אם  מדוע  לארץ,  ישראל  מכניסת  שנים  שש 
למצוות  להתכונן  עליהם  לארץ  בכניסתם  מיד 

שמיטה, "כי תבואו... ושבתה הארץ"?! 
הביאור:

עוסקים  הראשונות  השנים  שבשש  אף-על-פי 

להכריז  יש  בתחילה  מיד  הרי  האדמה,  בעבודת 
כך  לה'",  שבת  הארץ  "ושבתה  היא  שהמטרה 
בהתאם  נעשית  השנים  שש  במשך  שהעבודה 

לכוונה זו.
בעלת-בית  כל  הבית:  מהנהגת  לדבר  דוגמה 
חג  לימי  ראוי  שיהיה  באופן  ביתה  את  מסדרת 
ושבת ורוכשת רהיטים בהתאם. כלומר, גם בימי 
או  חג  יום  שבבוא  כזה  הינו  בבית  הסדר  החול 

שבת הבית ראוי ומותאם לכבודם.
ומקימים  שנישאים  בעת  הוראה:  נלמדת  מכך 
שיוכלו  באופן  אותו  לקבוע  יש  מלכתחילה  בית, 
ויום- שבת  שמחת  יהודיות –  שמחות  בו  לערוך 

וגידולם  ילדים  בלידת  הקשורות  שמחות  טוב, 
וכיוצא בזה.
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משיחוגאולה

תשובה מביאה 
את הגאולה

חיבור "בהר" עם "בחוקותי" לעתיד לבוא

מבואר בדרושי חסידות (לקוטי-תורה צו יז,א. ועוד) שמשיח צדקנו ילמד תורה לכל העם כולו, 
כולל האבות ומשה רבינו, כמו שכתוב במשיח "ירום ונשא וגבה מאד", למעלה מאברהם ויצחק וכו' 

– מכיוון שמשיח צדקנו יגלה פנימיות התורה, ש"יש בה עליות רבות לאין קץ ותכלית".

... ועל-פי זה – עניין ההליכה מחיל אל חיל דלעתיד לבוא, כולל הגילוי דפנימיות התורה על-ידי 
מכיוון  ד"בהר", העניין  דרך  על  זה  הרי   – ותכלית"  קץ  לאין  רבות  "עליות  של  באופן  צדקנו  משיח 

ש"הר" עניינו צמיחה וגידול, כנ"ל.

וביחד עם זה – הרי מבואר בכמה מקומות שהלימוד דלעתיד לבוא יהיה באופן של ראייה, ובעניין 
הראייה שווים כולם, ואם-כן, הרי זה בדוגמת העניין ד"בחוקותי", המורה על העדר השינוי.

(משיחת שבת-קודש פרשת בהר-בחוקותי, מברכים החודש סיוון ה'תשמ"ג. התוועדויות תשמ"ג כרך ג עמודים 1455-1456)

אפשר לפעול זאת על-ידי 'אנחה פנימית'

סיום הספר וההכרזה "חזק חזק ונתחזק" – יוסיף חיזוק לכל אחד ואחד להתחיל באופן חדש לגמרי 
– באופן ד"בחוקותי תלכו" – שיעורים חדשים בתורה (נוסף לחיזוק השיעורים הקיימים והקבועים עד 
עתה), כולל – שיעורים ברבים, בנגלה דתורה ובפנימיות התורה, כולל – חיזוק בקיום מנהג ישראל 

ללמוד פרקי-אבות בשבתות אלו...

בצחצוח  ועבודתנו  דמעשינו  השיריים  האחרונות,  הפעולות  את  ישלימו  שכבר   – ועיקר  ועוד 
הכפתורים, לאחרי הריבוי הכי גדול שהיה עד עתה, וכנ"ל הפסק-דין שכבר כלו כל הקיצין ואין הדבר 
תלוי אלא בתשובה, "תלוי" גם מלשון שישנו כבר מן המוכן ו"תלוי" כבר באוויר שטח זה, וצריך רק 
להורידו בפועל – שזה יכול כל אחד ואחד לעשות ברגע קטן ובאיזה מקום ומעמד ומצב שיהיה – גם 
בשעת ההתוועדות עתה – על-ידי זה שיתבונן לרגע באופן שזה יעורר אצלו אנחה פנימית, שעל זה 
ישנו הפסק-דין ועדות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו (וכמה גדולי ישראל, הרגצ'ובי וכו') – שאנחה 

יהודית היא תשובה שלימה, והבטיחה תורה: א) ישראל עושין תשובה – ב) ומיד הן נגאלין.

וזה מביא התשובה – וכנ"ל אין הדבר תלוי אלא בתשובה – של הקב"ה כביכול, שגלו לאדום שכינה 
בני-ישראל,  אחד  לאחד  תלוקטו  ואתם  שבותך,  את  אלוקיך  ה'  ושב   – הרשב"י  כפסק-דין  עימהם, 
והולכים כולם יחד לארץ-הקודש, בירושלים עיר-הקודש, בבית-המקדש השלישי, תיכף ומיד ממש.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת בחוקותי, כ"ב באייר ה'תשמ"ט. התוועדויות' תשמ"ט, כרך ג, עמ' 192)
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

 ה'שדי חמד' – רבי חיים 
חזקיהו מדיני 

"צדיק גדול" ששלושה אדמו"רי חב"ד חיבבו מאוד והתעסקו בלימוד 
תורתו והדפסת חיבוריו למרות עלות גבוהה של "סכום עצום" • תרם 
להתפשטות שולחן-ערוך אדמו"ר הזקן בעדֹות הספרדים • דוגמאות 

מהזכרתו בתורת הרבי • הוצאת קה"ת הדפיסה את סדרת ה'שדי חמד' 
שלוש פעמים

מנחם'  ('תורת  תש"י  סיון  חודש  ראש  בהתוועדות 
כרך א' עמ' 85) התבטא הרבי:

המחבר של הספר "שדי-חמד" היה יהודי ספרדי, 
צדיק גדול.

באותה הזדמנות התבטא עוד:
לרגל ההוצאה לאור של ה'שדי חמד' – ראוי היה 

לערוך התוועדות מיוחדת.
('אגרות-קודש'  הרבי  כותב  עצמו  הספר  על 

כרך ב' עמ' שב):
אנציקלופדיה חשובה ביותר המכילה פסקי-דינים 
האחרונים  פי  על  ורבים,  יחיד  יהודי,  של  להנהגתו 

ואחרוני האחרונים.
ועוד (שם כרך ג' עמ' סז):

פסקי דינים בנוגע לכל מאורעות חיי היום-יום של 
יהודי.

תש"ח  בשנת  כתב  מוהריי"צ  אדמו"ר  קדושת  כבוד 
עמ'  ט'  כרך  מוהריי"צ  'אגרות-קודש'  שני –  אדר  (י"ז 

תח-תט):
תביא   – חמד'  'שדי  הספר  של   – מחדש  הדפסתו 
התורה  בלימוד  מרובה  תועלת  בעזרת-ה'-יתברך 
ישראל  תפוצות  בכל  מעשיות  המצוות  קיום  וחיזוק 

עפ"י בירור ההלכה למעשה.

מאמצים בלתי רגילים להדפסת הספר
כלכלית  שסייעו  לאלו  הרבי  העניק  לבבית  תודה 
"להוציא לאור הדפוס את סידרת ספרי האנציקלופדיה 

חזקי'  חיים  רבי  מאת  חמד"  "שדי  בשם  המפורסמת 
מדיני, ז"ל" ('אגרות-קודש' כרך ב' עמ' שב).

לאחד המתנדבים כותב הרבי:
בכך  לעצמו  שרכש  הזכות  גודל  את  לשער  אין 
ספר- ולהפיץ  להדפיס  האפשרות  את  לנו  שהעניק 

אנציקלופדי' חשוב זה.
הרבי ממשיך ומספר:

והוא  הספר,  אזל  האחרונה  המלחמה  לפני  כבר 
עם  יחד  אך  תרצ"ט-ת"ש.  בשנת  בפולין  הודפס 
הרוצחים  ע"י  שנספו  הקדושים  הקרבנות  מיליוני 
לצורך  שגרם  דבר  זה,  ספר  גם  הושמד  ימח-שמם, 
היא  זה,  מציאות  יקר  ולהדפיס  שוב  להחיות  חיוני 

גדולה מאד.
('אגרות- שמוטקין  יהודה  ר'  להרה"ח  במכתבו 

קודש' כרך כא עמ' קצא) מעיד הרבי כי:
בכלל עלו הוצאות ההדפסה של השדי חמד לסכום 
עצום שלא שיערתי מראש לולי עזרת הנדבות ביחוד 
וכן  עתה,  שעד  הכרכים  נדפסים  היו  לא  זו  לתכלית 
ההכנסה  כי  בדפוס,  עתה  הנמצא  האחרון  הכרך 
קשור  וגם-זה  למאד,  היא  פעוטה  הספרים  ממכירת 

עם הוצאות נוספות.
הרבי מסיים בביטחון: 

ובטח יצליח השם-יתברך.

התורם הפותח
ר' יוסף רובינסון (ראבינסאן) היה התורם להדפסת 
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ספרי ה'שדי חמד'.
נוסף  פרויקט  לרגל  הרבי  התוועד  תש"י  סיון  בר"ח 
המשכנתא  תשלום  (סיום)   – בראשו  חלק  נטל  שהלה 
פועלו  את  גם  ציין  ואז   ,770  – רבינו  בית  רכישת  על 

בנושא ה'שדי חמד'.
חמד'  ב'שדי  הלכתי  לנושא  הרבי  את  ביקש  הלה 
דף  באיזה  הכרכים  אחד  את  שיפתח  לו  הציע  והרבי 
שירצה. הלה עשה כן ונפתח לו ב"מערכת ד' מינים". 

אחדים  רגעים  בספר  עיין  הרבי 
על  בתשלום  המנהג  על  ודיבר 
או  מיד  לשלם  אם  מינים,  הד' 
לאחר זמן ('תורת מנחם' כרך א' 

עמודים 86-85).

מצות מכונה
עם  חב"ד  נשיאי  של  הקשר 
היה  מדיני  חזקיהו  חיים  הרב 
והוא  תורה  של  קשר  בעיקר 
אדמו"ר  בתקופת  התחיל 
שבכמה  נ"ע,  מוהרש"ב 
המחבר  את  ציטט  הזדמנויות 

ותורתו:
[מצות  המאשין  בדבר 
הדבר  בעצם  הנה  מכונה] 
חמד  בשדי  הרבה  מבואר  כבר 
יג  סימן  ומצה  חמץ  [מערכת 

סעיף יב] 
(תורת שלום שו"ת עמ' נא)

איסור השחתת פאת זקן
הגאון החכם חזקי' דיא מודינא בשדי חמד [כללים 
מערכת ג אות עה, ומערכת ל כלל קטז, ופאת השדה 
מערכת ג סימן א] מביא כמה גאונים, ובראשם הגאון 
הגדול  בספרו  חיד"א  הגאון  וגם  רוקח,  מעשה  בעל 

ברכי יוסף החליט לאיסור חמור.
(שם עמ' ע)

מציצה
ובספר שדי חמד בקונטרס המציצה [אספת דינים 
א'שמג ואילך] נאסף ונקבע בזה מהרבה גדולי זמנינו.

(שם עמ' קנא)

קשר מיוחד
כבר  מתחיל  נשיאינו  רבותינו  עם  הקשר  אמנם, 

באדמו"ר הזקן, שה'שדי חמד' העריץ את תורתו מאוד 
להתפשטות  הספר  תרם  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  ולדעת 
שולחן-ערוך אדה"ז  בקרב עדות הספרדים – ושולחן-
 – חב"ד  ('תורת  לשונו  על  שגור  הזקן  אדמו"ר  ערוך 

ביבליוגרפיה – שו"ע', קה"ת תשד"מ, מבוא עמ' פ).
אל  הגיע  מדיני  חזקיהו  חיים  הרב  כי  עוד,  יסופר 
הרבנית הצדקנית מרת מנוחה רחל – בתו של אדמו"ר 
האמצעי – לבקש את ברכתה והאריך בדברים אודות 
אדמו"ר  של  ומעלתם  קדושתם 
וציין  האמצעי,  ואדמו"ר  הזקן 
דשמיא  סייעתא  ישנה  כי 
מכשול  יצא  שלא  לצאצאיהם 

מתחת ידם.
מתולדותיו  פרקים  ראשי 
והתפרסמו  הרבי  בידי  נכתבו 
כתב  השאר  ובין  תשי"ב,  בשנת 

שם:
מסביב,  ה'  לו  הניח  וכאשר 
הנהדר  הבנין  להחל  לבו  שם 
אשר שאף אליו תמיד – לחבר 
ופרי  הלכה,  של  אנציקלופדי' 
הגדול  ספרו  הי'  הרב  עמלו 

והמפורסם "שדי חמד"...
המחבר  לו  שם  זה  בספרו 
בו  למעיין  להמציא  למטרה 
כמה  (וגם  והלכה  דין  כל 
שרשיהם,  על  באגדה)  ענינים 
מהתלמוד  וענפיהם  יסודותיהם 
מסודר  שבאחרונים,  אחרון  עד 
במשא ומתן ושקלא וטריא עם 

המקורות מהם שאב אוצר ידיעותיו ופסקי דיניו.
הספר "שדי חמד" נתחבב ונתפרסם בכל המדינות, 
והרב המחבר נעשה כשולחני מפורסם ונאמן, אשר 
אליו הריצו שאלות ותשובות מכל קצוי תבל בבקשה 

לחוות דעתו המכרעת.
ספריהם  ממיטב  לו  העניקו  רוסיא...  עשירי  גדולי 
לבנינו  חומר  די  לו  יהי'  למען  התלמודית  בספרות 
חיבורו  לשכלל  ותושי'  תורה  הרבה  והחח"מ  הגדול, 

ככל האפשר...

הצלת חברון
אדמו"ר  קדושת  כב'  של  היחלצותו  על  נספר  להלן 
בקשר  חמד'  ה'שדי  לקריאת  נענה  כאשר  מוהרש"ב 

להצלתה הרוחנית של העיר חברון:
נלחם בתוקף נגד הצעת חברת "כל ישראל חברים" 

רבי חיים חזקיהו מדיני
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'שדי חמד' בהוצאת קה"ת.

לייסד בחברון בית ספר ויבטלה, ועוד ועוד.
של  סקירתו  בסיום  המופיעות  האמורות,  השורות 
יותר  הרבה  ומכסות  טפח  מגלות  נשיא-דורנו,  הרבי 
קדושת  כב'  סיפר  עליה  פרשה  מאותה  מטפחיים 

אדמו"ר מוהריי"צ בפורים תרפ"ו.
השיחה נחשפה לראשונה השנה ויצאה לאור על-ידי 

מערכת אוצר החסידים לקראת יו"ד שבט תשפ"א:
"בשנת תרס"ח בא [= הגיע] מכתב לאאמו"ר [כבוד 
מחברון  בליובאוויטש  מוהרש"ב]  אדמו"ר  קדושת 
ארמון]   =] פאלעץ  שיש  מדיני  חזקי'  חיים  מהחח"מ, 

לומדי  בשביל  בחברון 
רוצים  והמיסאנערן  תורה, 
בית  בו  לייסד  לקחתו 
איש  הי'  חח"מ  ור'  ספר... 
הולך  הי'  גם-כן  ואבי  תם, 
ללא  בתמימות  תמיד 
קומבינות, ויסע למאסקווע 
ועשה אסיפה מבעלי-בתים 
לפניהם  והציע  גבירים 
הבית  לקנות  שצריך  הענין 
ב"ר  שמואל  [ר'  ורש"ג 
גורארי',  זלמן  שניאור 
אדמו"ר  אצל  מה"יושבים" 
נצטווה  ולימים  מהר"ש, 
במסחר.  להתעסק  ממנו 
מהורש"ב  אדמו"ר  מחסידי 
נפטר  מהוריי"צ.  ואדמו"ר 

ביום השבת-קודש כ"ה אדר-ראשון תרפ"א]. 
תיכף  ונסע  כרטיס  לקח  במאסקווע  שאבי  "בשמעו 
ובראותו  נסע,  הוא   – לא  או  כסף  לו  היה  למאסקווע. 
איך שאבי יושב במסיבתם, והם רושמים... ומתווכחים 
אודות [סכומי ה] כסף, ואחד מציע לכתוב ל... שישתדל 
ולהוציא  הבית  לקנות  יצטרכו  ולא  הממשלה  לפני 
מעות על זה, ויצא הרש"ג תיכף מבית-הכנסת, ולמחר 
בבוקר בשעה השמינית נכנס אבי לחדרי... והראה לי 
לכ"ק  וכותב,  הרש"ג,  של  ידו  כתב  את  סגור...  מכתב 
אדמו"ר שליט"א... אני לוקח על-עצמי קנין הבית בסך 
כ"ה אלף רובל-כסף... סיכמנו לייסד תלמוד-תורה...".

חביבות ספרייתו וכתביו
אדמו"ר  קדושת  כב'  של  באגרתו  קוראים  אנו  ועוד 
מוהריי"צ ('אגרות-קודש' כרך יא עמ' שעז): "בהיותי 
בישיבת  הייתי  תרפ"ט]...  [=בשנת  בארץ-הקודש 
כל  ששם  זצ"ל  מדיני]  חזקיהו  חיים  [הרב  החח"מ 

הספרים שלו. אם יש קטלוג מהם הייתי מבקש העתקה, 
חדשים,  איזה  על  לי  להלוות  יכולים  אם  אפילו  או 
לעוררו  חפץ  דברי  ומדי  גדולה.  תודה  נותן  הייתי 
בהיותי ברוסיא התעניינתי בדבר כתבי-יד ישנים [=של 
החח"מ  כיהן  בקראסובזאר [=מקום  שנשארו  השד"ח] 
ברבנות שנים רבות].. שלמים... ספרים ישנים וכתובים 

על קלף... מה נעשה בזה".

עשרות פעמים בתורתו 
של הרבי נשיא-דורנו

השתמש  פעמים  עשרות 
וציטט  חמד'  ב'שדי  הרבי 
רבות  פעמים  מלבד  ממנו 
שציין לדבריו. נפתח, אפוא, 
פחות  התבטאויות  במספר 

שגרתיות:

על מה הצטער 
ה'שד"ח'?

במכתב מיום יו"ד מרחשון 
תשכ"ב ('אגרות-קודש' כרך 
הרבי  שכתב  כד)  עמ'  כב 
מאנדל  מנחם  נתן  לרב 
נתן  'רעיונות  הספר  מחבר 
על התורה' – מתייחס הרבי 
הנקודות,  קדמות  לנושא 
שכתובים  דברים  ומצטט 

בספר 'הפרדס' שער כח בתחילתו:
פה  אל  מפה  קבלה  ישראל  חכמי  בכל  המפורסם 
משה- עד  פה  אל  מפה  קיבל  והוא  הסופר  מעזרא 
שהנקודות  הגבורה  מפי  מסיני  רבינו-עליו-השלום 

למיניהם הם י"ב וכו'.
והרבי ממשיך:

והספרים שמביא כבודו – כבר סתרו דבריהם מאז 
ומקדם.

ומוסיף:
בעל- שנצטער  הצער  היה  גדול  כמה  וראה 
המחבר-ספר 'שדי חמד' על שהביא דעתם אף-על-
פי ש[כוונתו היתה] רק על-מנת לדחותה בהחלט. – 
עיין בכל זה במאמר פקועות שדה שלו שבסוף-ספרו 

'שדי חמד' – בארוכה.

"מקובל אצל כל הספרדים ביחוד"
במכתב נוסף ('אגרות-קודש' כרך טו עמ' צב) כותב 
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת בהר-בחוקותי

כ"ו באייר
אמירת   - בבוקר  השכם  סיון,  חודש  מברכים  שבת 
מאמר  כשעה  לומדים  אחר-כך  בציבור.  תהילים 

חסידות שיהיה מובן לכולם, ואחר-כך התפילה.
לעליית 'חמישי' עולה הבעל-קורא, ומעצמו (בלא 
ולאחריה1.  לפניה  ומברך  וכו'),  'יעמוד'  לו  שקוראים 
לאחר מכן – בדרך כלל מברכים אותו בשמו, כרגיל2.

קוראים את פסוקי התוכחה בקול נמוך, אך באופן 
מהפסוק  (חוץ  הקריאה  את  היטב  הקהל  שישמע 
רגיל),  בקול  הנקרא   - כו,מב   - בריתי"  את  "וזכרתי 
בקול  לקרוא  חוזרים  זאת" (כו,מד)  גם  ובפסוק "ואף 

רגיל3.
ספר  כל  את  המסיים  הפרשה,  של  האחרון  בפסוק 
ויקרא, נהוג לעמוד. רצוי שהקורא יפסיק קמעה לפני 

1. ספר-המנהגים עמ' 31. לוח כולל-חב"ד.
שערי  שכז,  עמ'  (ח"ב  שבאג"ק  ח"א  העירני  שבירך':  'מי  אמירת  בעניין   .2
הל' ומנהג ח"א עמ' קפו) כתב הרבי "בעניין נוסח ה'מי שברך', הנה במקום 
שנוהגין לאומרו (כי כמדומה בליובאוויטש לא נהגו כן [א"ה: אך ייתכן שלא 
כדי  רק  כאן  זאת  מזכיר  והרבי  רבותינו,  על  להכביד  שלא  כדי  רק  כן  נהגו 
להסביר מדוע אין לו ידיעה ישירה בנושא]) הנוסח היותר מדוייק שראיתי 

הוא בסידור 'תורה אור'" [ראה שער-הכולל פרק כו ס"ה]. 
לתורה  לעולה  שברך'  'מי  כלל  אמרו  לא  הרבי  בנוכחות  שזוכרים,  כמה  עד 
חיינו  בבית  זאת  לומר  רגילים  אין  ובכלל  שלימה),  ולרפואה  ליולדת  (מלבד 
מישהו,  לכבד  מיוחד  צורך  כשיש  או  תרומה  כשנדבו  אלא  תו"ת  ובישיבות 
לוי- מליקוטי  (העירוני  עולה  כל  לברך  רגילים  חב"ד  מנייני  בשאר  משא"כ 
שלפני  בשבת  לתורה  הרבי  עליית  אודות  שהורה  רז,  עמ'  אג"ק  יצחק, 
בעבור  ויאמרו  כו'  שברך  במי  יברכוך  לתורה  עלייתך  אחר  "הנה  הנישואין 
שאביו ואמו (בשמותם ושמות אבותיהם) נדבו צדקה בעדו וציוו לברכו כו' 

אמן"). 
ולהעיר, שרבותינו בדרך כלל לא היו מתערבים במנהגי ביהכנ"ס (ראה אג"ק 
תלט  עמ' 19,  תלד  עמ' 19,  תכח  גיליונות:  'התקשרות'  ועוד,  קנד  עמ'  חי"ג 

עמ' 17 וש"נ).
ס"ד  עח  סי'  שו"ע  קיצור  ס"ז,  תכח  סי'  הפר"ח  כדעת  לנהוג,  רגילים  כן   .3
האשכנזים,  כמנהג  ואילך,  סנ"ד  פ"ד  לשבועות  פסח  בין  בס'  הובאו  ועוד, 
כמנהג  רם  בקול  קראן  שהאריז"ל  ושער-הכוונות  מפע"ח  שם  כמובא  ולא 

הספרדים.
הרה"ח ר' ישראל גורדון סיפר, שפעם – בשנים הראשונות לנשיאות הרבי 
– קרא את התוכחה בנגינה כרגיל, והעיר כ"ק אדמו"ר (ע"י המזכיר הרה"ח 
 ) (תוכחה)?!"  דעם  ביי  צוזונגען  היינט  ישראל  זיך  האט  "מדוע  גרונר):  רי"ל 
ומנהגי  הליכות  'לקט  ס'  התוכחה?! -  בקריאת  ישראל  היום  'שורר'  מדוע   =

ש"ק' עמ' 74).

תחילת הפסוק, כדי שהציבור ישמע היטב את קריאת 
הפסוק. בסיום הספר אומר כל הציבור, ואחריו הקורא 

ואיתו גם העולה לתורה4: "חזק חזק ונתחֵּזק".
הפטרה: ה' ֻעִזּי ּוָמֻעִזּי גו' – כי תהלתי אתה, (ירמיה 

טז, יז).
ו-7  8:31 רביעי  יום  ליל  המולד:  החודש.  מברכים 

חלקים. ראש-חודש סיוון ביום הרביעי.
ברית-מילה  יש  אם  גם  הרחמים'5,  'אב  אומרים 

בבית-הכנסת6.
יום התוועדות.

קריאת  סיום  [את  זאת  לקשר  כדאי  חזק'  "ב'שבת 
על  (בהוספה  מיוחדת  התוועדות  עם  החומש] 
בכל  קהילות  "להקהיל  שבת  שבכל  ההתוועדות 
שבת ושבת"), כהמנהג בכמה וכמה קהילות קדושות 
בישראל שבשבת חזק מכינים הגבאים 'קידושא רבא', 
ובוודאי יחזקו ויחדשו מנהג זה בכל המקומות - שבה 
החלטות  קבלת  (וגם  תורה  דברי  באמירת  יוסיפו 
המצוות  וקיום  התורה  בלימוד  להוסיף  טובות, 
בהידור), ויוסיפו בהשמחה ד'גמרה של תורה' (סיום 
ספר שלם בתורה, על-דרך השמחה שעושים לגמרה 

של התורה כולה בשמחת תורה)"7.
פרקי אבות - פרק ה.

במשנה י"ח: "צדקת ה' עשה" אין אומרים את שם 
ה' כמות-שהוא8.

הקריאה  שולחן  בס'  כמ"ש  ודלא  כולל-חב"ד.  לוח  שם.  ספר-המנהגים   .4
שייך  הוא  "כי  והטעם:  הפסק.  מחשש  'חזק',  יאמר  לא  שהעולה  פכ"א 
מברכו,  הקהל  רק  ו[לא  ס"ט).  קסז  סי'  אדה"ז  שו"ע  (ראה  הסיום  לקריאת 
ונתחזק" -  היא  שלנו  נוסחא  כי  לקהל],  אומר [זאת  הוא [העולה]  גם  אלא] 
רפה,  עמ'  ניסן-סיוון  חב"ד'  מנהגי  ב'אוצר  הנסמן  וראה  יד.  עמ'  ח"ד  אג"ק 

ובמדור זה ב'התקשרות' לש"פ ויחי, גיליון א'ש"פ.
5. סידור אדמוה"ז.

אדה"ז  בלשון  הדיוק  בארוכה  ראה   - זמן  באותו  שאירעו  הצרות  מפני   .6
ב'קיצור הלכות משו"ע אדה"ז' הל' שבת, מילואים לסי' רפד, דלא כקצות-

השולחן סי' פג בבדי-השולחן ס"ק יג.
7. ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 233.

8. כיוון שהוא רק חצי פסוק – כנהוג שאין אומרים שם ה' בחצי-פסוק, ראה 
למשל התוועדויות תשד"מ ח"א עמ' 368 סו"ס יג.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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הרבי:
ומהנכון שהוא והרב... שי' יעיינו בקונטרס המציצה 
א'שמג  עמ'  ו'  כרך  קה"ת –  חמד' [בהוצאת  שב'שדי 
ואילך] והרי החח"מ מקובל אצל כל הספרדים ביחוד.

"אך לא נתבאר שם טעם מחלוקתם"
בהתוועדות שבת קודש פרשת מצורע שבת הגדול, 
י"ב ניסן תש"ל ('תורת מנחם' כרך ס' עמ' 54 ואילך) 
בליקוטי-שיחות  המדובר  בנושא  ביאור  הרבי  הוסיף 
השבועי שיצא לאור לפרשת מצורע (ולאחר מכן נדפס 
ב'לקוטי שיחות' כרך ז' עמ' 105 ואילך). הרבי התייחס 
לסברת הצל"ח (פסחים מד, א) ש"חזי לאצטרופי" הוא 

תנאי באיסור חצי שיעור.
הרבי אמר: "לכאורה, הן אמת שאפשר לפרש ש'חזי 
ההכרח מהו  אבל  תנאי.  ולא  הוכחה  הוא  לאצטרופי' 
והרבי  תנאי?".  שהוא  הצל"ח  כדברי  לא  כן  לומר 
הוסיף: "ואף שהובא בהשיחה שיש חולקים על הצל"ח 
– נסמנו ב'שדי חמד' כללים מערכת ח' כלל יו"ד – אך 
לא נתבאר שם טעם מחלוקתם (כשם שהם בעצמם לא 

כתבו טעם לדבריהם).
הן  בזה  הכרח  "ישנו   – הרבי  הוסיף   – באמת"  "אך 
מצד סברא פשוטה, והן מצד סברת הענינים: כי שיעור 
האכילה תלוי ברצונו, וגם מעשה האכילה שוה"; עיין 

שם.

ציון ל... דיון בדברי אדמו"ר הזקן
'היום יום' שבדיקת- הרבי נשאל מדוע הביא בלוח 
בעוד  סתם,   – תפילת-ערבית  לאחר  היא  חמץ 

שבשולחן-ערוך יש בזה חילוקים?
כרך  'אגרות-קודש'   – תש"ח  אייר  (ט"ז  השיב  הרבי 

ב' עמ' שדמ): 
לא  שם  הבאתי  יום',  'היום  בהקדמת  ככתוב  הנה 
מנהגי  על  המיוסדים  החסידים  מנהגי  אלא  דינים, 
הוא  המקובל  והמנהג  הוראותיהם,  על  או  הנשיאים 

כנ"ל – תמיד לאחר תפילת-ערבית.
בעיני  והמחוור  טעמים.  כמה  בזה  ויש-לומר 
ביותר  להאריך  מנהגנו  כי  כאן.  יש  גם-כן  דלשיטתי' 
בבדיקת-חמץ – ולא העתקתי גם-זה ב'היום יום', כי 
חמד'  ב'שדי  וראה  מסויים.  שעור  בזה  שמעתי  לא 
ממגן  שהביא  סקט"ז,  ה  סימן  ומצה  חמץ  מערכת 
בדברי  ששקל-וטר  טו"ב,  סימן  פסח  להלכות  האלף 
לאורח-חיים  אחרון  בקונטרס  בהנ"ל  הזקן  אדמו"ר 

סימן תלא.

הרבי תמה על דברים שנאמרו בשם 
ה'שדי חמד'

בכ"ה תשרי תש"ל ('תורת מנחם' כרך נח עמ' 196) 
הרבי הגיע לנחם את הרש"ג (חתנא וגיסא דבי נשיאה) 
על  שוחחו  הם  תש"ל).  תשרי  אמו (בי"ט  פטירת  אחר 
דברי ר' הלל מפאריטש, שמותר ללמוד פנימיות התורה 
בימי השבעה והרש"ג אמר שראה בספרים (שדי חמד 
וש"נ)  (בסופו)  כה  אות  אבלות  מערכת  דינים  אסיפת 

שמותר ללמוד מוסר.
לשמע הדברים הגיב הרבי בתמיהה.

להשערת המו"ל ד'תורת מנחם', התמיהה נבעה מן 
ואינו  אחר,  ומטעם  בפני-עצמו,  ענין  שזהו  העובדה 
סתרי  התורה,  פנימיות  לימוד  אודות  להמדובר  שייך 

תורה.

הבעש"ט והאור החיים הקדוש
על הקשר שבין הבעל-שם-טוב והאור החיים הקדוש 
תשמ"ז  בלק  פרשת  קודש  משבת  הרבי  בשיחת  צויין 

הערה 64 ('התוועדויות תשמ"ז' כרך ד' עמ' 21):
ראה 'שדי חמד' שיורי הפאה מערכת ג כלל ז בסופו 
(כרך ח א'תשיט, ד). גנזי נסתרות ח"א אות ח. ועוד...
(ולפני כן ב'לקוטי שיחות' כרך כ עמ' 515 הערה 2)

לדמותו של משיח
להיות  מצדקתו  הראוי  משיח – "אחד  של  לדמותו 
גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השם-יתברך וישלחו 
(חלק  משפט  חושן  סופר  חתם  שו"ת  ראה   – כו'" 
וא"ו) בסופו (סימן צח). וראה שדי חמד פאת השדה 

מערכת האל"ף כלל ע. ועוד.
הערה  תשנ"ב  וירא  ש"פ  בשיחות  צוטטו  (הדברים 
126 חיי שרה תשנ"ב הערה 106 'התוועדויות תשנ"ב' 

כרך א' עמ' 272; 298; וראה שם עמ' 354).

משיח שבכל דור
בקונטרס בעניין מקדש מעט – זה בית רבינו שבבבל 
 (58 הערה   421 עמ'  א'  כרך  תשנ"ב'  ('התוועדויות 

נוספה ההדגשה דלהלן:
אצלם  משוער  הי'  הזה  "בדרך  שם:  חמד'  ב'שדי 
בכל דור מי הוא... רבינו הקדוש... בדורו אמרו וידעו
[צריך  צ"ל  ודור  דור  בכל  הוא  וכן  המוכן...  שהוא 
להיות] אחד מוכשר שמא יזכו, ועפ"ז [=ועל-פי-זה] 
הי'  שבימיו  ז"ל  האר"י  תלמידי  [גם-כן]  ג"כ  כתבו 

האר"י ז"ל", ומסיים "וכל זה הוא פשוט"".
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גדר תשלומי 'הבדלה'
ב'לקוטי שיחות' כרך לא (שיחה ב' לפרשת יתרו 
הע' 42) הרבי חוקר בגדר תשלומי הבדלה וכותב:
ושאר  הוא  זמנה  הא'  ביום  שרק  יש-אומרים 
חילקם  ושלכן  תשלומין,  הוא  ג'  יום  עד  הימים 
מבדיל  בלילה  הבדיל  לא  "ואם  וכתב  הרמב"ם 
יום  סוף  עד  והולך  "ומבדיל   – ומוסיף  למחר" 
שלישי" – ראה בארוכה 'שדי חמד' אסיפת דינים 

מערכת ה' אות טו (תתקפח, ב ואילך).
אבל מזה שאדמו"ר הזקן בשולחן-ערוך אורח-

חיים סימן רצט סעיף ח כתב דכולא חד דינא להו, 
משמע דסבירא ליה בדברי הרמב"ם (ראה 'שדי 
וכב'טורי  הבדלה,  זמן  בכלל  דכולם  שם)  חמד' 

זהב' יורה-דעה סימן שצו ס"ק ב (קרוב לסופו).

דבר בשם אומרם
כך כותב הרבי ב'לקוטי שיחות' חלק כג עמ' 15

הערה 48:
בכללות הענין דאמירת דבר בשם אומרו ראה 
שדי חמד כרך ז עמ' א'תקמא ואילך. כרך ח' עמ' 

3430 ואילך.
בכמה פרטים – ראה שד"ח כללים מע' העי"ן 
ושם-נסמן ותרלד)  תרכה  ע'  ג'  (כרך  סד  כלל 

במה שכתוב דעובר "בלאו").

שלא להרבות במחלוקת
ובלקו"ש כרך ח"י עמ' 408 הע' 69:

בהנסמן  ראה   – מפשינן  לא  מחלוקת  אפושי 
דרכי  נב.  אות  סט"ז  הפוסקים  כללי  חמד  בשדי 
כללי  בסופו)  יו"ד  כרך  בשד"ח  (נדפס  שלום 

הש"ס אות ל סימן רנז.
הרבי  השמיע  תשל"ו  ויקרא  ש"פ  בהתוועדות 

ביאור בפירוש רש"י עה"פ (א, טו) ונמצה דמו.
שנתיים אחר-כך, בשנת תשל"ח הגיה הרבי את 
ההערות  ובאחת   ,(16 עמ'  חי"ז  (לקו"ש  השיחה 

הראשונות נאמר (הערה 5):
בהשיחה)  דלקמן  פרטים  בכמה  (וגם  וראה 

שדי חמד חלק וא"ו עמ' 2742.
בענין  תשל"ז  בשנת  שהוגהה  נוספת  בשיחה 
עמ'  יז  כרך  שיחות'  ('לקוטי  קטן  על  מצוה  חיוב 

233 הערה 19) נאמר (בהערה 19):
וראה בכל הבא לקמן שדי חמד כללים מערכת 

ח' כלל ס'...
ובהערה 33:

דכמו  מתבאר)  לכן  שם (ד"ה  חמד  שדי  וראה 
שאין סברא לומר דהתורה הטילה חיוב על הקטן 
כן גם בחינוך דרבנן. וראה ציונים לתורה.. שזוהי 

סברת רש"י.

מנהג אותיות גיהנ"ם
('אגרות-קוד'  תשי"ט  אדר  בכ"א  הרבי  כתב  כך 

כרך ט' עמ' סב):
מבטל  במנהג  המדברות  השורות  להשמיט 
יבטלו  באמריקה  דבר  עמא  כי  וכו'  הלכה 
המנהג  מפני  מהשולחן-ערוך  הלכות  עשיריות 
המבארים  בספרים  יעיינו  שלא  ופשיטא  שנהגו, 
מפני מה ומה הם המנהגים שעליהם אמרו מנהג 
אותיות גהנ"ם ('שדי חמד' כללים מערכת מנהג).

סיבת שמחת ל"ג בעומר
בעומר  ל"ג  מערב  מכתב-כללי-פרטי  בשולי 
כותב   (228 עמ'  יב  כרך  שיחות'  ('לקוטי  תשל"ד 

הרבי:
ל"ג  ליחוד  הטעמים  מקומות  בכמה  ומבוארים 

בעומר וחשיבותו ומעלתו:
ארץ  מערכת  דינים  אסיפת  חמד'  'שדי  ראה 
אשר  ולהעיר  ושם-נסמן.  רמ"ו  ס"ק  ישראל 
מדרש..  ע"פ  טעם  מוסיף  חתם-סופר..  בשו"ת 
ולדברי  לירד..  המן  התחיל  אייר  ח"י  שביום 
עקיבא  רבי  בימי  רק  בזה  הותחל  עצמו  החת"ס 
כבר   – התשובות  ב'  במסקנת  הסתירה  (..על 
העיר ב'שדי חמד' שם).. ולחומר הדבר יש ליישב 
אבל  מספיקים..  אינם  (לקדם)  הנ"ל  שטעמים 
כשבא (עוד) מאורע חשוב (יותר) נתעורר ונזכר 

גם זה שקודמו.. ומעין.. בגלגול שבועה...

13

יום ראשון כ"ה, אייר
בשעה  ולערך  כרגיל,  הרבי  היה  שחרית  בתפילת 
בחלוקה  לצדקה.  הדולרים  בחלוקת  החל   11:30
עברו מאות רבות של נשים שהגיעו לכינוס. החלוקה 

הסתיימה בשעה 15:35.
כשחזר הרבי מהמקווה שוחח עמו הצלם ר׳ לוי״צ 

פריידין.
וחזר   ,17:15 בשעה  בערך  לאוהל  נסע  הרבי 
בשעה 22:15. אחר כעשר דקות נכנס ל׳זאל׳ למעלה 
המדרש  בבית  (למטה  ומעריב  מנחה  לתפילת 
התקיים משעות הצהריים חלק מהתכנית של הכינוס 
לחדרו  הרבי  נכנס  התפילה  בסיום  ישראל).  לנשי 
המדרש  לבית  המזכירים  בליווי  יצא  כדקה  ואחר 

לכינוס נשי ובנות ישראל, והחל באמירת שיחה.
השטרות  חלוקת  כרגיל  החלה  התפילה  אחר 
(׳דולרים׳) לצדקה, להלן כמה דברים שאירעו בעת 

החלוקה:
אחד מראשוני העוברים היה הרה״ח נתן אוירכמן, 
הרבי  אה״ק.   - בעכו  חב״ד  דק״ק  ורב  הרבי  שליח 
נתן לו דולר נוסף באומרו: "לנסיעה בהצלחה רבה" 

(חזרה לאה״ק).
אחר כך נתן לו הרבי דולר נוסף באומרו: "עבור 

כל היהודים אשר בארץ הקודש".
עבר הרה"ח משה אוירכמן שליח הרבי ב׳קריות׳ 
׳קרית-מוצקין׳,  של  מפתחות־ערים  ג׳  לרבי  ומסר 

׳קרית-חיים׳ ו׳קרית־ביאליק׳.
שעל- להם (לראשי־הערים),  ימסור  הרבי: "בטח 
פי דין, כשמוסרים מפתח מוסרים גם-כן כל העניינים 
שמפתח זה פותח, ברכה והצלחה". אחר-כך נתן לו 

הרבי ג׳ שטרות עבור ראשי הערים הנ״ל.
ב׳תומכי  פעם  שלמד  לרבי  אמר  מרוסיה  יהודי 

תמימים׳.
הרבי: "שתזכור את השנים שלמדת בתומכי מימים 
עד מאה ועשרים שנה". אחר כך הציג הנ״ל את בנו.

תומכי  אודות  לו  לספר  צריך  "אתה  הרבי: 
תמימים".

לאחד שרצה לדבר בארוכה עם הרבי, אמר הרבי: 
"אין הזמן עכשיו לדבר כשכל האנשים מחכים".

מרבותינו  ׳מקורות׳  צריך  שהוא  לרבי  אמר  אחד 
נשיאינו אודות ענין הגאולה, ואינו יודע למי לפנות.
הרבי: "הרי נדפס מפתח עניינים ע״פ סדר האל״ף 

ותשאל  ה׳צמח־צדק׳,  של  המאמרים  על  בי״ת 
ימות  אודות  כתוב  איפה  לך  שיראו  כאן  מהספרייה 
"בינתיים  (בחיוך):  המשיך  הרבי  וכו׳".  המשיח 

תלמד חסידות, אז זה כבר כדאי...".
יצחק  ר'  את  הציג  גרונר  לייבל  הר'  המזכיר 
הרבי  באה״ק.  השישי"  "יום  עיתון  מעורכי  נחשוני, 

נתן לו דולר נוסף באומרו: "שיהי׳ בהצלחה רבה".
המצב  אודות  הרבי  את  שאל  נחשוני  יצחק  ר' 
וכמה  כמה  דעתי  את  הבעתי  "כבר  הרבי:  באה״ק. 
הפעם  זו  ואין  האחרונות  השנים  במשך  פעמים 
הראשונה שהנני אומר זאת ובעצם אין צורך לחזור 
ערוך׳  ב׳שולחן  נפסקה  כבר  ההלכה  פעם.  עוד  ע״כ 
לפני כחמש מאות שנה ושם כתוב בצורה ברורה כי 
אסור להעמיד את עם ישראל בסכנה על ידי החזרת 

השטחים".
ר״י נחשוני: "מה דעתו של הרבי על עצם הפגישות 

והדיונים עם הערבים?".
לגמרי,  נפרד  נושא  זה  הרי  הקשר!  "מה  הרבי: 
שייכת  לא,  או  מסוימת  פגישה  לקיים  אם  השאלה 
אני  בעניין?  אותי  מערבים  ומדוע  לפוליטיקאים, 
שנים  מזה  מודפס  שכבר  מה  את  ואומר  חוזר  רק 
להתווכח  מקום  שאין  בשו״ע,  פסוקה  כהלכה  רבות 
את  לשנות  יכול  מישהו  וכי  טענות,  ולטעון  עליה 

השו״ע?!".
הצטרפות  על-ידי  דווקא  "האם  נחשוני:  ר״י 

לשמיר ניתן לעשות כמו שכתוב בשו״ע?"
וכך  בפירוש,  בשו״ע  כתובה  "ההלכה  הרבי: 
מתערב  שאינני  וכתבתי  אמרתי  כבר  לעשות.  צריך 
בפוליטיקה, ובכל זאת לדעתי יש ללכת עם מפלגה 
כמו  לעשות  שהחליטו  אלו  הם  כעת  כי  מסוימת 

שכתוב בשו״ע".
יום  השבועות,  חג  לפני  "נמצאים  נחשוני:  ר״י 
כדי  לעשות  ניתן  מה  הבעש״ט,  של  ה׳יארצייט׳ 

שתהיה אחדות בין החסידים ובין כל כלל ישראל".
ע״י  (או  הבעש״ט  ציון  על  פדיון  "תניחו  הרבי: 
המצב,  את  לתקן  איך  עצה  ימצא  והבעש״ט  שליח) 
שתהיינה  בכוחי...  זה  אין  קל:)  בחיוך  (והוסיף 

בשורות טובות". 
אחר-כך הוסיף הרבי: "ידוע לכם מסתמא שהשם 
'נחשון' קשור במסירות נפש ליהדות. כלומר, נחשון 
הכיוון  את  הראה  אבל  להסתדר,  יכול  היה  בעצמו 

שאם צריך להציל יהודים צריך גם לקפוץ לים".
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תחילה  הכתב  אומר  מדוע  ביאר  השנייה  בשיחה 
"שש  כך  ואחר  ושבתה..."  הארץ...  אל  תבואו  "כי 
שנים תזרע", והלא הסדר הפוך – תחילה עובדים את 

האדמה שש שנים ובשביעית שובתים.
וביאר, כי כבר בתחילת כניסתם של ישראל לארץ 
היו חדורים בהחלטה שבבוא הזמן יקיימו את מצוות 
עול  ובקבלת  בביטול  חדורים  היו  הם  השמיטה. 

ועבודת הארץ בתחילה הייתה בהתאם להחלטה זו.
בביטול  חדורים  להיות  יש  אלינו:  מכך  הלימוד 

לה', והוא צריך לבוא לפני כל העיסוקים הגשמיים.
לחיים  "לחיים,  במילים  הרבי  סיים  השיחה  את 
ולשמחה ובטוב לבב", תוך כדי שמחזיק בכוס, אותה 

שתה עד תומה.
עודד  והרבי  ציון"  יושיע  אלוקים  "כי  ניגן  הקהל 
ושוחח  גרונר  לייבל  לר'  פנה  באמצע  השירה.  את 
מענדל  לר׳  המזכיר  סימן  אחר-כך  דקה.  כחצי  עמו 
שיאמר  מרוסיה,  שבוע  לפני  שהגיע  מבריסוב, 
ידו  את  הרבי  הניף  ׳לחיים׳  אמר  כשהלה  'לחיים'. 

בעוז לעברו כמה וכמה פעמים.
בשיחה השלישית ביאר הרבי את המשנה הראשונה 
הייתה,  הדברים  נקודת  אבות.  בפרקי  חמישי  בפרק 
שיהיה  מוכרחים  הגשמי  הזה  עולם  שיברא  שכדי 
היה  ואילו  העולם",  נברא  מאמרות  דווקא "בעשרה 
הגשמי  הזה  עולם  נברא  היה  לא  אחד"  "מאמר  רק 
("יכול  היכולת  בבחינת  שהוא  כפי  עולם  רק  אלא 

להיבראות").
הגשמית  העשייה  חשובה  כמה  לומדים  מכך 
זו  למטרה  במיוחד  שהרי  דווקא,  בפועל  במעשה 

נברא העולם "בעשרה מאמרות".
הידוע  הפתגם  את  הרבי  הביא  זה  לעניין  כהמשך 
של הרבי הריי״צ שלפני שיהודי ניגש לעשות מעשה 
צריך  כך  האם  נוספת  פעם  לחשוב  צריך  בפועל, 
כפי  העניין  לביצוע  ייגש  מכן  לאחר  ורק  להיות, 
שרואים באות ה׳ (פרק זה הוא פרק ה׳ בפרקי אבות) 
ששני הקווים הראשונים (בהתאם למחשבה ודיבור) 
מהם,  מופסק  השלישי  הקו  ואילו  לזה  זה  סמוכים 

לרמז כנ״ל.
ל״ג  תהלוכת  את  הרבי  הזכיר  השיחה  בתוך 
בעומר, שבכמה מקומות הייתה השנה הצלחה בלתי 
רגילה יותר מהשנים שעברו ועורר על ההכנות לחג 
לשמוע  יבואו  ישראל  ילדי  שכל  ולדאוג  השבועות 

את ׳עשרת הדברות׳.
בסיום השיחה ניגן הקהל "הנה מה טוב" במנגינת 

בתנועות  בעיקר  עודר  והרבי  ושימחו",  "שישו 
בראשו הק׳.

שהכניסו  לאלו  תחילה  הורה  הרביעית  בשיחה 
הדברים  על  ויכריזו  שיעלו  המשמח  משקה  בקבוקי 

שעומדים לעשות ו"שמהם יראו וכן יעשו". 
בהמשך דיבר באריכות על הכינוס של נשי ובנות 
שמוטלת  החובה  על  אלו.  בימים  שמתקיים  ישראל 
והן  הנצרכות  בהלכות  הן  תורה  ללמוד  עליהם  גם 
ילדיהם  את  שמחנכים  כך  על  וכן  ההלכות,  בשאר 
בהתאם לתכונות נפשם המיוחדת כמו רגש ורחמים, 
שואלים  המדרש,  מבית  חוזרים  שכשבניהם  ועד 

אותם על מה שלמדו ומוספים הסברה משלהם. 
כן הדגיש את העובדה שנשי ישראל שהם "עקרת 
מתחילת  כבר  לשבת  ההכנות  את  מתחילים  הבית" 
כך  טובה"),  בעה״בסטע  היא  האשה  ("אם  השבוע 
שהכינוס  ואיחל  בשבת  חדורים  הימים  ששת  שכל 
צדיקים",  כולם  ו״עמך   - צדיקים״  של  ״כינוס  יהי׳ 

ש״הנאה להם והנאה לעולם".
בסיום שיחה זו החלה "חלוקת בקבוקי המשקה״. 
מכל  מעט  מזג  והרבי  בקבוקים,   9 העמיד  המזכיר 
בקבוק לכוסו, ואח״כ חזרה מכוסו לבקבוקים. אחרי 
שכל אחד הכריז על פעולותיו החל הרבי לנגן בעוז 
הקהל.  לעבר  ידו  והניף  זצ״ל,  לאביו  ההקפות  ניגון 
פנה לילד הקטן שארף שאמר ׳לחיים׳ ונתן לו חתיכה 
מהמזונות. טעם בעצמו מהמזונות והניף בידו מספר 
ברכה  אמירת  אודות  עורר  השירה.  לעידוד  פעמים 

אחרונה.
 .16:15 בשעה  לערך  הסתיימה  ההתוועדות 
הרבי  עלה  לא  מנחה  שבתפילת  התורה  בקריאת 
גם  הרבי  עולה   - תמיד  לא  אך   - (לרוב  לתורה 
הסידור  את  סגר  הס״ת  הגבהת  בשעת  במנחה). 
ניגנו  הש״ץ  בחזרת  ההגבהה.  לכיוון  מעט  ופנה 
ב״שים שלום" עודד הרבי כשפניו לכיוון הקהל וראו 
בסיום  הק׳.  בפיו  בניגון  בלחש  משתתף  שהוא  איך 
חמישי  פרק  לאמירת  הקהל  עם  התיישב  התפילה 
בפרקי אבות. כשסיים יצא כשהוא מעודד בידו את 

השירה.
על  'חזרה'  לשמוע  הקהל  התיישב  כך  אחר 
ההתוועדות, וכן התקיים במקום "קידושא רבא" על-

ידי הגבאים.
בשעה  הרבי  נכנס  מוצש״ק  של  ערבית  לתפילת 
הילדים  לעבר  ידו  והניף  למעלה,  ל׳זאל׳   21:00

שארף.
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הרבי ב'חדר'
עדותו המרתקת של הרה"ח ר' נחום גולדשמיד אשר זכה ללמוד עם 
הרבי בילדותו • על ה'מלמד' ר' שניאור זלמן וילנקין, והכבוד הרב לו 

רכש הרבי • מתוך הספר 'שנים ראשונות'

יקטרינוסלב,  לערך,  תרס”ט-תרע”ג 
אוקראינה

משפחת  של  מעברה  אחרי 
יקטרינוסלב,  לעיר  שניאורסאהן 
ר'  מהחסיד  יצחק  לוי  רבי  מבקש 
שניאור זלמן וילנקין, שוחט במקצועו, 
הרב  בניו.  לשלושת  כמלמד  לשמש 
ואחיו  והרבי  לבקשתו,  נעתר  וילנקין 
לומדים בביתו של הרב וילנקין במשך 

כארבע שנים וחצי.
ילדים  היו  שנים,  אותן  לאורך 
נוספים שלמדו ב'חדר' של ר' זלמן יחד 
לנו  הידועים  השמות  ואחיו.  הרבי  עם 
ריקמן  דובער  גולדשמיד,  נחום  הם: 

ואברהם שלונסקי.

ה'חדר‘ ביקטרינוסלב
ר'  ביקטרינוסלב,  הרבי  של  מלמדו 
תר"מ-תשכ"ג  וילנקין,  זלמן  שניאור 
הראשון  המלמד  הינו   ,(1963-1880)
הוא  לנו.  ידועה  שזהותו  הרבי  של 
נענה לבקשתו של ידידו רבי לוי יצחק 
במשך  הרבי  את  ולימד  שניאורסאהן 

כארבע שנים וחצי. 
באותה  זלמן  ר'  של  תלמידיו  בין 
ר'  הידוע  החסיד  גם  נמנה  תקופה 
בנו  תרס"ה-תשל"ו,  גולדשמיד,  נחום 

שנים  יקטרינוסלב.  של  החסידי  השוחט  יצחק,  ר'  של 
רבות לאחר מכן, שיתף ר' נחום בזיכרונותיו מתקופת 

הלימודים ב'חדר:'
"בתחילה למדו בניו של ר' לוי'ק באחד מה'חדרים' 
ילדים  כמה  עוד  עם  יחד  העיירה,  של  העירוניים 

יחידים, ביניהם גם אני. 

"ה'חדר' הכיל חדר אחד לא קטן 
בו.  לימד  אחד  ומלמד  גדול,  ולא 
לשניים,  חולקה  הילדים  קבוצת 
בכתה הגבוהה למד סך הכל תלמיד 
ר'  של  בכורו  בנו  הוא  הרי  אחד, 
שליט"א),  אדמו"ר  (כ"ק  לוי'ק 
שהפרש של שלוש שנים הפריד בינו 
לבין אחיו השני לו [בערל], ובכתה 
האחרים  בניו  שני  למדו  הנמוכה 
יחד  ולייבל]  [בערל  לוי'ק  ר'  של 
עם עוד כמה ילדים יחידים מהעיר; 

וכאמור, אני הייתי אחד מהם.
של  הוראתו  סדר  היה  "וכך 
שיעור  לימד  תחילה  המלמד: 
מפינות  באחת  שליט"א  הרבי  את 
הייתה  שעה  ובאותה  ה'חדר', 
בעצמה  חוזרת  הנמוכה  הכיתה 
מתפנה  היה  כך  אחר  הגמרא,  על 
לכיתה  שיעור  ומלמד  המלמד, 
אז  היה  שליט"א  והרבי  הנמוכה, 
חוזר בפינה נפרדת על שיעורו. מה 

שלמד אתו לא זכור לי.
הוא:  לי  שזכור  מה  "ברם 
שניחונים היו ג' בני ר' לוי'ק בטבע 
עליון,  בחסד  מקטנותם  ההתמדה 
התמדה  אלא  התמדה  סתם  ולא 
הגיעה  כך  ולכדי  מהרגיל.  יוצאת 
לנתקם  צריכה  הייתה  שאמם  השלשה,  של  התמדתם 
בכח מדפי הגמרא בכדי להאכילם. ולולי היא לא היה 
אנושיים.  ושינה  אכילה-שתיה  תנאי  על  מושג  להם 

שוקדים היו, נרתקים היו, אל ועל לימודיהם.
"בעלי זכרון נפלא היו, ודי היה להם לראות משהו 
עיניהם  נגד  ניצב  כאילו  הדבר  היה  וכבר  אחת  פעם 

שנים ראשונות

המלמד – ר' שניאור זלמן וילנקין

ר' נחום גולדשמיד
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לא.  וכלל  כלל  שכחה  אצלם  שייך  היה  לא  לעולם; 
ובעלי כשרונות יוצאים מן הכלל היו, ובעיקר הצטיינו 

שני האחים הגדולים... 
היה  מטבעו  הרבי  היה;  חלוק  האחים  של  "טבעם 
פניו,  על  נסוכה  הייתה  תמידית  ורצינות  רציני, 
 – שובב  היה   – שמו  לייבל   – אחריו  הבא  אחיו  ואילו 
עמו,  הנפגשים  עם  בדברים  מרבה  והיה  שטיפער –  ַא 
היה  שליט"א  הרבי  מה-שאין-כן  וחדידות.  ובבדיחות 

רציני ושותק יותר...
"הלימוד בצוותא איתו ביחד ב'חדר' העירוני נמשך 
אמר  שנים,   [11]  (9) שליט"א  לרבי  כשמלאו  כשנה. 
המלמד העירוני לאביו של הרבי, כי אינו יכול ללמד 
ר'  וילך  לגביו.  בכשרונות  גדול  כבר  שהוא  כיון  אותו 
וישימהו  אחרת,  מעיר  גדול  ת"ח  מלמד  ויקח  לוי'ק 
של  בביתו  היה  הלימוד  ומקום  לבד,  בניו  על  מלמד 

הרב ר' לוי'ק.
בי"ט  גדולה  התוועדות  לערוך  לוי'ק  ר'  היה  "ונוהג 

כסלו, והיה מאריך בהתוועדותו משך כל הלילה... 
"ובניו היו עומדים כל זמן שאביהם דיבר, וככלותו 
לדבר היו נכנסים בחזרה לחדר סמוך ותופסים ספרי 
דיבור  שבין  ההפסקה  זמן  כל  ולומדים  לימודיהם 
לדיבור. ההפסקה הייתה לצורך נגינת שירים חסידיים, 

כרגיל בהתוועדות חסידית.
בי"ט  סעודה  עורכים  היו  יקטרינוסלב  ילדי  "גם 
כסלו, אלא שזו הייתה נערכת בלילה אחר, כדי שלא 
תפריע להתוועדותו של הרב, וכמה ימים לפני חג י"ט 
שלהם  ההתוועדות  עבור  כספים  אוספים  היו   – כסלו 
– מנהל החשבון של הכספים היה הרבי שליט"א; הוא 
הם  הבכור.  שהיה  כיון  הילדים  כל  של  המנהיג  היה 
ויהי  סעודה,  ועורכים  (דייסה)  "קאשע"  מבשלים  היו 
לחג גדול. זה היה היום היחידי בשנה שבו יצא הרבי 
שליט"א מהרגלו והיה מתעסק בעניינים אחרים, היינו: 
אחרים מלימוד התורה, כי במשך כל השנה היה עוסק 

בהתמדה ושקידה בלימוד התורה.

מפורסמים  היו  לוי'ק  ר'  של  בניו  שלושת  "בקיצור, 
בכל הגליל, וכל הגליל רעש בהם". 

•
הקהילה  בני  התאספו  כאשר  תרפ"ט,  בכסלו  בי"ד 
לחוג  הרבי  הורי  בבית  בדנייפרופטרובסק  היהודית 
מרחוק את נישואי הרבי עם בתו של אדמו"ר הריי"צ 
של  לבו  גאה  שבפולין,  בוורשה  העת  באותה  שנערכו 
המלמד ר' זלמן מרוב שמחה והתרגשות על כך שזכה 
הריי"צ,  אדמו"ר  של  חתן  נהיה  המהולל  שתלמידו 
וכשהוא מרקד על השולחן הכריז במלוא גרונו: "אני 

זכיתי!" 
ר'  שהיגר  אחרי  קצר  זמן   ,(1953) תשי"ג  בשנת 
נכנס  כאשר  הרבי.  אצל  לבקר  הגיע  לארה"ב,  זלמן 
עד  להתיישב  וסירב  לכבודו,  קם  הרבי  ל'יחידות', 
שמורו לשעבר יתיישב. ר' זלמן מצידו, סירב אף הוא 
נמשכה  וכך   – חסידים  כמנהג  הרבי,  בנוכחות  לשבת 
היחידות לאורך שעה שלמה, כשגם הרבי וגם ר' זלמן 

עומדים על רגליהם.
•

הרבי  לבקשת  זלמן  ר'  סירב  שוב  הבאה,  ביחידות 
שישב, עד שהרבי אמר, "לפני ארבעים שנה ישבנו יחד 
ליד גמרא אחת, נשב יחד גם עתה!", ושניהם התיישבו.
להשתתף  נכנס  היה  זלמן  ר'  כאשר  הבאות,  בשנים 
היה  התחילו,  שכבר  לאחר  הרבי  של  בהתוועדויותיו 
עד  כך  לעמוד  ונשאר  לכבודו,  קלות  מתרומם  הרבי 

אשר היה מורו לשעבר מוצא את מקומו ומתיישב.
עם פטירתו של ר' זלמן בשנת תשכ"ג (1963), ליווה 
ואף  העלמין,  לבית  עד  ארונו  את  נדיר,  בצעד  הרבי, 
שילם, על פי בקשתו, את כל עלויות הקבורה והמצבה, 
ישלמו  שילדיו  שהציע  אחד  דולר  של  סך  למעט 

כהשתתפות סמלית בקבורת אביהם. 
על מצבתו של ר' זלמן נחקקו המילים הבאות: "למד 
אדמו"ר  שכ"ק  וזכה  תלמידים,  ועם  ברבים  ולימד 

הרמ"מ שליט"א למד אצלו".
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ביטול לקב"ה לפני כל 
העיסוקים הגשמיים

הנהגות הרבי באמירת 'חזק וב'ברכת החודש' • אינני מתערב 
בפוליטיקה; זו הלכה מפורשת בשולחן-ערוך • הרבי מגיה שיחה 

מיוחדת שנאמרה לאורחים מארה"ק 

יום שישי, כ"ג אייר
דולרים  בחלוקת  הרבי  החל  מנחה  תפילת  אחר 
החלוקה  וטף.  נשים  לאנשים  אחד  שטר   – לצדקה 
כשהוא  הרבי  יצא  ובסיומה  דקות,  כעשר  נמשכה 

מעודד בידו את השירה.
חב״ד  ובנות  נשי  של  העולמי  הכינוס  לקראת 
שמתחיל בשבת זו ונמשך בימים שלאחרי זה, הגיעו 

מאות נשי ובנות חב״ד ונציגות מכל המדינות.
הגיה  השבת,  כניסת  לפני  לערך,   18:00 בשעה 
נשי  חיוב  דבר  על   – אמור  ש"פ  משיחת  חלק  הרבי 
עם  בקשר  שנאמר   - התורה  ולימוד  בחינוך  ישראל 

הכינוס של נשי ובינות חב״ד.
דודי',  'לכה  בסיום  חזק  הרבי  עודד  שבת  בליל 
ולבסוף פנה לעבר הילדים שארף ועודד גם בתנועות 

בראשו הק׳.

שבת קודש פרשת בהר-בחוקותי, כ"ד אייר
הרבי נכנס לאמירת תהילים בציבור בשעה 8:30, 
ומיד התיישב והחלו באמירת תהילים. בקדיש אחר 
עד  נשאר  וכך  מקומו  על  הרבי  נעמד  ראשון  ספר 
הסיום. הרבי סיים עם הקהל עד אמצע פרק קל״ה, 
ויצא כשהוא מעודד בידו את השירה. בדרך המשיך 

באמירת התהילים.
לתפילת שחרית נכנס בשעה 10:30 לערך. בקריאת 
נעמד  הפרשה,  של  האחרון  הפסוק  באמצע  התורה, 
הרבי לאמירת 'חזק' והסתובב לעבר בימת הקריאה, 

וכך נשאר עד לאמצע אמירת הקדיש.

בימת  לעבר  הרבי  הסתובב  החודש'  ב'ברכת 
המולד.  זמן  על  הש״ץ  להכרזת  והקשיב  הקריאה, 
כשהטלית  ל'סטענדר',  חזרה  הסתובב  כך  אחר 
מופשלת מאחורי אוזנו, לשמוע את "ברכת החודש" 
(זו הפעם השנייה בשנה זו שהרבי פונה לשמוע את 

ההכרזה).
לאחר   .13:30 בשעה  הרבי  נכנס  להתוועדות 
פ״ט,  ממזמור  הניגון  את  כרגיל  הקהל  ניגן  הקידוש 
בתנועות  בשמחה  ידו  להניף  הרבי  החל  ובאמצע 
שמאל,  ביד  ופעמיים  ימין  ביד  פעמיים  חזקות, 
החל  כך  אחר  האורחים.  קבוצת  לעבר  בעיקר 

באמירת השיחה.
בשיחה הראשונה התעכב הרבי על הקשר המיוחד 
שבין השבת למספר שלוש (ומהם: אמירת ״חזק חזק 
ונתחזק״ ג' פעמים "חזק", ובזה גופא - סיום הספר 
שבת מברכים החודש חודש סיון  השלישי "ויקרא", 
הוראה  מכך  ולמד  ועוד),  השלישי  החודש  שהוא 
שלושה  להיות  צריכים  אחד  כל  שאצל  ה׳,  בעבודת 
 - הקצוות  ובשני  ומעשה,  דיבור  מחשבה  עניינים: 
במחשבה  יסתפק  שלא  מיהודי  דורשים  גיסא  מחד 
בפועל,  מעשה  גם  שיעשה  אלא  גרידא,  ובדיבור 
ומאידך - מעשה בפני עצמו איננו מספיק, כ"מצות 
הקדמת  לאחרי  להיות  צריך  אלא  מלומדה"  אנשים 

המחשבה והדיבור.
בסיום שיחה זו ניגן הקהל ניגון שמח. הרבי הניף 
ידו לעבר האורחים וגם לעבר הקהל, והשמחה גברה 

ביתר שאת. 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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למה "החש בראשו" 
לא מועיל תמיד?

יהי רצון מלפניך... שייבנה בית המקדש 
במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך

(פרק ה, משנה כ)

"חש  בגמרא  שכתוב  מה  יובן  זה  ...ועל-פי 
יעסוק  בגרונו  חש  בתורה...  יעסוק  בראשו 
פעמים  רואים  למה  דלכאורה,   – וכו'"  בתורה 
רבות שעצה זו אינה מועילה? – והביאור בזה 
על-פי הנ"ל, שאצל כל אחד ישנו החלק בתורה 
חלק  ילמד  וכאשר  לגרונו,  או  לראשו  ששייך 
הרפואה  על-ידי  שכן  המיחוש,  יתרפא  אזי  זה, 
הרפואה  גם  ממילא  בדרך  נעשה  ברוחניות 
הוא  היכן  יודע  שאינו  כיוון  אמנם,  בגשמיות. 
החלק בתורה השייך לראשו או לגרונו, נותנים 
רצון,  עת  יהיה  ואם  בתורה",  "יעסוק  עצה:  לו 
אזי  המתאים,  בתורה  לחלק  לכוון  ויצליח 

תומשך לו הרפואה [...]
אמנם, כדי שיוכל להיות בירור חלקו בעולם 
באופן הבירור דתורה, צריך להיות "ותן חלקנו 
הפרטי  חלקו  את  למצוא  היינו,  בתורתך", 
יוכל  זה  ועל-ידי  בתורתך"),  ("חלקנו  בתורה 
לברר את חלקו בעולם ("חלקנו" סתם) באופן 

הבירור דתורה ("בתורתך").
והעניין בזה – שלכל אחד מישראל יש חלק 
בתורה  נמצאים  כן  וכמו  התורה,  בכל  בתורה, 
כל העניינים שלו, כל עניין במקום המתאים לו. 
וכאשר מכוון לחלק בתורה השייך לעניין זה – 

אזי יכול לבררו באופן הבירור דתורה [...]
 – בתורתך"  חלקנו  "ותן  הבקשה  תוכן  וזהו 
נמצא  ששם  בתורה  שלו  לחלק  לכוון  שיזכה 

גם חלקו בעולם, ועל-ידי זה יוכל לברר חלקו 
בעולם באופן הבירור דתורה.

בתורתך"  חלקנו  "ותן  הבקשה  וקודם 
במהרה  בית-המקדש  "שייבנה  מקדימים 
יהיה  דתורה  הבירור  עניין  עיקר  כי   – בימינו" 
בגילוי,  אלוקות  תהיה  שאז  לעתיד-לבוא, 
העניינים  שכל  בגילוי  נראה  יהיה  ובמילא 

הגשמיים באים מהתורה.
העניין  להיות  צריך  זה  לפני  גם  אמנם, 
ואחד  אחד  כל  על-ידי  מקדש"  לי  "ועשו  של 
מישראל, ובמילא צריך להיות גם עכשיו אופן 

הבירור דתורה [...]
"יהי  דאמירת  הטעם  לבאר  יש  זה  ועל-פי 
תפילת  אחר   – בתורתך"  חלקנו  ותן  כו'  רצון 

שמונה-עשרה:
כללות הבירור דתפילה הוא מלמטה למעלה, 
והסדר הוא שתחילה היא ההתבוננות בפסוקי-
ואחר-כך  הנבראים,  התהוות  בעניין  דזמרה 
בעניין  קריאת-שמע  בברכות  ההתבוננות 
ביטול הנבראים, שהאופנים וחיות-הקודש הם 
עניין  הוא  זה  כל   – לאלוקות  הביטול  בתכלית 
השייך לעולמות ונבראים, ועוד זאת, שלאחרי 
כל ענייני ההתבוננות הנ"ל, באה בקשת צרכיו 
בי"ב ברכות אמצעיות, "מברך השנים", וכיוצא 

בזה – ענייני העולם.
כו'  "יהי-רצון  אומרים  התפילה  בסיום  ולכן 
יהיה  העניינים  שבכל   – בתורתך"  חלקנו  ותן 

אופן הבירור דתורה, מלמעלה למטה.

(תורת מנחם כרך ח, עמ' 172-175)

פרקי אבות
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

תרי"ז

תש"יתרל"ותש"מ

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

יום פטירת הרב יצחק אייזיק מהומיל

הלוי  אייזיק  יצחק  ר'  הרה"ח  הרה"צ  של  פטירתו  יום 
עפשטיין מהומיל. נפטר בגיל שמונים ושבע, ומנוחתו 

כבוד בהאמיל.
תק"ל.  בשנת  נולד  אייזיק  יצחק  ר'  הרה"ח  הרה"צ 
הזקן,  לרבנו  נפשו  נימי  בכל  התקשר  צעיר  בגיל 
בפעם  אייזיק  רבי  כשנכנס  תלמידיו.  מצעירי  והיה 
ב"פדיון  כתב  הזקן,  לרבנו  ל"יחידות"  הראשונה 
לאלוקות...",  תתקרב  איך  העמלה  "נפש  שלו:  נפש" 

וכשהגיש את הפדיון לרבנו הזקן – התעלף.
ביותר  המפורסמים  מהחסידים  היה  אייזיק  רבי 
בחסידות חב"ד מאז הווסדה. במשך חמישים ושמונה 
שנים היה רבה של העיר הומיל. הוא היה גאון עצום 
בנגלה ובחסידות וחיבר ספרים רבים בחסידות: "שני 

המאורות", "חנה אריאל" ועוד. לאחר הסתלקות רבנו 
לכ"ק  ואח"כ  האמצעי  אדמו"ר  לכ"ק  התקשר  הזקן, 

אדמו"ר הצמח צדק.
סביב  עמדו  הסתלקותו  לפני  האחרונות  בשעות 
מתושבי  אחד  נכנס  לפתע  מאנ"ש.  הרבה  למיטתו 
הומיל שלא ידע ממצבו של רבי אייזיק וביקש לשאול 
את  לקח  בבית  שהיה  הרבנים  אחד  עוף.  על  שאלה 
רבי  אולם  העוף,  את  לבדוק  ורצה  הצידה  האיש 
על  לו  סיפרו  הדבר.  לפשר  ושאל  בכך  הבחין  אייזיק 
השאלה ורבי אייזיק אמר: "הרי זה רמב"ם בקדושה" 
[=הלכה בספר 'קדושה' בספר הי"ד להרמב"ם] , ומיד 

הסב את פניו לקיר ויצאה נשמתו "בקדושה".
להתפלל  באים  היו  ורבים  "אוהל"  הקימו  קברו  על 

שם. 
(ימי חב"ד ע' 174)

מבצע עשרת הדיברות
"הבאת  מבצע  על  הכריז  אדמו"ר  כ"ק 
בחג  הדברות  עשרת  לקריאת  ילדים 

השבועות". 
(לקו"ש חכ"ג ע' 250)

הרבי מורה לערוך כינוסי ילדים 
במקומות הקדושים

ילדים  כינוסי  לערוך  הורה  אדמו"ר  כ"ק 
אחת  פעם  עכ"פ   – השבועות  חג  לפני 
הכותל  ליד  ובפרט   – פעמיים  טוב  ומה 

המערבי, מערת המכפלה וקבר רחל. 
(שם)

כ"ט 
אייר

א' 
סיון

חודש 
סיון

כ"ו 
אייר

יום פטירת הרבנית דבורה לאה, 
בתו של הרבי האמצעי

יום פטירתה של הרבנית דבורה לאה, בת 
ר'  הרה"צ  אשת  האמצעי,  אדמו"ר  כ"ק 

יעקב ישראל מטשרקאס.
(ימי חב"ד ע' 179)

התוועדות מיוחדת לרגל הדפסת 
ה'שדי חמד'

המדרש  בבית  התוועדות  התקיימה 
חמד'  'שדי  הספר  הדפסת  לרגל  ב-770, 
שכ"ק  מדיני,  חזקיהו  חיים  מהרה"ג 
מחודשת  בעריכה  לאור  הוציאו  אדמו"ר 
(ראה בהרחבה במדור 'ניצוצי רבי' בגיליון 

זה). 
(ראה תורת מנחם ח"א ע' 85)
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