
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 נשא · י' בסיון ה'תשפ"א

א'שצ"ט

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

כאשר שומעים מהרבי דבר מסוים (ובנדון דידן, בנוגע להסתדרות לאחרי הנישואין באוהלה של 
תורה) צריכים לקבל ולקיים תיכף ומיד, ללא הקדמת ישוב הדעת...

ולאחרי כן, מי שרוצה, יתייגע להבין הדבר גם בשכלו, אבל, אין זה נוגע לקיום בפועל, שצריך להיות 
תיכף ומיד, ללא נפקא-מינה אם מבין בשכלו אם לאו.

...ישנם כאלה שגם אם יעשו מה שאומרים להם, מכל מקום, צריכים תחילה ישוב הדעת, להסביר 
הדברים לעצמו, לכלה, ולמחותנים מב' הצדדים, ואז יעשו מה שאומרים להם. אבל, האמת היא 

ש"בדרבנן" – בדברי הרבי – "עבדינן מעשה", שצריך להיות עשיית המעשה תיכף ומיד, ללא הקדמת 
ישוב הדעת.

...ההנהגה הדרושה היא – שכאשר הרבי אומר צריכים לקיים מיד, ללא הקדמת מחשבה וישוב 
הדעת. ובסגנון האמור – לקיים את דברי הרבי מתוך ביטול, בחינת "ַאִין", ועל-ידי-זה "יבוא עזרי".

(משיחת ש"פ וישב תשי"א, תורת מנחם ח"ב עמוד 146)

4 > דבר מלכות • 7 > גאולה ומשיח • > 8 ניצוצי רבי • 11 > ממעייני החסידות • 12> עת 
לדעת • 13 > יומן מבית חיינו • 17 > לוח השבוע • 18 > שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

זמןעלות השחר
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סוף
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חצות 
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מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה
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לפנינו מענה הרבי על מכתב כללי-פרטי לאחד 
מאנ"ש, שרצה לפתוח קרן גמ"ח שתסייע לזוגות 

צעירים לרכישת דירה, וביקש לקרוא לגמ"ח ע"ש 
הרבנית חנה ע"ה שנפטרה באותה שנה:

לזוגות  דירה  שבעיית  א)  בכתבו  שצודק  פשוט 
דאנ"ש  הפעילות  שהעדר  ב)  ביותר  כאובה  צעירים 

[=כמה  כו"כ  ובעוד  בזה  שי' 
ביותר  משווע   - שטחים  וכמה] 
ג)  שהשמיט  אלא  ומחריף.  והולך 
מדייקים   - פועלים  שכן  דהאחדים 
פעולה  לשתף  שלא  ומקפידים 
וגם  וג"ז [=  להתדבר,  לא  ואפילו - 

זה] - הולך ומחריף.

בקרן  המחאתי-השתתפותי  בזה]  מצורף   =] מצו"ב 
גמ"ח הנ"ל. ולא לעשות קרן ע"ש אמי הכ"מ [= על שם 
אימי הריני כפרת משכבה] - כיון שכבר שאלוני בזה 
כי  להבין]  וקל  הסכמתי [וק"ל – [=  ולא  אחר  מגמ"ח 
אז אצטרך לעשות בכל קרן וכיו"ב [= וכיוצא בזה] - 

דיור לזוגות צעירים מאנ"שהכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י' בסיון ה'תשפ"א – י"ז בסיון ה'תשפ"א

נשא | 'נשיאות' בראש וברגל

הפירוש הפשוט ד'נשא' הוא – מלשון הרמה.
להגביה  היינו,  ראש",  את  "נשא   – גופא  ובזה 
נעשה  על-ידי-זה  אשר,  ה"ראש",  את  גם  ולהרים 
עניין של הרמה בכל הגוף, גם ב'רגל', עד לחלק הכי 

תחתון – עקב שברגל.
וביאור העניין בעבודת האדם:

עניין ה'ראש' בעבודת האדם הוא – עניין המוחין, 
הבנה והשגה, ובכללות – לימוד התורה. ועל-פי-זה, 
ההוראה ד"נשא את ראש" היא – שצריך להיות עניין 

של הרמה בעבודת ה'ראש', לימוד התורה.
על-ידי הרמת ה'ראש' נעשה עניין של הרמה בכל 
התלויים  העבודה  ענייני  בכל  הרמה  היינו,  הגוף, 
השדרה'  מ'חוט  החל  הגוף,  אברי  בשאר  וקשורים 
המעמיד את כל הגוף – עבודת התפילה, עד ל'רגל', 
מצוות התלויות ברגל, ובכללות - "הוי רץ למצוה", 
על-ידי הרגל, עד לעקב שברגל, אשר בהרמתה מן 

הארץ תלוי עניין ההליכה והריצה.

(ש"פ נשא תשמ"ו, התוועדויות תורת מנחם תשמ"ו ח"ג 586)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מל"ת שי. מ"ע רכד. הל' שבועות פרק ד.הלכות סנהדרין פרק י-יב.י' בסיווןו'
מל"ת ש.

מל"ת רצד. רצ.פרק ה.פרק יג-טו.י"א בסיווןש"ק

מל"ת רעט. רעז. ערה. פרק ו.פרק טז-יח.י"ב בסיווןא'
רעח. רעג.

מל"ת רפ. מ"ע קעז. פרק ז.פרק יט-כא.י"ג בסיווןב'
מל"ת רעו. עדר.

מל"ת שטו. רפא. שטז.פרק ח.פרק כב-כד.י"ד בסיווןג'

פרק כה-כו. הלכות עדות.. ט"ו בסיווןד'
מל"ת שיז. מ"ע קעח.פרק ט.בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע קעט.פרק י.פרק ב-ד.ט"ז בסיווןה'

מל"ת רצא.פרק יא.פרק ה-ז.י"ז בסיווןו'
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דברמלכות

4

ימי התשלומין – ירידת 
התורה לתוך העולם

אם חג השבועות הוא יום אחד, משום שעניינו הוא גילוי אחדות פשוטה 
שאין בה התחלקות, כיצד בכל זאת ישנם שבעה ימי תשלומין? • ימי 
התשלומין אינם מוזכרים בתורה שבכתב אלא רק בתורה שבעל-פה – 

הסיבה לדבר • עומק דברי כ"ק אדמו"ר הרש"ב שיום י"ב סיוון הוא כיום 
הושענא רבה ויום שביעי של פסח • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו  

א
סיפר  תש"ד1,  בשנת  נשא  פרשת  שבת  בהתוועדות 
כ"ק מו"ח אדמו"ר אודות יום י"ב סיוון לפני ריבוי שנים, 

בעת טיול עם אביו, כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע.
כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר2, שבין העניינים שדיבר עמו 
מעלת  את  ביאר  הטיול,  בעת  נ"ע,  אדמו"ר  כ"ק  אביו, 
יום י"ב סיוון, שהוא יום השביעי לחג השבועות – "כל 
יום  שהוא  רבה  הושענא  בדוגמת   – חביבין"3  השביעין 
יום  שהוא  פסח  של  ושביעי  הסוכות,  דחג  השביעי 

השביעי דחג הפסח.
מהושענא  דוגמא  הביא  נ"ע  אדמו"ר  שכ"ק  הטעם 
בהם  שיש  כיוון   – בפשטות   – פסח  של  ושביעי  רבה 
הסוכות  חג  של  הראשון  ביום  שאינם  מיוחדות  מעלות 
(והובא  בזהר4  כדאיתא   – רבה  הושענא  הפסח:  וחג 

עמ'  ללה"ק:  המתורגם  (בספר-השיחות   140 עמ'  ה'תש"ד  ספר-השיחות   .1
קכט)

2. שם עמ' 142 (במתורגם ללה"ק: עמ' קלא).
הערת המערכת: 

לשלמות העניין, מובא כאן הקטע המדובר מהשיחה:
הרה"ק  אאמו"ר  כ"ק  הוד  האט  שפאצירן  געגאנגען  דא  זיינען  מיר  "בעת 
געזאגט: היינט איז דער זיבעטער טאג פון חג השבועות און האט גערכענט די 
מעלות פון הושענא רבא וואס איז דער יום השביעי פון חג הסוכות און שביעי 
של פסח וואס איז דער יום השביעי פון חג הפסח, און האט מבאר געווען דעם 

עניין פון י"ב סיוון וואס איז דער יום השביעי פון חג השבועות".
[ = כשהלכנו לטייל, אמר הוד כ"ק אדמו"ר הרה"ק: היום הוא היום השביעי מחג 
השבועות, ומנה המעלות של הושענא רבה שהוא יום השביעי של פסח שהוא 
השביעי  היום  שהוא  סיוון  י"ב  של  העניין  והסביר  הפסח,  מחג  השביעי  היום 

משבועות]. 
3. ויקרא רבה פרשה כט, יא.

4. ראה זוהר חלק ג לא, סוף ע"ב.

בפוסקים5) שאז נעשה עניין ה"חותם", ושביעי של פסח 
בנוגע  הדוגמא  מביאים  ומזה  סוף.  ים  קריעת  עניין   –
לי"ב סיוון – שגם בי"ב סיוון יש מעלה מיוחדת שאינה 

בחג השבועות.

ב
אך צריך להבין, דלכאורה, בהשקפה ראשונה6, דברי 
השביעי  יום  שהוא  סיוון  י"ב  במעלת  נ"ע  אדמו"ר  כ"ק 
לחג השבועות, הם היפך לגמרי מהמבואר בתורה אור7

בטעם שחג השבועות אינו אלא יום אחד בלבד:
מעלת יום השביעי, "כל השביעין חביבין", שייכת רק 
אחד,  בהמשך  באים  השביעי  ויום  הראשון  יום  כאשר 
ראשון,  יום  בהם  שיש  הפסח,  וחג  הסוכות  בחג  וכמו 
יום  עד  וכו'  שני  יום  באים  שלאחריו  סידורי,  במספר 

השביעי.
מה-שאין-כן חג השבועות שאינו אלא יום אחד – לא 
יום ראשון, אלא יום אחד, שהפירוש ד"אחד" (כאן) הוא 
הרי   – לו"  גו'  שני  ואין  אחד  שנאמר8 "יש  מה  דרך  על 
שני  הימים,  המשך  לאחריו  שאין  עצמו  בפני  עניין  זה 
שלישי וכו'. וכמבואר בתורה אור ש"חג השבועות הוא 
בחינת  שהוא  הכתר  בבחינת  שהוא  התורה  קבלת  זמן 
אחדות  כו'",  מידות  שבע  מהתחלקות  שלמעלה  יחידה 

פשוטה שלמעלה מהתחלקות פרטים.

5. ראה ט"ז אורח-חיים ריש סימן תרסד.
6. בהנחה אחרת: במושכל ראשון.

7. בהוספות – יתרו קט, סוף ע"ד ואילך.
8. קהלת ד, ח.
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סיוון  י"ב  של  שהחביבות  לומר  אפשר  איך  כן,  ואם 
היא להיותו יום השביעי לחג השבועות, כמו הושענא 
הסוכות  לחג  השביעי  יום  שהם  פסח  של  ושביעי  רבה 
מחג  בתכלית  שונה  השבועות  חג  הרי   – הפסח  ולחג 
הסוכות וחג הפסח, וכל החידוש של חג השבועות לגבי 
חג הסוכות וחג הפסח הוא בהיותו יום אחד שלמעלה 
המשך  ישנו  שלאחריו  ראשון,  יום  ולא  מהתחלקות, 

הימים?

ג
ויובן בהקדם הביאור בדברי הגמרא9 "מניין לעצרת 
המצות  בחג  שנאמר10  שבעה,  כל  תשלומין  לה  שיש 
השבועות  חג  מקיש  הסוכות,  ובחג  השבועות  ובחג 
לחג המצות, מה חג המצות יש לה תשלומין כל שבעה 
והיינו,  שבעה".  כל  תשלומין  לה  יש  השבועות  חג  אף 
שבתורה שבכתב לא נתפרש בחג השבועות "תשלומין 
כל שבעה", וגם הלימוד בתורה שבעל-פה אינו מעניין 
בכמה  שמצינו  (כפי  עצמו  השבועות  לחג  השייך 
הדבר  נתפרש  שלא  שאף  שבעל-פה,  בתורה  לימודים 
אלא  עצמו),  זה  מעניין  זאת  למדים  שבכתב,  בתורה 

ממקום אחר – מחג המצות.
שבחג  כיוון  נפשך:  דממה   – מובן  אינו  ולכאורה 
 – שבעה"  כל  "תשלומין  נתפרש  לא  עצמו  השבועות 
למה יש בו תשלומין כל שבעה; ואם יש בו תשלומין כל 
השבועות  לחג  בנוגע  הדבר  נתפרש  לא  למה   – שבעה 

עצמו, וצריכים ללמדו ממקום אחר?
לתורה  שבכתב  תורה  בין  החילוק  בהקדם  ויובן 
"מוסר  נקראת  שבכתב  שתורה  כידוע11  שבעל-פה, 
אימך"12,  "תורת  נקראת  שבעל-פה  ותורה  אביך"12, 
שנמצאת  כפי  התורה  היא  שבכתב  שתורה  והיינו, 
היא  שבעל-פה  ותורה  שבשמים,  אבינו  אצל  למעלה 
התורה כפי שנמשכת ומתגלה למטה. ובתורה שבעל-

והתגלות  המשכה  (א)  עניינים:  שני  ישנם  גופא  פה 
התורה שבכתב, תורה שלמעלה. (ב) העניינים שנעשים 
בתורה מצד המטה, והיינו, שאין זה עניין שישנו בתורה 
מצד  פועלת  שבעל-פה  שתורה  מה  אלא  עצמה,  מצד 
מן  "לחם  שבעל-פה  תורה  נקראת  זה  ומצד  המטה, 

הארץ"13.

ד

9. חגיגה יז, א.
10. פרשת ראה טז, טז.

11. תניא איגרת-הקודש סוף סימן כט. ובכ"מ.
12. משלי א, ח.

13. בשלח טז, ד. וראה ליקוטי-תורה שיר-השירים כח, א. ובכ"מ.

לתורה  שבכתב  תורה  בין  החילוק  נעשה  זה  ומצד 
שבעל-פה בנוגע לתשלומין כל שבעה בחג השבועות:

מתן-תורה קשור עם עצמותו יתברך – "וירד הוי' על 
הר סיני"14, ולמעלה גם משם הוי' – "אנכי מי שאנכי"15, 

שהוא אחדות הפשוטה, ללא התחלקות.
שבכל  והיינו,  אמת",  "תורת  היא  שהתורה  וכיוון 

מקום ומקום הרי היא נשארת במהותה16,
– ובלשון הקבלה: תורה היא בקו האמצעי, והחילוק 
שקו  הוא17,  השמאל  וקו  הימין  לקו  האמצעי  קו  בין 
הימין וקו השמאל, ככל שנמשכים, הרי הם מתמעטים 
התיכון  "בריח  שנקרא  האמצעי,  קו  מה-שאין-כן  כו', 
המבריח מן הקצה אל הקצה"18, היינו, שבכל מקום הוא 

אותו בריח, בסופו כמו בראשיתו –
של  באופן  היא  הרי  למטה  בהמשכתה  גם  הנה 
זה  הרי  תורתנו"  מתן  ל"זמן  בנוגע  שגם  ועד  אחדות, 

באופן שלמעלה מהתחלקות – יום אחד, כנ"ל.
מצד  שהיא  כפי  התורה  עניין  הוא  זה  כל  אמנם, 
גם  לחדור   – היא  התורה  של  התכלית  אבל  עצמה; 
במציאות העולם, ומצד מציאות העולם נעשה בה עניין 

של התחלקות.
והיינו, שהתורה שהיא בקו האמצעי, צריכה לפעול 
גם בקו הימין וקו השמאל, שזהו עניינם של חג הפסח 
וחג הסוכות19 – עבודת הצדיקים ועבודת בעלי תשובה, 
המשכה והעלאה, ימין ושמאל. ומצד המשכתה בעניין 
הקווין, השייכים לשאר המועדים, נעשה גם בזמן מתן-
בשאר  כמו  התשלומין,  ימי  שבעת  של  העניין  תורה 

המועדים.
לא  השבועות  שבחג  התשלומין  שעניין  הטעם  וזהו 
נלמד  לא  שבעל-פה  בתורה  וגם  שבכתב,  בתורה  נזכר 
וחג  הפסח  מחג  אלא  עצמו,  השבועות  חג  מענייני 
הסוכות – כיוון שאין זה עניין שתורה שבעל-פה לוקחת 
לוקחת  שבעל-פה  שתורה  עניין  אלא  שבכתב,  מתורה 

מהמטה (פסח וסוכות).

ה
על-פי-זה יש לבאר דברי כ"ק אדמו"ר נ"ע שיום י"ב 
סיוון הוא בדוגמת הושענא רבה ושביעי של פסח – כי, 
נלקח  השבועות,  לחג  שביעי  סיוון,  י"ב  של  עניינו  כל 

14. יתרו יט, כ.
15. ראה ליקוטי-תורה פינחספ, סוף ע"ב. ובכ"מ.

16. ראה תורת-מנחם חלק כג עמ' 27 ואילך. וש"נ.
17. ראה תורת-מנחם ספר המאמרים תשרי חשוון עמ' קכב. וש"נ.

18. ראה תרומה כו, כח. ויקהל לו, לג.
19. ראה גם תורת-מנחם חלק כג עמ' 34. וש"נ.
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מהושענא רבה – שביעי של סוכות, ושביעי של פסח.
ואף-על-פי שהעניין דשביעי של חג השבועות בא מצד העולם, 
וכנ"ל שבתורה מצד עצמה הרי זה יום אחד, ורק מצד העולם ישנו 
והיינו,  חביבין",  השביעין  "כל  מקום,  מכל   – דשביעי  העניין  גם 
עניין  לגבי  העולם  מצד  שבא  שביעי  של  בעניין  חידוש  שישנו 
הושענא  של  המעלה  (בדוגמת  עצמו  מצד  שהוא  כפי  מתן-תורה 
רבה ושביעי של פסח, שיש בהם עניין מיוחד), כי, פעולת התורה 
וכמעלת  עצמה,  מצד  התורה  מעניין  יותר  נעלית  היא  בעולם 
מתורה  יותר  בעומק  שמגעת  הארץ",  מן  שבעל-פה, "לחם  תורה 

שבכתב20.
וכל זה – לפי שעניין התורה הוא לפעול בעולם דווקא, שזוהי 

עיקר הכוונה, ונעוץ סופן בתחילתן21.
מעשה,  לידי  להביא  צריך  שהלימוד   – האדם  בעבודת  ועניינו 
ודווקא המעשה מאמת את ההשגה, וכידוע בעניין אין חכם כבעל 
הניסיון22, שכל השכלה, אפילו עניין שלכאורה אינו נוגע לעבודה, 
צריך לבוא ל"בכן" ועד לפועל ממש, ודווקא על-ידי-זה מתאמתת 

ההשגה23.
הלכה  למדין  ש"אין   – שבתורה  בנגלה  גם  משתקף  זה  ועניין 
והיינו,  למעשה"24,  הלכה  לו  שיאמרו  עד  וכו'  למוד  מפי  לא 
ד"אמת  באופן  להיות  וההשגה  ההבנה  את  מאמת  שהמעשה  לפי 
מרומה,  דין  גם  להיות  שיכול  סתם,  "אמת"  רק  ולא  לאמיתו", 

כדאיתא בתוספות25.

ו
גופא,  התורה  ללימוד  בנוגע   – לפועל  בנוגע  מזה  ההוראה 
שנוגע  הלימוד  שזהו  התורה,  הלכות  לימוד  גם  להיות  שצריך 

למעשה בפועל.
ויש לעורר על זה, כיוון שלדאבוננו רבה המכשלה כו', שיש רק 
מיעוט שיודעים הלכות התורה, ולא רק בנוגע להלכות מקוואות, 
או ההלכות שבענייני חושן משפט, אלא גם הלכות בענייני אורח-

חיים, כמו הלכות נטילת ידים, ברכות הנהנין וכיוצא בזה26.
שמביא  תלמוד  "גדול  דווקא,  המעשה  עניין  הדגשת  ידי  ועל 
יהיה  שאז  לבוא,  דלעתיד  הגילוי  את  ממהרים  מעשה"27,  לידי 

"מעשה גדול"28.

(משיחת שבת פרשת נשא, י"ב סיוון, ה'תשכ"ד. תורת-מנחם חלק מ סוף עמ' 97
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

20. ראה תורת-מנחם חלק לט עמ' 410 ואילך. וש"נ.
21. ספר יצירה פרק א משנה ז.

22. עקידה פרשת נח (שער יד ד"ה [הקדמה] השלישית). מעבר יבוק שער ב. וראה גם תורת-
מנחם חלק לח עמ' 303. 

23. ראה גם תורת-מנחם חלק לט עמ' 418. וש"נ.
24. בבא-בתרא קל, ב.

25. שבת י, סוף ע"א.
26. ראה גם תורת-מנחם חלק יג עמ' 234 ואילך. ועוד.

27. קידושין מ, ב. וש"נ.
28. ראה תורת-מנחם ספר-המאמרים כסלו שבט עמ' קצה. וש"נ.

סיכום
כ"ק אדמו"ר הרש"ב אמר שליום השביעי 
מעלות  ישנן  בסיוון,  י"ב  השבועות,  מחג 
הסוכות,  חג  של  השביעי  ליום  בדומה 

הושענא רבה ויום 'שביעי של פסח'.
ביאור דבריו:

ביום שביעי של פסח ובהושענא רבה מצינו 
סוכות  של  הראשון  ביום  שאינן  מעלות 
ופסח. גם ביום י"ב סיוון ישנן מעלות שאינן 

ביום הראשון, חג השבועות עצמו.
ביאור הדברים בעומק יותר:

הינו  השבועות  שחג  בחסידות  מבואר 
נתינת  של  שהגילוי  משום  בלבד  אחד  יום 
מוחלטת,  אחדות  בבחינת  הינו  התורה 
היא  התכלית  ברם,  התחלקות.  ללא 
ומצד  העולם,  במציאות  תחדור  שהתורה 
חדירת הגילוי בעולם נעשית התחלקות – 

שבעת ימי התשלומין.
התשלומין  ימי  ששבעת  האמור,  פי  על 
לעולם,  התורה  מחדירת  כתוצאה  הינם 
בתורה  מוזכרים  אינם  הם  מדוע  מובן 

שבכתב:
תורה שבכתב היא גילוי התורה כפי שהיא 
למעלה, ומצד המעלה הגילוי הינו בבחינת 
תורה  בלבד.  אחד  יום   – פשוטה  אחדות 
שבעל-פה היא גילוי התורה כפי שנמשכת 
הלימוד  מופיע  בה  דווקא  לכן  למטה, 
התורה  חדירת   – התשלומין  ימי  אודות 
התשלומין  שימי  הסיבה  גם  זו  לעולם. 
וחג  הפסח  לחג  השייך  מפסוק  נלמדים 
אלה  חגים  של  שעניינם  משום  הסוכות, 

הוא חדירה בעולם.
הרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  בדברי  הביאור  זהו 
של  השביעי  כיום  הוא  בסיוון  י"ב  שיום 
ימי  שבעת   – הסוכות  וחג  הפסח  חג 
התשלומין נובעים מתוך הירידה והחדירה 

אל העולם. 
אם כן, ליום השביעי ישנן מעלות על היום 
למטה  התורה  שבחדירת  היינו,  הראשון, 
שהיא  כפי  בתורה  שאינה  מעלה  ישנה 

מצד עצמה.
מכך נלמדת הוראה:

עד  במטה,  ולחדור  לרדת  התורה  תכלית 
הלכות  את  ללמוד  יש  המעשה.  לבחינת 

התורה, הלכות הנוגעת למעשה.
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משיחוגאולה

ה"תורה חדשה" – 
חידוש מהקב"ה

והרי התורה היא נצחית?
עומדת  מצווה  שהיא  בתורה  ומפורש  ברור  "דבר 
לעולם ולעולמי עולמים, אין לה לא שינוי ולא גירעון 
ולא תוספת, שנאמר את כל הדבר אשר אנכי מצווה 
אתכם אותו תשמרו לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע 
ממנו, ונאמר והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות 
דברי  שכל  למדת  הא  הזאת,  התורה  דברי  כל  את 
אומר  הוא  וכן  עולם,  עד  לעשותן  אנו  מצווין  תורה 
חוקת עולם לדורותיכם, ונאמר לא בשמים היא, הא 

למדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה".
חדשה  ד"תורה  בהעניין  ביאור  צריך  זה  ועל-פי 
הוא" –  גדול  ש"נביא  משיח"  תצא", "על-ידי  מאיתי 
הרי כלל ש"לא בשמים היא", ו"אין נביא רשאי לחדש 

דבר"?...
הזה,  בזמן  תורה  בחידושי  הביאור  בהקדם  ויובן 
לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  "כל  רז"ל  כמאמר 
הכל ניתן למשה מסיני" – "לחדש" דייקא, חידוש של 

התלמיד ותיק, וביחד עם זה, "ניתן למשה מסיני":
שעל- התורה  כללי  למשה  ניתנו  במתן-תורה 
בהן  ולפלפל  בהלכות  סברות  "לסבור  יודעים  ידם 
וטעמי  הסברות  לעומק  לירד  ופירוקים  בקושיות 
ההלכות, להבין דבר מתוך דבר ולדמות דבר לדבר 
ההגדות  בדרשות  וכן   .  . הלכות  חידושי  ולחדש 
כי   .  . ה'  את  לידע  השכל  מוסר  מתוכם  להתבונן 
וידיעת  הקבלה  חכמת  שהיא  התורה  סודות  רוב 
ותיק  שהתלמיד  זה  מצד  ולכן:  באגדות".  גנוזים  ה' 
התייגע בשכלו למצוא ולגלות דבר זה (על-פי כללי 
שמציאת  זה  ומצד  שלו:  חידוש  זה  הרי  התורה), 
וגילוי ה"חידוש" נעשית על-פי כללי התורה שניתנו 
וניתן  בתורה  (בהעלם)  כלול  זה  הרי  בסיני,  למשה 

למשה מסיני.

חדשה"  ל"תורה  בנוגע  לומר  יש  זה  דרך  ועל 
שתתגלה לעתיד לבוא – שבמתן-תורה (שהוא עניין 
מתן-תורה)  הפעם  עוד  יהיה  לא  שהרי  חד-פעמי, 
ניתנו כל ענייני התורה כולה, גם העניינים ד"תורה 
טעמי  משיח,  על-ידי  שיתגלו  תצא"  מאיתי  חדשה 
וסודות התורה שניתנה כולה (יחד עם "סוד טעמיה 
בהעלם  וכלולים  מסיני,  למשה  צפונותיה")  ומסתר 

בתורה שניתנה למשה מסיני.

החידוש של 'תלמיד ותיק' והחידוש לעתיד 
לבוא

החידושים  בין  ועיקרי  יסודי  חילוק  שיש  אלא 
ל"תורה  הזה  בזמן  ותיק  תלמיד  על-ידי  שמתגלים 

חדשה" שתתגלה לעתיד לבוא:
כיוון   – הזה  בזמן  שמתגלים  בתורה  החידושים 
(המוגבל)  בשכלו  היגיעה  על-ידי  היא  שהתגלותם 
התגלותם  קודם  שגם  מובן,  ותיק,  תלמיד  של 
באופן  בתורה  כלולים  הם  הרי  בהעלם)  (בהיותם 
שיש ביכולת האדם למוצאם ולגלותם (העלם שישנו 

במציאות) מן ההעלם אל הגילוי.
לעתיד  שתתגלה  חדשה"  ה"תורה  כן  שאין  מה 
ותיק)  (תלמיד  האדם  ביכולת  שאין  כיוון   – לבוא 
לגלותם, כי אם על-ידי הקב"ה בעצמו, "תורה חדשה 
מאיתי תצא", מובן, שהתכללותם בתורה היא באופן 
שאינו  (העלם  לגילוי  שייך  שאינו  לגמרי  העלם  של 
על-ידי  לבוא  לעתיד  "התגלותם"  ולכן  במציאות), 
באין  חדשה",  "תורה  חידוש,  של  עניין  הוא  הקב"ה 
ערוך לגמרי לתורה שבזמן הזה, כמאמר רז"ל "תורה 
של  תורתו  לפני  היא  הבל  הזה  בעולם  למד  שאדם 

משיח".

(משיחת יום ב' דחג השבועות ה'תנש"א; התוועדויות ה'תנש"א, 
כרך ג, עמ' 278-280)            
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

"על גבי המדף"
"שהספרים לא ישארו על המדף או בארון" – קריאה-בקשה זו של הרבי 
חזרה על עצמה בניסוחים שונים ולגבי נושאים שונים • המסר הבולט: 
כל רגע ורגע מחיי היהודי צריכים להיות על-פי תורה • כך כשמדובר 

בפסק דין של הרמב"ם, תורת הבעש"ט, מאמר חסידות ו'הנחה' 
מהתוועדות של הרבי

"בימים  הרבי  של  ממכתבו  לקוח  להלן  הציטוט 
לאילנות,  השנה  ראש  בשבט,  וט"ו  שבט  יו"ד  שבין 
מקום  בכל  ישראל  ובנות  בני  "אל  ויועד  ה'תשמ"ז", 
יהודי  בית  כל  הפיכת  תוכנו:  יחיו".  עליהם  ה'  שהם 
חסדים  וגמילות  עבודה  תורה  בית  מעט",  ל"מקדש 

('לקוטי שיחות' כרך לא עמ' 239):

מגילה  [ראה  תורה"  בו  שמגדלין  "בית   - תורה: 
בית שבו לומדים תורה בקביעות,  א],  כז ריש עמוד 
כולל  ובאיכות,  בכמות  גדלות  "מגדלין",  של  ובאופן 
לא  שהספרים  ספרים",  מלא  "בית  יהיה  שהבית  גם 
יהיה  הבית  שכל  אלא  בארון,  או  המדף  על  ישארו 

"ממולא" ב(תוכנם של) הספרים.
תמוז  י"ג  בשיחת  גם  נתבאר  שם  המדובר  תוכן 

תשל"ה – 'שיחות-קודש' תשל"ה כרך ב' עמ' 286.
תשל"ט  ('שיחות-קודש'  תשל"ט  במדבר  ש"פ  במוצאי 
היא  ההתוועדות  שנקודת  הרבי  הסביר   (683 עמ'  ב'  כרך 

שהתורה היא "חיינו ואורך ימינו" – דבר זה מתממש 
לא על-ידי שהתורה מונחת על המדף, או שהוא לומד 
תורה רק בזמנים קבועים בשנה, ביום או בלילה, אלא 
רק על-ידי שלימוד התורה הוא באופן שבכל רגע ורגע 
שהיא  תורה  עם  חי  שהוא  לכך  הוא  מודע  חי  שהוא 

"חיינו ואורך ימינו".
דברים בתוכן דומה נאמרו בשבת קודש פרשת ראה 

תשמ"ג ('התוועדויות תשמ"ז' כרך ד' עמ' 1953): 
כל  את  שלמד  יהודי  אודות  מדובר  כאשר  גם 
באופן  הוא  שלימודו  ייתכן  הרי   – כולה  התורה 
ענין  מצד  חס-ושלום,  בפועל  למעשה  נוגע  זה  שאין 
שלומד  שהתורה  באופן  אם  כו',  והסתר  העלם  של 
עם מציאותו  קשר  כל  ללא  ה'מדף',  על-גבי  נשארת 
שני  הם  התורה  ומציאות  מציאותו  אלא  הלומד,  של 
 – יותר  למטה  והסתר  העלם  או  נפרדים,  דברים 

חשבון  לידי  אותו  מביא  גופא  התורה  לימוד  כאשר 
שאינו צריך לעסוק בענינים של מעשה בפועל, שאז 

הירידה היא גדולה ביותר.
בדומה לזה, הסביר הרבי ביום א' י"ג תמוז תשכ"ה 
(תורת מנחם כרך לד עמ' 136) שענינו של "ים" בעבודת האדם 

– הוא כמאמר רבותינו-זכרונם-לברכה "אין מים אלא 
תורה", שהוא מלא מים, כלומר, שלימוד התורה הוא 
באופן שהתורה שלומד (לא נשארת על גבי המדף...) 
מלאה  מציאותו  שכל  מציאותו,  כל  את  ממלאת  אלא 
שזהו  תורה"),  מיט  פול  אינגַאנצן  איז  ("ער  תורה 

מעמד ומצב של עשירות בדעת באופן היותר נעלה.
בהזדמנות נוספת (התוועדות ש"פ תשא תשי"ז ('תורת מנחם' כרך 
אלו שבשביל פניות  על  בכאב  הרבי  מדבר  עמ' 104))  יט 

גשמיות כפרנסה, כבוד המדומה ו"מה יאמרו הבריות" 
– מוותרים לפי שעה על כמה וכמה עניינים של תורה 

ומצוות:
את  הוא  מעמיד  שבועות,  ימים,  מספר  למשך 
שלא  בכדי  המדף,  על  כביכול,  הקדוש-ברוך-הוא, 
הזמן  את  מבין  שאינו  "בטלן",  שהוא  עליו  יאמרו 
ההווה, ובפרט שכאן ב"אמריקא" צריכים לוותר על 
הזמן  רוח  לפי  במקצת  להתנהג  הישנים,  הדברים 
על-כל-פנים,  שעה  לפי  "למכור"  בעיניו  נכון  כו'... 

את הקב"ה, כביכול, יחד עם הנשמה שלו!...

"חוט של תכלת"
כך קבע הרבי בשיחתו מכ"ז סיון תשכ"ד ('תורת מנחם' 

כרך מ' עמ' 150 ואילך): 

על  עומד  ערוך"  שה"שולחן  בכך  להסתפק  אין 
שכל  ניכר  להיות  צריך  אלא  שלו,  בארון  המדף 

הדברים שבבית חדורים ביהדות;
אין להסתפק בהחלטה כללית של הנהגה הראויה 
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ליהודי, אלא בכל מעשה בפני עצמו, ובכל מאורע 
של  "חוט  שזהו  ניכר  להיות  צריך  בחיים,  פרטי 
יהדות,  עם  אותו  שמקשר  חוט  היינו,  תכלת", 
ועל-ידי-זה – עם הקדוש-ברוך-הוא – ולזה צריך 
לקיים פס"ד המשנה "עשה לך רב" שיברר עמו את 

החלטתו האם היא ע"פ התורה וכו'.
וכך אמר הרבי בש"פ בראשית תשמ"ה ('התוועדויות 

תשמ"ה' כרך א' עמ' 463): 

שמירת התורה אינה מתבטאת בכך שה"חומש", 
מסבו,  בירושה  שקיבל  גמרא,  או  משנה  תנ"ך, 
מונח על-גבי המדף, והוא "שומר על הספר" שאף 
אחד לא ידפדף בו... מצב כזה הוא היפך שמירת 
שלומדים   – פירושה  התורה  שמירת  התורה; 

ומשתמשים בה!
 – תשל"ה  תמוז  י"ג  (בהתוועדות  הרבי  תיאר  לזה  בדומה 
'שיחות-קודש' תשל"ה כרך ב' עמ' 264) מצב שבו יהודי קיבל 

מאחורי  סגרה  זהב,  לנרתיק  אותה  הכניס  מתנה, 
דלת זכוכית ומייקר אותה, מניח אותה על-גבי מדף 
ואינו  אחרים  בעניינים  עסוק  עצמו  הוא  אך  גבוה, 
סבור שעליו להתיישב וללמוד תורה... מזמן לזמן, 
מתפאר  הוא  אורחים,  לבקרו  כשמזדמנים  בפרט 
ב"מחמד עיניך" – ספרי תורה עתיקים (חומש, גמרא 
או משניות) הממוקמים בדרך כלל במקום כה גבוה, 
זו  ולא  בקלות...  לשם  להגיע  יכול  אינו  הוא  שאף 

הכוונה כמובן, האריך הרבי בהסברה.
א'  כרך  תשל"ט  ('שיחות-קודש'  תשל"ט  תשרי  י"ג  בשיחת 
בנוגע  הרמב"ם  לדעת  בקשר  הרבי  התבטא   (94 עמ' 

ל(שלילת) אתחלתא דגאולה – 
הרמב"ם  פסק-דין  את  ילמדו  ולהבא  ומכאן 
כפשוטו (ולא שיניחו את ספר הרמב"ם על המדף) 
יחד עם פירוש הבית-יוסף (מחבר השולחן-ערוך), 

הרדב"ז וכל מפרשי הרמב"ם... 

השארת הבעש"ט במדף גבוה
באיצטלא  שמתעטפים  שוטים  אותם  כמו  ולא 
את  מוציאים  שכאשר  ואומרים,  שמים,  יראת  של 
הבעש"ט לרחוב, אין הבעש"ט מרוצה מכך, אלא 
צריכים להשאירו סגור בספר ולהניחו על גבי מדף 
גבוה, ומי שעדיין אינו מקיים כל תרי"ג המצוות עם 
לדעת  חס-ושלום,  לו,  אסור  סופרים,  דקדוקי  כל 

אודות הבעש"ט!...
י"ב  בהתוועדות  בנחרצות  הרבי  קבע   – זו  שיטה 
היפך היא   –  (211 עמ'  כח  כרך  מנחם"  ("תורת  תש"כ  תמוז 

תורת הבעש"ט...
אם סוגרים זאת בתוך הספר – הרי זה היפך כוונת 

הבעש"ט, היפך כוונת התורה, ובמילא הרי זה היפך 
כוונת הקדוש-ברוך-הוא.

והנה דברים נוקבים שנאמרו בש"פ ויקרא תשמ"ב 
('התוועדויות תשמ"ב' כרך ב' עמ' 1121):

לענין  בנוגע  "שטורעם"  עושה  הבעל  כאשר 
על  החסידות  מאמר  את  משאיר  אך  השבת... 
השפעה  איזו  בפשטות  מובן   – בארון"  ה"מדף 
לתאר  יכולים  ואז  אשתו...  על  זו  להנהגה  תהיה 
עצמו)  הבעל  (כולל  כולו  ה"בית"  ייראה  כיצד 

וכיצד ייראו הילדים שיגדלו בבית זה!...
('התוועדויות תשמ"ב'  בהתוועדות ש"פ לך לך תשמ"ב 

כרך א' עמ' 384) התבטא הרבי בצער:

הוא אמנם קיבל את ה"הנחה" [רשימת הדברים 
גבי  על  והניחה  נשקה  בהתוועדות],  מהדיבורים 

המדף, אבל אינו יודע מה מדובר שם.
וראה גם 'שיחות-קודש' תשל"ח כרך ג' עמ' 253. 

תשל"ט כרך ג' עמ' 666. תש"מ כרך א' עמ' 820.
כרך  מנחם'  ('תורת  הרבי  הסביר  תשכ"ה  ויקרא  בש"פ 

מב עמ' 339): 

כ"ק  שאמר  מהשיחה  ההוראה  באה  זה  ועל 
כאשר   – ה'ש"ת  שני  אדר  ט'  ביום  אדמו"ר  מו"ח 
לומדים אלא)  המדף,  גבי  על  אותה  מניחים  (לא 

אותה...
עמ'  ד'  כרך  תשמ"ה'  ('התוועדויות  תשמ"ה  תבוא  בש"פ 
חסידות  ספרי  הדפסת  אודות  הרבי  דיבר   (2957

("מעיינותיך") והפצתו בכל מקום ומקום ("חוצה") 
ובין השאר אמר:

בלבד,  הספרים  בהדפסת  ידי-חובה  לצאת  אין 
על- או  ב"מחסן"  נמצאים  הספרים  כאשר  שכן, 
והמטרה  התכלית  נשלמה  לא  עדיין  ה"מדף",  גבי 
של הדפסת הספרים – לימוד תורת החסידות בכל 

מקום ומקום.
ושוב בשבת פרשת ויצא תשמ"ח (התוועדויות תשמ"ח 

כרך א' עמוד 558):

שעיקר הכוונה בהדפסת הספר היא כדי שילמדו 
גבי  על  ולהניחו  לקנותו  מספיק  שלא  היינו,  בו. 
המדף במקום מכובד כו'... אלא העיקר ללמוד בו.

 כשהרבי ביאר בהזדמנות את החשיבות הגדולה 
שבו  הזכרונות"  "ספר  פרסום  מאחורי  הטמונה 
השקיע כבוד קדושת אדמו"ר מוהריי"צ זמן וכח כדי 
להשפיע על סוג מסוים של יהודים שהתרחקו – ציין 
כאשר  שגם   ,(35 עמ'  מו  כרך  (תורת-מנחם  הרבי 
רוכש הספר לכתחילה, סבור שזהו ענין שרק יהיה 
מונח על ה"מדף", ואינו מוכן "להכניסו" אל עצמו 
בחייו הפרטיים – יש לסמוך על הכח של פתגם של 
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יהדות שסוף-כל-סוף יחדרו לקירבו הדברים ויפעלו 
עליו.

בשיחות אחדות ציין הרבי:
הספרים  בקניית  ידי-חובה  יצאו  שלא  ויהי-רצון 
והעמדתו על-גבי ה"מדף" ברוב פאר והדר, ולהיזהר 
לדפדף  שלא  ימנעו  שלכן  חס-ושלום,  יקרע  שלא 

ולא ללמוד בו יותר מדי...
(כ"א מנחם-אב תשד"מ – 'התוועדויות תשד"מ' כרך ד' עמ' 2441)

הנאמרים  הדברים  את  שומע  אמנם  הוא 
ה"רשימות  את  לומד  כן  ולאחרי  בהתוועדות... 
כדי  ה"מדף",  על-גבי  ומניחם  אותם  כורך  דברים" 
זה  לימוד   – אבל  מצוא,  עת  בכל  בהם  לעיין  שיוכל 
אינו בתור ענין שנוגע למעשה בפועל, כי אם לימוד 
סתם, כשם שיש לו עוד כמה-וכמה שיעורים קבועים 
החביבות  מצד  זה  לימוד  גם  נוסף  התורה,  בלימוד 
שבדבר, אבל דברים אלו הם אצלו בבחינת "הלכתא 

למשיחא"... ובנוגע לפועל – לא נגע ולא פגע! 
(ש"פ משפטים תשד"מ – 'התוועדות תשד"מ' כרך ב' עמ' 988)

מסויים  סיפור  נשיאינו  מרבותינו  שומעים  כאשר 
פי  על  ונתפרסם  נדפס  שכבר  לאחרי  (ובפרט 
את  שיניחו  כדי  לא  הדבר  מטרת  הנה   – הוראתם) 
ומזמן  ה"מדף",  על-גבי  השיחה  נדפסה  שבו  הספר 
לזמן יעיינו בדבר ויאמרו: אה, כמה נפלא ענין זה!... 

(ש"פ לך לך תשד"מ – 'התוועדויות תשד"מ' כרך א' עמ' 440)

ונדלקים  מתלהבים  שמתעוררים  כאלו  ישנם 

לא   – רגע  וכעבור  בלבד,  קט  לרגע   – אבל  בקלות, 
כלום!...  ולא  וההתלהבות  ההתעוררות  מכל  נותר 
לזמן  ומזמן  המדף,  על-גבי  הרשימה  את  מניחים 
 – מעשיות  לתוצאות  ועד  מכאן  אבל   – בה  מעיינים 

הדרך רחוקה.
(תורת מנחם תשמ"ו כרך ב עמ' 1326))

גבי  על  בחלקן  מונחות  שהוגהו  השיחות  אפילו 
בחנם  חולקו  לא  ואם  עדיין,  נמכרו  ולא  המדף, 

וכיוצא בזה.
והנה הכוונה... שהדברים יבואו לידי מעשה בפועל 
(לאחרי  הדברים  ברשימת  להסתפק  ולא  ממש 
השבת) שהי' ענין של רוגזא כו', ואחר-כך  מניחים 
את הרשימה על גבי המדף, ובזה מסתיים כל הענין.

'תורת מנחם התוועדויות' – תשמ"ב כרך  (משיחת ש"פ תזו"מ תשמ"ב – 
ג' עמ' 1391)

תשמ"ח  בשלח  פרשת  שבת  שיחת  גם  [וראה 
התוועדויות תשמ"ח כרך א' עמוד 614]

בהזדמנות סיפר הרבי (אחרון-של-פסח תשכ"ט – תורת מנחם 
כרך נו עמ' 125):

הצורך  אודות  ישיבה  ראש  עם  פעם  שוחחתי 
פסק- שישנו  וציינתי  שלו  בישיבה  חסידות  בלימוד 
דין מפורש בב"ח שחייבים ללמוד פנימיות התורה! 
טור  הוצאתי  הב"ח?  פס"ד  הוא  היכן  וכששאל 
והראיתי לו את דברי הב"ח (טור או"ח סימן מז) ואז 
הספר  את  לסגור  מלבד  אחרת,  עצה  לו  היתה  לא 

ולהחזירו אל המדף!...

rambam40.co.il
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פרשת נשא
ההוראה בעבודת ה' משם פרשתנו:

כל יהודי חייב להיות בבחינת 'הרמה', עליו 
שכן  'משפיע'.  גם  אלא  'מקבל'  רק  לא  להיות 
ומצבו  מעמדו  על  הבט  מבלי  ואחד,  אחד  כל 
לפחות  אחרים  על  להשפיע  מסוגל  הרוחני, 
בעניין מסויים. וכשם שגם העני בישראל חייב 
לקיים מצוות צדקה לפי ערכו ויכולתו, כך גם 
ולהשפיע  לתת  חייב  ברוחניות  ואביון'  ה'עני 

למי שנמצא בדרגה פחותה משלו.

(התוועדויות תשמ"ו כרך ג, עמ' 585)

 • • •
יהודי צריך לדעת שבנוגע לכל ענייני יהדות 
הגבהה   – 'נשא'  של  ומצב  במעמד  הוא  נמצא 
ורוממות, מעל לכל מדידה והגבלה; ואז כשהוא 
מחליט לעשות פעולה טובה, ודאי יצליח בכך.

(התוועדויות תשמ"ה כרך ד, עמ' 2235)

 • • •
לחג  בסמיכות  תמיד  נקראת  פרשתנו 
השבועות, 'זמן מתן תורתנו'. ואכן, הן בתחילת 

הפרשה והן בסופה יש רמז לעסק התורה.
גרשון  בני  ראש  את  "נשא  הפרשה:  בתחילת 
גם הם" – במילים "גם הם" מודגש שבני גרשון 
מפרש:  שרש"י  (וכפי  קהת  בני  לאחר  נמנו 
התורה  והרי  קהת"),  בני  על  שציוויתיך  "כמו 

מקדימה את בני קהת משום ש"היה קהת טוען 
הארון, ששם התורה" (מדרש-רבה כאן).

מועד  אוהל  אל  משה  הפרשה: "ובבוא  ובסוף 
לדבר אתו גו' וידבר אליו" – משה נכנס אל אוהל 

מועד כדי ללמוד תורה מפי הגבורה.
אף בשם פרשתנו נרמזת מעלתה של התורה: 
'נשא', מלשון התנשאות והרמה – רמז שהתורה 
הגבלות  מעל  הלומדה  האדם  את  מגביהה 
הבריאה, וכמאמר רז"ל (גיטין סב) "רבנן איקרו 

מלכים".

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת נשא תשל"ה)

הגרשוני...  בני  משפחת  עבודת  זאת 
ומשמרתם ביד איתמר (ד,כח)

גרשון – מלשון גירוש, רומז לגירוש והרחקת 
הרע.

איתמר – רומז לדיבור בדברי תורה (איתמר 
מלשון דיבור, כמו 'איְתמר' בגמרא).

לפי זה מובן הקשר בין בני גרשון לאיתמר, 
מהטוב  הרע  את  מפריד  בתורה  הדיבור  שכן 
ו'מגרש' אותו. שהרי בכל דבר גשמי יש תערובת 
של טוב ורע, וכאשר יהודי פוסק הלכה על-פי 
תורה ואומר על דבר מסויים שהוא כשר, הוא 

מפריד בכך את הרע שבו ומרחיקו.

(אור-התורה – במדבר עמ' רלד)

ממעייני החסידות
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

תרכ"ה

יום הסכם השידוך
היום שבו נכתב ההסכם (בפני כ"ק אדמו"ר הצמח 
צדק, בחדרו הק'), בין כ"ק אדמו"ר מהר"ש לאחיו 
שידוך  על  מאוורוטש,  יצחק  יוסף  אדמו"ר  כ"ק 
שטערנא  הרבנית  עם  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
והכלה  שנים  וחצי  ארבע  בן  החתן  בהיות  שרה, 
בת חמש וחצי.... זמן החתונה נקבע ל"קיץ תרל"ה 

בירושלים"! 
(חנוך לנער ע' 6)

כ"ק אדמו"ר הריי"צ מאוורוטש שאל את אביו כ"ק 
אדמו"ר הצמח צדק: שמא לכשיגדל לא יהיה ראוי 

לה? השיב לו אביו: זה הקטן יגדל ממך! 
(מגדל עוז ע' רכא. נשואי הנשיאים ע' 41)

י'
 סיון

י"ב 
סיון

י"א 
סיון

ט"ו 
סיון

תנש"א

תרפ"ז

תר"סתרצ"ב

יום חתונת הורי הרבי
יום חתונת הורי כ"ק אדמו"ר: כ"ק הרה"ג הרה"ח 
ושתים)  עשרים  (בגיל  שניאורסאהן יצחק  לוי  ר' 
שלמה  מאיר  הרה"ח  הרה"ג  חנהבת  הרבנית  עם 
פושניץ,  יצחק  ר'  הרה"ג  של  (בתו  רחל  והרבנית 
אדמו"ר  כ"ק  דוברינקה).  העיירה  של  רבה 

מוהרש"ב היה השדכן! 
שלאחר  שבת  לערב  החתונה  זמן  שנקבע  לאחר 
חג השבועות, חלתה הכלה (הרבנית חנה) ואביה 
הרה"ח ר' מאיר שלמה רצה לדחות את החתונה. 
מוהרש"ב  אדמו"ר  לכ"ק  מיוחד  שליח  שלח  הוא 
הסכים  לא  הרבי  אך  לדחיה,  הסכמתו  את  לקבל 
ונתן את ברכתו שהכל יהיה על צד היותר טוב ואין 
במועד  התקיימה  החתונה  ואמנם  לחשוש,  מה 
שנקבע (בביתו של נגיד העיירה מר ברישקובסקי).
חותנוכעשר  שולחן  על  סמוך  היה  יצחק  לוי  רבי 
יומם  בתורה  ועסק  וישב  תרס"ט,  שנת  עד  שנים 
של  כרבה  פאר  לכהן  עלה  תרס"ט  בשנת  ולילה. 

יקטרינוסלב, בהיותו בן שלושים ואחד.
(זכרונות הרבנית חנה' חוברות לד, עמ' 11, לה עמ' 10)

התוועדות פתאומית
כ"ק  ירד  השקיעה  לפני 
המדרש  לבית  אדמו"ר 
להתוועדות  הגדול 

פתאומית.
בית  בפתח  הופיע  הרבי 
על  מגבת  עם  המדרש 
הקדושה  ובידו  כתפו 
הרבי  מים,  מלא  ספל 
לסעודה  ידיו  נטל 
באמירת  והחל  שלישית 
בסיום  קודש.  שיחות 
הרבי  עשה  ההתוועדות 
של  כוס  וחילק  הבדלה 

ברכה! 
(סה"ש תנש"א ח"ב ע' 583)

מאסרו של הרבי הריי"ץ
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, נאסר בבית הסוהר שפאלערקי, 
באור ליום ד' פ' שלח, בשעה שתיים ורבע לאחר חצות 

הלילה.
(ליקוטי דיבורים ח"ד ע' תריא)

אימה,  מטיל  היה  הסוהר "שפאלערקי"  בית  של  השם 
ל"שפאלערקי",  אדם  כשנלקח  כולם.  על  וחרדה,  פחד 
שעדיין  או  נגזר,  כבר  שדינו  או  מהשתיים,  אחת  הרי 

צריכים לחקור את האסיר לפני שיבוצע גזר הדין.
כ"ק אדמו"ר אומר:

של  המאסר  החל  שבו  בסיון  ט"ו  עם  זה  לקשר  ...ויש 
תמוז  די"ב  הגאולה  שלאחר   – אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
נתגלה שבמאסר היתה זריעה, בכדי שעל ידי זה תהיה 

הצמיחה בריבוי והוספה בהפצת המעיינות. 
(ספר המאמרים מלוקט ח"ג ע' קפח)

יום חתונת הרבנית 
שיינא

שיינא,  הרבנית  חתונת  יום
כ"ק  של  הצעירה  בתו 
עם  מוהריי"צ,  אדמו"ר 
מנחם  ר'  הרה"ח  דודה  בן 
הורנשטיין,  הכהן  מענדל 
בנה של הרבנית חי' מושקא, 
מהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק  בת 
ושמונה  עשרים  בת  בהיותה 

וחצי.
בעיר  התקיימה  החתונה 
על  שבפולין.  לנדוואראוו 
זה  מקום  לבחירת  הסיבה 
כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ: 
עכשיו  ההגבלות  "ומפני 
ותעודות,  לגבולין  בהנוגע 
החתונה  מקום  את  הגבלנו 
בהתחנה  הדרך  אם  על 

לאנדראווא במדינת פולין".
(ימי חב"ד ע' 186)

מוקדש לעילוי נשמת עורך המדור והספר 'עת לדעת' 
השליח הגה"ח אברהם שמואל בן חיים מאיר בוקיעט ז"ל
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"יש להכריז: העולם מוכן 
לביאת משיח צדקנו!"

'גזירה' חדשה: לקבוע שיעורים בלימוד התורה • עידודים ושמחה 
בלתי רגילים • "אני בעד ממשלה צרה" • מהי הבשורה הטובה ביותר 

• מצבם הרוחני של אנשי ה'שומר הצעיר'

יום שבת-קודש פרשת נשא, ט' סיון
מלווה   13:30 בשעה  להתוועדות  נכנס  הרבי 
הניגון  את  כרגיל  שרו  הקידוש  אחר  שמח.  בניגון 
של מזמור פ״ט. הרבי ענה לקהל ׳לחיים׳, ובאמצע 

הניף ידו מספר פעמים לעידוד השירה.
נשא  פרשת  סמיכת  את  ביאר  הראשונה  בשיחה 
רוממות  פעל  מתן-תורה  אשר  השבועות,  לחג 
והגבהה, על דרך "נשא את ראש", אלא שלזה צריך 
להקדים את עניין הביטול. בהמשך ביאר את הקשר 

המיוחד בין השבת לפרק א' דפרקי אבות.
שבת  בהלכות  הדין  את  הזכיר  השיחה  בתוך 
שכשמוציאים דבר בתוך כלי בשבת, אין מסתכלים 
על שיעור הכלי אלא על שיעור החפץ שמוציאים, 
ולמד מכך הוראה בעבודת ה׳, שגם אחד שאין לו 
תורה-ומצוות  לקיום  סמיכה  או  לרבנות  סמיכה 
ויראת-שמיים - הרי כל זה הוא הכלי עצמו, והעיקר 
הוא מה שבתוך הכלי - איזה החלטות קיבל מ"זמן 

מתן תורתנו".
בסוף  הרמב״ם  דברי  את  הזכיר  השיחה  בסוף 
כל  עסק  יהיה  לא  הזמן  שב״אותו  מלכים  הלכות 
שעניין  והוסיף,  בלבד",  ה׳  את  לדעת  אלא  העולם 

זה שייך כבר בזמנינו.
עומד  שהעולם  להכריז  שצריכים  אמר  כן  כמו 

כבר מוכן לביאת משיח צדקנו.
מר".  קאתי  "אימתי  הקהל  ניגן  זו  שיחה  בסיום 
שארף  הקטן  לילד  ופנה  בידו  לעודד  החל  הרבי 
ומיד  מהמזונות,  חתיכה  לו  ונתן  ׳לחיים׳,  שאמר 
לאחר מכן החל להניף ידו בשמחה גדולה ובתנועות 
חזקות מאוד כשבהמשך אף סובב בשתי ידיו הק׳. 

רגילה  לא  בשמחה  ושר  הקהל  רקד  אלה  ברגעים 
וכך זה נמשך זמן רב.

לחג-השבועות  בהמשך  כי  תבע  השנייה  בשיחה 
התורה  בלימוד  הוספה  עצמו  על  אחד  כל  יקבל 
ולהתחיל בזה ביום השבת, ולהפחית מעסק בענייני 

הרשות, ואפילו מענייני מצווה אין הזמן גרמא.
לשמוע  רוצה  "ה'עולם'  אמר:  הרבי  לכך  בקשר 
ואם-כן  חדשה,  גזירה  או  חדש  ענין  בדרך-כלל 
ה'גזירה' החדשה היא שכל אחד ואחר יפתח שיעורי 
תורה ברבים, הן האנשים והן נשים (בענייני הלכות 
עם  שיעורים  (שיעשו  טף  והן  ללמוד)  שצריכים 

חבריהם).
וכן  דתורה  בנגלה  הן  להיות  יכולים  "השיעורים 
טוב  ומה  דווקא  ברבים  זה  וכל  התורה,  בפנימיות 
 - לנשים  בנוגע  (וגם  מישראל  עשרה  במעמד   -

במעמד עשרה נשים).
נחת  תגרום  השיעורים,  כל  על  לכאן  "וההודעה 
צורך  אין  אך  משובח",  זה  הרי  המפרט  ו״כל  רוח, 
לחכות למענה - כמדובר כמה פעמים שיש לסמוך 
על בית הדואר שיעשה את תפקידו, ובפרט שייקחו 
בל״נ את המכתבים לציון של נשיא דורנו (שהציון 
המכתבים  שכל  שנהוג  ובפרט  הציון),  לבעל  בטל 

והפתקים שמונחים שם עולים בלהב השמימה.
מקום  בכל  כראוי  הנ״ל  את  שיפרסמו  "ובוודאי 

ומקום".
יהודי  שכל  הרבי  אמר  זו,  מיוחדת  שיחה  בסוף 
הוא צאצא ויש לו שייכות ל״אברהם העברי" שכל 
העולם מעבר אחד והוא מהעבר השני, כיון שיש לו 
נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש ועד שאפילו 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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שיושב  יהודי  של  השני  בעבר  נמצאים  המלאכים 
ולומד תורה!

יושיע  אלוקים  "כי  הקהל  ניגן  השיחה,  בסיום 
ציון", והרבי הניף ידו בתנועות עזות ובשמחה לכל 
הכיוונים. באמצע הורה לר׳ דוד נחשון ואבי טאוב 
שינגן  שי׳  לחזן  הורה  אחר-כך  ׳לחיים׳.  שיאמרו 
"שיבנה בית המקדש", והרבי שוב הניף ידו בשמחה 

גדולה.
לשמוח  שצריך  הרבי  הסביר  השלישית  בשיחה 
נמצאים  שאנחנו  מכיוון  שמח"ת,  של  ניגון  ולנגן 
בסמיכות לזמן נתינת התורה, וכן מתכוננים לגילוי 
יוכלו  שלא  כך  תצא",  מאתי  חדשה  "תורה  של 
לשאול "לשמחה זו מה עושה" כיון שבלי כל הפסק 

יתגלה ש״תורה חדשה מאתי תצא".
במהירות  מכיסאו  הרבי  קם  השיחה  בסיום  מיד 
ועמד מלא קומתו תוך כדי הנפת ידו והחל לנגן ניגון 
בשתי  להניף  החל  מכן  ולאחר  ז״ל  לאביו  ההקפות 
ידיו בכל כוחו כמו זורק את ידיו בכוח, וכך בעוצמה 
רבה לכל הכיוונים והסתובב גם לאחוריו. אחר-כך 
החל לסובב את שתי ידיו במהירות ובשמחה גדולה. 
לרקוד  והחלו  מגדרו  הקהל  יצא  אלו  ברגעים 
גבי  על  כשחלקם  שחקים,  שבקעה  בשמחה 
ניתנים  לא  פשוט  אלו  שמחה  רגעי  הספסלים. 
לתיאור. לרגע נראה היה שהרבי מפסיק אבל לפתע 
הגביר שוב את סיבוב ידיו (תנועות שמחה כאלו לא 
יותר  נמשך  זה  כך  תורה).  משמחת  אפילו  זכורים 
והמשיך  מקומו  על  הרבי  התיישב  אחר-כך  מדקה. 
לא  שעדיין  הקהל  ידו.  בהנפת  השירה  את  לעודד 

נרגע, המשיך בשירה אדירה למשך זמן.
שהכניסו  לאלה  הורה  הרבי  הרביעית  בשיחה 
הפעולות  על  ויכריזו  שיעלו  ׳משקה׳  בקבוקי 
שעומדים לעשות, ואיחל שמשיח יבוא לפני שיגיע 

זמנם של הפעולות.
והרבי  ׳משקה׳  בקבוקי  כעשרים  העמיד  המזכיר 
מזג מהבקבוקים לכוסו, והחזיר מהכוס לבקבוקים. 

לכמה שלקחו, אמר, "הצלחה רבה".
כשעלה הרב הכט - רבה הראשי של העיר אילת 
בנו,  היכן  הרבי  שאלו  ה׳משקה׳  את  לקבל  באה״ק 

ונתן לבן גם ׳לחיים׳.
בסיום החלוקה החל הרבי לנגן את ניגון ה׳הקפות׳ 
לאביו ז״ל תוך כדי שמניף את ידו בשמחה. לאחר 

מכן עורר אודות ברכה אחרונה.
 ,16:00 בשעה  לערך  הסתיימה  ההתוועדות 

מההתוועדות.  ׳חזרה׳  לשמוע  התיישב  והקהל 
בראשות  חסידית  התוועדות  התקיימה  מכן  לאחר 
בשמחה  רקדו  והת׳  הקהל  ועוד.  מאילת  הכט  הר׳ 
מעין שמחת-תורה, עד לתפילת ערבית של מוצאי 

שבת-קודש.
הקהל  למעלה.  ב׳זאל׳  התקיימה  מעריב  תפילת 
ה׳הקפות׳  ניגון  את  שר  הרבי  של  לבואו  שחיכה 
חזק  עודד  לתפילה  הרבי  כשנכנס  רבה.  בשמחה 
על  הסידור  את  שהניח  לאחר  וגם  ידו,  בהנפת 

ה׳סטענדר׳ המשיך בהנפת ידו למשך זמן.

יום ראשון, י' סיון
השעה 12:00,  לפני  מעט  שחרית,  תפילת  לאחר 
החלה חלוקת הדולרים לצדקה. להלן כמה דברים 

שאירעו בעת החלוקה:
אחד אמר לרבי, שצריך להיכנס לבית הרפואה - 

עבור ניתוח - ביום רביעי הבעל"ט.
לצדקה  "לתת  באמרו:  נוסף  דולר  לו  נתן  הרבי 
לאחר  או  בערב,  שלישי  ביום  הניתוח,  יום  בערב 

חצות היום".
עברו משפחת חתן שמתחתן בשבוע זה, והמזכיר 
(ילד)  אחיו  את  כשהציג  המשפחה".  כ"בני  הציגם 
הקטן של החתן, נתן לו הרבי דולר נוסף (כמו לשאר 
בני המשפחה) ואמר (בחיוך): "פאר א 'מחותן'!" [ = 

בתור שהנך מחותן].
ילד אחד עבר ליד הרבי וקיבל דולר. הילד הושיט 
את ידו השנייה לקבל דולר נוסף. הרבי נתן לו דולר 
"מדוע  בחיוך:  הילד  את  שאל  נתינתו  ובעת  נוסף, 

אתה צריך שניים?...".
ילד אחד אמר לרבי: "ווי וואנט משיח נאו". הרבי: 

"אמן! בשורות טובות בקשר למשיח".
אחד אמר לרבי שהיה בשבת שעברה בלנינגרד, 
ואמר  שם,  מה שעושים  נפש  מסירות  ממש  ושזוהי 

שראה שהיו שם יותר מאלף יהודים בבית הכנסת.
הרבי: "האם ראית שם גם את הישיבה שם?".

"הבעלי־תשובה",  עם  הכולל  את  וגם  "כן,  הנ״ל: 
וזה ממש ׳מבהיל׳ לחשוב על רעיון המסירות נפש 

והפעולות שעושים שם. תודה לרבי!".
פה,  ליהודים  זאת  תמסור  "אולי  (בחיוך):  הרבי 
בשביל מה הם צריכים להיות באופן של ׳מבהיל את 
הרעיון׳, הם יכולים גם-כן לעשות כך, ולא יצטרכו 

׳בהלות׳".
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(׳ריל- שלו  העסקים  שמצב  לרבי  אמר  אחד 
עסטייט׳) אינו במצב הכי טוב.

לעלות,  צריכים  המחירים  "מסתמא  הרבי: 
ותמכרו במחירים טובים יותר".

נוסף  דולר  הרבי  נתן  תבל,  רחבי  מכל  לרבנים 
שעושה   - פנים  (קבלת  באסיפה  ההצלחה  עבור 
שאל  רבנים  ולכמה  ד״קראון־הייטס"),  הבד״צ 

הרבי: "האם אתה גם כן הולך לאסיפה?".
לכמה רבנים אמר: "אתה תלך גם כן לאסיפה". 
שאל  הרבנים,  אבותיהם  עם  שעברו  ילדים  לכמה 
ולילד  באסיפה.  משתתפים  הם  גם  האם  הרבי 
ואמר:  נוסף,  דולר  הרבי  נתן  מאילת)  (הכט  אחד 
בעת  לצדקה  זה  דולר  ותכניס  באסיפה,  "תשתתף 

האסיפה".
את רעייתו של אחד הרבנים שאל הרבי האם היא 
לה  נתן  שלא,  וכשענתה  בקבלת-פנים,  משתתפת 
ההצלחה  עבור  לצדקה  להכניס  נוסף  דולר  הרבי 

של בעלה בכינוס.
בצה״ל  אלוף  תת  את  הציג  מיידנצ׳יק  שלמה  ר׳ 
בקונסוליה  הצבאי  הנספח   - חרמש  דוד  מר 

הישראלית בניו־יורק.
הרבי: "בשורות טובות, שתהיה הגנה לישראל". 
בתו  על  בהראותו  להנ״ל  הרבי  שאל  אחר-כך 

הקטנה: "האם היא גם כן מההגנה?".
הנ״ל: "בטח, היא שומרת על האבא".

על  ההגנה  "עבור  נוסף  דולר  לה  נתן  הרבי 
"עבור  נוסף  דולר  נתן  הנ״ל  של  ולאשתו  האבא", 

ההגנה על בעלה".
ליווי,  יהודה  מר  את  הציג  קרינסקי  יודל  הר׳ 

עורכו של ה-״ג׳רוזלם פוסט".
הרבי: "שאלוקים יברך אותך שיהיה לך הצלחה, 
ירושלים  עבור  אמיתיות  טובות  בשורות  ושיהיו 
עיה״ק. לא רק עבור "ג׳רוזלם", אלא עבור ירושלים 

עיר הקודש".
הנ״ל: "אנחנו מקוים לשמש את היהודים בצורה 

הנכונה ע״י העיתון".
רק  לך  שיהיו  אותך  יברך  "שאלוקים  הרבי: 
רצונותיך  את  ימלא  ושאלוקים  טובים,  רצונות 

הטובים".
הנ״ל נתן לרבי ספר שה״ג׳רוזלם פוסט" מפיץ.

את  ערך  גם  פוסט"  ה־״ג׳רוזלם  אם  שאלו  הרבי 

הספר.
בתוך  זה  את  מפיצים  אנחנו  אבל  "לא,  הנ״ל: 

ישראל וגם מחוצה לה".
הרבי: "אני בינתיים נמצא מחוצה לה, אבל אני 
מקווה להיות בפנים בקרוב ממש עם משיח צדקנו. 
בעיתונך  זה  את  תפרסם  "בטח  בחיוך:  והמשיך 

כשאגיע עם משיח צדקנו".
הנ״ל: "הנני מבקש שהרבי יעזור שתהיה ממשלה 

חזקה באה״ק בקרוב".
הרבי: "אבל שלא תהיה ממשלה רחבה, אני בעד 

ממשלה צרה!".
הנ״ל: "אבל גם חזקה".

הרבי: "כדי שתהיה ממשלה חזקה, אזי זה צריך 
להיות ממשלה צרה!".

רמת־ישי  של  רבה  וולוסוב  יוסף-יצחק  הרב 
ושליח הרבי שם, הציג את ראש מועצת רמת־ישי, 

ואת מר רון קליינמאן נציג הליכוד בארה״ב.
ראש המועצה נתן לרבי (בשם תושבי רמת־ישי) 

מגילת ברכה לרבי (כתובה על קלף).
הצלחה  ויותר  ונפשית,  רבה  "תודה  הרבי: 
כפליים  היום.  עד  שהיה  ממה  אפילו  בפעולותיך 

לתושיה".
על  לוקח  אני  הרבי,  "כבוד  קליינמאן:  רון  מר 
עצמי להביא לכאן את כל ראשי המועצות והחכי״ם 
חב״ד,  עם  חזק  קשר  לנו  שיהיה  מקווה  אני  שלנו, 
ואבקש מהרבי לשלוח ברכה לכבוד ראש הממשלה 
ממשלה,  להרכיב  בידו  שיעלה  שמיר  יצחק  מר 

ולצאת מהמצב שבו אנו נמצאים".
חג  עם  בקשר  לאחרונה  לו  כתבתי  "אני  הרבי: 
השבועות, ויהי רצון שיעשה ממשלה צרה, והמצב 

הזה יביא את גאולת ישראל".
הנ״ל: "תודה רבה".

לעזור  מקום  לאיזה  שנוסע  אמר  המועצה  ראש 
בפתיחת בית־חב״ד.

לו  תמסור  חב״ד,  שליח  את  תמצא  "אם  הרבי: 
דרישת שלום, וגם תעזור לו, כיון שמי שבא מבחוץ 
זמן  הרבה  שנמצא  לזה  הרבה  ולעזור  לעורר  יכול 

על אתר".
כהנא,  יהושע  מר  את  הציג  ראפ  יקותיאל  הרב 

ראש המועצה של ׳מבשרת ציון׳.
מר יהושע כהנא הודה לרבי על פעולות השליח 
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת נשא

י"א בסיוון
(חומש  מדינתנו'  'מנהג  לפי  התורה:  קריאת 
שונות  העליות  בין  ההפסקות  תמימה'1),  'תורה 

מהנהוג ברוב החומשים, והן כדלהלן:
שני מתחיל: 'בני מררי' (ד,כט).

שביעי (וגם קריאת שיעור חומש היומי בשיעורי 
שמו"ת  ה'שביעי'  את  שוב  להקוראים  וכן  חת"ת, 
נשיאינו)  רבותינו  כמנהג  שחרית  תפילת  לפני 

מתחיל: 'זאת חנוכת המזבח' (ז,פג).
הפטרה: ויהי איש אחד – ובין אשתאול (שופטים 

יג, ב-כה).
אין אומרים 'אב הרחמים' ולא 'צדקתך'.

פרקי אבות - פרק א2.

יום ראשון
י"ב בסיוון

סיום ימי התשלומין.
ולביצוען,  טובות  להחלטות  מתאים  זמן 
ישראל  ואחדות  באהבת  והפצתה,  תורה  בשיעורי 

ובנתינת צדקה3.

ולאמירת  קריאת-התורה  לשמיעת  בקביעות  בו  השתמש  שהרבי   .1
דבר' להנצי"ב, דודו  'העמק  בחומש  שבו [ועד"ז  ההפטרה, וההפסקות 
ר'  הרה"ח  הבעל-קורא  קרא  וכך  מדינתנו'.  'מנהג  הן  התו"ת]  בעל  של 
שבהקלטותיו  (ומה  בפרשתנו  גם  רבות  שנים  שוסטערמאן  מרדכי 
יצחק  יוסף  ר'  הרה"ח  צ"ע) –  העולם,  כמנהג  כאן  ההפסקות  מופיעות 

שי' אופן. וראה בעניין זה ב'התקשרות' גיליון תסט עמ' 18.
בסידורים  (שמתפללים  אלה  שגם  כדי  זה,  מנהג  לפרסם  וכדאי   .2
פסח  שבין  בשבתות  פרקי-אבות  ללמוד  עתה  עד  שנהגו  אחרים) 
לעצרת בלבד, יוסיפו וילמדו זאת בכל שבתות הקיץ, ע"פ מש"כ אדה"ז 
שבתות  בכל  כך  נוהגין  ש"יש  עבורם -  גם  נפש -  לכל  השווה  בסידורו 

הקיץ" ('תורת-מנחם - התוועדויות' תש"נ ח"ג עמ' 297).
3. ע"פ 'תורת-מנחם - התוועדויות' תשמ"ט ח"ג עמ' 323.

ממוצאי היום, אומרים תחנון כרגיל4.

יום שני
י"ג בסיוון

על-המיטה  מקריאת-שמע  (החל  ואילך  מהיום 
אור ליום שני) אומרים תחנון כרגיל.

יום רביעי
ט"ו בסיוון

לבנה  קידוש  זמן  סוף  רביעי:  ליום  אור 
לכתחילה5: כל הלילה.

'למנצח...  לפני  בסידורו  אדה"ז  דברי  ע"פ  בחו"ל,  והן  בארה"ק  הן   .4
יענך'. והטעם לפי שכל עניין תשלומין אלו הוא בעניין הקורבנות, ואין 
בהן 'ספיקא דיומא' – אג"ק כרך כ עמ' רנא, לקוטי-שיחות כרך ד עמ' 
1312. וגם בקריאת-שמע שעל המיטה הערב ומרים תחנון דלא כמוצאי 
שבת-קודש, ראה נטיית הרבי בעניין זה ב'התוועדויות' תשמ"ג ח"ג עמ' 

.1414
יותר  מאוחר  אפילו  לקדשה  שאפשר  הדעות  על  סומכים  בדיעבד   .5
(ראה המובא בס' טעמי-המנהגים עמ' קצט. אלף-המגן למטה-אפרים 
סי' תקפ"א ס"ק כב. 'מנהג ישראל תורה' סי' תכו ס"ק יב. 'קידוש לבנה 
- אוצר הלכות ומנהגים', פ"ד עמ' עח). סיפר הרה"ג ר' משה ז"ל לנדא 
אב"ד בני-ברק בשם אביו הרה"ג ר' יעקב ע"ה: כ"ק אדמו"ר מהורש"ב 
נ"ע סיפר, שפעם אירע שלא יכלו לקדש את הלבנה לפני חג הסוכות 
אדמו"ר  כ"ק  אביו  והשיב  ביום-טוב],  לקדשה  האם  שאלו  [וכנראה 
ניתן  לי"ז,  אור  דהיינו  יום-טוב-שני,  מוצאי  בליל  שגם  נ"ע,  מוהר"ש 
לקדשה• (מאידך, עיין בליקוטי סיפורים להרח"מ פרלוב ע"ה עמ' קכט).
תר"ל  תשרי  חודש  מולד  נמצא  נשיאותו  משנות  המולדות  בבדיקת   (•

המאוחר ביותר, בשעה 11 לפנה"צ בערך.
חודש-  חצי  אחר  שעות  ח"י  עד  לקדש  שניתן  החתם-סופר  לדעת 
הלבנה, הרי זה עד לשעה 11 בערך אור ליום ד' י"ז בתשרי (לדעת רב 

חמאי גאון שניתן לקדש עד סוף ט"ז מעת-לעת, ה"ז מראש-חודש).
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המקומי הרב אברהם יצחק רבינוביץ.
הרבי: "שיהיה בשעה טובה ומוצלחת, ושיהיה 
הבשורה  זוהי  מיד.  בא  שמשיח  ציון  מבשרת 

הטובה ביותר!".
חמשה  על  ספר  מסר  מולוביצקי  חיים  הרב 
חומשי תורה עם ליקוט של פירוש האריז״ל, ואמר 

שהרבי אמר לו פעם לכתוב ספרים.
הרבי: האם עשית גם "מראי-מקומות"?

הנ״ל: "כן, ויש גם לי הסכמות".
לך  יש  ביותר  הטובה  ההסכמה  "את  הרבי: 

מהאריז״ל".

יום שני, י"א סיון
ל״יחידות  הרבי  נכנס   20:00 בשעה  היום 

כללית" לאורחים שי׳.
אחר  שהיו  וכלה  חתן  עמדו  המעלית  ליד 
בשעה  ושיהיה  "מזל-טוב,  ברכם  הרבי  החופה. 
התורה  יסודי  על  עד  עדי  ובנין  ומוצלחת  טובה 

והמצוה".
לאורחים,  כללית  יחידות  התקיימה  בהמשך 

לבני ובנות בר מצווה ולחתנים וכלות.
בסיום היחידות לחתנים וכלות אמר הצלם לוי 

יצחק פריידין לרבי: "שיהיה קיץ מאיר".
הרבי: "אמן! גם אתם".

הנ״ל: "בקשר למה שהרבי אמר אתמול בנוגע 
צבי  לר'  הדולרים  (בחלוקת  לה׳שומר־הצעיר׳ 
שכולנו  ה״יבסקים"  של  הצאצאים  הם  כהנא), 

הכרנו אותם...".
כתוב  כך  תשובה,  עשו  מזמן  "הם  הרבי: 
בשולחן-ערוך, בשעתא חדא וברגעא חדא נעשים 

צדיק גמור, הלוואי עלינו 'צדיקים גמורים׳".
נכנס  הרבי   .21:45 בשעה  הסתיימה  היחידות 
מעריב  לתפילת  נכנס  דקות  כמה  ואחר  לחדרו, 

ב׳זאל׳ למעלה.

יום שלישי, י״ב סיון
ליד   .13:15 בשעה  לערך  ל׳אוהל׳  נסע  הרבי 
ברכו  הרבי  לאה״ק.  שנוסע  אחד  עמד  המכונית 

ונתן לו שתי מטבעות לצדקה.
דקות  כמה  ואחר  בשעה 21:45  מה׳אוהל׳  חזר 

נכנס לתפילות מנחה ומעריב. ליד המעלית ברך 
חתן וכלה שהיו אחר ה׳חופה׳ כנ״ל.

שטרות  בחלוקת  החל  מעריב  תפילת  אחר 
(׳דולרים׳) לצדקה שטר אחד לכל אחד. החלוקה 
כשהוא  הרבי  יצא  ובסיומה  שעה,  כרבע  נמשכה 

מעודד בידו את השירה.

יום רביעי, י״ג ניסן
טובות  "בשורות  נוסעים:  ברך  התפילות  אחר 
והצלחה רבה״. לפני תפילת מנחה, נכנס חתן לגן-

שברכו  מהרבי  הסידור  את  לקבל  התחתון.  עדן 
כרגיל.

לכל  קורא  שבו  מהרבי  "קול־קורא"  יצא  היום 
בלימוד  להוסיף  וטף,  נשים  אנשים  ואחד,  אחד 
חדשים  תורה  שיעורי  לפתוח  ובעיקר  התורה, 
מישראל  עשרה  בהשתתפות  טוב  ומה  ברבים, 
(ראה על כך בהרחבה במדור 'ניצוצי רבי' גיליון 

א'שצו).
 .21:25 בשעה  מעריב  לתפילת  נכנס  הרבי 
לפני שנכנס למעלית בירך חתן וכלה שהיו אחר 

החופה, כנ״ל.
הדולרים  חלוקת  החלה  מעריב  תפילת  אחר 
נמשכה  החלוקה  אחד.  לכל  אחד  שטר  לצדקה 
כרבע שעה ובסיומה יצא כשהוא מעודד בידו את 

השירה.

יום חמישי, י״ד סיון
וחזר   ,13:30 בשעה  לערך  ל׳אוהל׳  נסע  הרבי 
קרא  דקות,  כמה  במכוניתו  שהה   .21:50 בשעה 
לאחר  לחדרו.  נכנס  ואחר-כך  לשון",  מה״מענה 

כמה דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב.
לצדקה  דולרים  בחלוקת  החל  התפילה  בסיום 

שטר אחד לכל אחד.
את  בידו  מעודד  כשהוא  יצא  החלוקה  בסיום 
השירה. בדרכו עצר ליד אחד השולחנות והוריד 
דף של תוכן משיחה באנגלית, שהיה מונח על גבי 

סידור תפילה.
היום יצא לאור קונטרס ט״ו סיון - מאמר מוגה 
שנאמר  וגו׳  ציון"  בת  ושמחי  "רני  ד״ה  מהרבי 
(זהו  התשכ״ז  "בהעלותך"  בש״פ  בהתוועדות 

המאמר השלישי שיצא מתחילת חודש סיון).
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