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אור וחום ההתקשרות

...על-דרך-זה היא הנהגת נשיאי ישראל בכלל, שאף שאצלם מצד עצמם לא 
חסר מאומה הרי אין מבקשים על עצמם אלא על ישראל. וכמו ביעקב, דידוע 
שמצד יעקב כבר בא משיח, ולכן רצה ללכת אל אדוני שעירה, אלא שצעירי 

הצאן, שעדיין אינם מוכנים, ָעלֹות ָעָלי, הרי על זה אמר ודפקום יום אחד ומתו 
כל הצאן... ולכן נשאר יעקב בגלות.

ועל-דרך-זה היה במשה, שלו עצמו לא היה חסר מאומה, עד שהעיד עליו 
הקב"ה שהוא עשיר בזה ששאלו מה אתה מבקש, אך על זה ענה לו משה 

שאינו מבקש אלא בשביל ישראל.
(מאמר ד"ה 'פדה בשלום', תורת מנחם כרך ד' עמ' 175)
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המענה שלפנינו ניתן בחודש תמוז 
תשל"ה על דו"ח אסיפה שנערכה 

בנוגע לשמירת והגנת בני-ישראל 
הדרים בשכונת קראון-הייטס:

כהנ"ל  שיהא  רצון]  [=ויהי  ויה"ר 
בהצלחה ו"תפול עליהם אימתה ופחד 
גו' " ולכל בנ"י [= בני ישראל] הי' אור 
והנגלה],  הנראה   =] הנרונ"ג  בטוב 

ומלכתחילה לא אשים עליך גו'.
אזכיר עה"צ [= על הציון]

תפול עליהם אימתה ופחדהכתב והמכתב 

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

בהעלותך | להדליק כל יהודי
היא  התורה  כי  התורה,  עם  קשורה  הנרות  הדלקת 
"תורה אור", המאירה את דרכו של האדם בחיי היום-

יום.
השבוע  ימי  שבעת  כנגד   – נרות  שבעה  זו  במנורה 

שבהם נעשית עבודת האדם במשך כללות ימי חייו.
...ומספר זה – שבעה – ישנו גם בתורה ("תורה אור") 
ב):  קטז,  (שבת  שכתוב  כמו  שבתורה  ספרים  שבעה   –

"חצבה עמודיה שבעה". 
וכן בכללות עבודת האדם – כמבואר בדרושי רבותינו 
היא  שהמנורה  הנרות",  את  בעניין "בהעלותך  נשיאינו 
ז'  שהם  נרות,  ז'  בחינת  בה  ויש  אדם",  נשמת  הוי'  "נר 
מדריגות בעבודת ה', יש עובד מאהבה משוך כמים ויש 

מאהבה כרשפי אש וכו'.
וזוהי ההוראה הנלמדת מכללות העניין ד"בהעלותך 
את הנרות" – שיהודי צריך להדליק את כל שבעת קני 
המנורה, היינו, להדליק את כל הסוגים שישנם בנשמות 
אור",  ותורה  מצוה  ד"נר  באור  יאירו  שכולם  ישראל, 
שתהא  הנרות",  את  "בהעלותך   – הוא  בזה  והדיוק 
שלהבת עולה מאליה, היינו, שהתלמיד המושפע מגיע 
שפעל  מכיוון  להשפעתו,  זקוק  אינו  ששוב  כזו  לדרגא 
אצלו שתהיה שלהבת עולה מאליה, ועד שהוא בעצמו 
מדליק נרות נוספים – "נר הוי' נשמת אדם" – שגם הם 

יאירו באור ד"נר מצווה ותורה אור".

(ליל י"ב סיון תשמ"ב, תורת מנחם תשמ"ב, ג', עמ' 1631)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום
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מ"ע רי. ריא.
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דברמלכות

4

חנוכת המנורה וחינוך 
ילדי ישראל

בפרשת נשא מסופר אודות חנוכת המזבח, ובפרשת בהעלותך, 
שבאה בהמשך אליה, מסופר אודות חנוכת המנורה • שבעת הנרות 

מורים על שבעה סוגי עבודה שונים, אך בפרטיות, שייכים כל 
שבעת הנרות לעבודת כל יהודי • אשרי חלקם של העוסקים בחינוך 
הילדים ושל המסייעים לכך בממונם • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא 

דורנו

א
נסמכה  "למה  רש"י:  מפרש  פרשתנו  בהתחלת 
שכשראה  לפי  הנשיאים,  לפרשת  המנורה  פרשת 
שלא  דעתו  אז  חלשה  הנשיאים  חנוכת  אהרון 
הקדוש-ברוך- לו  אמר  בחנוכה...  עמהם  היה 

מדליק  שאתה  משלהם,  גדולה  שלך  חייך  הוא, 
ההדגשה  שעיקר  מובן1,  ומזה  הנרות".  את  ומטיב 
המנורה,  לחנוכת  בנוגע  הוא  המנורה"  ב"פרשת 
הנשיאים,  על-ידי  המזבח  לחנוכת  בהמשך  שבאה 
ודווקא על-ידה נעשה שלימות עניין החינוך, וכמו 
שנתבאר פעם2 שעניין זה נפעל על-ידי הצער של 

אהרון ש"חלשה דעתו כו'".
לזמן  בהעלותך  פרשת  של  השייכות  גם  [וזוהי 
רק  לא   – החינוך)  עניין  הדגשת  (מצד  מתן-תורה 
לאחרי  מיד  בהעלותך  פרשת  קורין  שבהם  בשנים 
מיד  קורין  שבהם  בשנים  גם  אלא  השבועות,  חג 
שגם  כיוון   – נשא  פרשת  השבועות  חג  לאחרי 
(חנוכת  החינוך  עניין  מודגש  בהעלותך  בפרשת 
נשא  שבפרשת  החינוך  לעניין  בהמשך  המנורה), 

(חנוכת הנשיאים)].

(תורת- בתחילתה  תשכ"ה  בהעלותך  פרשת  שבת  שיחת  גם  ראה   .1
מנחם חלק מד עמ' 15 ואילך) וש"נ. 

(תורת- ואילך  ט  סעיף  תשכ"ו  בהעלותך  פרשת  שבת  שיחת  ראה   .2
מנחם חלק מז עמ' 95 ואילך).

ב
ויש להוסיף בזה:

נאמר  זה  שעל  המנורה,  חנוכת  מעלת  בביאור 
"עניין  הרמב"ן3:  כתב   – משלהם"  גדולה  "שלך 
ההגדה הזו לדרוש רמז מן הפרשה על חנוכה של 
נרות שהייתה בבית שני", וכדאיתא במדרש4 "אמר 
לו הקדוש-ברוך-הוא למשה לך אמור לו לאהרון... 
זמן  כל  הקורבנות,  מתוקן...  אתה  מזאת  לגדולה 
שבית המקדש קיים הם נוהגים, אבל הנרות, לעולם 
אל מול פני המנורה יאירו... אינן בטלים לעולם", 
"והנה דבר ידוע שכשאין בית-המקדש קיים... אף 
חנוכת  לנרות  אלא  רמזו  לא  אבל  בטלות,  הנרות 
חשמונאי שהיא נוהגת אף לאחר החורבן בגלותנו".
ואף-על-פי שנרות חנוכה הם רק מדברי סופרים, 
הנה   – התורה  מן  שהם  המקדש  נרות  כמו  ולא 
נוסף על המבואר באגרת-הקודש5 ש"שבע מצוות 
דרבנן אינן נחשבות בפני עצמן... אלא הן יוצאות 
שיוצאים  ענפים  (כמו  התורה  ממצוות  ונמשכות 
רק  (לא  בהן"  וכלולות  האילן)  מן  ונמשכים 
שנרמזים במצוות התורה, אלא שנמצאים וכלולים 
בהם), הרי אדרבה: חמורין וחביבין דברי סופרים 

3. ריש פרשתנו.
4. במדבר-רבה פרשה טו, ו.

5. סימן כט (קנ, סוף ע"א).

4



יותר מדברי תורה6, ועד כדי כך, שדווקא בנרות 
המנורה  חנוכת  של  השלמות  מודגשת  חנוכה 

באופן ש"אינן בטלין לעולם".
והרי גם עניין החינוך של קטן הוא רק מדברי 
סופרים, כמו שכתב רבינו-הזקן בהתחלת הלכות 
תלמוד-תורה, ש"הקטן פטור מכל המצוות, וגם 
אלא  התורה,  מן  במצוות  לחנכו  חייב  אינו  אביו 
מעלה  בזה  יש  ואף-על-פי-כן  סופרים",  מדברי 
עם  קשור  החינוך  שעניין  וכידוע  כו',  יתירה 

שמחנכין  התינוק  "כמשל  האור,  ותוקף  תוספת 
איזו  כמו  תוספת  איזו  על-ידי  ללמוד...  אותו 
למרות  וזאת,  כו'"7,  מתנה  איזו  או  התקרבות 
שזוהי רק הכנה עבור הלימוד שלאחרי זה, כמו 
כללות עניין החינוך שהוא רק הכנה לזמן שיהיה 

גדול, שאז יעשה זאת מדעת עצמו. 
[ולהעיר, שרבינו הזקן מתחיל הלכות תלמוד-
סופרים,  שמדברי  במצוות  החינוך  בעניין  תורה 
ולא בתלמוד-תורה, ש"מצוות עשה מן התורה על 
האב ללמד את בנו הקטן תורה", אף-על-פי שלא 
אודות  אלא  חינוך,  הלכות  אודות  כאן  מדובר 
הלכות תלמוד-תורה – שבזה מודגשת החשיבות 
של דברי סופרים גם ביחס לעניינים שחיובם מן 
התורה, ועד שדברי תורה ודברי סופרים עניינם 
ישנם  סופרים  שמדברי  שהעניינים  והיינו,  אחד, 
כבר בעניינים שמן התורה, ונמשכים מהם, כנ"ל]. 

ד.  הלכה  יא  פרק  שם  ירושלמי  (במשנה).  ב  פח,  סנהדרין  ראה   .6
עבודה-זרה לה, א (ובפירוש רש"י). ירושלמי שם פרק ב הלכה ז.

7. ליקוטי-תורה נשא כט, א. וראה גם תורה-אור וישב כט. ד.

ג
לכללות  בנוגע  לעיל  האמור  על  נוסף   [...]
העניין  עם  במיוחד  קשור  זה  הרי  החינוך,  עניין 

ד"בהעלותך את הנרות":
כפי  הנרות"  את  ד"בהעלותך  לעניין  בנוגע 
הרמז,  דרך  על  וכן  הדרוש8,  דרך  על  שהוא 
בליקוטי-תורה9 מבואר   – וחסידות  לקבלה  ועד 
נשמת  ה'  נר  שכתוב10  כמו  נר  קרויה  ש"הנשמה 

ויש  מנורה,  נקרא  ישראל  נשמות  וכללות  אדם, 
בעבודת  מדרגות  שבע  שהם  נרות,  בחינת  בה 
מאהבה  ויש  כמים  משוך  מאהבה  עובד  יש  ה', 
כרשפי אש... ויש על-ידי ניצחון, לנצח ולהתגבר 

בעבודת ה' בסור מרע ועשה טוב וכו'".
הנרות  שבעת  כל  שייכים   – יותר  ובפרטיות 
לכל אחד מישראל, והיינו, שגם מי שמצד נשמתו 
עבודתו היא מאהבה, יש לו שייכות גם לשאר בני 
ישראל שעבודתם היא בשאר המידות, שהרי "כל 

ישראל ערבים זה בזה"11.
ויתירה מזה – שהרי ידוע שבקדושה ישנו עניין 

ההתכללות,
שבע  שסופרים  בספירת-העומר,  וכמו   –
פרטי  כל  את  לכלול  בכדי  ימים,  מ"ט  שבועות, 
המידות שכלולים בכל מידה. ועל-דרך-זה מצינו 
בנוגע לבית-שמאי ובית-הלל, שאף שהשורש של 
בית-הלל הוא ממידת החסד, ולכן הנהגתן להקל, 

8. כמבואר בספרי הדרשנים שנכתבו על-ידי דרשנים אמיתיים.
9. ליקוטי-תורה ריש פרשתנו.

10. משלי כ, כז.
11. שבועות לט, סוף ע"א. וש"נ.

יהודי אינו יכול להסתפק בעבודתו בנוגע ל"נר הוי' נשמת 
אדם" שבו, אלא מצד הציווי "ואהבת לרעך כמוך" , וכתורת 
הבעל-שם-טוב  שצריך לאהוב גם יהודי שמעולם לא 
ראהו כו', צריך להשתדל בעניין "בהעלותך את הנרות" 

גם בנוגע לזולת, שגם אצלו יאיר "נר ה' נשמת אדם"
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ולכן  הגבורה,  ממידת  הוא  בית-שמאי  של  והשורש 
הנהגתן להחמיר, מכל-מקום, יש גם חומרי בית הלל 
וקולי בית שמאי, מצד עניין ההתכללות בקדושה12.

ולהעיר גם מה"מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי 

אמר ליה גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כשאני 
עומד על רגל אחת"13, והיינו14, ששורשו של הנוכרי 
ואי  אחת,  רגל  רק  יש  ששם  התוהו,  מעולם  היה 
אפשר שיהיו שתי רגלים בבת אחת, וכמו שכתוב15

זמן  שכל  והיינו,  גו'",  וימלוך  גו'  וימת  גו'  "וימלוך 
למלוכה  מקום  נתינת  אין  ד"וימלוך",  המצב  שישנו 
של מישהו אחר. וכאשר "בא לפני הלל, גייריה, אמר 
ב"רגל  עמו  שהתחיל  והיינו,  כו'"16,  סני  דעלך  לו 
דשתי  ומצב  למעמד  שיבוא  עליו  פעל  אבל  אחת", 

רגלים, מצד עניין ההתכללות שבקדושה – 
מי  גם  הרי  שבקדושה,  ההתכללות  עניין  ומצד 
גם  אצלו  יש  כמים",  משוך  מאהבה  "עובד  שהוא 
משאר המידות (וכמו שגם מי שנולד במזל מאדים, 

נוגה וכו', יש בו גם ההתכללות דשאר המזלות).

ד
את  בהעלותך  גו'  אהרון  אל  "דבר  נאמר  זה  ועל 
הנרות,  מעלה  היה  גדול  כהן  ש"אהרון   – הנרות" 
ברוך  לאין-סוף  מכוון  לבם  שיהיה  ישראל,  נשמות 
יאירו  המנורה  פני  מול  בחינת  שהוא  ממש,  הוא 
בחינת שבעת הנרות, שהן שבע מדרגות שבנשמות 

12. ראה תניא איגרת-הקודש סימן יג. ובכ"מ.
13. שבת לא, א.

14. ראה גם אור-התורה חנוכה שיג, א.
15. וישלח לו, לב ואילך.

16. שבת שם.

בכל  אור  גילוי  נעשה  ועל-ידי-זה  כנ"ל";  ה'  עובדי 
שבבית  מהמנורה  שהרי  כולו,  והעולם  הסביבה 

המקדש הייתה אורה יוצאה לכל העולם17.
אהרון  של  פעולתו  על-ידי  נעשה  זה  ועניין 

פרטי  ככל  כפשוטו,  בגשמיות  הנרות  בהדלקת 
הדינים שבזה, כמו שכתוב18 "ויעש כן אהרון", "שלא 
שינה" – כיוון שרצון העליון הוא שלכל דבר תהיה 
מצווה  על-ידי  דווקא  ואדרבה:  בגשמיות,  אחיזה 
נתפס  שאינו  העצם,  את  ולוקחים  מגיעים  גשמית 

על-ידי הבנה והשגה.
שהוא  הנרות",  את  "בהעלותך  שעניין  אף  אמנם, 
על-ידי  נעשה  למעלה,  מלמטה  ההעלאה  עניין 
דכיוון  מלמעלה,  כוח  בנתינת  צורך  יש   – אהרון 
בעולם,  גם  הנה  יכול,  כל  הוא  שהקדוש-ברוך-הוא 
לשון העלם19, יכולים לפעול שיאיר "נר הוי' נשמת 
מלמעלה  הכוח  ונתינת  והתגלות  והמשכת  אדם"; 
נעשה על-ידי משה, "שושבינא דמלכא", שלכן נאמר 

"ויקחו אליך", אל משה דווקא.

ה
עניין  הוא   – מישראל  אחד  כל  בעבודת  ועניינו 

החינוך:
ל"נר  בנוגע  בעבודתו  להסתפק  יכו ל  אינו  יהודי 
"ואהבת  הציווי  מצד  אלא  שבו,  אדם"  נשמת  הוי' 

17. ירושלמי ברכות פרק ד הלכה ה. ועוד.
18. פרשתנו ח, ג ובפירוש רש"י. וראה גם תורת-מנחם חלק מט עמ' 407. 

וש"נ.
19. ראה ליקוטי-תורה ברכות פרק ד הלכה ה. ועוד.

שכשם   – הוא  כמוך"  לרעך  ד"ואהבת  העניין  אמיתית 
שמתעסק בעצמו לפעול על עוד יהודי, כמו כן צריך לפעול 
על הזולת שגם הוא יתעסק ויפעל על יהודים נוספים.

וכדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר , שהמצווה הראשונה בתורה 
היא "פרו ורבו" , היינו, לעשות עוד יהודי – בגשמיות, 

וכל שכן ברוחניות
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סיכום
פרשת בהעלותך קשורה לעניין החינוך:

שהוא  בכך  המשכן,  בחנוכת  להשתתף  ממנו  שנבצר  על  אהרון  את  ניחם  הקדוש-ברוך-הוא  המנורה:  חנוכת  א) 
מדליק את המנורה. מכך מובן, שהדלקת המנורה על-ידי אהרון היא עניין של חינוך – חנוכת המנורה.

במדרש נאמר ש"נרות המנורה אינן בטלים לעולם", הרמב"ן מבאר שהכוונה לנרות חנוכה. נמצא, שבנרות חנוכה, 
שהינם ממצוות חכמים, ישנה מעלה מיוחדת שאינה מצויה אף בנרות המנורה.

כך גם בעניין החינוך – חובת חינוך הקטן, המוטלת על האב, אינה מן התורה אלא ממצוות חכמים, אך בחינוך זה 
ישנה מעלה והוספה מיוחדת, כמבואר בחסידות: "התינוק מחנכין אותו ללמוד... על-ידי איזו תוספת, כמו איזו 

התקרבות או איזו מתנה".
ב) הדלקת נרות המנורה: מבואר בספרי דרוש וחסידות שהתוכן הפנימי של הדלקת נרות המנורה הוא העלאת 
הנשמה הקרויה נר, "נר ה' נשמת אדם". העלאת הנשמות נעשית על ידי הדלקת אהרון את נרות המנורה בגשמיות.

תוכן עניין זה בעבודת ה' הוא עניין החינוך: לא להסתפק בהעלאת הנשמה שלו בלבד, אלא לעסוק גם בהעלאת 
לעסוק  עליו  כך  שלו,  נשמתו  בהעלאת  שמתעסק  כשם   – כמוך"  לרעך  "ואהבת  נוספים.   – נשמות   – "נרות" 

בהעלאת נשמת "רעך".

לרעך כמוך"20, וכתורת הבעל-שם-טוב21 שצריך לאהוב 
גם יהודי שמעולם לא ראהו כו', צריך להשתדל בעניין 
"בהעלותך את הנרות" גם בנוגע לזולת, שגם אצלו יאיר 
"נר ה' נשמת אדם" (לאחרי שמבטל את השפעת ה"אל 
זר" שבקרבו22), ולעשות זאת "עד שתהא שלהבת עולה 
תפילין  שהניח  בכך  להסתפק  שלא  והיינו,  מאליה"23, 
עם יהודי, ולחשוב שלאחרי זה יכול כבר לילך לטייל... 
למעמד  שיבוא  עד  עליו,  ולפעול  להוסיף  צריך  אלא 
ומצב של שלימות בכל רמ"ח אברים ושס"ה גידים, על 
ידי השלימות בקיום רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות 

לא תעשה24.
ואמיתית העניין ד"ואהבת לרעך כמוך" הוא – שכשם 
צריך  כן  כמו  יהודי,  עוד  על  לפעול  בעצמו  שמתעסק 
יהודים  על  ויפעל  יתעסק  הוא  שגם  הזולת  על  לפעול 

נוספים.
הראשונה  שהמצווה  אדמו"ר25,  מו"ח  כ"ק  וכדברי 
 – יהודי  עוד  לעשות  היינו,  ורבו"26,  "פרו  היא  בתורה 

20. קדושים יט. יח.
21. ראה כתר-שם-טוב בהוספות סימן קלג. וש"נ (נעתק ב"היום-יום" טו כסלו. 

וראה גם שם ג אדר א).
22. ראה שבת קה, ב.

23. פירוש רש"י ריש פרשתנו.
24. ראה ליקוטי-תורה שלח לז, ד. ובכ"מ.

25. ספר-השיחות תרצ"א עמ' 262. תש"א עמ' 46.
26. בראשית א, כח.

המשנה27 מדברי  כמובן  ברוחניות,  שכן  וכל  בגשמיות, 
שאביו  קודמת,  רבו  של  רבו,  ואבידת  אביו  "אבידת 
לחיי  מביאו  חכמה  שלמדו  ורבו  הזה,  לעולם  הביאו 

העולם הבא".

ו

החינוך,  מעלת  גודל   – לעיל  האמור  כל  סיכום   [...]
לעשות עוד יהודי כו'.

החינוך  בעניין  המתעסקים  של  חלקם  ואשרי 
שאינם  אלו  וכן  הילדים,  את  בעצמם  שמחנכים   –
ידי  על  זאת  עושים  ולכן  בעצמם,  זאת  לעשות  יכולים 

ההשתתפות בממונם וכו'.

ועל ידי זה מאירים את "נר ה' נשמת אדם", ועד שגם 
לבאי  היא  "עדות28  המנורה  שהרי  זאת,  רואים  גויים 

עולם שהשכינה שורה בישראל"29.

(משיחת שבת פרשת בהעלותך ה'תשכ"ח. תורת-מנחם חלק נג עמ' 
111 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

27. בבא-מציעא לג, א.
28. שבת כב, ב. וש"נ.

29. חסר הסיום (המו"ל).
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משיחוגאולה

למהר את העלאת 
הנרות בבית-המקדש

גילוי ה'יחידה' הפרטית, ניצוץ משיח
ידוע שבכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ מנשמת 
שקאי  מיעקב",  כוכב  "דרך  בפסוק  כמרומז  משיח, 
ואחד  אחד  כל  על  גם  וקאי  משיחא,  מלכא  דוד  על 
מישראל, כיוון שבכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ 
מנשמת משיח – בחינת היחידה, שהיא ניצוץ מבחינת 

היחידה הכללית, נשמתו של משיח צדקנו.
אחד  שבכל  היחידה  בחינת  גילוי  על-ידי  ולכן, 
הגילוי  ופועלים  וממהרים  מזרזים  מישראל  ואחד 
שאז  צדקנו,  משיח  בביאת  הכללית  יחידה  דבחינת 
פנימיות  תצא",  מאתי  חדשה  ד"תורה  הגילוי  יהיה 
גם  זה  ועל-ידי  שבתורה,  היחידה  בחינת  התורה, 
"השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה", 
של  "יחידו  כולו,  העולם  בכל  היחידה  בחינת  גילוי 

עולם".
בהתחלת  גם  מרומז  זה  שעניין  להוסיף,  ויש   [...]

פרשת בהעלותך שקורין במנחת שבת זו:
"בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו 
שבעת הנרות גו' וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד 
שבני-ישראל  שאף   – היא"  מקשה  פרחה  עד  ירכה 
נחלקים (בכללות) לז' סוגים, ז' מדרגות בעבודת ה', 
כולם  מתאחדים  מקום,  מכל   – המנורה  קני  שבעת 
"מקשה  ובהיותם  המנורה",  פני  מול  "אל  בהארתם 
ההתאחדות  וכאמור,  כולה"),  זהב  ("מנורת  זהב" 
הנשמה,  עצם  מצד  היא  בני-ישראל  דכל  האמיתית 

בחינת היחידה.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת נשא, י"ב בסיוון ה'תנש"א. 
התוועדויות תנש"א, כרך ג, עמ' 316-317)

"בהעלותך את הנרות" – כהרף עין!
דורנו זה הוא דור האחרון של הגלות שיזכה להיות 
דור הראשון של הגאולה. וכמובן מההכרזה הידועה 
עשרות  לפני   – דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ"ק 
מכיוון  לגאולה",  לאלתר  לתשובה  "לאלתר   – שנים 
שכבר עומדים בסיומה של העבודה, ולא נשאר אלא 
הצחצוח   – אלו  ובימינו  הכפתורים",  את  "לצחצח 

האחרון של הכפתור האחרון!
ופעולה  פעולה  כל  אלו,  שבימינו  מובן,  ומזה 
ועל-אחת-כמה-וכמה  ומצוות,  התורה  בענייני 
נר  הפצת  על-ידי  הנרות"  את  ד"בהעלותך  הפעולה 
מצווה ותורה אור, התורה והיהדות שתוכנה חנוכת 
בה  מודגש   – משלהם"  גדול  ד"שלך  באופן  המשכן 
בניין  והכנה)  (חינוך  דחנוכת  העניין  וביותר  ביותר 

בית-המקדש השלישי...
את  ד"בהעלותך  העבודה  שעל-ידי  ויהי-רצון 
בהפטרה  הייעוד  לקיום  ממש  בקרוב  נזכה  הנרות" 
דפרשת בהעלותך: "ראיתי והנה מנורת זהב כולה גו' 

ויאמר אלי זה דבר ה' אל זרובבל גו'"...
 – אהרון  על-ידי  המנורה  הדלקת  רואים  גם  ואז 
"בהעלותך את הנרות" כפשוטו (של מקרא) – בבית-
יכוננה  (ש"הוא  בציון  כהן  יראה  השלישי,  המקדש 
עליון"), אהרן הכהן עולה ועומד על שלוש מעלות, 

בבית-המקדש השלישי, בגאולה השלישית.
וכל זה – במהרה בימינו ממש, "לא עיכבן המקום 
את  ד"בהעלותך  העבודה  שגם  מכיוון  עין",  כהרף 
 – עין"  כ"הרף  אפילו  עיכוב,  כל  ללא  תהיה  הנרות" 

יהיה ותחזינה עינינו.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת בהעלותך, י"ט בסיוון ה'תשמ"ח. 
התוועדויות תשמ"ח, כרך ג, עמ' 493-498)
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

שלילת גיוס
 נשים לצה"ל

לתרום את חלקה לטובת עם ישראל כולו קיימות מספר דרכים, אך 
לא לעשות זאת בניגוד לרצון התורה ששוללת גיוס נשים לצבא • שלל 

התייחסויות של הרבי לנושא

התאריך  את  הנושא  שלפנינו,  המכתב 
לרבי  שכתב  לאדם  נכתב  תשי"ח,  שבט  כ' 
לבתו  בהנוגע  וביחוד  עליו  עבר  "מאשר 

הבכורה... תחיה":
ישראל  בת  על  אשר  פשוט  וגם  ומובן 
שרה  בת  בשם  מכונה  מהן  אחת  שכל   –
כבו־ 'כל  נאמר  עליה  ולאה,  רחל  רבקה 
שככל  זאת-אומרת  פנימה',  מלך  בת  דה 
עליה  להשפיע  שיכולים  ובאלו  בו  התלוי 
יש להשתדל שתסתדר באופן הכי מתאים 
שאי  ופשיטא  פנימה,  דכבודה  להנקודה 
תורת  תורתנו  דיני  היפך  להיות  אפשר 
קומה  הם  ישראל  בני  שכל  וכיון  חיים, 
באם  הרי  בזה,  זה  וערבים  שלימה  אחת 
באמת רוצה לשרת ולהביא טובה לעמנו 
בגשמיות,  והן  ברוחניות  הן  ישראל  בני 
באופן  דוקא  חייה  ולסדר  להתנהג  עליה 

האמור.
לנ־ ובהנוגע  בשר  בעיני  אם  ...אפילו 
לבני  בנוגע  הרי  תועלת,  בזה  יש  כרים 
ישראל, מה שהוא היפך התורה, לא לבד 

וחורבן  ההזק  גם  שמביא  אלא  תועלת,  בזה  שאין 
ארץ  את  לשרת  תחי'  בתו  חפצה  באמת  ואם  ברור, 
ח"ו  ולא  כולו  ישראל  לעם  טובה  ולהביא  מולדתה 
להרע לו, תעזוב לגמרי את הרעיון דלהתגייס בצבא, 
בפוסקים,  וכמבואר  התורה  פי  על  הוא  אסור  אשר 
הקודש  טהרת  על  החינוך  בשטח  להתעסק  ותוכל 
יש־ לבת  דרכים  וכמה  בית.  בעניני  או  וכיוצא-בזה 
ראל להתנהג על פי התורה ולהיות מאושרה באמת, 
וביחד עם זה לעשות חלקה לטובת עם ישראל כולו.

והרבי מסיים:
תחיה  לבתו  גם  מכתבי  להראות  הוא  שיכול  מובן 

ויהי רצון שיוכל לבשר טוב בתוכנו ובקרוב ממש.
בנושא זה עסקנו בעבר בגיליון תתלח עמ' 8 ואילך. 
וראה עוד ב'שולחן מנחם' כרך ו' עמ' פז ואילך; עתה 

מוסיפים אנו להביא עוד מספר התייחסויות.

"וקודמת לדעת בשר ודם, כמובן"
בחורה   – ה.  ו.  הרבי  אל  פנתה  תשל"ט  טבת  בכ' 
בין  כתבה  אשר   – תורה-ומצוות  לחיי  שהתקרבה 
להתגייס  מעוניינת  אך  תשובה  בעלת  "אני  השאר: 
ומשום  בכך  חפצים  מאוד  שהורי  מכיוון  לצה"ל 

צילום המכתב הנזכר עם הגהות בכתב יד קודשו של הרבי
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שהמצפון מעיק עלי בשאלה זו. הרב זמרוני 
בעניין  עמי  שוחח  ים  בת  חב"ד  מבית  ציק 
לצה"ל  להתגייס  לא  שעלי  והשתכנעתי  זה 

מסיבות הלכתיות ומנהגי ישראל.
אך  הוריי  עם  ארוכות  כך  על  "שוחחתי 
כביכול  שאשתמט  תוקף  בכל  מתנגדים  הם 
איני  לאומי.  משירות  או  לצה"ל  משירותי 
רוצה לאכזב את הורי שערך דעתם חשובה 
הרבי  קדושת  לכבוד  אודה  בעיני...  מאד 
מקרב לב אם תיאות לשאת לי עצה וברכה 
בעניין זה בכדי שלא אעבור מחד על מצות 
הפסיקה  על  מאידך  או  ואם,  אב  כיבוד 
עם  בנות  לכל  ודאי  שמכוונת  ההלכתית 

ישראל".
שבט  ח'  בתאריך  הרבי  לה  השיב  וכך 

תשל"ט (מתוך צילום המכתב שיודפס ב'אגרות-קודש' כרך לד):
מאשר אני קבלת מכתבה מכ' טבת ונהנתי לקרוא 
תורת  תורתנו,  הלכות  ההלכה,  פי  על  שמתנהגת  בו 
שכל  תורת-אמת,  וגם  היום-יום,  בחיי  הוראה  חיים, 
לטובתו  אומרת  זאת  הן,  אמת  והלכותיה  הוראותיה 
האמתי,  ולאושרו  כן  המתנהג  האדם  של  האמתית 

וקודמת לדעת בשר ודם, כמובן.
ויהי רצון שתלך מחיל אל חיל בדרך זו וה' יצליחה 
היא "דבר  אשר מקיימת  ובפרט  ובכל עניני[ה],  בזה 
תתברך  ז"ל,  רבותינו  חכמינו  כדברי  הלכה"  זו   – ה' 

בהמצטרך לה בגשמיות וברוחניות גם יחד.
בברכה להצלחה ולבשורות טובות 

מ. שניאורסאהן
יצויין, כי את המלים בסיום הקטע הראשון, "וקודמת 
לדעת בשר ודם, כמובן", הוסיף הרבי בכתב יד קדשו.

לא מכבים שריפה ב... נפט
"במענה לשאלותיו" – השיב הרבי בז' שבט תשכ"ה 
בי"ז  אליו  שפנה  ליהודי  פט-צ)  עמ'  כג  כרך  ('אגרות-קודש' 

טבת וקודם לכן – 
בנוגע לבתו תחיה – הרי דתיות פטורות מגיוס על-
פי-מה-שנאמר דברים כב, ה ["לא יהיה כלי גבר על 
["כי  י  כג,  שם  אשה"].  שמלת  גבר  ילבש  ולא  אשה 
טו  רע"].  דבר  מכל  ונשמרת  אויביך  על  מחנה  תצא 
ולתת  להצילך  מחנך  בקרב  מתהלך  אלוקיך  ה'  ["כי 
אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בכך ערות 

דבר"].
לעזור  הן  שרוצות  כיון  שאף-על-פי-כן  והאומרות 
על-פי-מה- הנה  תתגייסנה,  לכן   – לארץ-הקודש 
לכבות  הרוצה  בדוגמת  הוא   – כנזכר-לעיל  שנאמר 
מכיון  נפט,  שפיכת  על-ידי  רחמנא-ליצלן,  שריפה, 

שגם זה... נוזל כמים. ודי למבין.
על גיליון מכתב שואלת מיום כ"ו טבת תשל"א ציין 

הרבי ('אגרות-קודש' כרך ז"ך עמ' ע):
במענה לשאלתה במכתבה מיום...

בתורתנו  הוא  ברור  דין  פסק  שהרי  הספק  לפלא 
הקדושה תורת חיים ותורת אמת, אשר אסור לאשה 

לשרת בצבא.
וממש בדומה לזה הנה מענה:

אשר  חיים  תורת  הקדושה  תורתנו  דין  פסק  ידוע 
אסור לבת-ישראל לשרת בצבא ולפלא שאלתה בזה.
עמ'  א'  כרך  המלך'  ('מאוצר  בכתב-יד-קדשו  הרבי  כתב 

.(178

בהתוועדות שבת-קודש פרשת תצוה תשל"ב ('תורת 
מנחם' כרך סז עמ' 277) דיבר הרבי אודות גיוס נשים ושם 

שלל את הדברים. בין היתר אמר:
ישנו פסק-דין של גדולי ישראל בנוגע לגיוס בנות 
אך   – יעבור"  ואל  ד"יהרג  החיוב  בזה  שיש  ישראל, 
צריכה  שההנהגה  על-כך  המגיבים  כאלה  ישנם 

להיות באופן של דמוקרטיא!..

הרב שפוטר בגין חתימתו
פרשת  קודש  שבת  התוועדות  במהלך  הרבי  סיפר 

וישב תשל"ב ('תורת מנחם' כרך סו עמ' 359 ואילך):
פנה אלי רב צעיר בשאלה האם להצטרף ולחתום 
על כרוז של רבנים גדולי ישראל בנוגע לענין שהוא 
הכוונה  מציין:  [המו"ל  יעבור"  ואל  "יהרג  בבחינת 
לגיוס בנות לצבא]. מיד שאלתי אותו: מהי השאלה? 
ישראל,  גדולי  רבנים  של  בכרוז  מדובר  לדבריך  הרי 
הוראתם?!  על-פי  להתנהג  צריכים  בוודאי  ואם-כן, 
זה  שבגלל  כיון  לחתום,  מתיירא  שהוא  לי,  והשיב 

צילום המכתב הנזכר עם הגהות בכתב יד קודשו של הרבי
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מקור  את  יאבד  ואז  ממשרתו,  אותו  לפטר  עלולים 
פרנסתו.

המשיך הרבי:
סבור הייתי שזו הגזמה בעלמא, אבל לאחרי כמה 

ימים קבלתי ידיעה שאכן פיטרוהו ממשרתו.
אדם  לפטר   - הרבי  קבע   - יאומן  שלא  דבר  זהו 
להשאיר  שפיכות-דמים,  של  ענין  שזהו  ממשרתו, 
שנשמע  בגלל   – פרנסה  ללא  משפחה  בעל  אדם 

להוראה של גדולי ישראל!..
 • • •

עם פרסום הרשימות במדור זה בגיליונות חג-הפסח 
והקודם לו אודות חלוקת המצות על ידי הרבי התקבלו 

מספר תגובות. מתוכן בחרנו לפרסם כמה לדוגמה.

מצה ל'סעודת משיח' (תש"ל)
בשנת  שהה  שיחי'  פלס  טוביה  התמים)  (אז  הרב 
תש"ל בחצר הרבי. כשעבר בחלוקת המצות, זמן קצר 
לפני כניסת החג, נתן לו הרבי מצה שלימה. ושוב קרא 
לו: "שגר  ואמר  נוספת  מצה  לו  הושיט  לו: "טוביה"... 
הרה"ג  אשת  לבקיבקר  מרת  כיום   =] לאחותך"  זאת 

הרה"ח ר' שלמה זלמן שי' (מצפת ת"ו)].
הוא מיהר, אפוא, לבית הדואר בסיוע כמה תמימים, 
הגיעה,  המצה  לארץ-הקודש.  'אקספרס'  זאת  ושיגר 
ל'סעודת  בה  והשתמשו  פסח  של  שביעי  בערב  אפוא, 

משיח' בכפר חב"ד.

מצות לעולי-גרוזיה – תש"ל
בספר 'אדמו"רי חב"ד ויהדות גרוזיה' (לוד תשע"ו) 
הר  מ"הרשימה מתושבי נחלת  עמ' 567 מופיע צילום 
חלוקת  בעת  תש"ל  ניסן  לי"א  אור  שנעשתה  חב"ד 
שי'  שמחה  ר'  ידי  על  אד"ש  כ"ק  של  המצה-שמורה 
עולי  של  שמות   22 מופיעים  ברשימה  גורודצקי". 

גרוזיה.

שלוש-המצות שלא הגיעו לתעודתן
שח הרב מנחם-מענדל וולף שיחי':

ערב חג-הפסח תשל"ב. לפי הוראה מיוחדת מהרבי, 
הועבר מסר לאחד משרי הממשלה, שהעניין שדובר בו 
לפני זמן – שאם יחזור בו ויבטיח לתקן את חוק השבות 

אזי יחזור מצב בריאותו לאיתנו – עדיין בתוקפו.
שמורה  מצות  שלוש  להנ"ל  שימסרו  ביקש  הרבי 

מהמשלוח של המצות דכ"ק.
מצות  שלוש  להת'...  מסר  וולף  אפרים  ר'  הרה"ח 
והורה לו לנסוע ברכבת לירושלים להשגיח היטב על 

המצות ולמוסרן לאישיות הנ"ל.
אך  באמונה.  תפקידו  לעשות  השתדל  הנ"ל  הת' 
והניח  לרגע  ממקומו  עמד  לבית-שמש  הרכבת  בהגיע 
לב  שם  לא  לשבת  שביקש  חייל  המושב.  על  המצות 

והתיישב על המצות שהפכו לקמח...
אישיות הנ"ל נלב"ע בי"ב תמוז תשל"ב.

בדיקת הלב – אחרי השפעת מאכל 
האמונה (מצה)

מעשה ביהודי שהיו לו בעיות בלבו. לאחרי עריכת 
צנתור ביקשו לקבוע לו תור נוסף – והרבי הגיב בכתב-

יד-קדשו:
לכן כדאי שלאחרי חג הפסח (ואכילתו מיכלא דא־
עוד  גם  ואולי  הרופאים (מהנ"ל,  אותו  יבדקו  סוותא) 
מומחה אחד), אבל לא לעשות עוד הפעם [= צינתור] 

וידונו עוד הפעם בכל זה ויחליטו סופית. 
גליון 1806 חב"ד'  ב'כפר  הובא  הרבי,  של  כתב-יד-קודשו  (צילום 

עמ' 14)

משלוח מיוחד לחג-הפסח תשמ"א
שבצפון  שפילד  תושב  ברעם,  שי'  הלוי  פ.  דוד  מר 
לדוגמא:  (ראה  מהרבי  רבים  לקירובים  זכה  אנגליה, 
איגרת מימי חנוכה תשל"ז – אגרות-קודש כרך לב עמ' 

צא-ב).
מצה  ז"ל  יפה  זלמן  הרב  ע"י  מקבל  היה  שנה  מדי 
שמורה. גם בשנת תשמ"א קיבל מצה, כרגיל, אך לפתע 
קיבל טלפון מהרב יהודה לייב גרונר ז"ל ותוכנו שהרבי 
המיוחדת  הנוספת  החבילה  קיבל  אם  לדעת  מבקש 

שמסר עבורו.
היה זה בעת חלוקת המצות (ביום ב' ב' ניסן), אז מסר 
דאנגליה  (השלוחים  מאנגליה  השלוחים  לאחד  הרבי 
הביאו אז מהדורה מיוחדת של תניא בתרגום לאנגלית 
באותו  מיוחדת  שיחה  אמר  גם  והרבי  בינוני,  בפורמט 
שימסרו  וביקש  שטרלינג  לירות  חבילת  גם  מעמד) 

מצה מיוחדת למר ברעם משפילד וכן 5 ליש"ט.
מיוחדת,  בקופסה  השליח  ידי  על  שוגרה  המצה 
אותה נוהג מר ברעם להניח על שולחן הסדר מדי שנה 
בלי שיפתח אותה. עד שנת תשפ"א, למקרא הרשימה 
המצה  הוציא  הקופסא  את  פתח  שאז  פסח,  בגיליון 
השליח  מכתב  היה  גם  שם  לאפיקומן.  בה  והשתמש 
 – אליו  הרבי  דברי  תוכן  את  שרשם  המצה  להעברת 

סגירת מעגל תשמ"א-תשפ"א.
(הדברים נרשמו עפ"י שיחה טלפונית של מר ברעם 

בחול-המועד פסח שנה זו לכותב הרשימה).
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באיזה כלי להגיש 
מנחה?

נשיאי ישראל הגישו קורבנות מיוחדים לרגל חנוכת המזבח • איך 
מחנכים תינוק, ומדוע יש לתת מתנה לחתן ולכלה? • ההבדל בין סל 
נצרים פשוט לכלי זהב וכסף • סוגיה מרתקת מתורת רבינו, מעובדת 

בידי מערכת 'התקשרות'

קורבנות הנשיאים – המשכת אור מקיף
נשיאינו,  רבותינו  של  החסידות  במאמרי  מבואר 
המזבח  חנוכת  בעת  שהובאו  הנשיאים  שלקרבנות 
הייתה מעלה גדולה ועצומה: לצורך חנוכת המזבח, 
התחלת ו'פתיחת' העבודה בו, היה צורך באור נעלה 
עבודת  על-ידי  נמשך  שאינו  'מקיף',  אור  במיוחד, 
על-ידי  נמשך  זה  נעלה  אור  הרגילה.  הקרבנות 

קרבנותיהם המיוחדים של הנשיאים. 
(פרשת  בליקוטי-תורה  בהרחבה  מבואר  הדבר 

נשא כט, א-ב), בליווי ְמָׁשִלים:
לו  נותנין  ללמוד,  אותו  שמחנכין  התינוק  "כמשל 
מה  בלימוד,  להתחיל  להרגילו  כדי  יתירה  מתנה 
והיינו,  כו'.  עצמו  את  הרגיל  כבר  כשהוא  כן  שאין 
שזהו  בלבד,  הלימוד  ידי  על  אינו  ללמוד  שהחינוך 
ידי  על  אותו  שמחנכין  אלא  תמיד,  לו  ההווה  דבר 
איזו תוספת, כמו איזו התקרבות או איזו מתנה כו'. 
אך לאחר שכבר חינכו אותו, די בדבר ההווה תמיד. 
והיינו משום שכל התחלות קשות, ולכן, כדי שתהיה 

ההתחלה, צריך להיות על ידי חינוך".
חתן  לכבוד  מתנה  שנותנין  העניין  הוא  "וכן 
דרגא,  נחות  חתן  כי  חדש,  יחוד  שנעשה  לפי  וכלה. 
הפכים  שני  והם  למעלה,  ממטה  נפשי  כלתה  וכלה 
צריך  כזה,  חדש  יחוד  להמשיך  וכדי  שמתייחדים, 

להמשיך תחילה... תוספת הארה בבחינת מקיף".
העובדה  שלאור  לבאר,  רבינו-הזקן  מוסיף 
מקיף  אור  של  המשכה  פעלו  הנשיאים  שקרבנות 

ייחודיים  פרטים  מצינו  מדוע  מובן  במיוחד,  ונעלה 
קרבנות,  בשאר  כדוגמתם  מצינו  שלא  בקרבנותיהם 
כגון: הקרבת קטורת על ידי יחידים ועל-גבי המזבח 

החיצון:
נקראת  המזבח  גבי  על  הקרבנות  הקרבת  "והנה, 
בחינת  והיא  אחרת,  בחינה  יש  אבל  אכילה...  בשם 
מקיף, שהיא עניין הקטרת שהוא רק ריח, שהנשמה 
נהנית ממנו ולא הגוף, שאינו נכנס בגוף כלל בבחינה 
הקטרת  והנה  מלמעלה.  מקיף  בבחינת  רק  פנימית, 
לא הייתה קריבה על מזבח החיצון כי אם על מזבח 
שעה  הוראת  הייתה  בנשיאים  ורק  אך  הפנימי, 
שהקריבו קטורת על גבי מזבח החיצון, והיינו בשביל 
חנוכת המזבח". היינו, שבכדי להתחיל את העבודה 
במזבח יש צורך בהמשכת אור מיוחד: "עניין הקרבת 
הקטורת הוא המשכת בחינת מקיפים... שעל ידי זה 
כסדרן,  תמידין  הקרבנות  סדר  כך  אחר  להיות  יוכל 

זהו עניין חינוך המזבח".
מדוע  הוא  רבינו-הזקן  מתעכב  עליו  נוסף  פרט 

הגישו הנשיאים את קרבנם בכלי כסף וכלי זהב:
המזבח  בחנוכת  הנשיאים  הקריבו  זה  דרך  "ועל 
נדבה  שמנחת  אף  זהב,  וכפות  כסף  ומזרקי  קערות 
לכבוד  עשו  הנשיאים  רק  מצרית,  בכפיפה  מביאה 
מתנה  ידי  על  התינוק  שמחנכין  כמו  ולתפארת... 

יתירה דווקא". 
עניין זה מוזכר במאמר כ"ק אדמו"ר מהר"ש ("זאת 

סוגיותבתורת רבינו
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עמ'  א  תר"ם  ספר-המאמרים  תר"ם1,  המזבח"  חנוכת 
מח) וגם שם נאמר שמנחת נדבה באה בכפיפה מצרית: 
הגם  זהב,  כפות  כסף,  קערות  הנשיאים  הקריבו  "ולכן 
שמנחת נדבה היו מביאין בכפיפה מצרית, רק עשו כן 
לכבוד ולתפארת לייחוד קודשא-בריך-הוא עם נשמות 

ישראל...".

פשר הגשת המנחה בכפיפה מצרית
מביאה  נדבה  ש"מנחת  במאמרים:  המובא  והנה, 
זה  ממנהג  שחרגו  הם  והנשיאים  מצרית",  בכפיפה 
שכן,  הסבר.  טעון  נאים,  בכלים  מנחתם  את  והביאו 

לכאורה, הדברים סותרים לדברי חז"ל, כדלקמן.
במשנה ריש פרק ב ממסכת סוטה (יד, א): "היה מביא 
את מנחתה בתוך כפיפה מצרית... כל המנחות תחילתן 
וסופן בכלי שרת, וזו (מנחת סוטה) תחילתה בכפיפה 
מצרית וסופה בכלי שרת", וביארו בגמרא (שם, ע"ב) 
בכלי  "תחילתן...  המנחות  שכל  היא  המשנה  שכוונת 
שרת", היינו, שהבאתן למקדש תיעשה בכלים הראויים 

לכלי שרת דווקא.
ובתוספתא – הובא בגמרא שם – נאמר: "סדר מנחות 
כיצד? אדם מביא מנחה מתוך ביתו בקלתות של כסף 
כלומר,  ומקדשה".  שרת  כלי  לתוך  ונותנה  זהב  ושל 
שהם  דווקא,  וזהב  כסף  בכלי  תיָעשה  מנחה  הבאת 

ראויים להיות מכלל כלי המקדש.
אין  סוטה  מנחת  שמלבד  שהטעם  מבואר,  בגמרא 
זילות  משום  הוא  מצרית"  ב"כפיפה  מנחה  מביאים 
לצרכי  ופחותים  זולים  בכלים  שימוש  הכלי.  ופחיתות 
"ְוִכי  ח)  א,  (מלאכי  הנאמר  לפי  אסור,  הינו  המקדש 
ַתִגּׁשּון ִעֵּור ִלְזּבַֹח – ֵאין ָרע?! ְוִכי ַתִּגיׁשּו ִּפֵּסַח ְוחֶֹלה – ֵאין 
 –  ?ָפֶני ֲהִיָּשׂא  אֹו   ֲהִיְרְצ  ;ְלֶפָחֶת ָנא  ַהְקִריֵבהּו  ָרע?! 
ָאַמר ה' ְצָבאֹות". למנחת סוטה דין חריג, והיא מובאת 

דווקא בכפיפה מצרית, כלי זול ופחּות. 
נדבה  "מנחת  הנ"ל,  דא"ח  במאמרי  המובא  מעתה, 
מביאה בכפיפה מצרית" תמוה – הלא אין להביא מנחה 

בכלי זול ופחות?!

איסור הגשה בכלי פחות – מהתורה?
תחילה,  להבהיר  צריך  הדברים  את  ליישב  מנת  על 
כי איסור הבאת מנחה למקדש בכלי פחּות איננו איסור 

חנוכת  "זאת  מופיע:  באגרות-קודש  הנדפס  במכתב  המערכת:  הערת   .1
בשולי  תשס"ד)  (הוצאת  תר"ם  ספר-המאמרים  ראה  אך  תר"ס",  המזבח 

הגיליון להערה 148, שאולי צריך להיות "זאת חנוכת המזבח תר"ם".

תורה אלא תקנת חכמים.
רבי  מאת  הרמב"ם,  (על  משנה'  ב'כסף  מבואר 
י)  הלכה  ב  (פרק  איסורי-מזבח  בהלכות  קארו)  יוסף 
המקדש  לצרכי  פחותים  בדברים  להשתמש  שהאיסור 

הינו מדרבנן:
בגמרא מסכת תמורה (כט, א) מבואר שבהמה שהיא 
על  כקורבן  להקריבה  אסור  באכילה  ואסורה  טריפה 
"טריפה  הגמרא:  ולשון  מפסוק,  נלמד  הדבר  המזבח. 
(נאמר  דתניא  מגבוה,  קרא  מעטיה  להדיוט  דאסירא 
(ויקרא א ב-ג) "אדם מכם כי יקריב קרבן מן הבהמה מן 
הבקר... אם עולה קורבנו מן הבקר") כשהוא אומר 'מן 
לומר  תלמוד  שאין  השנייה],  בפעם  למטה [ =  הבקר' 

אלא להוציא את הטריפה".
כתב:  (שם)  איסורי-מזבח  בהלכות  הרמב"ם  ברם, 
אותה  האוסרות  הטריפות  מן  אחת  בה  שנולד  "בהמה 
באכילה אסורה לגבי המזבח, הרי הוא אומר 'הקריבהו 

נא לפחתך הירצך או הישא פניך'".
הרמב"ם  ציין  לא  מדוע  משנה':  ה'כסף  ומקשה 
לתמוה  "יש  בלשונו:  בתורה?  מפסוק  נלמד  שהדבר 
שמן  משמע  כט)...  (דף  דתמורה  שישי  בפרק  שהרי 

התורה הוא, דהא דריש לה מקרא!".
זה  שאין  (הרמב"ם,  רבינו  שסובר  "אפשר  ומיישב: 
דמיסמיך  הוא  בעלמא  דסמך  אלא)  מהתורה  איסור 
מום  משום  מיפסיל  דלא  לן  קיימא  דהא  אקרא...  להו 
את  פוסל  גלוי  מום  שרק  (כלומר,  דווקא  בגלוי  אלא 
הבהמה). אי נמי הכי קאמר, אפילו לא היה בה איסור 
מן התורה הוי ליה לפסלה משום הקריבהו נא לפחתך".
להשתמש  שהאיסור  למדנו,  הכסף-משנה  מדברי 
נא  "הקריבהו  הנאמר  בסיס  על  פחותים  בדברים 
לפחתך" איננו איסור תורה. אם-לא-כן, לא היה מקשה 
על דברי הרמב"ם: "יש לתמוה שהרי (בגמרא)... משמע 
ש'אסמכתא  מיישב  היה  לא  וכן,  התורה".  מן  שהיא 
בעלמא' היא, וש"אפילו לא היה בה איסור מן התורה 

הוי ליה לפסלה".
ובאמת, מוכרחים לומר כן, שאיסור שימוש בדברים 
פחותים אינו מן התורה, ומקורו בדברי המשנה במסכת 

ביכורים (ג,ח):
"העשירים מביאים ביכוריהם בקלתות של כסף ושל 
ערבה  של  נצרים  בסלי  אותם  מביאין  והעניים  זהב, 

קלופה, והסלים והביכורים ניתנין לכהנים". 
יש לדייק, שדווקא "סלי עניים ניתנים לכוהנים" אך 

"קלתות של עשירים – מחזירים להן" (לשון הרע"ב).
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

תש"א

הרבי והרבנית 
עוזבים את 

אירופה
אדמו"ר  כ"ק 
את  עזבו  והרבנית 
ליסבון  דרך  אירופה, 
פורטוגל  שבמדינת 
ספינה  על  ועלו 
פינטא"  "סורפא 

לכיוון ניו יורק.
(התקשרות גיליון תערב ע' 16)

י"ז
 סיון

כ' 
סיון

כ"ב 
סיון

תרס"ב

תש"ז

מזימת המשכילים מצליחה לזמן קצר
ישיבת "תומכי תמימים" בעיר ליובאוויטש, שקמה 
מנשבות  שהחלו  החדשות  הרוחות  כנגד  להילחם 
מסירות  כנגד  רבות  פעמים  עמדה  ישראל,  בעם 
כוחם  בכל  שניסו  המשכילים  מקרב  והלשנות 
הצליחה  תרס"ב  סיון  בכ'  הישיבה.  את  לסגור 
תמימים  תומכי  וישיבת  המשכילים  של  הלשנתם 

נסגרה, אך רק לזמן קצר ביותר.
הישיבה,  מנהל  אז  שהיה  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
חדשה  כניסה  לפרוץ  והורה  מהם  התרשם  לא 

לישיבה דרך החלון.
שנותן  המשטרה,  ממפקד  מברק  הגיע  למחרת 

הוא רשות לפתוח את הישיבה מחדש. 
(ימי חב"ד ע' 195)

הרבנית חנה עוזבת 
את פריז יחד עם הרבי 
לכיוון ארצות-הברית

ואימו  אדמו"ר  כ"ק 
את  עוזבים  חנה  הרבנית 
לכיוון  באונייה  פאריז 
הרבי  הברית.  ארצות 
יורק  מניו  במיוחד  הגיע 
את  להביא  כדי  לפריז 

אימו לניו יורק.

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

הלכות 
ומנהגי 
חב"ד

שבת-קודש פרשת בהעלותך
י"ח בסיוון

הקול  את  מעט  מנמיכים  התורה  בקריאת 
גד  כזרע  "והמן  עד  כמתאוננים"  העם  מ"ויהי 

הוא" ולא עד בכלל (יא,א-ו)1.
הפטרה: רני ושמחי בת ציון – חן חן לה (זכריה 

ב – ד).
פרקי אבות - פרק ב.

1. כן נהג הבעל-קורא בבית חיינו, הרה"ח ר' מרדכי שוסטערמאן ע"ה, 
ומ"מ  מתחרטים".  שהם  כדי "להראות  תכח,  סי'  חדש  מפרי  ומקורו 
הפסוקים  את  גם  הציבור  כל  שישמע  כזה  בקול  שיקרא  שם  הזהיר 
'שערי  הללו, כמובן. ומציינים ללקוטי מהרי"ח (ח"ב סא,א) ולפירוש 

רחמים' על שערי אפרים (ג,ג).

לוח השבוע
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הדברים  שכל  כך  על  האריך  הדברים  בין 
אלא  לקדושה,  סתירה  מהווים  אינם  הגשמיים 
שאדרבא, כשיהודי רואה שגם דבר שיכול למשש 
מוסיף  זה  הרי   - רגע  בכל  מהקב״ה  נברא  אותו 

ומחזק את יראת ה׳ של היהודי.
שזכו  לאלו  במיוחד  שייכת  זו  שהוראה  אמר 
הקודש,  טהרת  על  חינוך  במוסדות  להתחנך 
ובמיוחד בבתי־ספר לבנות - כפי שרואים במוחש 
שדווקא נשי ישראל הן "עקרת הבית", ועל-דרך-
שיוסיף  כדי  גשמי  נר  מדליקות  ש״ק  בליל  זה 

לעונג השבת.
שקיבלו  שהחינוך  הרבי,  איחל  השיחה  בסוף 
בבתי הספר ימשיך להשפיע לכל הימים הבאים, 
כראוי,  אותם  לנצל  הקרובים,  הקיץ  מימי  החל 
שזה כולל לקבוע בהם שיעורים בתורה ובפרשת 

השבוע.
דולרים  של  חבילות  חילק  השיחה  בסיום 
למנהלים על מנת שיחלקו לכל אחת מהתלמידות 
ובשורות  בריא  קיץ  "שיהיה  ואמר:  והמורים, 

טובות".
בשעה  כרגיל  הרבי  נכנס  מעריב  לתפילת 
דולרים  בחלוקת  החל  התפילה  ובסיום   ,21:00
לצדקה –  שטר אחד לכל אחד. החלוקה נמשכה 
בידו  מעודד  כשהוא  יצא  ובסיומה  דקות,  כעשר 

את השירה.

יום רביעי, כ' סיון
עם  חתנים  שלושה  נכנסו  מנחה  תפילת  לפני 
בני משפחותיהם לגן-עדן התחתון על מנת לקבל 
את הסידור מהרבי. הרבי מסר את הסידור לחתן 
שמתחתן היום ואיחל כרגיל: "זאל זיין [= שיהיה] 

בשעה טובה ומוצלחת, ובנין עדי עד".
ולאחד  לכולם,  מטבעות  חילק  כך  אחר 
כהן...".  הרי  "אתה  (בחיוך):  אמר  מהמחותנים 
אחד מהמחותנים מסר לרבי ספר של חותנו בשם 
לו  הודה  הרבי  חדשה).  (במהדורה  סופר"  "חשב 

וברכו: "יאריך ימים על ממלכתו".
הנ״ל הציג את בניו.

גם  נמשך  זה  שעניין  אומר  "הרמב״ם  הרבי: 

לבניו וכו'".
"שיודיעו  אמר:  לצאת,  הרבי  שפנה  לפני 

שמשיח מגיע".
צדקה  מטבעות  וחילק  הרבי  המשיך  כך  אחר 
בקופה  שם  לא  אבל  המעלית,  ליד  לילדים 

הקבועה.
לילדים  לחלק  המשיך  המדרש  בבית  למטה 
שעמדו בדרכו, וגם שלשל בעצמו מטבעות לתוך 

הקופות שהיו על השולחנות.
הרבי הניח את הספר הנ״ל (שקיבל זה עתה) על 
בתחילה  בספר.  עיין  הש"ץ  ובחזרת  ה'סטענדר', 
הביט על הכריכה, ואחר כך פתח את הספר ועיין 
בדף השער ובעוד מספר דפים, וכך עד לאמירת 

"עלינו לשבח".
אחר תפילת מעריב החל הרבי בחלוקת דולרים 
נמשכה  החלוקה  אחד.  לכל  אחד  שטר  לצדקה, 
בידו  מעודד  כשהוא  יצא  ובסיומה  דקות  כעשר 
את השירה. בדרכו בירך נוסעים (כרגיל) "פָארט 
 =] טובות"  בשורות  זיין  זָאל  הייט,  געזונטער 

נסיעה בבריאות ושיהיו בשורות טובות].

יום חמישי, כ"א סיון
בהנפת  עודד  שחרית  לתפילת  נכנס  כשהרבי 
מזרחי  אליעזר  ר'  הבריאות  שר  סגן  לעבר  ידו 

שהגיע היום לחצרות קדשנו.
וחזר   13:30 בשעה  לערך  ל׳אוהל׳  נסע  הרבי 
(מוקדם מהרגיל בימים אלו) בשעה 20:30. אחר 
כמה דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב. באותו 
רגע התקיימה בחצר חופה, וכשיצא מחדרו לפני 
הדלת  האם  המזכיר  את  שאל  למעלית  שנכנס 
הראשית של 770 סגורה, וכשנכנס לבית המדרש 
החופה  התקיימה  ובחוץ  היות  שרו  לא  למטה 
(כידוע אין הרבי רוצה שישירו בבית הכנסת בעת 

שמתקיימת חופה).
בחלוקת  הרבי  החל  מעריב,  תפילת  אחר 
וטף.  נשים  לאנשים,  אחד  שטר  לצדקה  דולרים 
החלוקה נמשכה כעשר דקות, ובסיומה יצא הרבי 

כשהוא מעודד בידו את השירה.

19

והנה, "כפיפה מצרית" המדוברת במסכת סוטה, 
היא "סל של נצרי דקל" (פירוש רש"י סוטה שם), 
מ"סלי  משובח  הינו  דקל"  נצרי  של  ש"סל  ופשוט 
נצרים של ערבה", ואף-על-פי-כן, העניים מביאים 
של  נצרים  ב"סלי  לבית-המקדש  ביכוריהם  את 
ערבה", ולא אמרינן, כפי שאכן אמרנו לגבי הבאת 
שהדבר  מהם,  המשובחת  מצרית  בכפיפה  מנחה 
מוכרחים,  לפחתך".  נא  "הקריבהו  משום  אסור 
אפוא, לומר, שהדבר לא נאסר מהתורה, שאם לא 

כן לא היה ניתן להביא ביכורים בכלים אלו. 
אחרונים  כמה  שכתבו  מה  לדחות  יש  [ומכאן 
או"ח  שיק  מהר"ם  שו"ת  ראה  המערכת:  (הערת 
ט)  הלכה  ה  פרק  ביאה  איסורי  האזל  אבן  סז.  סי' 
שאיסור הבאת דברים זולים ופחותים למקדש הינו 

איסור תורה].

עדיפות הכלי הפחות על הכלי היקר
מדברי מהמשנה במסכת ביכורים, המאששת כי 
יחד  לכהנים  ניתנים  העניינים  של  הביכורים  סלי 

עם הביכורים, למדנו דבר נוסף:
כלי  יקר,  בכלי  למקדש  נדבה  מובאת  כאשר 
כסף או זהב, הכלי נותר אצל הבעלים. אך כאשר 
נלקח  הכלי  גם  ופחות,  זול  בכלי  נדבה  מובאת 
שהכלי  משום  לדבר:  והסיבה  הכוהנים,  ידי  על 
הנדבה  עם  "מתאחד"  זול,  היותו  מפאת  הפחות, 

ונעשה חלק בלתי נפרד ממנה2.
בקרבו,  מפעמת  התנדבות  שרוח  שמי  נמצא, 
והוא רוצה להעניק נדבה למקדש, מוטב לו שיביא 

חלק  בליקוטי-שיחות  בהרחבה  נתבאר  זה  עניין  המערכת:  הערת   .2
כט שיחה א לפרשת תבוא (עמ' 145 ואילך). הנכתב בפנים הוא על-פי 

המבואר בשיחה שם בדעת הרמב"ם, עיין שם באריכות. 

את נדבתו בכלי פחּות. גם הכלי יהיה חלק מהנדבה 
ויילקח למקדש, ונמצא שהשביח את נדבתו!

מדוע הנשיאים בחרו בכלי זהב?
מהמבואר לעיל עולה:

א) מן התורה אין איסור להשתמש בכלי פחּות, 
זוהי תקנת חכמים בלבד. ב) כאשר מביאים נדבה 
הוא  ואף  מהנדבה  חלק  הכלי  נעשה  פחּות,  בכלי 

מוענק למקדש או הכהן יחד עם הנדבה עצמה.
מעתה, המובא במאמרי דא"ח שהנשיאים הביאו 
בכפיפה  ולא  זהב  וכלי  כסף  בכלי  מנחתם  את 

מצרית – מבוארים היטב:
הראשונים  הקרבנות  אודות  שמדובר  מכיוון 
הבאים על-גבי המזבח, בוודאי רצו להעניק נדבות 
את  שיביאו  ומסתבר  ביותר,  ונכבדות  גדולות 
מנחותיהם ב"כפיפה מצרית" כדי שגם הכלי יהיה 
למרות  אלא,  המנחה.  מנדבת  נפרד  בלתי  חלק 
הנשיאים  "הקריבו  בהם  שפיעמה  הנדבה  רוח 
זהב,  וכפות  כסף  ומזרקי  קערות  המזבח  בחנוכת 
אף שמנחת נדבה מביאה בכפיפה מצרית", משום 
באור-מקיף  צורך  יש  המזבח  חנוכת  שלצורך 
ולפיכך "הנשיאים עשו לכבוד ולתפארת" מיוחדים 
ידי  על  התינוק  שמחנכין  "כמו  שגרתיים  ובלתי 
הנדבה  מנחת  את  והביאו  דווקא"  יתירה  מתנה 

שלהם בכלי זהב דווקא. 
אך בדרך-כלל, "שאר מנחות נדבה היו מביאים 
כלים  תלד),  עמ'  תר"ם  (סה"מ  נצרים"  בכלי 

פשוטים דווקא. 

(מעובד על-פי אגרות-קודש חלק ג עמ' רלד, חלק כד עמ' 
סו. הובא בהוספות לליקוטי-שיחות חלק ז עמ' 205, חלק כח 
עמ' 320)
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"אם למדת
 תורה הרבה"

רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי. הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה אל 
תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת (פרק ב משנה ח)

פירוש רבינו עובדיה מברטנורא:

תורה  הרבה  לומר   – לעצמך  טובה  תחזיק  אל 
הניח  לא  זכאי]  בן  יוחנן  [רבי  שהוא  ולפי  למדתי. 
לא מקרא ולא משנה הלכה ואגדה שלא למד [סוכה 

כ"ח ע"א, ב"ב קל"ד ע"א], היה אומר כן.

פירוש כ"ק אדמו"ר:

אחד  דבר  אומר  זכאי  בן  יוחנן  שרבן  רואים  אנו 
בלבד, ולעומת זאת כל אחד מחמשת תלמידיו אמר 

[להלן במשניות הבאות] שלושה דברים.

בטעם הדבר יש לומר, שאצל רבן יוחנן בן זכאי 
היו כל הדברים של כל תלמידיו (שקיבלום ממנו) 
תלמידיו  חמשת  ואצל  אחת,  בנקודה  בהתכללות, 
כלול  אחד  וכל  כלליים,  דברים  לחמישה  נפרטו 

משלושה.

גם יש לומר, שבמאמר זה נרמזים שלוש הוראות 
נפרדות:

מכוונת  זו  הוראה   – הרבה"  תורה  למדת  "אם 
להוסיף  עליו  דחסידותא  מילי  שמצד  עסק,  לבעל 
על- החיוב  מכפי  יותר  התורה,  בלימוד  ולהרבות 

להיות  חייבת  זו  והוספה  תלמוד-תורה.  הלכות  פי 
ריבוי  שהרי  הגבלות,  ללא  גבול",  "בלי  בבחינת 

אמיתי ("הרבה") הוא – בלי גבול.

ולא  בתורה,  רק  שייך  גבול"  "בלי  של  והעניין 
בלי  הוא  תורה  תלמוד  של  החיוב  המצוות:  בקיום 
חייב  ישראל  איש  "כל  הרמב"ם  ובלשון  הגבלות, 
בתלמוד תורה בין עני בין עשיר כו'", וכמו כן (בזמן) 
הרי  במצוות,  מה-שאין-כן  תמידי;  הוא  החיוב  הרי 

מסויים,  מקום  או  (לזמן  הגבלה  לה  יש  מצווה  כל 
וכיוצא בזה).

תורה  שלמד  מאחר   – לעצמך"  טובה  תחזיק  "אל 
עם  האדם  מתאחד  התורה  לימוד  ועל-ידי  הרבה,
מציאותו  כל  נהפכה  הרי  נפלא",  ב"יחוד  התורה 
למציאות של תורה. ולכן אומר התנא שאף-על-פי-

כן לא יתגאה בכך.
זו  לדרגה  אדם  שהגיע  מכיוון   – נוצרת"  לכך  "כי 
(שכל מציאותו היא תורה) הוא עלול לחשוב שכבר 
להתייגע  חייב  ואינו  בעולם,  תפקידו  את  מילא 
לכך  "כי  אמר  לכן  ולהבא.  מכאן  בלימוד  כך  על 
כולה)  הבריאה  (עם  ונוצרת  נבראת  היום  נוצרת" – 
הבריאה  וכוונת  לחיות,  יום  עוד  לך  וניתן  מחדש, 
היא "בשביל התורה ובשביל ישראל", ואם-כן עליך 
עוז,  ויתר  שאת  ביתר  התורה  בלימוד  להמשיך 

ולהתעלות בתורה בעילוי אחר עילוי.
ועניין זה שייך לבעל המאמר – רבן יוחנן בן זכאי:

שנקרא  זכאי (לאחר  בן  יוחנן  רבן  של  עניינו  כל 
"רבן") היה לימוד התורה. וכמאמר רז"ל "ארבעים 
שנה עסק בפרקמטיא, ארבעים שנה למד וארבעים 
שנה לימד", ו"לא הלך ארבע אמות בלי תורה כו'", 
החורבן  ובשעת  בבית-המדרש",  אדם  קדמו  ו"לא 
יבנה  לי  "תן  וביקש  בישראל  תורה  שתתקיים  דאג 
להרבות  לתבוע  יאה  ולו  נאה  לו  ולכן  וחכמיה". 

בלימוד התורה.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת תזריע-מצורע תשל"ז – בלתי 
מוגה. ביאורים לפרקי-אבות חלק א (א-ה) עמ' 102-104)

פרקי אבות
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תצטרך  קלה,  לעבודה  תמתין  "אם  (בחיוך): 
לחכות בחוץ-לארץ עד ביאת משיח...".

הרב גערליצקי, שליח הרבי בתל-אביב, הציג 
תל־אביב.  של  הראשי  רבה  שי׳,  לאו  הרב  את 
על  ימים  יאריך  ומופלגה,  רבה  "הצלחה  הרבי: 
דולר  לו  נתן  הרבי  טובות".  בשורות  ממלכתו, 
נוסף ל״כפליים לתושיה". הנ״ל: "אמן. אני רוצה 
שיטת  לפי  מקווה  בעיר  שהקמנו  לרבי  להגיד 
חב״ד, בור ע״ג בור". כמו כן אמר שבתחילה היו 

ערעורים על כך.
הרבי: "הנך יודע מסתמא שהדין בנוגע לשטר 
קיום,  עשו  לא  ערעור  היה  שלא  זמן  שכל  הוא, 
כשהיה  אבל  לערעור.  מקום  תמיד  היה  במילא 
ערעור ועשו אחר-כך אישור, אז אין אחרי מעשה 
בית דין כלום. הנ״ל: "היה ערעור גדול". הרבי: 
זה,  על  וההוכחה  הערעור,  את  ביטלתם  "אבל 
הדין  ובמילא  המקווה,  את  בונים  כבר  שאתם 
צדקה  קופת  לקבוע  כדאי  יותר".  חזק  אצלו 
שם  שטובלים  שהאנשים  המקווה,  שלפני  בחדר 
דולר  לו  נתן  הרבי  צדקה".  שם  להכניס  יוכלו 
שיקבעו  צדקה'  ה'קופת  בתוך  להכניס  נוסף 

בחדר שלפני המקווה.
אחד אמר לרבי: "האם מותר שיהיה לי העזה 
לבקש ברכה?". הרבי: "שהקב"ה יעזור שלא רק 
ואני  יקראו  "טרם   – יתן  שהקב"ה  אלא  לבקש, 

אענה"".
שבזמן  יודע  הנך  "מסתמא  הרבי:  אמר  לאחד 
האחרון יצאתי עם (בחיוך) 'גזירה' חדשה, שלכל 
תורה.  בשיעור  השתתפות  איזושהי  תהיה  יהודי 
ליהודי אחר אולי מספיק להשתתף בשיעור, אבל 
אתה צריך לפתוח כולל... ובטח לא יבואו אליך 
שהרמב״ם  היות  גבול,  הסגת  של  טענות  בשום 
כבר פסק שבתורה אין ענין של הסגת גבול אלא 

'יגדיל תורה ויאדיר'".
נסע  הרבי   .15:35 בשעה  הסתיימה  החלוקה 
לאוהל בשעה 17:20. לפני שנכנס למכונית נתן 
בילד  הבחין  היום.  שנוסע  לאחד  לצדקה  מטבע 
שיבוא,  לו  וסימן  הסמוכות,  במדרגות  שעמד 

ונתן לו ולעוד אחד, וכן נתן למזכיר הריל״ג.
לחדרו,  ונכנס   22:30 בשעה  מה׳אוהל׳  חזר 
ואחר כמה דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב. 

לצדקה  דולרים  בחלוקת  החל  התפילה  בסיום 
שטר אחד לאנשים, נשים וטף. החלוקה נמשכה 
בידו  מעודד  כשהוא  יצא  ובסיומה  דקות  כעשר 

את השירה. 

יום שני, י"ח סיון
את  לקבל  חתן  נכנס  מנחה  תפילת  לפני 

הסידור.
באה״ק  שקמה  נודע  התפילה  לפני  קצר  זמן 
נכנס  וכשהרבי  הרבי],  [כרצון  צרה  ממשלה 

לתפילה שרו "דידן נצח".
הרבי - בדרכו לתפילה בביהמ״ד למטה – עצר 
שלשל  השולחנות,  על  שהיו  קופות־צדקה  ליד 
בעצמו מטבעות לצדקה (שלא כרגיל) ולא חילק 

לילדים שעמדו שם.
בחזרת הש״ץ, בקטע של "את צמח דוד עבדך 
מהרה תצמיח" הרים הרבי את עיניו הק׳ והביט 

לעבר הש״ץ (שלא כרגיל).
בחלוקת  הרבי  החל  מעריב  תפילת  אחר 
לאנשים  אחד  שטר  לצדקה,  (׳דולרים׳)  שטרות 

נשים וטף.
בחלוקה עברו חתן וכלה, הרבי נתן להם שני 
דולר וברכם "שיהיה בשעה טובה ובנין עדי עד", 

וכן בירך את המחותנים במזל-טוב.
יצא  ובסיומה  דקות,  כעשר  נמשכה  החלוקה 

כשהוא מעודד בידו את השירה.

יום שלישי, י"ט סיון
את  לקבל  חתן  נכנס  מנחה  תפילת  לפני 
הרבי  חילק  מנחה  לתפילת  בדרכו  הסידור. 
מטבעות צדקה לילדים ליד המעלית, ואחר-כך 
שלשל בעצמו לתוך הקופה הקבועה שם בקיר. 
מטבעות  גם-כן  חילק  המדרש  בבית  למטה  וכן 

צדקה לילדים שעמדו בדרכו.
למטה  לביהמ״ד  הרבי  נכנס   ,17:10 בשעה 
לאמירת שיחה מיוחדת (כבכל שנה), לתלמידות 
מעט  עיין  בתחילה  הלימודים.  את  המסיימות 
ואחר  המוסדות,  מנהלי  לפניו  שהניחו  בדפים 
כך החל באמירת השיחה שארכה כשעה, והייתה 

מיוחדת מאוד.

18



נשאר  בסוף  רבה".  "הצלחה  אמר  מהם  ולכמה 
ידי  על  חב״ד,  בכפר  ההתוועדות  עבור  בקבוק 
הריל״ג  למזכיר  הורה  הרבי  פלס.  טוביה  הרב 

שיכריז על זה, והכריז. 
אחר-כך החל הרבי לנגן ניגון ההקפות לאביו 
ז״ל, טעם מהמזונות, והורה לחזן שינגן "שיבנה 
בית המקדש" ועודד בידו. אחר-כך עורר אודות 

אמירת ברכה אחרונה.
16:00 בשעה  לערך  הסתיימה  ההתוועדות 

עודד  שלום"  ב״שים  מנחה.  התפללו  ואחר-כך 
הרבי  התיישב  התפילה  אחר  ידיו.  ובשתי 
ללימוד פרקי אבות - פרק שני – יחד עם הקהל, 
לתפילת  בידו.  חזק  כשמעודד  יצא  ובסיום 
ועודד   ,21:30 בשעה  נכנס  במוצש״ק  מעריב 

כרגיל את השירה.

יום ראשון, י״ז סיון
אחר תפילת שחרית, החלה חלוקת הדולרים 
שאירעו  דברים  כמה  להלן  כרגיל.  לצדקה 

במהלך החלוקה:
ואמר  מסוים,  עניין  על  ברכה  ביקש  אחד 
שרוצה הבטחה על כך מהרבי. הרבי: "הבטחה 

יכול לתת רק הקב״ה, אני נותן ברכה".
לכל  שחילקו  המטבע  את  לרבי  הביא  אחד 
בעומר,  בל״ג  הגדולה  בתהלוכה  המשתתפים 
זה  את  לו  ייתן  שהרבי  שרוצה  לרבי,  ואמר 
והחזירּה  בידו  המטבע  את  נטל  הרבי  בעצמו. 
שכתוב,  בעומר,  ל״ג  עם  קשור  "זה  ואמר:  לו, 
הדחק  בשעת  עליו  לסמוך  רשב״י  הוא  שכדאי 

ושזה יהיה לך ל׳מזכרת׳".
ר׳ יקותיאל ראפ הציג את מר רון נחמן, ראש 

עיריית אריאל.
הנ״ל: "שלום, רבי".

הרבי: "הצלחה רבה".
הרבי  של  ברכותיו  על  רבה  "תודה  הנ״ל: 

להצלחתי בבחירות".
הרבי: "עבור כמה שנים היו הבחירות?".

ראש  להיות  בברכתו  לי  נתן  "הרבי  הנ״ל: 
העיר חמש שנים".

יבוא  שבינתיים  תשתדל  "בוודאי  הרבי: 
משיח צדקנו, אף שזה אולי יגע בראש המועצה 
בשורות  שיהיו  אופן  בכל  שלו.  והעצמאות 

טובות".
וכן  אריאל,  עיריית  של  סמל  לרבי  נתן  הנ״ל 
באריאל,  בית־חב״ד  בניית  תוכנית  של  מסמך 
ואמר: "עכשיו אני צריך לעבוד חמש שנים כפי 
בית־ שאמר לי הרבי, ולכן אני מתחיל בבניית 
ברכת  את  זה  על  מבקש  ואני  באריאל,  חב״ד 

הרבי שליט״א".
"את  הנ״ל:  בבניה?".  הסכימו  "כבר  הרבי: 
ברכת  את  מבקש  רק  ואני  נתתי,  כבר  המגרש 
הבית  את  לבנות  תרומות  לגייס  שאוכל  הרבי 

עבור חב״ד, עבור הילדים ועבור החינוך".
רבה.  "הצלחה  ואמר:  דולר,  לו  נתן  הרבי 
בוודאי אתה יודע ששם העיר שלך הוא שם של 
את  לעשות  תשתדל  אז  (בתנ״ך),  המקדש  בית 
המקסימום שיבנה בית המקדש במהרה בימינו 

ממש!".
בקשר  הרבי,  את  לשאול  רוצה  "אני  הנ״ל: 
להגדיל  הבאות  שנים  בחמש  רוצה  שאני  לזה 
את מספר תושבי אריאל לעשרים אלף תושבים 
האם  אלפים),  לחמשת  משפחות  (מאלפיים 
הרבי יכול לתת לי הצעה כלשהיא לאיזה כיוון 

עלי ללכת".
גדולה,  הכי  פרסומת  "לעשות  הרבי: 
הטובה  דבר  על  בכלל  תהיה  ושהפרסומת 
שם,  המתיישבים  אלו  עבור  שתהיה  בגשמיות 
ובהוספה - שיהיה להם כל הנוחיות ברוחניות 
הוסיף  ובחיוך  במיוחד].  באה״ק  [שצריכים 
אחריות  לא  שלך,  אחריות  יהיה  "זה  הרבי: 

שלי...".
הרבי נתן לו דולר נוסף לשים בקופת־צדקה 
שיהיו  "והעיקר  הרבי:  וסיים  המועצה,  שבתוך 

בשורות טובות בגשמיות וברוחניות".
המברך  "וכל  עבורו:  מענה  יצא  בהמשך 
מרובה  שתוספתו  הקב״ה  של  בברכתו  מתברך 

על העיקר".
מחכה  אבל  לאה״ק,  שנוסע  לרבי  אמר  אחד 
לו שם עבודה קשה (בעסקנות ציבורית). הרבי 
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הקב"ה דוחק 
את קץ הגאולה!

מהותם הפנימית של בני-ישראל • מדוע נקרא בית המקדש השני 
'בנין הורדוס'? • ברכות וקירוב מיוחד לראש עיריית אריאל • 

שיחה מיוחדת לתלמידות המסיימות 

ש״ק פרשת בהעלותך, ט״ז סיון
הקהל   .13:30 בשעה  להתוועדות  נכנס  הרבי 
מקומו.  על  התיישב  שהרבי  עד  שמח  ניגון  ניגן 
אחר הקידוש שר הקהל כרגיל את הניגון ממזמור 
פ״ט ("כרתי ברית לבחירי... מצאתי דוד עבדי"), 
הראשונה  בשיחה  ׳לחיים׳.  לקהל  ענה  והרבי 
התבטא כי עבודתם של בני-ישראל, שהם "מנורת 
ומצוות  התורה  נר  את  להדליק  היא  כולה",  זהב 

באופן של "עולה מאליה", בבחירתם החופשית.
היא  ישראל  של  הפנימית  שמהותם  ומכיוון 
סופו  מהם  אחד  שכל  מובן  כולה",  זהב  "מנורת 

לעשות תשובה, וכל השאלה היא – מתי.
השני  המקדש  בית  מדוע  ביאר  השיחה  בסוף 
לעומת  של  שם  שהוא  הורדוס"  בשם "בנין  נקרא 
התשובה,  עבודת  על  מורה  זה  ששם  כיון   - זה 

המודגשת ביותר בבית השני.
בערי  ישמע  "מהרה  ניגנו  זו  שיחה  בסיום 
שמחות.  בתנועות  ידו  הניף  והרבי  וגו׳  יהודה" 
כשהילד ׳שארף׳ אמר ׳לחיים׳, נתן לו הרבי חתיכה 
בתנועות  ידו  להניף  החל  ואחר-כך  מהמזונות, 

נמרצות במיוחד לכל הכיוונים.
באמצע הורה לראש עירית אריאל מר רון נחמן 
(שהגיע במיוחד לרבי), שיאמר ׳לחיים׳, וכן הורה 
ועודד  הכהן,  מנחם  הרב  לשעבר  הכנסת  לחבר 
בידו לעברם. אחרי כן שוב הניף ידו בחזקה לעבר 

הקהל.

שבעבודת  תחילה  דיבר  השנייה  בשיחה 
בעבודתם,  שלימות  נעשית  ישראל  של  התשובה 
כל  ש"כלו  ובמיוחד  הגאולה,  באה  ועל-ידי-זה 
הקיצים". הסיבה היחידה שהגאולה לא באה היא 
רק מחמת סיבות שונות ומשונות. ואם בנוגע לנס 
אין הקב"ה עושה נס לחינם, על-אחת-כמה-וכמה 
סיבות שונות ומשונות... כך שבקרוב ממש זוכים 

לביאת משיח צדקנו.
ה'  נר  את  להדליק  אחד  כל  שעל  הזכיר, 
שבחברו, ובמיוחד כשמדובר בשליחות של הזמן 

הזה – לייסד וללמד שיעורים חדשים בתורה.
מפרקי  המשנה  את  באריכות  ביאר  מכן  לאחר 
היום  אומר  טרפון  "רבי  זו  בשבת  הנלמדת  אבות 
לפירוש  בנוסף  אשר  דוחק",  הבית  ובעל  קצר... 
הפשוט ישנו הפירוש הפנימי בזה – שהקב"ה דוחק 

בעצמו את הקץ ורצונו שתבוא כבר הגאולה!
שמחתכם"  "וביום  הקהל  ניגן  השיחה  בסיום 
מנחם  לרב  שוב  הורה  ׳לחיים׳.  לקהל  ענה  והרבי 

הכהן לומר ׳לחיים׳, וחייך אליו.
ולימוד  ייסוד  דבר  על  עורר  השלישית  בשיחה 
שיעורי תורה חדשים לאנשים, לנשים ולטף, וטוב 
שיהיה במעמד עשרה מישראל. לאחר מכן הורה 
ויכריזו  שיעלו  המשמח'  'משקה  שהכניסו  לאלו 

במה המדובר, וש"מהם יראו וכן יעשו".
כחמישה-עשר  המזכיר  העמיד  השיחה  בסיום 
לכוסו,  מהבקבוקים  כרגיל  מזג  הרבי  בקבוקים. 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ

מממהההווותתתתםם הפנימית של
''בנין הורדוס'? • ב
שיחה
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