
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 שלח · כ"ד בסיון ה'תשפ"א

א'תא

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

אינו מובן הדבר כלל וכלל לערער על אופן עשיית מקוה של גדולי ישראל מכמה חוגים 
בדורות שעברו שבטוח אשר גם הם ידעו פרק בלימוד הש"ס, ראשונים ואחרונים וגדולי 
ישראל וקבעו את הוראותיהם על-פי זה, וחבל אשר באנ"ש אין תוקף מעין זה כלל וכלל 

ואפילו אחרי הוראה בזה גופא על תוקף שצריך להיות אצל יהודי בהתקרבותו לאיש הטוב 
בעיניו ועל-אחת-כמה-וכמה לרבי ונשיא שלו זצ"ל. 

והרי רואה הוא גם בעיני בשר שלא מונעים מעצמם מכל דבר בכדי למלאות דעת איש שבו 
רואים מעלות אנושיות, ובכל זה אינו פועל לעשות כל מה שיכולים בכדי שיהיה לפי דעת 

איש שברור כשמש שהיה איש אלקי - פירוש שהיה לו שכל אלקי, ונתקבל על-ידי עשיריות 
אלפים מישראל למורה דרך בתורה ומצוה בכל הפרטים, והנמשל בזה בנוגע לעניננו מובן.

(אגרות קודש כרך ה' עמ' רמא)

4 > דבר מלכות • 8 > גאולה ומשיח • > 9 ניצוצי רבי • 14 > נזכרים ונעשים • 16 > יומן מבית חיינו 
• 19 > עת לדעת • 21 > לוח השבוע • 22 > שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

זמןעלות השחר

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה

3.004.094.365.429.0512.391.147.43.18.11ו', כ"ד בסיוון

3.004.084.355.429.0512.391.157.43.78.11ש"ק, כ"ה בסיוון

2.594.084.355.429.0512.391.157.44.28.12א', כ"ו בסיוון

2.594.084.355.429.0512.401.157.44.78.12ב', כ"ז בסיוון

2.584.074.355.429.0512.401.157.45.18.13ג', כ"ח בסיוון

2.584.074.345.429.0512.401.157.45.68.13ד', כ"ט בסיוון

2.574.074.345.429.0512.401.167.46.08.14ה', ל' בסיוון

2.574.074.345.429.0512.401.167.46.58.14ו', א' בתמוז

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
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לפנינו מענה הרבי לאחד שכתב על קשיים 
שחווה בהשגת הפרנסה:

 – לאחרונה  החסיר  אולי 
בשיעוריו בתורה וכיו"ב [= וכיוצא 

בזה] בעניני מצות.
אשר זהו, בטח, הסיבה הפנימית 
להעדר  האמתית)  גם   – (ובמילא 

ההטבה בהנ"ל.

הסיבה האמיתית לקשיים בפרנסה הכתב והמכתב 

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

שלח | למצוא את הדרך לכבוש את העולם!
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק   – שבדורנו  רבינו  משה 
האחרון  דור  מהדור,  לכל-אחד-ואחד  נתן   – דורנו 
האחרונים  השיריים  לגמור  השליחות  הגלות,  של 
את  ולהכין  דהגלות,  העמים'  ב'מדבר  דהעבודה 
ישראל,  דארץ  בשלימות  וכיבוש  לכניסה  הדרך 
על  שתתפשט  ישראל  ארץ  (שעתידה  העולם  ודכל 

העולם כולו).
 – "שלח"   – היהודים  כל  את  שלח  דורנו  נשיא 
לראות  כנען",  ארץ  את  "ויתורו  שלוחים  שיהיו 
ולמצוא הדרך הכי טובה לכבוש את העולם על-ידי 

הפצת התורה והיהדות, ובמיוחד – הפצת המעיינות 
חוצה.

אחד  אף  ולכן   – דורנו  של  השליחות  היא  וזאת 
מן  ולהשתמט  מחובתו  להשתחרר  יכול  אינו 
באופן  על-כל-פנים  או  הצד  מן  ולעמוד  האחריות 
צריך  אחד  כל  אדרבה –  אלא  כולם,  אחרי  ש'נגרר' 
לפני  תעברו  "חלוצים   – קדימה  ללכת  להשתדל 
ההבטחה  וישנה  חיל",  בני  כל  ישראל  בני  אחיכם 

"ונכבשה הארץ לפניכם".

(ש"פ שלח תשמ"ח, תורת מנחם תשמ"ח, ג', עמ' 511)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מל"ת שיח. שיט. מ"ע רי. ריא.הל' נדרים פרק ו.הלכות ממרים פרק ד-ו.כ"ד בסיווןו'

פרק ז. הל' אבל.. בפרקים כ"ה בסיווןש"ק
מל"ת קצה. מ"ע לז.פרק ז.אלו. פרק א-ב.

מל"ת קסח.פרק ח.פרק ג-ה.כ"ו בסיווןא'

מל"ת קסז.פרק ט.פרק ו-ח.כ"ז בסיווןב'

מל"ת קסו.פרק י.פרק ט-יא.כ"ח בסיווןג'

מל"ת קסו.פרק יא.פרק יב-יד.כ"ט בסיווןד'

הל' מלכים ומלחמותיהם.. ל' בסיווןה'
מ"ע קעג. מל"ת שסב. שסד. פרק יב.בפרקים אלו. פרק א-ג.

שסג. שסה.

מ"ע קפז. מל"ת מט. מ"ע פרק יג.פרק ד-ו.א' בתמוזו'
קפח. קפט. מל"ת נט.
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דברמלכות

4

מה יהיה כשיחלוף
 יום-השבת?

כיוון ששילוח המרגלים הוטב בעיני משה-רבינו, איך ייתכן שבפועל 
השתלשל מכך דבר בלתי רצוי, עד כדי "בכייה לדורות"?! • יום השבת 
פועל התרוממות על כל ישראל. משה-רבינו הוא בדוגמת יום השבת 

שבעם-ישראל • יהודי ביום השבת מאריך בתפלה וכו' – אך אל לו להיות 
בטוח במעמדו ומצבו, אלא לחשוב אודות ימות החול ולהבטיח שגם 

בהם יתנהג כפי הכוונה • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
בששת ימי המעשה, ימי החול, נרגשת המציאות של 
השמיים והארץ וכל צבאם – עד כדי כך, שאפילו ביום 
"בואו  הנבראים  לכל  הראשון  אדם  אמר  שבו  הששי 
נשתחווה ונכרעה גו'"1, בהכריזו "ה' מלך גו'"2, והיינו, 
שפעל בכל הבריאה עניין הביטול למלכות שמיים, הנה 
היינו,  רבים,  לשון  נעשה  אדם"3,  "נעשה  נאמר  בו  גם 
שיש נתינת מקום לטעות (כמאמר רז"ל4 "כתוב והרוצה 
לטעות יטעה") שיש עניין של ריבוי – רשות הרבים – 
היפך האחדות דיחידו של עולם, שזהו עניין של העלם 

והסתר כו'.
אבל ביום השבת – הרי אפילו עם הארץ אינו משקר 
קודש,  שכולו  השבת  עניין  בו  שנרגש  לפי  בשבת5, 
ואמרו רז"ל6 "ל"ו שעות שימשה אותה האורה" – היפך 
החושך, העלם והסתר, כך, שהעולם כולו הוא בבחינת 
בו  שנרגש  כיון  עולם7,  של  ליחידו  היחיד",  "רשות 

1. תהלים צה, ו.
ג  חלק  ב.  רכא,  א  חלק  זוהר  יא.  פרק  אליעזר  דרבי  פרקי  וראה  א.  צג,  שם   .2

קז, ב. ועוד.
3. בראשית א, כו.

4. בראשית-רבה פרשה ח, ח.
5. ירושלמי דמאי ריש פרק ד. רמב"ם הלכות מעשר ריש פרק יב.

האורה  אותה  שימשה  שעות  ושש  שלשים  זעירא:  רבי  בשם  לוי  "רבי   .6
שנבראת ביום הראשון – שתים-עשרה בערב שבת, ושתים-עשרה בליל שבת 
ושתים-עשרה בשבת. והיה אדם-הראשון מביט בו מסוף העולם ועד סופו". 
ירושלמי ברכות פרק ח הלכה ה. בראשית-רבה פרשה יא, ב. פרשה יב, ו. ועוד.

7. ראה תניא סוף פרק לג. ובכ"מ.

ש"אין עוד מלבדו"8.
ועניין השבת ישנו גם בימות החול – שזהו הזמן שבו 
ומבחינת  ומצוותיה;  תורה  קדושה,  בענייני  עוסקים 
שבת שבימות החול גופא, נמשך על כל היום כולו, גם 

בזמן שעוסקים בעובדין דחול כו'.

ב
 – האדם  בנפש  השבת  בחינת  עניין  גם  מובן  ומזה 
שזהו עצם הנפש9 שלמעלה מהתחלקות כחות פרטיים, 
יתברך"10,  אתו  באמנה  הייתה  החטא  בשעת  ש"גם 
והוא עניין נקודת היהדות, שמתבטאת בעניין האמונה 
שלמעלה מן הדעת וההשגה, שמצד זה הנה "אפילו קל 
שבקלים ופושעי ישראל מוסרים נפשם על קדושת ה'", 
והיינו, שגם כאשר נכשלים ונופלים בשאר ענייני תורה 
תאוותם,  על  להתגבר  בניסיון  עומדים  ואינם  ומצוות 
אף שזהו דבר קל יותר מייסורי מיתה11, הנה "כשבאים 
לידי ניסיון בדבר אמונה... (ש)נגעה עד הנפש לבחינת 
שכתוב12 כמו  משנתה...  ניעורה  היא  אזי  שבה,  חכמה 

אפילו  ה'...  באמונת  בניסיון  לעמוד  ה',  כישן  וייקץ 
שלא לעשות רק איזה מעשה לבד נגד אמונת ה' אחד 

8. ואתחנן ד, לה.
9. ראה גם ליקוטי-שיחות חלק טו עמ' 228 ואילך, ובהנסמן שם.

10. תניא סוף פרק כד.
11. ראה שם (ל, סוף ע"א).

12. תהילים עח, סה.
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כגון להשתחוות לעבודה זרה אף שאינו מאמין בה כלל 
בליבו" (כמבואר בתניא13).

ועניין בחינת השבת כפי שהוא בכללות ישראל הרי 
מהימנא",  "רעיא  שנקרא   – משה-רבינו  של  עניינו  זה 

שרועה ומפרנס את האמונה כו'14.
אחד  בכל  ישנה  משה-רבינו  שבחינת  ולהעיר, 
מישראל, וכמבואר בתניא15 בפירוש דברי הגמרא16 על 
מעמך  שואל  אלוקיך  ה'  מה  ישראל  "ועתה  הפסוק17 

מילתא  יראה  "אטו  א-לוהיך",  ה'  את  ליראה  אם  כי 
זוטרתי היא (בתמיהה), אין, לגבי משה מילתא זוטרתי 
שואל  דהא  התירוץ  מובן  אינו  "דלכאורה   – וכו'"  היא 
מעמך כתיב, אלא העניין הוא, כי כל נפש ונפש מבית 
כי  עליו-השלום,  משה-רבינו  מבחינת  בה  יש  ישראל 
הוא משבעה רועים הממשיכים חיות ואלוקות לכללות 
ומשה- רועים,  בשם  נקראים  שלכן  ישראל,  נשמות 

רבינו עליו-השלום הוא כללות כולם וכו'".
גם  ופועל  נמשך  השבת  שעניין   – העניין  ונקודת 
והן  כפשוטו,  השבת  לעניין  בנוגע  הן  החול,  בימות 
הנפש  שעצם  האדם,  שבנפש  השבת  לבחינת  בנוגע 
בכללות  ועל-דרך-זה  הגלויים,  בכוחות  ופועל  נמשך 
בני- בכל  ופועלת  נמשכת  משה  שבחינת  ישראל, 
ישראל, כידוע בפירוש הכתוב18 "שש מאות אלף רגלי 
בני-ישראל  עומדים  שאז   – בקרבו"  אנכי  אשר  העם 

במדרגה נעלית יותר.

ג
המרגלים  סיפור  עניין  כללות  לבאר  יש  ועל-פי-זה 

13. פרקים יח-יט.
14. ראה תורה-אור (בהוספות) ריש פרשת תשא. ובכ"מ.

15. ריש פרק מב.
16. ברכות לג, ב. וש"נ.

17. עקב י, יב.
18. בהעלותך יא, כא.

שבפרשת-השבוע – דלכאורה תמוה הדבר19:
בהתחלת הפרשה נאמר: "שלח לך אנשים", ומפרש 
המרגלים  ששילוח  היינו,  לדעתך",   – לך  "שלח  רש"י: 
משה-רבינו:  וכדברי  משה-רבינו,  של  לדעתו  היה 

"וייטב בעיני הדבר"20.
של  לדעתו  והיה  בעיניו  שהוטב  דבר  שזהו  וכיוון 
 – הוא"  נאמן  ביתי  "בכל  נאמר21  עליו  משה-רבינו, 
כמו  הפכית,  תוצאה  מזה  הייתה  שבפועל  ייתכן  איך 

שנאמר22 "ויבכו העם גו'", וכמאמר רז"ל23 "תשעה באב 
בכיה  בכיתם  אתם  הקדוש-ברוך-הוא,  להם  אמר  היה, 
של חנם, ואני קובע לכם בכיה לדורות" – חורבן בית-

(וגרוע  כמו  חמור,  הכי  עניין  שזהו  ובית-שני,  ראשון 
יותר מ)חטא עץ הדעת?!

השבת  לבחינת  בנוגע  לעיל  האמור  על-פי  ויובן 
משה-רבינו,  של  עניינו  שזהו  בני-ישראל  בכללות 
הם  הרי  משה  במדרגת  כלולים  בני-ישראל  שכאשר 

במדרגה נעלית ביותר:
אלי  "ותקרבון  נאמר24  המרגלים  לסיפור  בנוגע 
לנו  ויחפרו  לפנינו  אנשים  נשלחה  (ותאמרו  כולכם 
במצב  עמדו  שבני-ישראל  והיינו,  וגו')",  הארץ  את 
של קירוב והתאחדות עם משה-רבינו. ומובן, שכאשר 
משה-רבינו מסתכל על בני-ישראל כפי שהם במצב של 
במדרגה  שהם  כפי  אותם  רואה  הוא  הרי  אליו,  קירוב 
נעלית ביותר, ומצד מדריגה זו אין חשש לעניין בלתי 

רצוי.
ומצב  במעמד  נשארים  המרגלים  היו  אילו  ואכן, 

תשכ"א  תמוז,  החודש  מברכים  שלח,  פרשת  שבת  שיחת  גם  ראה   .19
בתחילתה (תורת-מנחם חלק לא עמ' 68 ואילך).

20. דברים א, כג.
21. בהעלותך יב, ז.
22. פרשתנו יד, א.
23. תענית כט, א.

24. דברים שם, כב.

אילו היו נשארים במעמד ומצב של התקשרות והתאחדות עם 
משה ("ותקרבון אלי כולכם"), היו ממלאים את שליחותם כפי 
הכוונה – שתהיה הכניסה לארץ מצד עבודת המטה, כמעלת 

העבודה דבעלי-תשובה
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שעה  חז"ל25: "אותה  למשה-רבינו, ובלשון  קירוב  של 
כשרים היו" – אזי בוודאי היו ממלאים את שליחותם 

כפי הכוונה כו'.

ד
אך עדיין צריך להבין:

"רעיא  ישראל,  רועה  היה  שמשה-רבינו  כיוון 
מרעיתו  צאן  את  וראה  הביט  בוודאי  הרי  מהימנא", 
במדרגה  נמצאים  שאז  בו,  כלולים  שהם  כפי  רק  (לא 
ומצבם  במעמדם  שהם  כפי  גם)  אלא  ביותר,  נעלית 

האמיתי.
בנוגע  חז"ל26  במדרשי  המבואר  על-פי  ובפרט 
מוציא  שהיה  במרעה-הצאן,  משה-רבינו  למעלת 
הקטנים לרעות כדי שירעו עשב הרך, ואחר-כך מוציא 
מוציא  ואחר-כך  הבינונית,  עשב  שירעו  כדי  הזקנים 
הבחורים שיהיו אוכלין עשב הקשה, והנהגתו זו הייתה 

ההוכחה שראוי הוא לרעות את בני-ישראל.
משילוח  התוצאה  שגם  לומר  בהכרח  כן,  ואם 

המרגלים נכללת בדעתו של משה, כדלקמן.

ה
הגלות  עניין  מעלת  בעניין  המבואר  בהקדם  ויובן 
– שבאה כתוצאה משילוח המרגלים – שעל זה אמרו 
בישראל  הקדוש-ברוך-הוא  עשה  "צדקה  רז"ל27 
עיקר  הייתה  הבית  שבזמן   – האומות"  לבין  שפיזרן 
עבודת-הצדיקים  של  באופן  בני-ישראל  עבודת 
(מלמעלה למטה), ואילו בזמן הגלות ניתוסף העילוי 
דעבודת-התשובה (מלמטה למעלה), שגדלה מעלתה 
שבעלי- במקום  רז"ל28  כמאמר  עבודת-הצדיקים,  על 

תשובה עומדים כו'.
לפני  המרגלים  בשילוח  משה  כוונת  הייתה  וזו 

הכניסה לארץ:
הכניסה לארץ הייתה יכולה להיות בשני אופנים: א) 
באופן ניסי שלמעלה מהטבע לגמרי – גילוי מלמעלה, 
עבודת   – הטבע  דרך  עם  גם  וקשור  ששייך  באופן  ב) 

המטה.
וזהו הטעם שמשה שלח מרגלים, "כדרך כל הבאים 

25. פירוש רש"י פרשתנו יג, ג.
26. ראה מדרש-תהלים – הוצאת באבער – מזמור עח הערה קנב.

27. פסחים פז, ב.
28. ברכות לד, ב.

אנשים  לפניהם  ששולחים  נוכרייה  בארץ  להילחם 
שרצה  כיוון   – וכו'"29  הערים  ומבוא  הדרכים  לדעת 
שהכניסה לארץ תהיה באופן שיש בו העילוי דעבודת 
המטה דווקא (שזהו העילוי שבעבודת-התשובה לגבי 

עבודת-הצדיקים).

ו
ועל-פי-זה יש לבאר מה שכתוב "שלח לך, לדעתך, 
משה-רבינו  כדברי  מזה,  ויתירה  לך",  מצוה  איני  אני 

"וייטב בעיני הדבר", "בעיני ולא בעיני המקום"30:
לך",  מצוה  איני  ש"אני  כיוון  מובן:  אינו  לכאורה 
ויתירה מזה, שבעיני המקום לא הוטב הדבר, הרי זה 

עניין של גריעותא?
אך העניין הוא – שמצד ההמשכה והגילוי מלמעלה 
המרגלים,  בשילוח  צורך  אין  אכן  המקום")  ("בעיני 
ניסי  באופן  להיות  יכולה  לארץ  שהכניסה  כיוון 

שלמעלה מהטבע לגמרי; 
אלוקות  להמשיך  שעניינו  שמשה-רבינו,  אלא 
חדור  יהיה  עצמו  מצד  המטה  שגם  באופן  בעולם 
כדי  מרגלים,  לשלוח  בדעתו  היה  אלוקות,  בגילוי 
 – הטבע  דרכי  עם  גם  קשורה  לארץ  הכניסה  שתהיה 
דווקא,  עצמו  בכוח  להיות  שצריכה  המטה,  עבודת 
כמאמר רז"ל31 "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"32, 

שלכן "אני איני מצוה לך".
[...] ואכן שלח משה את המרגלים, ש"באותה שעה 
כשרים היו", וכאמור לעיל, אילו היו נשארים במעמד 
משה ("ותקרבון  עם  והתאחדות  התקשרות  של  ומצב 
אלי כולכם"), היו ממלאים את שליחותם כפי הכוונה 
– שתהיה הכניסה לארץ מצד עבודת המטה, כמעלת 

העבודה דבעלי-תשובה.
המרגלים  נפרדו  ממש  בפועל  כאשר  גם  אמנם, 
בהתאם  הדבר  היה  ממדרגתם33,  ונפלו  ממשה-רבינו 
המרגלים34 שילוח  עניין  בכללות  משה  של  לדעתו 

29. רמב"ן ריש פרשתנו.
30. פירוש רש"י דברים שם, כג.

31. ברכות לג, ב. וש"נ.
גו'  לבבם  והיה  ייתן  "מי  כו)  ה,  (ואתחנן  שכתוב  מה  גם  נזכר  זה  בעניין   .32

ליראה גו'" (וראה ליקוטי-תורה במדבר טו, א-ב).
ליחודא- בנוגע  ואילך)  ז  (פרק  עץ-החיים  בקונטרס  המבואר  דרך  על   .33

שכאשר  דעת-עליון),  (שמצד  ויחודא-עילאה  דעת-תחתון)  (שמצד  תתאה 
העבודה דיחודא-תתאה אינה קשורה עם העבודה דיחודא-עילאה, אזי נופל 

ממדריגתו כו'.
אודות  לחשוב  שצריך  בגלל  המרגלים,  שילוח  שעצם  גם  נזכר  זה  בעניין   .34
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סיכום
קדושת השבת משפיעה ומרוממת כל יהודי, אפילו 
הוא  משה-רבינו  בשבת".  משקר  אינו  "עם-הארץ 
ה'שבת' של עם ישראל. מצד ההתכללות במשה-

רבינו, כל ישראל הינם צדיקים וכשרים. 
לפי זה ניתן לבאר כיצד קרה שמשליחת המרגלים, 

שהוטבה בעיני משה, השתלשל דבר בלתי רצוי:
היה  יכול  הארץ  כיבוש  מלמעלה,  הגילוי  מצד 
בשילוח  צורך  ללא  לגמרי  ניסי  באופן  להיות 
גם  תחדור  שהקדושה  רצה  משה-רבינו  מרגלים. 
בטבע.  גם  אחיזה  תהיה  ושלכיבוש  העולם  בגדרי 
שילוח   – טבעית  בפעולה  משה  נקט  כך  לשם 

מרגלים. 
קירוב  של  בתנועה  המרגלים  היו  שנשלחו,  בעת 
כולכם  אלי  "ותקרבון  שנאמר  כמו  למשה-רבינו, 

למשה,  קירבתם  מצד  אנשים".  נשלחה  ותאמרו 
בחינת 'שבת', היו המרגלים כשרים, ולפיכך שלחם 

משה.
ממדרגתם  המרגלים  ירדו  השליחות,  ביצוע  בעת 
זו  ירידה  משה.  אל  קירוב  בתנועת  עוד  היו  ולא 
תחדור  לארץ  שהכניסה  לגרום  על-מנת  הייתה 
גם במקום נמוך ו'רחוק' ממשה-רבינו, אך בפועל, 

נפלו המרגלים לידי חטא.
מכך נלמדת הוראה:

שעוסקים  בעת  או  ביום-השבת  מצויים  כאשר 
לחשוב  יש  יום-השבת,  שבדוגמת  ותפילה  בתורה 
אודות ימי החול בשעת העיסוק בענייני חולין. יש 
כרצון  ההנהגה  תהיה  אלה  בעיתים  שגם  להבטיח 

ה'. 

בשביל עבודת המטה – שהרי על-ידי-זה ניתוסף העילוי 
דעבודת-התשובה (שזוהי מעלת העבודה בזמן הגלות, 

שבא כתוצאה מחטא המרגלים, כנ"ל),
כפשוטו,  התשובה  עניין  היה  המרגלים  שאצל  אלא, 
לעילוי  רק  הייתה  משה  כוונת  ואילו  כו',  חטאים  על 

דעבודת המטה שבעבודת-התשובה.

ז

 ההוראה מזה בעבודת האדם:
כאשר יהודי נמצא במדרגת יום השבת (אם יום השבת 
כפשוטו, או בחינת השבת כפי שהיא בימות החול, שזהו 
הזמן שעוסק בתורה ומצוות כו'), וחושב, כיוון שעתה 
הוא מאריך בתפלה וכו', הרי הוא בטוח במעמדו ומצבו 
כו' – אומרים לו שצריך לחשוב גם אודות המעמד ומצב 
דימות-החול, ולא רק כפי שכלולים ביום השבת, אלא 
אז  שגם  ולהבטיח  ולהזהיר  עצמם,  בפני  שהם  כפי  גם 

תהיה הנהגתו כפי הכוונה.
הזולת  על  ההשפעה  לפעולת  בנוגע  ועל-דרך-זה 
הוא  שאז  בו,  שכלול  כפי  (לא  עליו  להביט  שצריך   –

העולם, "החזק הוא הרפה וגו'" (פרשתנו יג, יח) – הנה לגבי משה-רבינו הרי זה 
נחשב לירידה, בדקות על-כל-פנים.

במדרגה נעלית יותר, אלא) כפי שנמצא במקומו, ועד 
מהלחלוחית  שמנוגב  יבש  מקום  "בנגב"35,  שיורד  כפי 

של תורה ומצוות36, הנה גם שם תהיה הנהגתו כדבעי.
והעצה לזה היא – כמו שנאמר37 אודות כלב "ויבוא 
שאינו  והיינו,  אבות",  קברי  על  "נשתטח  חברון",  עד 
סומך על עצמו, ואפילו לא על העובדה שהוא שלוחו 
אם  כי  כמותו"38,  אדם  של  ו"שלוחו  משה-רבינו,  של 

מצד זכות אבות.
ועל-ידי-זה זוכה למלא את שליחותו בעולם – שזוהי 
תכלית בריאתו, כמאמר רז"ל39 "אני נבראתי לשמש את 

קוני" – לעשות לו יתברך דירה בתחתונים40.

(משיחת שבת פרשת שלח, מברכים-החודש תמוז, ה'תשכ"ד. תורת-
מנחם חלק מ עמ' 133 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

35. שם, יז. שם, כא.
36. ראה גם תורת-חיים פקודי תמט, א.

37. שם, כא ובפירוש רש"י.
38. ברכות לד, ב (במשנה). וש"נ.
39. משנה וברייתא סוף קידושין.

במדבר- ג.  פרשה  סוף  בראשית-רבה  טז.  נשא  ג.  בחוקותי  תנחומא  ראה   .40
רבה פרשה יג, ו. תניא ריש פרק לו. ובכ"מ.
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משיחוגאולה

כניסת כל ישראל 
לגאולה השלמה

רוצים את הגאולה בגשמיות
אל  אותנו  "והביא   – הכתובים  דפשטות  התוכן 
חלב  זבת  היא  אשר  ארץ  לנו  ונתנה  הזאת  הארץ 
ובפועל,  בפשטות  ישראל  לארץ  כניסה  ודבש", 

בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.
אמנם העבודה הקשורה עם ארץ ישראל הרוחנית 
אין  אף-על-פי-כן,  אבל  היא,  נעלית  עבודה   –
הקשורה  שהעבודה  לדעת  יש  ח"ו,  בכך  להסתפק 
עם ארץ ישראל הרוחנית היא הכנה לקראת הכניסה 

לארץ ישראל כפשוטה, בפועל ממש.
להסתפק  שאין   – הגאולה  לעניין  בנוגע  כן  וכמו 
גאולה   – הוא  העיקר  אלא  בלבד,  רוחנית  בגאולה 

האמיתית והשלימה בפועל ממש.
צדק  הצמח  אדמו"ר  שכאשר  הסיפור  וכידוע 
עניין  שזהו  ה"ליקוטי-תורה"  להדפסת  בקשר  אמר 
של גאולה – השיב בנו וממלא מקומו, נשיא ישראל 

שצריכים ורוצים את הגאולה כפשוטה!
נעלה  עניין  אמנם  היא  ה"ליקוטי-תורה"  הדפסת 
ביותר, עד לתכלית העילוי – "ידעתיו הייתיו", אבל 
הארץ  "טובה   – היא  הכוונה  תכלית  כן,  פי  על  אף 

מאד מאד", "ארץ זבת חלב ודבש" כפשוטה.
וכל זה יהיה כאמור, בגאולה האמיתית והשלימה 
ישראל  בני  כל  יצאו  שאז  צדקנו,  משיח  ידי  על 
זבת  "ארץ  הגשמית,  ישראל  לארץ  ויכנסו  מהגלות 

חלב ודבש", ארץ שבה חורשים וזורעים כו',
להתייגע  יצטרכו  לא  עצמם  ישראל  שבני  אלא   -
ורעו  זרים  "ועמדו  שכתוב  כמו  אלו,  עניינים  בכל 
ישראל  בני  ואילו  גו'",  איכריכם  נכר  ובני  צאנכם 

יקבלו את הכול מן המוכן.

לא יישאר אף יהודי בגלות – כפשוטו
האמיתית  בגאולה  לארץ  בכניסה  מעלה  עוד 
והשלימה – בנוגע לשלימות העם, שכל בני ישראל 
ממש יכנסו לארץ, כולל – מתי מדבר, שגם הם יכנסו 

לארץ, ביחד עם משה רבינו:
ונשארו  לארץ,  להיכנס  זכה  לא   – המדבר  דור 
כולם במדבר, ולא נשאר מהם "כי אם כלב בן יפונה 
כולל  ההם",  האנשים  מן  "חיו  שהם  נון"  בן  ויהושע 
וקמו  בארץ  מרגלים  של  חלקם  ש"נטלו   – הפירוש 

תחתיהם לחיים", ואילו כל השאר – נשארו במדבר.
[...] וזהו דבר פלא – שלא שמים לב אודותיו:

בדרך כלל מבואר שהגאולה העתידה תהיה "כימי 
צאתך מארץ מצרים" היינו, שאפילו יהודי אחד לא 
שאפילו  מצרים,  ביציאת  שהיה  כפי  בגלות,  יישאר 
כן  שאין  (מה  מצרים  בארץ  נשאר  לא  אחד  יהודי 

בשאר הגאולות שביניהם כו').
רק  לא   – היא  ממצרים  היציאה  תכלית  אמנם, 
אם  כי  גו'",  מצרים  סבלות  מתחת  אתכם  "והוצאתי 
לא  זה  שעניין  ומכיוון  הארץ",  אל  אתכם  "והבאתי 
שהרי   – מצרים  דיציאת  בגאולה  בשלימותו  היה 
נשארו  ממצרים  שיצאו  ישראל  בני  ריבוא  ששים 
במדבר ולא זכו להיכנס לארץ – ויושלם רק בכניסה 
נמצא,  והשלימה,  האמיתית  בגאולה  שתהיה  לארץ 
ישראל  בני  דכל  הגאולה  ושלימות  שאמיתית 
בגאולה   – היא  כו')  נשאר  לא  אחד  יהודי  (שאפילו 

העתידה.

 (קטעים מהתוועדות ליל י"ב בסיוון ה'תשד"מ. 'תורת- מנחם – 
התוועדויות' תשד"מ ח"ג עמ' 1974 ואילך)
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

בעל ה'תורה תמימה' 
ופירושו לתורה

בשעת קריאת התורה היה הרבי מעיין בחומש 'תורה תמימה' • בשנת 
תשמ"ט קרא ללמוד מדרשים בנושאי המשכן אותן אפשר למצוא בחומש 

הנ"ל • בתורתו של הרבי הוא נזכר עשרות פעמים • לפי יומנו של 
הריל"ג (מקיץ תשכ"ח) גם הרבי מוהרש"ב והרבי מוהריי"צ נ"ע 'החזיקו' 

מהמחבר

"ערוך  (בעל  מיכל  יחיאל  הרב  בן  ברוך  הרב 
הוא   – תש"ב)   – תר"כ  (שבט  ע"ה  אפשטיין  הלוי  השולחן") 
מחבר הספר 'תורה תמימה' – לקט ממדרשי חז"ל על 

התורה עם הערות ופירושים משלו.
בשנת תשמ"ט הציע הרבי ("הצעה-בקשה חדשה") 
שבשבועות בהם קוראים בתורה את הפרשיות תרומה-

תצוה ותשא, בהן מופיעים פרטי הציוויים של מעשה 
ונכון  כדאי   – וכו'  כהונה  בגדי  המשכן,  כלי  המשכן, 
שבנוסף לשיעורי לימוד הקבועים מהפרשה עם רש"י 
מפירושי  גם  וילמדו  יוסיפו  חת"ת,  שיעורי  במסגרת 
חז"ל בתורה – שבעל-פה, ועל-כל-פנים מאמר ופירוש 

אחד על פסוק אחד באותם נושאים.
הרבי ציין, כי:

מכיוון  בספרים  אחריהם  לחפש  צורך  אין 
"כשולחן  של)  (באופן  כבר  נעשתה  שהמלאכה 
הערוך ומוכן לאכול לפני האדם" – כפי שנלקטו כבר 

בספרים, כמו "תורה תמימה" . . וכיוצא-בזה.
(שיחת ש"פ משפטים תשמ"ט והערה 95, נדפסה ב'ספר השיחות-תשמ"ט' 

ח"א עמ' 252 וב'התוועדויות תשמ"ט' כרך ב' עמודים 317-316).

להאזין  נוהג  שהיה  הרבי  של  רב'  'מעשה   – בנוסף 
ואולי  תמימה",  "תורה  חומש  מתוך  התורה  לקריאת 
מצינו  פעמים  לארבעים  קרוב  האמור:  מכל  חשוב 
בתורתו של הרבי אזכורים ל'תורה תמימה'; בשיחותיו 
ונושא  אליו  מציין  הרבי  את  מוצאים  אנו  הרבי  של 
כדרכה   – ואף  בדבריו  מסתייע  פעמים  בדבריו.  ונותן 

של תורה – סותר את דבריו.
גם  וכך  לדבריו  התייחסויות  ישנן  ב'רשימות'  גם   

במאמר חסידות (!).

ניתוח והשוואת מאמרי חז"ל
הרבי  עורך   (43 עמ'  כט  כרך  שיחות'  ('לקוטי  קודש  בשיחת 
שונים.  אך  דומים  חז"ל  מאמרי  שני  בין  השוואה 
ולא  לעשותם  "היום  נאמר:  א  כב,  עירובין  במסכת 
שכרם".  לקבל  למחר  לעשותם  היום  לעשותם,  למחר 
ובמסכת עבודה זרה (ג, א. ד, ב – בשינוי לשון קצת): 
לעשותם,  היום  לעשותם,  למחר  ולא  לעשותם  "היום 

ולא היום ליטול שכר".
 הרבי מבאר את השינויים ומשמעותם על פי התורה 

תמימה בפרשת ואתחנן אות יח.

"נסתלקה ממנו – שכינה"
לגלות  יעקב  ביקש  א)  נו,  (פסחים  הגמרא  לשון  בדיוק 
לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה – מבאר הרבי 
ויחי  ש"פ  בהתוועדות  שנאמר  ויקרא  ד"ה  במאמר 

תשכ"ה (תורת מנחם כרך מב עמ' 94 ואילך):
(ולא  שכינה  ממנו  נסתלקה  הגמרא  לשון  דיוק 
רבה  בבראשית  הלשון  כפי   – ממנו  נתכסה  שהקץ 
בהתחלת  רש"י  כלשון   – ממנו  נסתם  או  ב,  פצ"ח, 
ששוכנת  על-שם  שכינה,  שהלשון  ויחי)  פרשת 
ומתלבשת (תניא פמ"א (נז, ב)) מורה על ההמשכה למטה, 
 – שעה  באותה   – שהוא  (מה  ממנו  שנסתלקה  וזהו 

מבקש לגלות הקץ לבניו).
תמימה  התורה  לדברי  בדומה  הוא  האחרון  הקטע 
(כמצוין שם בהערה 35 ובלקוטי שיחות חלק י עמוד 
169 הערה 17: "על-דרך-זה פירש בתורה תמימה על 
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הפסוק").

בדיון תורני
ז"ל  גורן  שלמה  ר'  להרה"ג  שנכתב  תורני  במכתב 
בימי הסליחות תשי"ט ('אגרות-קודש' כרך ח"י עמ' תקנא) בענין 

חרס (נגע) משמע חרוץ מציין הרבי:
כן עיין בזה תורה תמימה לתזריע יג, ג. 

(ומשם נעתק ל'לקוטי שיחות' כרך לב עמ' 250). 

ובנות  בני  "אל  כללי  במכתב  והפעם  נוסף,  במקרה 
תשל"א  הפסח  חג  לקראת  שהם"  מקום  בכל  ישראל 
('אגרות-קודש' כרך ז"ך עמ' קכד), כשהרבי מזכיר את דברי חז"ל 

מציין  הוא  לרגלים"  "ראש  הוא  פסח  כי  א)  ד,  השנה  (ראש 

בהערה-הארה: 
להעיר שצריך-להיות [=נדרש] לימוד מיוחד שאין 
מצה בשבועות וסוכות (ספרי ראה טז, יב. ספרא אמור כג, ו) אור 
החיים מצורע (יד, ו) ד"ה וראיתי. תורה תמימה אמור 

כג, ו.

ברצותו מקרב וברצותו דוחה
הפעם הראשונה בה מוצאים אנו את הרבי מתייחס 
 – תרצ"ג  משנת  באיגרת  מופיעה  תמימה'  ל'תורה 
בערב  שנדפסה   – נח  (חוברת  ב'רשימות'  לראשונה  שנחשפה 
תשרי  ד'  ג'  (יום  בריגא  שכתב   – תשנ"ו)  תבוא  פרשת  שבת-קודש 

אולמן)  נ"י  (ישראל  השואל  לשאלת  במענה  תרצ"ג) 
בביאור דברי הגמרא במסכת ראש השנה כח, ב: מנין 
לכהן שעולה לדוכן שלא יאמר וכו' אוסיף ברכה אחת 
תלמוד-לומר  וגו'  יוסף  אבותיכם  אלקי  ד'  כגון  משלי 
לא תוסיפו על הדבר – ודייק השואל שנים: א) למה לי 

"כגון" כלל. ב) מפני מה תפס פסוק זה דוקא.
בתחילה מבאר הרבי:

שיוסיף  צריך   – תוסיפו"  ב"לא  הכהן  שיעבור  כדי 
(ראה  גופא  כהנים  ברכת  הכפלת  ולא  אחרים,  פסוקים 

בפירוש התוספות ד"ה ומנא במקומו).

כן אפשר לומר דכדי שיעבור ב"לא תוסיפו" הברכה 
(שם  שזהו  כיון  המיוחד,  בשם  להיות  צריכה  הנוספת 
המיוחד) בדוקא בברכת כהנים בדומה לדברי התוספות 
(סוכה לא, ב) לענין "בל תוסיף" דד' מינים, דעובר על זה 

אם לקחן דרך גדילתן דוקא, כמצותן.
אבותיכם  אלקי  ה'  "כגון  נקט  למה  מובן  זה  לאור 
יוסף עליכם", כי אם הי' אומר שלא יוסיף ברכה סתם, 

פסוק  מהוספת  דוגמא  ללא  כלומר  וכו'"  "כגון  ללא 
אחר, ופסוק שנזכר בו שם המיוחד דוקא, הייתי טועה 

בזה שבכל הוספה איזה שהיא עובר בבל תוסיף.
דברי  מעין  הם  הרבי,  של  בביאורו  אלו,  דברים   -  ]
המו"ל  הערת  לפי  קס).  (אות  כז  ו,  נשא  תמימה  התורה 

שם].
אמנם כאן ממשיך הרבי:

נשיאת  (בהלכות  תפלה  הלכות  ברמב"ם  גם  ולכן 
כפיים) פרק יד הלכה יב הובא גם ה"כגון" – דגם זה 
נוגע לדינא שאינו עובר בבל תוסיף אלא בהוספה כזו 

דוקא.
(על  בדברים  תמימה  התורה  פירוש  נדחה  ובזה 
בטעם  שפירש  ב)  ד,  ואתחנן   – תוסיפו  לא  הפסוק 
דוגמא  למצוא  הש"ס  שרצה  וכו'"  ד"כגון  ההוספה 
שברכת בני אדם יהיה לה מקום במקום ברכת השם 
("מצינו השתתפות ברכת ה' עם ברכת אדם" – לשון 
התורה תמימה) – כי תירוץ זה אינו אלא בש"ס, מה 

שאין כן ברמב"ם שצריך להיות נוגע לדינא דוקא.

"מתורצת קושיית התורה תמימה"
ברשימת הרבי מקיץ תשכ"ח (תורת מנחם כרך נג עמ' 119):

...לא כל-כך פשוט שבנוגע לטעם – יש חילוק בין 
רברבי לזוטרי [=ראה ברכות נז, ב (בנוגע לקישואים) 
 – חילוק  שאין  ואת"ל  כחרבות].  לגוף  קשים  שהם 

מתורצת קושיית התורה תמימה מכתובות (ס, ב).

שאלת המלאכים אודות שרה
מאי  "אלא  ב:  עמוד  סוף  פו,  מציעא  בבא  במסכת 
כאן  תמימה  התורה  והקשה   – כו'  לחבבה"  כדי  באהל 
(סקכ"ח): הרי "באהל" הוא מענה אברהם ולא שאלת 

המלאכים, ולמה אומר בגמרא "מאי באהל"?
ומבאר הרבי (לקוטי שיחות כרך טו עמ' 114 הערה 35):

כוונת הגמרא ב"מאי באהל" היא לזה שהמלאכים 
האריכו בכדי שאברהם יצטרך לומר "באהל". ועל זה 
באהל  אמנו  ששרה  כו'  היו  ש"יודעים  מכיון  מקשה: 
"באהל"?  להם  יאמר  שאברהם  הוצרכו  למה  היתה" 

ומתרץ: "כדי לחבבה כו'".

תאריך שכתב אברהם בשטר המתנה
שבו  המתנה  בשטר  שנרשם  התאריך  אודות  בדיון 
הקנה אברהם אבינו את כל נכסיו ליצחק, ואשר נמסר 
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עם  השידוך  את  לפועל  להוציא  בדרכו  אליעזר  בידי 
רבקה – מציין הרבי ('לקוטי שיחות' כרך א עמ' 34):

יג  סעיף  מג  סימן  חושן-משפט  שולחן-ערוך  ראה 
ובש"ך שם. תורה תמימה על הפסוק (בראשית כד, מב).

שופטים עם שוטרים
וב'לקוטי שיחות' כרך ב' עמ' 380 הערה 3 נכתב כי 
ועל  שוטרים.  גם  ממנים  שופטים  שממנים  מקום  בכל 
פי זה מובן בפשטות הא דאין מונים העמדת שופטים 
ריש  תמימה  תורה  וראה  עשה.  מצוות  בשני  ושוטרים 

פרשת שופטים...
הערה  עמ' 103  לד  כרך  שיחות'  'לקוטי  גם   [וראה 

[38

"לא תסור"
שהוא  ימין  על  לך  "אומרים  חז"ל  מאמר  בביאור 
שמאל ועל שמאל שהוא ימין" ('לקוטי שיחות' כרך ה' עמ' 127

הערה 25) מציין הרבי פעמיים ל"תורה תמימה בשופטים", 

"תורה תמימה לפ' שופטים שם" (וראה גם 'לקוטי שיחות' כרך 
ט' עמודים 322-321).

כיור הראוי לארבעה
מ,  (פקודי  ובניו"  ואהרן  משה  ממנו  "ורחצו  מהפסוק 
לא) שם נמנים ארבעה אנשים: "משה ואהרן תרין ובניו 
תרין" (רש"י זבחים יט, ב), לומדת הגמרא "כל כיור שאין בו 

כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו אין מקדשין בו".
ומציין הרבי ('לקוטי שיחות' כרך ו' עמ' 196 הערה 11): 

הש"ס  מפרשי  ראה   – ואביהוא  נדב  גם  שהיו  ואף 
שם, תורה תמימה פקודי (מ, לא) ועוד.

מכת צפרדע
"צפרדע" או "צפרדעים" הקושי בפסוק שהזקיק את 

רש"י לפרש השינוי – נמצא ב"תורה תמימה כאן.
(לקוטי שיחות כרך טז עמ' 82 הערה 20).

עבד עברי במצרים?
כך  עברים?  עבדים  ישראל  לבני  היו  במצרים  האם 

(הערה *18): כותב הרבי בליקוטי שיחות טז עמ' 253
לבני  שהיו  רז"ל  שדרשו   – במצרים  מה-שאין-כן 

ישראל עבדים עברים (ראה ירמי' לד, יג. ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ה). 
העדה  בקרבן  (וקדמו  יג  ו,  לוארא  תמימה  תורה  וראה 

בירושלמי שם)...

ועברתי – כמלך
בפירוש רש"י (בא יב, יב) עה"פ "ועברתי בארץ מצרים 
– כמלך העובר ממקום למקום ובהעברה אחת וברגע 
בא  שרש"י  המפרשים  פירוש  ישנו  לוקין" –  כולן  אחד 
לתווך סתירה: מחד, נאמר בפסוקים שהקב"ה בעצמו 
נאמר  אחרים  בפסוקים  מאידך,  בכורות.  במכת  עבר 
בא  לכן  הבכורים.  את  שהכה  זה  הוא  ש"המשחית" 
רש"י ומפרש שכשמלך עובר ממקום למקום אף שריו 

הולכים עמו.
זה  שפירוש   (47 עמ'  לו  כרך  שיחות'  ('לקוטי  מסביר  הרבי 
ממקום  שעובר  "כמלך  המכילתא  ללשון  מתאים 
עה"פ  תמימה  תורה  ראה   :(20 (הערה  ומציין  למקום", 
שמוסיף  רש"י  פירוש  את  כך  לבאר  קשה  אבל   – כאן, 
מזכיר  ולא  לוקין",  כולן  אחד  וברגע  אחת  "ובהעברה 

כלל את שרי המלך.

"ודבר דבר"
עמ'  יא  כרך  שיחות'  ('לקוטי  דבר"  "ודבר  האיסור  בעניין 
על  קרבן  השירי  בדברי  ונותן  הרבי  נושא   (10 הערה   81

הירושלמי במהות האיסור ומציין "וראה תורה תמימה 
כאן".

אזנו  את  אדוני  ורצע  עה"פ  רש"י  דברי  בביאור 
במרצע (לקו"ש שם עמ' 91) מציין הרבי: 

ובפרט שכן מפורש בקדושין (כב, ב) שם. ורש"י בחר 
בגירסת המכילתא דוקא וראה גם תורה תמימה כאן 

(אות נז).

"פנים זהובות" – שמחות
את הפסוק "יאר ה' פניו אליך" פירש רש"י "יראה לך 
(לקוטי-שיחות  הרבי  מבאר  צהובות".  פנים  שוחקות  פנים 
כרך לג עמ' 54): הכוונה ל"פנים מאירות" כתוצאה מ"פנים 

שוחקות", כלומר, שהארת הפנים במצב של שמחה הרי 
היא באופן נעלה ביותר . . ומתורצת סתימת לשון רש"י 
"פנים צהובות" אף שבסנהדרין קה, א הכוונה להבעת 
פנים זועפות וראה תורה תמימה כאן. כי סמך על לשון 

"צהוב" המפורש לעיל בקרא (ובפרש"י).

וביום שמחתכם – שבתות
אלו   – שמחתכם  "וביום  י  י,  בהעלותך  בספרי 

11

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאורנערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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"אם5 רוח המושל6", אשר ראוי לכל אחד ואחד מאנ"ש 
ללמדו אליבא דנפשיה7.

על  רק  היא  ההתוועדות  בעת  זו  הוכחה  "אמנם 
ולא  -פנים  הלבנת  משום  בהם  שאין  ועניינים  דברים 
כלום, כמו שהיה מאז ומקדם, שאיש את רעהו הוכיחו 

באהבה ובחיבה גדולה"8.
דשבת  ההתוועדות  יסדרו   - ישמעו  לדעתי  "אם 
גם  זו  מהתוועדות  האור  שיבוא  כזה  באופן  מברכים 
והתחלת  מהמתוועדים,  ואחד  אחד  כל  של  בביתם 
לסדרה  עצמו...  השבת  ביום  דווקא  תהיה  ההבאה 
[=את ההתוועדות] באופן כזה - שיוכלו לסעוד סעודת 
שבת בביתם, ולספר גם בבית על-דבר שבת מברכים 

בכלל, ועל-דבר שבת מברכים מיוחד זה בפרט9.
מנחה: פרקי אבות - פרק ג10.

יום שלישי
כ"ח בסיוון

יום מלאות שמונים שנה להצלת כ"ק אדמו"ר נשיא 
האירופאי,  הבכא  מעמק  ע"ה  הרבנית  ורעייתו  דורנו 

בהגיעם לשלום לארה"ב (תש"א)11.
היהדות  בהפצת  חדשה  תנופה  החלה  זה  ביום 
המרכזיים:  המוסדות  שלושת  בייסוד  והמעיינות, 
'מחנה ישראל', 'קה"ת' ו'מרכז לענייני חינוך', שנמסרו 
לניהול  נ"ע,  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  מייסדם,  על-ידי 
ועד  ראש  כ"יושב  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  חתנו 

5. כ"ה בפסוק (קוהלת י,ד), במאמר, ובאג"ק (בלוח 'היום-יום': "ואם").
ובספר-המאמרים   ,716 עמ'  ח"ב  קונטרסים'   - ב'ספר-המאמרים  נדפס   .6
תרפ"ד עמ' רטז. במאמר זה מדובר אודות מה שגדולי הדור מוצאים בעצמם, 
בדקות דדקות, את חטא דורם, ועל-ידי-זה מוכיחים את הדור, עיי"ש ובמכתב 

הנדפס לפני המאמר.
7. אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג עמ' רצב. לוח 'היום-יום' כ"ד בתשרי.

8. אג"ק הנ"ל ח"ד עמ' יד, היום-יום שם.
9. אג"ק כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כרך י עמ' ג.

10. הפסוקים דלהלן בפרק זה אינם שלמים, ולפי הוראת הרבי אין לאומרם 
עם שם ה' כמות-שהוא: סוף משנה ג: "וידבר אלי". משנה ו:"אלוקים ניצב"; 
"בקרב אלוקים ישפוט"; "אז נדברו". משנה יד: "כי בצלם"; "בנים אתם" (ראה 

'התקשרות' גיליונות: רעח, תטז, תקכב, תרסט).
11. פרשת הדברים בספר 'ימי מלך' ח"א פרק טו.

הפועל" של כל אחד מהם12.
להפצת  סגולה13,  כיום  רבנו  כ"ק  על-ידי  נקבע 
חסידיות.  והתוועדויות  חוצה  והיהדות  המעיינות 
ליום  מישראל  רבים  על-ידי  נקבע  "כבר  ובלשונו: 
הפעולות  טובות14בכל  החלטות  וקבלת  התוועדות 
ראו  וכבר  חוצה,  והמעיינות  והיהדות  התורה  דהפצת 
במשך  בפועל  במעשה  אלה  מהתוועדויות  התוצאות 

יותר משלוש שני חזקה"15.

יום רביעי
כ"ט בסיוון

ערב-ראש-חודש.

יום חמישי
ל' בסיוון

א' דראש-חודש תמוז.

יום שישי
א' בתמוז

ב' דראש-חודש תמוז.

12. ראה שם ח"ב, פרקים יז-יח.
13. בלקוטי-שיחות כרך לג עמ' 274 מביא ממגילת תענית פ"ג, שבכ"ה סיוון 
ערערו אומות העולם על בעלות ארץ-ישראל, והשיב להם גביהה בן פסיסא 
"תשובה ניצחת", וביקשו "תנו לנו זמן שלושה ימים" וכאשר "הלכו ולא מצאו 
תשובה, מייד הניחו בתיהם כשהיו מלאים, שדותיהם כשהן זרועות, כרמיהם 
כשהן נטועות, הלכו וברחו להם . . ועשו אותו היום יום טוב". וכיוון שהוויכוח 
היתה  הימים)  שלושת  (בסוף  בסיוון  כ"ח  שביום  נמצא  בסיוון,  בכ"ה  התנהל 
שהביאה  זה,  ביום  הצלתו  עם  זאת  ומקשר  העולם.  מאומות  בפועל  ההצלה 
תנופה חדשה - ע"י העמידה בתוקף עם התורה - בהעבודה ד'כיבוש הארץ' 
רק  לא  שמתבררים  עד  התחתון,  כדור  דחצי  ישראל")  ארץ  כאן  ("עשה 
הניצוצי קדושה שבנכסיהם, אלא גם האומות עצמן, ש"הלכו וברחו" למקומם 

האמיתי, עיי"ש.
14. "להתחזק ולהוסיף . . ובאופן של התעסקות בכל כוחו [= כח בסיוון], ועוד 

יותר מכפי כוחו" - סה"ש תשמ"ט ח"ב עמ' 546.
15. ספר-השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 545.

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
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השבתות" ומציין הרבי (לקו"ש יג עמ' 25 הערה 11):
וכן הוא בילקוט (שמעוני). וראה תורה תמימה. 

חלוקת הארץ
ופינחס  מסעי  בפרשיות  הארץ  חלוקת  אופן  על 

מציין הרבי (לקו"ש שם עמ' 114 הערה 6): 
לא מיבעי לפרש"י פינחס שם. וראה ספרי פינחס 

שם (עה"פ איש לפי פקודיו. תורה תמימה שם)...

שמחת ג' הרגלים
וב'לקוטי שיחות' כרך יד עמ' 166 הערה 25 לעניין 
היום  במצות  שקשורים   – הרגלים  בשלשת  השמחה 
או בענייניו של יום – מציין הרבי (בסיומה של הערה 
(אמור) יג-יד  ראה  תמימה  תורה  וראה  ארוכה):  קצת 

פסוק יב, טו.

כי תצא – במלחמת הרשות
"במלחמת  רש"י:  פירש  סע"ה  לה,  סוטה  ברש"י 
כשתעלה  משמע  תצא  דכי  מדבר,  הכתוב  הרשות 
על דעתך לצאת" וראה מלבי"ם ותורה תמימה כאן.

('התוועדויות תנש"א' כרך ד' עמ' 212 והערה 52)

ורפא ירפא
ב'תורת מנחם' כרך טז עמ' 101-100 מתרץ הרבי 
ורפא  הלימוד  של  בהצורך  תמימה  התורה  קושיית 
כי  לו" –  מ"והשבותו  חיוב  ישנו  שכבר  לאחרי  ירפא 
של  בכוחו  יש  שבכחה  הקדמה  הוא  ירפא"  "ורפא 

הפסוק השני להתקיים.

הידורן של הנשים במצוות
יותר  מהדרות  שנשים  ב)  קמח,  (שבת  בגמרא  מצינו 
יוהכ"פ)  (בערב  ושתי  אכלי  דקא  במצוות:  מגברים 
עד שתחשך – ומסביר לפי שמהדרות במצוות אכילה 
ושתיה בערב יוהכ"פ (תורה תמימה עה"פ אמור כג, לב (אות צז).

כך ב'תורת מנחם' כרך כ"ג עמוד 171 בהערה.

הכרח ש"אדם" ממעט גזול
ב'לקוטי שיחות' כרך יב עמ' 3 הערה 15:

...ולכן מוכרח לומר ש"אדם" בא למעט גזול (וראה 
תורה תמימה על הפסוק).

אך ממשיך הרבי ואומר כי "אי אפשר לומר כן, כי 
לפירוש רש"י...".

תוכן הציווי "קדושים"
ניתן  כך  וגשמיים  פשוטים  בדברים  היא  קדושה 
('לקוטי  וגו'"  תהיו  "קדושים  הציווי  תוכן  את  לפרש 
שיחות' כרך יב עמ' 91) ומציין הרבי ל"תורה תמימה שמיני 

יא, מד".

המשכת קדושת שביעית בפירות 
(בעניני) הארץ

הרבי מציין ('לקוטי שיחות' כרך יב עמ' 113 הערה 37) שרש"י 
ב"קרא  שמופיע  פסוק  הביא  יב)  (כה,  בהר  בפרשת 

דיובל": קדש כו' כהקדש כו' לחולין.
ועל-כך העיר הרבי בשולי-הגליון:
ראה תורה תמימה בהר ס"ק סא.

גילוח זקן
המקורות  בין  הוא  שם"  [ואתחנן]  תמימה  "תורה 
שציין הרבי לענין גילוח זקן ('לקוטי שיחות' כרך כד עמ' 552).

קרבנות
תורה תמימה ויקרא פסוק ט.

(לקו"ש כרך כז עמ' 19 הערה 19).

צרעת
"בשער  איתא  מ)  יג,  (תזריע  הנפוצים  רש"י  בדפוסי 
אינו  רש"י  וכתבי-יד  ישנים  שבדפוסים  למרות  לבן" 
בנמצא. ובתורה תמימה כאן שטעות-סופרים ברש"י 
– ראה 'לקוטי שיחות' כרך ז"ך עמ' 95 והערות -26

.25

לפני עיור
לפני עיור, "עצה שאינה הוגנת לו" למרות שיכול 
'לקוטי  ראה   – לו  הענקתי  טובה  מצה  לומר  יועץ 

שיחות' כרך ל"ז עמ' 144 הערה 22:
ראה גם תורה תמימה עה"פ (אות פ).

מיקום המקום "דותן"
למיקום המקום "דותן" לשיטת רש"י בפשוטו-של-
הרבי  מציין  א)  (קב,  בסנהדרין  פירושו  לעומת  מקרא 

(לקו"ש כרך טו עמ' 321 הערה 36):

וברא"ם (רבי אליהו מזרחי) לקמן וישב פסוק יז: 
ויהי' מקום דותינה במחוז אחר. וראה תורה תמימה 

כאן.
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כוונת אסתר ב"זקן שבישראל" 
למעליותא

בדיון שהתנהל בין מרדכי ואסתר לגבי חגיגת ליל 
הסדר בשנת הגזירה של המן – מציין במדרש (אסתר 
רבה ספ"ח) שאסתר "אמרה לו, זקן שבישראל, למה הוא 

אין  הלא  המן,  גזירת  תתקיים  אם  כלומר  כו'",  פסח 
פסח כלל.

על  מסתמך   (306 עמ'  מב  כרך  מנחם'  ('תורת  הרבי 
("ומבואר  שם  לאסתר  תמימה  התורה  של  פירושו 
"זקן  בשם  כאן  אותו  שכינתה  מה  במפרשים") 
שבישראל" אף שמדובר אודות ענין המובן גם לילד 
קטן, שכוונה בכך היתה לומר שאפילו אם אסור מצד 
הדין להתענות בשביל זה ביום-טוב, הלא אתה "זקן 
שבישראל" ובידך לעשות דבר שאינו מן הדין בתור 

הוראת שעה.

מחיית שם בית המן
כשנכנס "בית המן" לרשותה של אסתר לא 'נקרא' 
עוד "בית המן" (כפי שהיה בעת הנתינה) ולא אמרו 
בעניין  למבואר  מתאים  היה,  המן  של  זה  בית  עליו 

מחיית שם המן ובניו הנגזרת ממחיית עמלק.
צורך  ואין  האבנים"  ומעל  העצים  מעל  "אפילו 
הזכר  אם  כי  עצמם  האבנים  או  העצים  להשמיד 
שעליהם – "וראה תורה תמימה [תצא] כאן" ('לקוטי 

שיחות' כרך יד עמ' 90 הערה 23).
ועוד מעניני פורים: כותב הרבי בלקו"ש כרך יו"ד 

עמ' 67 הערה 14:
והא דלא הביא רש"י כתוב מפורש וסמך אמנהג 
שאין   – פשוטו-של-מקרא  דרכו  ע"פ  פשוט   –
בתולה  כל  של]  נישואין  ל[מנהג  ראיה  להביא 
אחשורוש  נישואי]  לגבי  בכתוב  [המופיע  ממנהג 
[הכוונה לנאמר שם ב, יב: "כדת הנשים י"ב חדש 

וגו']. (על-דרך פירוש תורה תמימה כאן).
• • •

של  ביומנו  נחשפו  אלו  (פרטים  תשכ"ח  בפורים 
הרה"ח  מסר  תשנ"ה)  בקיץ  שנתפרסמו  ז"ל  הריל"ג 
ר' שלום העכט ע"ה לרבי חבילת ספרים, ואחד מהם 
היה הספר 'תוספת ברכה' על התורה שאף הוא נכתב 

ע"י בעל התורה-תמימה.
אבל  'מתנגד'  שחיברו  ספר  הרי  זהו  הגיב:  הרבי 
מכבוד- שמעתי  כך  גלַאטער"),  ("ַא  ישר  היה  הוא 
אצלו  ספריו  כשראיתי  אדמו"ר  מורי-וחמי  קדושת 

אבא  הריי"צ]  [הרבי  ואמר  זה,  דבר  על  ושאלתיו 
בספריו,  לעיין  נהג  נ"ע]  מוהרש"ב  אדמו"ר  [כ"ק 

ואמר שהוא היה ישר.
ר' שלום העכט הגיב: עתה מובן לי פשר הנהגתו 
שחיבר  תמימה'  'תורה  בחומש  להשתמש  הרבי  של 
הנ"ל [= ואולי ביקש להסיק מכך שזו הנהגה לרבים] 

והרבי הגיב: בדברים כאלה קל לחקות...
(ת"ח להרה"ג הרה"ח ר' ברוך אבערלנדר שליט"א, 

אב"ד בודפשט, שבשעתו הפנה אותי למקור זה).
• • •

והנה, אף שרבו מבקריו של בעל התורה תמימה, 
דומני שלדידן חסידי חב"ד ראוי להישמר מקום של 
כבוד ראוי למחבר, אחרי שרבותינו נשיאינו החזיקו 

ממנו ומספריו שהרי 'מעשה רב' עיקר. וק"ל.
וכו'  בתורה  קריאה  בענייני  להכריע  כוונתי  [ואין 
וכבר עשו זאת בגיליון זה בשנים שעברו הר"ר שלום 
בהערות  וכן  לשס,  דוב  ברוך  והרב  בוטמאן  דובער 

וביאורים 'אהלי-תורה'].
בשולי הדברים העיר חתני הרה"ת ר' לוי יצחק שי' 
שפרינגר, שליח הרבי ביישוב 'צור יגאל' את דלהלן:

שבגיליונות  חב"ד'  ומנהגי  'הלכות  במדור 
השנה),  ולמעגל  יום  ליום  חב"ד'  ומנהגי  'הלכות  (מהספר  התקשרות 
מכריע  העליות,  בחלוקת  מנהגים  חילוקי  יש  כאשר 

אשר יש לנהוג כחלוקה שבחומש 'תורה תמימה'.
לא  אדמו"ר  כ"ק  הנראה,  כפי  אשר,  להעיר  ויש 
שמיע לי' ולא ס"ל כלל זה, דבשיחת יום ב' דחגה"ש 
תשמ"ו נקט בפשטות דהתחלת השיעור דיום השבת 
תשמ"ו  (התוועדויות  יום"  עשר  עשתי  "ביום  הוא  נשא  פ' 
ח"ג ע' 505. וכן בלקו"ש חכ"ח ע' 248, דהסך-הכל דהקרבת הי"ב נשיאים 

הוא בשיעור חומש דאותו יום, "סמוך לסיומו וחותמו"), ע"כ. והיינו 

א'קצז  גליון  וביאורים  (הערות  תמימה  כבתורה  דלא  להדיא 
ע' 68).

ברשימת  מפורש  נצבים  דפ'  במפטיר  [ואמנם 
היומן אלול רצ"ד, ובהיום יום כ"ה אלול, שמתחילים 
שי'  לר"ש  המבואר"  יום  "היום  (ובספר  גו'  לפניך  נתתי  בראה 
זה  דבר  אבל  תמימה).  תורה  בחומש  שכ"ה  בהערה  ציין  ראסקין 

אינו מיוחד לתורה תמימה. כן הוא ברוב החומשים 
החלוקה  אחרים  שבמקומות  בחומשים  (גם  ככולם 
חומשים  במקצת  ורק  תמימה),  מבתורה  שונה  בהם 

תחילת המפטיר הוא ב"הגדתי לכם היום"].
בוטמן,  שי'  הרשד"ב  של  השערתו  וראה 

בהתקשרות גליון תסט ע' 18.
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שבת-קודש פרשת שלח
כ"ה בסיוון, מברכים החודש

בציבור1.  תהילים  אמירת   - בבוקר  השכם 
אמירת כל התהלים יאמרו קדיש יתום. ואם יש 
חיוב – יארצייט או אבל (רח"ל) – אומרים קדיש 
במשך  לומדים  אחר-כך  ספר2.  כל  אחר  יתום 
לכולם,  מובן  שיהיה  חסידות  מאמר  כשעה 

ואחר-כך התפילה.
הפטרה: וישלח יהושע – הארץ מפנינו (יהושע 

ב).
המולד: יום ה, 9:15 בבוקר ו-8 חלקים.

ביום  תמוז  "ראש-חודש  החודש:  מברכים 
החמישי וביום השישי הבא3 עלינו לטובה".

אין אומרים 'אב הרחמים'.
הנה  דרובא,  "רובא  בבית-הכנסת.  התוועדות 
תובעים  המדברים  ראשי  הרי  התוועדות  בכל 

מאת המסובים:
• שייטיבו הנהגותיהם ודרכיהם;

ושיישמרו  דא"ח,  ללמוד  עיתים  שיקבעו   •
הקביעויות;

• ואשר הלימוד יהיה על מנת לעשות4 ולקיים.
והנה כללות עניין ואופן התוכחה [=בעניינים 
אישיים] מבואר היטב ב[מאמר] דיבור-המתחיל: 

1. כך הייתה עיקר התקנה דשבת מברכים (אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
תקנת  לגבי  כמו  תקעח),  עמ'  שם  מדבריו  מוכח  וכן  תל,  עמ'  ח"ג 
של  שולחנו  על  שנמצא  הפתק  כידוע  יום,  בכל  תהלים  אמירת 
אדמו"ר מוהריי"צ לאחר מאסרו (אג"ק שלו ח"א עמ' תקצט), אע"פ 
שגם היחיד חייב בה (כאמור באג"ק שלו ח"ב עמ' תקכב. וראה שם 

בהמשך עמ' תקכד: "לגודל העניין של אמירת תהלים בציבור").
אגב, כך נדפס גם בכותרת "תקנת אמירת תהלים בציבור" הנדפסת 
ו'מי  פורקן'  'יקום  אחרי  ואילך,  תש"א  אור'  'תורה  בסידור  לראשונה 
(וכן  יצחק'  יוסף  'אוהל  התהלים  ספרי  בראש  ולאחר-מכן  שברך', 
בהקדמה של הוצאת קה"ת שם). וכן בתהלים שבסידורי 'תהילת ה''.
2. הוראת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ – אג"ק ח"ד עמ' תכג, קובץ מכתבים 
שבסו"ס תהלים 'אוהל יוסף יצחק' עמ' 192, לוח 'היום יום' כו בכסלו 

וספר המנהגים עמ' 30.
3. ולא "הבאים" כיוון שהכוונה לראש-חודש, ולא לימים בהם הוא חל.

נדפס:  'היום-יום'  (בלוח   4 בהערה  להלן  נסמנה  זו,  באג"ק  כ"ה   .4
"ללמוד").

תשמ"ו 
התוועדות רשמית ראשונה וחלוקת קונטרס 

מיוחד
התוועדות  התמימים  תלמידי  ארגנו  לראשונה 
ניגש  כאשר  זה.  לצורך  משקה  הכניסו  ואף  רבתי 
הרב מאיר הארליג הורה לו הרבי להכריז על תוכן 

ההתועדות, והרבי תיקנו שהיה זה איש וביתו.
תנש"א

קובץ  נערך  החמישים,  יובל   – סיון  כ"ח  לקראת 
את  שנים") שכלל  יובל  סיון –  כ"ח  מיוחד ("קובץ 
סיפור נס ההצלה, ראשי פרקים מתולדות פעילות 
בשנים  לאור  שיצאו  ומאמרים  שיחות  וכן  הרבי, 
אדמו"ר  כ"ק  אדר.  וט'  סיון  כ"ח  בענייני  זה  שלפני 
חילק  סיון,  כ"ח  הבהיר  וביום  להדפיסו,  הורה 
לכאו"א את הקובץ בצירוף שטר של דולר לצדקה.
זו הפעם היחידה שהרבי חילק קובץ שכלולים בו 
גם)  אלא  קודש,  ושיחות  חסידות  מאמרי  רק  (לא 

סיפורים, עובדות היסטוריות ועוד.
למחרת, כשכ"ק אדמו"ר ירד לתפילת שחרית ניגן 
ר'  הרה"צ  של  רחמים  התעוררות  ניגון  את  הקהל 
מיכל'ע מזלוטשוב, וכ"ק אדמו"ר עודד את השירה, 
אדמו"ר  שכ"ק  קובץ,  באותו  המסופר  לפי  זאת 

לימד את הניגון עם הגיעו לארצות הברית.
(אראנו נפלאות ע' 170)

מודעה ברכה לרגל הגעתם של הרבי והרבנית לארצות-
הברית מאת ועד הפועל אגודת חסידי חב"ד בעיתון 
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

תרנ"ו

תש"א
יום קישורי התנאים של כ"ק 

אדמו"ר מוהריי"צ
כ"ק  של  התנאים  קישורי  נערכו 
הרבנית  עם  מוהריי"צ,  אדמו"ר 
ר'  הרה"ק  של  בתו  דינה,  נחמה 
אברהם שניאורסאהן מקישינוב, 
 – נח  ישראל  ר'  הרה"ק  של  בנו 

מהרי"ן מנעז'ין – בן הצ"צ.
(קיצור תולדות חב"ד ע' 234)

כ"ח
 סיון

תשד"מ תש"ז

הרבנית חנה מגיעה 
לניו-יורק

שניאורסאהן  חנה  הרבנית 
לנמל  הגיעה  הרבי,  אם   –

ניו יורק בליווי הרבי. 
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס)

כ"ח סיון בבית חיינו
הפעם הראשונה בה חגגו ברבים את יום

הבהיר כ"ח סיון, וזאת בעקבות גילוי
התאריך על-ידי מכתב שנדפס באגרות

(ח"ה  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  קודש 
עמ' שצו) שיצא לאור בשלהי תשמ"ג. 

רק אז נודע בציבור כי כ"ח סיון הוא היום 
בו הגיעו הרבי והרבנית לניו יורק.

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

יום הצלת כ"ק אדמו"ר וזוגתו הרבנית

הבכא  מעמק  והרבנית,  אדמו"ר  כ"ק  הגיעו  בו  יום 
האירופאי צלחה לארצות הברית, בשעה עשר וחצי 

בבוקר. הנסיעה באנייה נמשכה אחד-עשר יום. 
לא  בריאותו  מצב  שבשל  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
מחשובי  ארבעה  של  משלחת  מינה  לקבלם,  בא 
ממנה  "אני  להם:  ואמר  פניהם,  את  לקבל  הרבנים 
אתכם כשלוחים שתלכו ותקבלו את פניו של חתני. 
בכל  חצות"  "תיקון  עורך  הוא  הוא:  מי  לכם  אגלה 
הרא"ש  הר"ן,  עם  בבבלי  פה  בעל  בקי  הוא  לילה, 
ובליקוטי  ברמב"ם  כליו;  ונושא  בירושלמי  והרי"ף; 
במקומות  לעיין  הצ"צ  [=ציוני  ה'עיין'ס  עם  תורה 

נוספים]. לכו קבלו את פניו!".
אדמו"ר  כ"ק  נפגש  בואם  לאחר  ימים  שלושה  רק 

מוהריי"צ עם הרבי והרבנית. 
אדמו"ר  שכ"ק  בכך  פעם  זאת  הסביר  [הרבי 
את  לתאר  ואפשר  גדול,  רגש  בעל  היה  מוהריי"צ 
גודל ההתפעלות שהייתה נגרמת לו אם היו נכנסים 
מיד, ולכן גם כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ביקש שייכנסו 

כל אחד בנפרד (לא ביחד)].
של  ההצלה  נס  על  ומועד  חג  ליום  נקבע  סיון  כ"ח 
כ"ק אדמו"ר והרבנית מידי שלטון הנאצים (בחודש 
סיון ת"ש כבשו הנאצים את פריז, ושנה תמימה חיו 

הרבי והרבנית תחת שלטון הנאצים).
בכ"ח סיון התחילה תנופה חדשה בהפצת היהדות 
המרכזיים  המוסדות  שלושת  בייסוד  והמעיינות, 
חינוך",  לעניני  ו"מרכז  "קה"ת"  ישראל",  "מחנה 
שנמסרו על-ידי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לניהולו של 
כ"ק אדמו"ר. הרבי גם נצטווה על ידי כ"ק אדמו"ר 
שבת  בכל  החסידים  עם  להתוועד  מוהריי"צ, 

מברכים.
(ימי חב"ד ע' 197)
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הצלת הרבי 'איש 
וביתו' מעמק הבכא

כ"ח סיוון תש"א – תאריך שנודע רק ברבות השנים עם פרסום 
איגרת-קודש כ"ק אדמו"ר הריי"צ, שבה הוא מבשר בשמחה על 

בואם של חתנו ובתו לאדמת אמריקה, לאחר שניצלו מאימי 
מלחמת העולם השנייה

ירידה לחצי כדור התחתון
מענייניו המיוחדים של יום שבת קודש זה, כ"ח 
סיוון – שהוא שבת מברכים חודש תמוז, "חודש 
הגאולה", בו נגאל כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו 
מהעניינים  אשר  ומפורסם),  (כידוע  ממאסרו 
העיקריים בגאולת י"ב- י"ג תמוז הוא שעל ידי זה 
נתאפשר בואו של כ"ק מו"ח אדמו"ר לחצי כדור 
התחתון, שאז ניתוסף ביתר שאת וביתר עוז בכל 
עניני העבודה ד"יפוצו מעינותיך חוצה", כנראה 

בפועל.
(כמה  סיוון  כ"ח  ביום  גם  נתגלה  זה  ועניין 
חדשה  תנופה  התחילה  שאז   – זה)  לאחרי  שנים 
כ"ק  ידי  על  חוצה,  המעינות  דהפצת  בהעבודה 
המוסדות  ביסדו  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
המרכזיים "מחנה ישראל", "קה"ת" ו"מרכז לעניני 
במשך  אלו  דמוסדות  העבודה  ונמשכה  חינוך", 
אדמו"ר  מו"ח  דכ"ק  האחרונות  שנותיו  עשר 
בחיים חיותו בעלמא דין, ומוסיף והולך ואור גם 

לאחרי הסתלקותו, ובאופן ד"מעלין בקודש".
הידוע  הכלל  פי  על   – בזה  ההסברה  ונקודת 
לחצי  שהביאה  כיוון  עלייה":  צורך  "ירידה 
ירידה  היוותה  אמריקא",  "גלות  התחתון,  כדור 
גדולה ביותר [נוסף על הירידה שבשאר הגליות 
שהכוונה  מובן,  הרי  ליובַאוויטש"],  ש"גלתה 
זה,  ידי  על  הבאה  העלייה  היא —  בזה  והתכלית 
עד לעלייה שבאין  ערוך (בהתאם להירידה שבאין־

ערוך), שזוהי ההוספה והחידוש שנעשה בכללות 
בחצי  דווקא  חוצה"  מעינותיך  ד"יפוצו  העבודה 
שלא   – ועד  יותר,  נעלה  באופן  התחתון,  כדור 

בערך.

(משיחת שבת קודש פרשת שלח כ"ח סיוון תשמ"ו. הוספות 
לליקוטי-שיחות חל"ג עמ' 274)

עד כמה הדברים יגעים..
בארצות-הברית  התקיימה  ה'ש"ת  אייר  בכ"ה 
ה"סטייט  ונציגי  בוטלער  העורך-דין  בין  פגישה 
מברק  לשלוח  ביקשם  בוטלער  דעפארטמענט". 
לקונסול בפאריז ולברר את עניין האשרה עבור 
עבורם  שהוגשו  המקורבים  קבוצת  כחבר  הרבי 

בקשות לאשרות מיוחדות.
ימ"ש  הנאצים  כבשו  סיוון  חודש  ...בתחילת 
נחושה:  היתה  הרבי  של  והחלטתו  פאריז,  את 
פנה  צרפת  בצבא  בכיר  גנרל  מפאריז.  להתרחק 
זעם,  יעבור  עד  לשהות,  בהצעה  הרבי  אל  אז 
בטירתו ששכנה מחוץ לעיר. כוונתו של הגנרל – 
שנמנה עם הידידים – היתה לטובה, אך מסתבר 
כי הצעתו זו נבעה מן העובדה שהצרפתים עדיין 
לא יכלו לתאר לעצמם את טירוף הכיבוש הנאצי. 
הצעה  את הנולד וסירב לקבל  חזה  אלא שהרבי 
זו. הוא העדיף עליה את הבריחה – מעבר לגבול 

הכיבוש הנאצי – אל העיר וישי.
עזבו  (ה'ש"ת)  השבועות  חג  לפני  ימים  כמה 

נזכריםונעשים
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הרכבות  באחת  פאריז,  את  ע"ה  והרבנית  הרבי 
לאחר  רק  העיר.  את  לצאת  שהצליחו  האחרונות 
עצמי  סיכון  תוך  הגבול,  את  להבריח  בידם  שעלה 

גדול, הגיעו לעיר וישי בערב חג השבועות.
אגודת  מאת  מכתב  נשלח  תש"א  כסלו  בי"ג   ...
חסידי חב"ד אל הקונסול בניצע ובו "אישור רבנות" 
עבור הרבי . . כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע עמד בקשר 
בניצע  למברקים  הנמען  כאשר  הרבי,  עם  מברקים 
רבינוביץ  אל  באיגרתו  "אברם".  השם  את  נושא 
לאחד  בן  מוואשינגטאן,  נמרץ  עורך-דין  אשר,  [=ר' 
מחשובי החסידים שנטל חלק בהצלתו שלו] שנכתבה 
יומיים לאחר מכן – ט"ו כסלו – יש התייחסות למכתב 
להזמין  בקשה  בצירוף  הרבנות",  "אישור  שבו 
כדי  הקונסול  על  דעפארטמענט"  מה"סטייט  לחץ 
בברכה:  מסתיימת  האיגרת  יפעלו.  אכן  שהדברים 
בנותינו  יבואו  כי  להיוושע  יעזרנו  יתברך  "והשם 

וחתנינו יחיו כשורה וצלחה בגשמיות וברוחניות".
אדמו"ר  כ"ק  כותב  יום  מאותו  אחרת  באיגרת 
הריי"צ: "ועד כמה הדברים יגעים אפשר לראות מזה, 
כי זה . . איזה חדשים אשר הבטיחו למסור רשיונות 
להרמ"ש ורעיתו יחיו ועדיין לא בא אל הפועל טוב".

מוושינגטון  רבינוביץ  אשר  ר'  הגיע  כסלו  בכ"ב 
על  מהוריי"צ  אדמו"ר  לכ"ק  ודיווח  לניו-יורק 
מהתקדמות  התרשמותו  את  חתנו.  להצלת  פעילותו 
באיגרת  למחרת,  הריי"צ  אדמו"ר  סיכם  העניינים 
מתאריך כ"ג כסלו: "אבל אותי הנה עוד טרם הרגיע 

הדבר".

הצלה בתוך הצלה
...באגרת שכתבה הרבנית ע"ה – בכ"ו אדר תש"א 
האמריקאי  הקונסול  כי  הידיעה  סוף  סוף  מופיעה   –
לארצות-הברית.  הכניסה  אשרות  את  לתת  הבטיח 
הם  יוכלו   – הרבנית  כותבת   – אלו  לכשתתקבלנה 
התעודות.  לקבלת  המתאימים  בצעדים  לנקוט 
אדמו"ר  כ"ק  שכותב  כפי  אפוא,  היתה  התקווה 
חיה  "בתנו  ניסן:  ט'  מיום  באיגרת  נ"ע  מהוריי"צ 
מושקא ובעלה הרב רמ"מ שי' עודם בצרפת, ומקווים 
שאחר חג הפסח יבואו צלחה לכאן". אכן, בכ' בניסן 
הכניסה  אשרות  את  במארסיי  והרבנית  הרבי  קיבלו 
לארצות-הברית. חלק עיקרי מפעולת ההצלה הבלתי 

נלאית הוכתר אפוא בהצלחה.
לספינה  הכרטיסים  שהושגו  שלאחר  ...מסופר 

הגיע  אחרונה,  להיות  היתה  אמורה  שהפלגתה 
פתאום מברק בהול מכ"ק אדמו"ר הריי"צ ובו הוראה 
מפתיעה לבל יסעו באותה הפלגה. רק מאוחר יותר 
התברר כי נוסעי אותה ספינה נשבו בידי האיטלקים.

סיפונה  על  והרבנית  הרבי  עלו  בסיוון  ...בי"ז 
מליסבון  שהפליגה  פינטא",  "סורפא  הספינה  של 
היתה  הנסיעה  לארצות-הברית.  בדרך  שבפורטוגל 
הספינה  נפגעה  לא  ה'  בחסדי  ורק  מאוד  מסוכנת 
מירי הנאצים. מעל סיפון הספינה שלח הרבי מברק 
לחותנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע בו הודיע על עזיבתם 

את שטח המים הטריטוריאליים של אירופה.
10:30 בשעה  ה'תש"א,  בסיוון  כ"ח  שני,  ביום 
בבוקר, עגנה הספינה בנמל ניו-יורק. מצב בריאותו 
של כ"ק אדמו"ר הריי"צ לא איפשר לו לקבל בעצמו 
לקראתם  לשלוח  דאג  הוא  אך  וחתנו,  בתו  פני  את 
משלחת נכבדה ובה חשובי זקני חסידי חב"ד. לא היה 
קץ לשמחתו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ על כי מאמצי 
אף  זו  בשמחה  לשתף  דאג  והוא  פרי,  נשאו  ההצלה 
את המקורבים אליו, כשהוא מגלה להם מעט מזעיר 
מתכונותיו של חתנו הנעלה. על פי הוראתו אף יצאו 
כל תלמידי הישיבה לקבל את פני הרבי והרבנית ע"ה 

עם בואם לבניין "770".
שחל  הנפלא  המהפך  את  המציין  התאריך  חגיגת 
עם בואו של הרבי לארצות-הברית נתאחרה במידה 
הרשמית  בביוגרפיה  נרשמה  תשי"ז  בשנת  מסוימת: 
שלו (בהקדמת לוח 'היום יום') רק הידיעה כי בשנת 
יותר,  מאוחר  יארק".  ניו  לעיר  בא   – סיוון   – "תש"א 
כ"ק  של  הבשורה  אגרות  פרסום  עם  תשמ"ג,  בשנת 
אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, שנכתבו בכ"ח סיוון, נתפרסם 

ברבים התאריך המדוייק.

(קטעים מסקירה היסטורית על ההצלה – קובץ כ"ח סיוון עמ' 9
והלאה)

ב"ה, כ"ח סיון, תש"א
ברוקלין

[...] הנני בזה לבשרו אשר בתי מרת חיה מושקא 
מענדל  מנחם  הרב  הגאון  הרב  חתני  ובעלה  תחי' 
שי' שניאורסאהן באו היום צלחה לפה, והנני ממהר 
ידידי  לבנו  זו  בשורה  למסור  ובבקשה  מזה,  לבשרו 

מר אשר שי'.

(מכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ – קובץ כ"ח סיון ע' 19)
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החופה, והרבי ברכם במאור פנים.
דולרים  בחלוקת  הרבי  החל  מעריב  תפילת  אחר 
לצדקה שטר אחד לכל אחד. החלוקה נמשכה כרבע 

שעה ובסיומה יצא כשמעודד בידו את השירה.

יום שני, כ"ה סיון
לתפילה,  נכנס  שהרבי  פעם  בכל  זו,  בשנה  כרגיל 
מסתובב מעל הבימה לעבר הקהל ומניף ידו לעודד 

השירה.
בדרכו לתפילת מנחה בבית המדרש למטה, חילק 

מטבעות צדקה לילדים.
בימים אלו מתקיימת תפילת מעריב בשעה 21:00. 
המעלית  ליד  בירך  זה,  בלילה  ערבית  תפילת  לפני 
ושיהיה  טוב,  ב״מזל  החופה,  אחר  שהיו  וכלה  חתן 

לאורך ימים ושנים טובות".
בסיום התפילה החל הרבי בחלוקת דולרים לצדקה 
שטר אחד לאנשים נשים וטף. החלוקה נמשכה כרבע 
שעה, ובסיומה יצא הרבי תוך כדי עידוד השירה בידו 

הק'.

יום שלישי, כ"ו סיון
התחתון  לגן-עדן  חתן  נכנס  מנחה,  תפילת  לפני 
הרבי  חילק  אחר-כך  מהרבי.  הסידור  את  לקבל 
וכן  המעלית,  ליד  שעמדו  לילדים  צדקה  מטבעות 

שלשל בעצמו שני מטבעות לתוך הקופה הקבועה.
למטה ליד המעלית המתין האדמו״ר מסטאניסלאוו 
שליט״א, בנו של האדמו״ר מזוטשקא שליט״א מבני-
מהמעלית,  יצא  כשהרבי  מלווים.  כמה  עם  ברק 
ל׳שלום  ידו  את  לרבי  מסטאניסלאוו  האדמו״ר  נתן 
עליכם' והציג את עצמו כבנו של האדמו״ר מזוטשקא 
שליט״א. הרבי: "אני מכיר לו תודה, אני צריך לגמול 

לו".
אחר-כך מסר האדמו״ר מסטאניסלאוו פתק לרבי, 
והרבי ברכו ב״בשורות טובות". האדמו״ר אמר שהוא 
נולד בשבועות (היָארצייט של הבעש״ט) והוא צאצא 

של הבעש״ט, ונקרא על שמו.
הרבי (ע״פ השמועה): "שבועות קשור למתן תורה, 

ואם-כן צריך להוסיף בלימוד התורה" [חסר קצת].
לצדקה,  מטבעות  ולמלוויו  לו  הרבי  נתן  אחר-כך 

ונכנס לתפילת מנחה.
דולרים  בחלוקת  הרבי  החל  ערבית  תפילת  אחר 
לצדקה, שטר אחד לאנשים נשים וטף. בזמן החלוקה 
עברו חתן וכלה והרבי ברכם במאור פנים "מזל טוב 
ושיהיה בשעה טובה ומוצלחת", ונתן לכל אחד שני 

דולרים וכן למחותנים.
הרבי  יצא  ובסיומה  שעה  כרבע  נמשכה  החלוקה 

כשהוא מעודד בידו את השירה.

יום רביעי, כ"ז סיון
צדקה  מטבעות  הרבי  חילק  מנחה  תפילת  לפני 
לילדים שעמדו ליד המעלית (לתינוקות מעביר הרבי 
את המטבע לנגד עיניהם ואחר כך נותן להם בידם). 
ונכנס  הקופה  לתוך  מטבעות  בעצמו  שלשל  הרבי 

לתפילה.
בחלוקת  שוב  הרבי  החל  ערבית  תפילת  אחר 
למזכיר.  בידו  סימן  כן  לפני  כאשר  לצדקה  דולרים 
הרבי  יצא  ובסיומה  דקות  כעשר  נמשכה  החלוקה 

בשמחה כשהוא מעודד בידו את השירה.

יום חמישי, יום הבהיר כ"ח סיון
התחלת שנת החמישים ליום בו ניצלו הרבי והרבנית 
הארופאי  הבכא  מעמק   - יבחל״ח   - נ״ע  הצדקנית 

והגיעו צלחה לארה״ב
ליד   - צדקה  חילק  למקווה,  הרבי  שנסע  לפני 

המכונית - לילד שעמד שם ולמשב״ק.
ובני  חתנים  שני  נכנסו  ל׳אוהל׳  שנסע  לפני 
הסידור.  את  לקבל  התחתון  לגן-עדן  משפחתם 
ואמר:  היום  שמתחתן  לחתן  הסידור  את  מסר  הרבי 
"תבקשו את כל הדברים הטובים ושיהיה בשעה טובה 
ונתן  המשפחה  בני  לכל  מזל-טוב  אמר  ומוצלחת". 
לכל אחד מטבע לצדקה. לפני שנכנס למכונית, נתן 

מטבע צדקה לילד שעמד שם.
 ,20:45 בשעה  וחזר   12:45 בשעה  ל׳אוהל׳  נסע 
ואחר כעשר דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב. ליד 
הרבי  החופה.  אחר  שהיו  וכלה  חתו  עמדו  המעלית 
ואחר-כך  המשפחה,  בני  את  וכן  פנים  במאור  ברכם 
נכנס לתפילה (הקהל שר "ופרצת" לרגל יום הבהיר).

אחר תפילת מעריב החל בחלוקת דולרים לצדקה 
שטר אחד לאנשי נשים וטף. החלוקה נמשכה כרבע 
את  בידו  מעודד  כשהוא  הרבי  יצא  ובסיומה  שעה 

השירה.
מוגה  מאמר   - סיון  כ״ח  קונטרס  לאור  יצא  היום 
הרבי  שאמר  אהרון"  מטה  פרח  "והנה  ד״ה  מהרבי 

בהתוועדות ש״פ קורח, א׳ דר״ח תמוז התשל״ג.
חגיגה  והדר  פאר  ברוב  התקיימה   21:30 בשעה 
גדולה לכבוד יום הבהיר כ״ח סיון, בהשתתפות קהל 

גדול מהתמימים ואנ״ש.
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בראשו  בתנועות  השירה  את  עודד  אחר-כך  בהם. 
הק' והחל בשיחה הרביעית בה ביאר את דברי רבי 
עקיבא בפרקי אבות דשבת זו – פרק ג (משנה י"ד) 
שהתגייר,  לפני  בחייו:  תקופות  לג'  בהתאם  שהם 
בה  והתקופה  התורה  לימוד  קודם  שהתגייר  לאחר 

החל ללמוד תורה כו'.
בקבוקי  שהכניסו  לאלה  הורה  השיחה  בסיום 
שעומדים  הפעולות  על  ויכריזו  שיעלו  משקה 

לעשות - כיון ש״מצוה לפרסם עושי מצוה".
בדפי  עיין  אבות  הפרקי  של  הביאור  בשעת 

המשניות.
בסיום שיחה זו החלה חלוקת בקבוקי ה׳משקה׳. 
בקבוקים,  עשר  אחד  השולחן  על  העמיד  המזכיר 
והרבי מזג כרגיל מהבקבוקים לכוסו, וחזרה מכוסו 
ממדינת  בחור  היה  מהעוברים  אחד  לבקבוקים. 
ניסה  המזכיר  לנהוג.  כיצד  ידע  שלא  צרפת, 
להסביר לו אבל הוא לא הבין, עד שהרבי דיבר עמו 

בצרפתית.
ניגון  בעוז  לנגן  הרבי  החל  החלוקה  בסיום 
אחר-כך  ידו.  בהנפת  ועודד  ז״ל,  לאביו  ההקפות 
טעם מהמזונות, ולבסוף עורר אודות אמירת ברכה 

אחרונה.
 ,16:10 בשעה  לערך  הסתיימה  ההתוועדות 
בחזרת   - שלום״  ב״שים  מנחה.  התפללו  ולאחריה 
הש״ץ - שר הקהל, והרבי עודד כשמניף בשתי ידיו 
הק׳ על הסטענדר, כשאחר-כך פנה גם לעבר הקהל. 
בסיום התפילה התיישב לאמירת פרקי אבות פרק ג' 

עם הקהל, ויצא כשמעודד בידו את השירה.
למעלה  ב׳זאל׳  מעריב  לתפילת  נכנס  במוצש״ק 

בשעה 21:25. ועודד כרגיל את השירה.

יום ראשון, כ"ד בסיוון
הדולרים  חלוקת  החלה   11:40 בשעה  לערך 
לצדקה, ולהלן כמה דברים שאירעו בשעת החלוקה.

לעבור  צריכה  שהיא  לרבי  אמרה  אחת  אישה 
ניתוח.

הרבי: ניתוח על מה? 
הנ״ל: "על עמוד השדרה, הוא עקום".

הרבי: "אז ישימו על-זה גבס!".
הנ״ל: "אני ישנה עם הגבס כל הזמן, אסור לי אף 

פעם להוריד אותו".
נביאה,  לא  את  עתידות!  מגדת  תהיי  "אל  הרבי: 
וממילא את לא יודעת מה יהיה בעוד שנה וכדומה. 
המתמחה  מומחה  רופא  עם  להתייעץ  צריכים 

שבעוד  בגלל  שבזמן האחרון,  בחידושים הרפואיים 
זמן מועט הם ימציאו שיטה חדשה איך לטפל בבעיה 

הנ״ל, וממילא כדאי לחכות". 
"ברית  של  בבריתות  סנדקים  שהיו  כמה  עברו 

אברהם".
לסנדק שהוא 'גביר' אמר הרבי: "אתה הרי גביר, 

שתהיה גביר יותר גדול בקרוב".
על-דרך-זה אמר לאחד: "שתהיה עשיר בקרוב".

עשיר  "שתהיה  הרבי:  אמר  חזן  גם  שהוא  לסנדק 
אבל תמשיך בחזנות".

שתהיה  הזמן  "הגיע  הרבי:  אמר  נוסף  לסנדק 
בנפרד".  שבוע  כל  זה  על  לחזור  צריך  אינני  עשיר; 
לסנדק אחר אמר: "אתה צריך להיות עוד יותר עשיר 

ממה שהנך כעת".
זכה  לא  שנה  ששמונה-עשרה  לרבי,  אמר  אחד 
לילדים, ולפני שנה ילדה רעייתו בת בזכות ברכתו 
אודה  שפירושו  אודליה,  ושמה  הרבי,  של  הקדושה 

לה׳.
הרבי: "אכן אודה לה׳, וברכו".

מעשרה  (למעלה  גדולים  בחובות  ששקוע  שליח 
מיליון דולר), ובשבוע שעבר אמר לו הרבי שצריך 
לפעול בדרכי הטבע, עבר השבוע ואמר לרבי שאחד 
מתומכיו אומר שעושים כמה שאפשר בדרכי הטבע, 

אבל צריך ניסים גלויים.
הרבי חייך ואמר: "זָאל זיין טַאקע [= שיהיו אכן] 

ניסים גלויים, ״היד ה׳ תקצר״...".
החלוקה הסתיימה בשעה 16:20.

ר'  הכנסת  חבר  עמדו  למקווה,  נסע  שהרבי  לפני 
הרבי  לנסיעתם.  ברכה  לקבל  ואחיו  מזרחי  אליעזר 
בבריאות],  נסיעה   =] הייט  געזונטר  "פָארט  ברכם 
הצלחה רבה, בנין עדי עד", ונתן להם מטבע לצדקה.
שנכנס  ולפני   17:50 בשעה  ל׳אהל׳  נסע  הרבי 
באחד  חזרה,  הדרך  באמצע  צדקה.  חילק  למכונית 
הכבישים המהירים, נעצרה לפתע מכוניתו של הרבי 
(דמם המנוע). המלווים שנסעו מאחורי מכוניתו של 
הרבי ניסו להתניעה בעזרת כבלים, אך ללא הועיל. 
בסופו של דבר עבר הרבי למכוניתם של המלווים, 

כשבידו ספר רמב״ם לעם. 
עצרה  הרבי,  את  כרגיל  שלוותה  המשטרה  ניידת 
שהרבי  מנת  על  המהיר,  בכביש  התנועה  כל  את 
מספר  נמשך  זה  כל  למכונית.  לעבור  יוכל  שליט״א 
דקות (המלווים נשארו לטפל במכוניתו של הרבי). 
הרבי ישב כרגיל במושב הקדמי, וחזר ל־770 בשעה 
מנחה  לתפילות  נכנס  דקות  כמה  ואחר   20:00
ומעריב. ליד המעלית עמדו חתן וכלה שהיו לאחר 
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"הקב"ה חפץ 
בעבודה ה'מטה'"

אלו לוחות יתקבלו בביאת המשיח • כיצד יש לפרש את נוסח "אני 
מאמין" • על כל אחד להיות 'מגיד שיעור' • ברכה לשליח ששקוע 

בחובות כבדים • קונטרס כ"ח סיון – מאמר מוגה חדש

יום שישי, כ"ב סיון
בשעה  כרגיל  שהתקיימה  מנחה  תפילת  אחר 
דולרים  שיחלק  למזכיר  בידו  הרבי  סימן   ,15:15
לצדקה. החלוקה נמשכה כעשר דקות, ובסיומה יצא 

כשהוא מעודד בידו את השירה.

יום שבת קודש, כ"ג סיון
בשעה 8:30 בציבור  תהילים  לאמירת  נכנס  הרבי 
ועודד את השירה בידו. עמד כל עת אמירת התהילים 
וסיים עם הקהל עד פרק קל״ט. יצא כשמעודד בידו 

את השירה.
כששרו   .10:30 בשעה  נכנס  שחרית  לתפילת 
והניף  שארף  הילדים  לעבר  פנה  ביהמ״ק"  "שיבנה 

בידו בתנועות חזקות.
הקהל   .13:30 בשעה  הרבי  נכנס  להתוועדות 
אחרי  במקומו.  התיישב  שהרבי  עד  שמח  ניגון  ניגן 
('כרתי  פ״ט  ממזמור  הניגון  את  כרגיל  שרו  הקידוש 
הקהל,  לעבר  ידו  את  הרבי  הניף  ובאמצע  ברית'), 

והחל באמירת שיחה.
לערך,  כשעה  במשך  שנאמרה  הראשונה  בשיחה 
עבודת  של  המעלה  גודל  את  וביאר  הרבי  האריך 
בני- של  בעבודתם  דווקא  חפץ  שהקב״ה  ה'מטה', 
לעניינים  יגיעו  שבני-ישראל  שיתכן  ואף  ישראל, 
תחתון),  במקום  היא  שהעבודה  (כיון  רצויים  בלתי 
הרי זהו מצד עניינים צדדיים, אך מכל מקום העבודה 

עצמה נעלית ביותר.
בהמשך הזכיר שכאשר משיח יבוא בתוך ארבעים 
את  לקבל  נזכה  תורה,  מתן  לאחר  הראשונים  יום 
הלוחות הראשונים שבהם אין כל שייכות למצב של 
עבירות, ועד שהם נעלים מהלוחות השניים, יחד עם 

מעלתם של הלוחות השניים – מעלת התשובה.
שחורה׳  ה׳מרה  שבעלי  אמר  הדברים  בתוך 
מפרשים את הקטע "אחכה לו בכל יום שיבוא" באופן 
כזה: אני מחכה לו בכל יום, שיבוא - בזמן שיגיע. אך 
שיבוא  למשיח  שמחכים  הוא  בזה  האמיתי  הפירוש 

בכל יום!
החל  הרבי  "ופרצת".  הקהל  שר  זו  שיחה  בסיום 
להניף בידו בתנועות שמחה לעבר הקהל, ומידי פעם 
בידו  עודד  כן  רב.  זמן  נמשך  זה  כך  התנועות.  גברו 

לעבר סגן השר הר' אליעזר מזרחי.
בשיחה שניה למד ההוראה משילוח המרגיל שעל 
ואופנים  דרכים  באלו  היטב  ולבדוק  לחפש  אחד  כל 

עליו לכבוש את העולם ולהופכו לקדושה.
הרי  כך שבכל פעם שיהודי לומד תורה  על  דיבר 
על-ידי  הראשונה  בפעם  ניתנה  שהתורה  כאילו  זה 
המחבר  ממוצע  על-ידי  הדורות  ובכל  רבנו,  משה 

שבכל דור – כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו.
בהמשך עורר שוב על פתיחת שיעורי תורה חדשים 
– שכל-אחד יהיה "מגיד שיעור" לעשרה אנשים, ועל-
לעצמו  כשלומד  ובעצם  אנשים,  לשלשה  כל-פנים 
(חומש עם פרש״י וחת״ת בכלל וכיוצ״ב) הרי הקב״ה 
יש  עצמה  התורה  עם  ובצירוף  כנגדו"  ושונה  "קורא 

כאן שלשה.
נפשי"  בשלום  "פדה  הקהל  ניגן  זו  שיחה  בסיום 

וגו׳, באמצע הניף הרבי ידו לעידוד הקהל.
בשיעורי- להוסיף  הרבי  עורר  השלישית  בשיחה 
כשנמצאים  ובפרט  הלימוד,  ואיכות  בכמות  תורה, 
ה׳  שאז "נתן  שנה  ארבעים  של  השלימות  אחר  כעת 

לכם לב לדעת" וגו׳.
בסיום שיחה זו ניגן הקהל ניגון שמח. הרבי הוציא 
ועיין  פרקי-אבות,  של  המשניות  דפי  את  מסידורו 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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