
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 קורח · א בתמוז ה'תשפ"א

א'תב

מצורף גם 

לשבועון 

שיחות · אגרות · פניני חסידות לפרשת	השבוע
הלכות, מנהגים וטעמיהם · ניצוצות · זמנים ·
· סוגיות בתורת רבינו · 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

הכוח שממשיך הרבי על-ידי תורת החסידות – נמשך וניתן לנו גם עכשיו, ללא שינוי מצדו, וגם אצלנו 
לא נעשה שינוי שנחשוב שהרבי לא נמצא איתנו, חס-ושלום.

- אלה שהכירו את הרבי במשך שלושים שנות נשיאותו, יודעים שהרבי לא יעזוב את החסידים שלו 
שיישארו לבדם בשבת פרשת זכור, למשל, כשצריכים להילחם בעמלק...

השינוי היחידי שנעשה אצלנו, הוא, שבעבר היה יכול מישהו לחשוב שבהכנסו לרבי יכול לספר הדברים 
שברצונו לספר ולהעלים הדברים שברצונו להעלים מהרבי, אבל עכשיו, ברור לכל שהרבי יודע גם 

הדברים שנמצאים אצלנו בהעלם, שכן, בעבר היה הרבי מלובש בגוף גשמי, מה-שאין-כן עתה, בהיותו 
למעלה מהגבלות הגוף הגשמי, וכולו רוחניות.

...וכשם שעד עתה היה מונח ("אפגעלייגט") אצל כל-אחד-ואחד מאתנו שהרבי יוליכנו לקראת משיח 
צדקנו – צריך להיות מונח כן גם עתה.

והמאורע שאירע כו' – אינו אלא לעיני בשר שלנו, ואינו אלא נסיון בלבד (אחד הניסיונות דחבלי משיח 
שצריכים להיות קודם ביאת גואל צדק) שכל עניינו הוא שמעלים ומסתיר על האמת...

(תורת מנחם ח"א עמ' 16)

4 > דבר מלכות • 8 > גאולה ומשיח • > 9 ניצוצי רבי • 12 > סוגיות בתורת רבינו • 14 > פרקי אבות 
15 > יומן מבית חיינו • 18 > עת לדעת • 19 > לוח השבוע • 23 > 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

2.574.074.345.429.0512.401.167.46.58.14ו', א' בתמוז

2.574.074.345.429.0512.411.167.46.98.15ש"ק, ב' בתמוז

2.574.074.345.429.0512.411.167.47.28.15א', ג' בתמוז

2.574.074.345.429.0612.411.177.47.68.15ב', ד' בתמוז

2.564.074.345.429.0612.411.177.48.08.16ג', ה' בתמוז

2.564.074.345.429.0612.411.177.48.38.16ד', ו' בתמוז

2.564.074.345.429.0612.421.177.48.68.17ה', ז' בתמוז

2.564.074.345.429.0612.421.177.48.98.17ו', ח' בתמוז

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
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לפנינו קטע משיחת י"ג שבט תשי"א (תורת מנחם ח"ב עמ' 228) בכתב יד קודשו של הרבי, מתורגם ללשון 
הקודש:

אומר  אני  מדוע  אצלי:  שאלו 
ורננו  'והקיצו  יהיה  ממש  שבקרוב 
והרבי  בתוכם,  והוא  עפר'  שוכני 
הוא:  הסדר  הרי   – מהגלות  יוציאנו 
ורק  המשיח,  וימות  המשיח  ביאת 
תחיית  תהיה  זה  זמן  בסביבות 
המתים. וכך הרי מובא גם בחסידות.
שהסדר  מלבד  כך:  על  התשובה 
בכלל הוא: ביאת המשיח, בנין בית-

המקדש, קבוץ גליות, תחיית המתים. אבל תחיית המתים של יחידים – הייתה ותהיה קודם גם-כן. וכידוע כמה 
סיפורים בש"ס ומדרשים ומצדיקים שהחיו מתים. וכמארז"ל זוטי דאית בכו מחי' מתים (ע"ז י, ב).

"והרבי יוציאנו מהגלות"הכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
א' בתמוז ה'תשפ"א – ח' בתמוז ה'תשפ"א

קורח | הכול מגיע מנשיא הדור
כך היה גם אצל משה רבינו, שעל ידי התנשאותו 
נעלות  השגות  רק  לא  דרכו  בני-ישראל  קיבלו 
עד  שלהם,  העניינים  כל  את  גם  אלא  וכדומה, 

העניינים הפשוטים ביותר,
וראשי  שלימה  אחת  קומה  הם  ישראל  כל  כי 
הדור כוללים את הנשמות של כל אנשי הדור (כמו 
פנ"א),  תניא   – הגוף  אברי  כל  חיות  כולל  שהראש 
בכל  היא  דורם  לאנשי  שממשיכים  ההשפעה  ולכן 
הפשוטים,  בענייניהם  וגם  הדור,  אנשי  מציאות 

החיות  גם  חיותם,  כל  מקבלים  הגוף  שאברי  כמו 
שבצפרניים, מהמוח שבראש.

שבכל  דמשה  באתפשטותא  גם  הוא  בדיוק  וכך 
דרא ודרא, אצל הנשיאים, ראשי בני-ישראל, שכל
צריכים  בהם,  ומורדים  הפושעים  גם  דורם,  אנשי 
שהם  מכיוון  הנשיאים,  על-ידי  חיותם  את  לקבל 
מוכרח  האברים  כל  חיות  הרי  בני-ישראל,  ראשי 

להיות נמשך מהראש דווקא.

(ליקוטי שיחות חלק ד' עמ' 1051)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' מלכים ומלחמותיהם פרק א' בתמוזו'
מ"ע קפז. מל"ת מט. מ"ע הל' נדרים פרק יג.ד-ו.

קפח. קפט. מל"ת נט.

הל' נזירות.. בפרקים אלו. פרק ז-ט.ב' בתמוזש"ק
פרק א.

מל"ת מו. מ"ע קצ. מל"ת נו. 
נז. מ"ע קצב. קצג.

פרק ב.פרק י-יב. סיום מחזור מג' בתמוזא'
מ"ע קצא. ריד. מל"ת שיא. נח. 

מ"ע רכא. מל"ת רסג. רסד. סיום 
מחזור מ.

מאד' בתמוזב' התחלת מחזור
אז וגו'. כל המצות.. שנת החמה.

מחזור י"ד - שנה שניה
ספר הפלאה, הל' נזירות פרק ג.

הספר הזה שאבאר בו... שזכ	
רנו*. ואני עתה מתחיל בזכרון 

השרשים... במצות עשה...

מצות עשה. א מצוה ראשונה.. ה' בתמוזג'
השרשים**.פרק ד.אין לו.

מצות לא תעשה. א מצוה.. אלו ו' בתמוזד'
השרשים**.פרק ה.הם.. בין עשה ובין לא תעשה.

השרשים**.פרק ו.וראיתי לחלק.. בעזרת ש-די.ז' בתמוזה'

ח' בתמוזו'
משוך חסדך וגו'. ספר המדע 
והוא ספר ראשון.. הל' יסודי 

התורה.. בפרקים אלו. פרק א-ג.
מ"ע א. מל"ת א. מ"ע ב.פרק ז.

* סיום הקדמת הרמב"ם לספר זה, בו מדבר אודות הספר.
** בימי לימוד הקדמת היד – ילמוד כאו"א מ"השרשים" כפום שיעורא דילי', ולחלק השאר ללמדו בימים הסמוכים 

שלאחרי זה  (נוסף על לימוד המצות דהיום).
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דברמלכות

4

'לתפוס' וְלַשֵמר את 
ההתעוררות

מנהג רבותינו נשיאינו להזכיר ולהרהר אודות החסידים המקושרים 
אליהם – הדבר פעל התעוררות להתקשרות אצל החסיד • כאשר באה 

"אתערותא דלעילא", יש צורך בעבודת המטה על מנת לשמרה • 
בשעה שהרבי מעורר את החסיד להתקשרות, יכול החסיד להתעלות 

להתקשרות באופן נעלה • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
הנהגת  אודות  הרבי  שסיפר  הסיפורים  אחד 
החסידים  עם  שלהם  ביחס  נשיאינו  רבותינו 

המקושרים אליהם – הוא הסיפור דלקמן1:
בינם  להזכיר  סדר  היה  נשיאינו  רבותינו  אצל 
בעניין  ולהתבונן  המקושרים,  את  עצמם  לבין 
אהבתם והתקשרותם, ועניין זה היה פועל אצל אלו 
ההתקשרות  בעניין  להתעורר   – אודותם  שהתבוננו 

ביתר שאת, "כמים הפנים לפנים גו'"2.
שכאשר   – לדבר  דוגמא  הרבי  הביא  ובסיפורו 
מסתכלים על מישהו בהסתכלות חזקה, הנה אפילו 
ופונה  הלה  זאת  מרגיש  מאחוריו,  מסתכלים  כאשר 
("ער גיט זיך ַא קער"); הוא אמנם לא יודע את פשר 

הדבר, אבל הוא חש בכך שמישהו מביט עליו.
רבותינו  אודות  הרבי  שסיפר  סיפור  שזהו  כיוון 

נשיאינו – הרי זו בוודאי גם הוראה.
ויש לומר בדרך אפשר, שהכוונה בזה היא, לבאר 
שנתעורר  קורה  שלפעמים  העובדה  את  ולהסביר 
להוסיף  שמתעוררים  או  ההתקשרות  עניין  מחדש 
מוצאים  ולא  הנשיא,  לרבי  ההתקשרות  בעניין 
ביאור מדוע נתעורר אצלו לפתע עניין זה – שייתכן 
שהסיבה לכך היא שהרבי הנשיא הרהר ("ַא טרַאכט 

1. אגרות-קודש שלו חלק ד עמ' תלא. נעתק ב"היום-יום" יד שבט.
2. משלי כז, יט.

שלו,  ההתקשרות  עניין  אודות  אודותיו,  געטָאן") 
"כמים  ההתקשרות  רגש  את  אצלו  עורר  זה  ועניין 

הפנים לפנים".

ב
ויש להוסיף הסברה בזה:

אמרו חז"ל3 "צדיקים דומים לבוראם".
הוא  לבורא  הדמיון  הרי  העניינים,  בפנימיות   –
שהרמב"ם  שמצינו  כפי  התורה,  מן  מצוות-עשה 
מונה במניין מצוות עשה את הציווי להידמות אליו 
יתברך על ידי ההליכה בדרכיו4. אלא, שישנם כאלו 
שאצלם פעמים כך ופעמים כך, "אזיל הכא והכא"5, 
אבל אצל צדיק, ועל אחת כמה וכמה נשיא – עניין 

זה הוא בתמידות.
באיגרת-הקודש6 המבואר  פי  על   – בזה  והעניין 
חיים  אם  כי  בשריים  חיים  אינם  הצדיק  ש"חיי 
הוא  רוחניות  של  והתוכן  המקור  והרי  רוחניים", 
"להידמות  העניין  הצדיק  אצל  ולכן,  אלוקות, 
שני,  לדבר  עצמו  את  שמדמה  באופן  אינו  בדרכיו" 

במדבר-רבה  ח.  סז,  פרשה  בראשית-רבה  וראה  ג.  ד,  פרק  רות-רבה   .3
פרשה י, ה. אסתר-רבה פרשה ו, ב.

4. ראה גם בשיחה הבאה – תורת-מנחם חלק ל עמ' 68-69.  
5. לשון הזוהר חלק ב קיד, א.
6. ביאור לסימן ז"ך (קמו, ב).
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 – ואנוהו"7  א-לי  "זה   – עמו  מתעצם  זה  עניין  אלא 
בזה, ומתנהג בהתאם  חי  הוא  שנעשה כוחו וחיותו; 

לכך.
היא  (שדוגמתה  הבורא  להנהגת  בנוגע  והנה, 
הנהגת הצדיקים) אמרו חז"ל "בכל יום ויום בת קול 
יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות 
כו'"8, ועל-דרך-זה ה"בת קול" שאומרת "שובו בנים 

שובבים"9.
דלכאורה,   – בזה10  הבעל-שם-טוב  ביאור  וידוע 
הנ"ל,  הכרוזים  את  שומע  אינו  אחד  שאף  כיוון 
שומעת  הנשמה  שעצם   – שבזה?  התועלת  מהי 
גב  על  ש"אף  רז"ל11  מאמר  דרך  על  הכרוזים,  את 
 – שבזה  והתועלת  חזי".  מזלייהו  חזי,  לא  דאיהו 
בכרוזים,  צורך  אין  הנשמה  לעצם  בנוגע  שהרי 
כיוון שנמצאת מלכתחילה במקום הראוי – שמעצם 
הנשמה נמשך ופועל בנשמה המלובשת בגוף, כשם 
גדולה  ש"חרדה  פעל  חזי"  ש"מזלייהו  שהעניין 
סיבת  את  ידעו  ולא  ראו  שלא  אף  עליהם"12,  נפלה 
הדבר, ובנידון דידן, שכתוצאה מהכרוז "שובו בנים 
שובבים", למשל, נופלים לאדם הרהורי תשובה ללא 
אליו  באו  מניין  יודע  שאינו  עד  כלל,  מצדו  הכנה 

הרהורים אלו.
ועל-דרך-זה הוא גם בצדיקים שדומים לבוראם – 

7. בשלח טו, ב.
8. אבות פרק ו משנה ב.

9. חגיגה טו, א.
10. ראה כתר-שם-טוב (הוצאת תשנ"ט) בהוספות סימנים קא-ב. וש"נ.

11. מגילה ג, א. וש"נ.
12. דניאל י, ז.

שהם מעוררים אצל החסידים את עניין ההתקשרות.

ג
לידע  למאי-נפקא-מינה   – להבין  צריך  עדיין  אך 

מניין באה ההתעוררות על עניין ההתקשרות?
להרהורי  בנוגע  המבואר  על-פי  זה  לבאר  ויש 

תשובה שנופלים לאדם מצד ההתעוררות מלמעלה:
שבא  עניין  ישנו  שכאשר  בלקוטי-תורה13  מבואר 
חל   – דלמעלה  הכרוז  מצד  באתערותא-דלעילא, 
שאז  תחילה",  מזריע  "איש  רז"ל14  מאמר  זה  על 
היינו,  קלות15,  דעתן  נשים  והרי  נקבה",  "יולדת 
שיהיו  ייתכן  ובמילא  קל,  באופן  היא  שההתעוררות 
בה שינויים, ועד שתסתלק ההתעוררות ללא תועלת, 
ללא פועל יוצא. ולכן, מיד צריך להיות בזה עניין של 
פועל מצד אתערותא-דלתתא, שעל-ידי-זה תימשך 
הכרוז  מצד  שבאה  ההתעוררות  למטה  ותתקיים 

שלמעלה.
שכיוון  לעצמו  לחשוב  יכול  לכאורה  כלומר: 
שנמצא  סימן  זה  הרי  תשובה,  בהרהור  שנתעורר 
בדרגה הראויה, ומה צריך לחפש עוד עצות כו'. ולכן 
יש צורך להבהיר שהרהור תשובה הנ"ל יכול לבוא 
מצד  בזה  הפעולה  ולולי  אתערותא-דלעילא,  מצד 

התחתון, עלול לחלוף חס-ושלום ללא פועל יוצא.
ההילולא,  בעל  שסיפר  למה  בנוגע  ועל-דרך-זה 

13. ויקרא ב, ב ואילך. ובכ"מ.
14. ברכות ס, א. וש"נ. הובא בפירוש רש"י על התורה ויגש מו, טו.

15. שבת לג, ב. וש"נ. הובא בפירוש רש"י על התורה בראשית ג, טו.

לאחרי ההסתלקות, שאין הגבלות הגוף ומקום גשמי – אזי 
שווים כל העניינים שנמצאים בכל המקומות, כיוון שהנשמה 
נמצאת למעלה ממקום לגמרי... ועל זה מבאר הרבי הנשיא, 
בעל ההילולא, את פעולת עניין ההתקשרות – שמעמידה אותו 
(את החסיד) בקירוב מקום רוחני אל הרבי הנשיא שאליו הוא 

מקושר 
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של  כו'  רגש  או  הרהור  לפתע  נופל  כאשר  שגם 
מאומה  עשה  לא  מצדו  שהוא  ייתכן  התקשרות, 
בשביל זה, אלא שהרבי הנשיא מתבונן בהתקשרותו 
ומעורר אותו באופן של "כמים הפנים לפנים" – כדי 
לידע שצריכה להיות בזה פעולה מצדו, שעל-ידי-

זה נעשית ההתעוררות באופן השייך אליו, ומביאה 
אצלו עניין של פועל, שזוהי תכלית העניין.

כלומר: כשם שבנוגע להתעוררות אהבה ויראה, 
הרי אף שאהבה ויראה הם במניין מצוות-עשה, ומה 
פולחנא  ש"לית  האהבה  מעלת  ביותר  שגדלה  גם 
כפולחנא דרחימותא"16, מכל מקום, נקראים אהבה 
ויראה בשם "גדפין" בלבד17, כיוון שתכלית האהבה 
והיראה היא קיום מצוות עשה ושמירת מצוות לא 

תעשה.
וכמו-כן בנוגע להתעוררות תשובה, אף שתשובה 
"בשעתא  יתיר",  "בחילא  ביותר,  נעלה  עניין  היא 
היא  התכלית  מקום,  מכל  חדא"18,  וברגעא  חדא 
טובים"19,  ומעשים  בתשובה  אחת  "שעה  שתהיה 
יבואו  תשובה  מההתעוררות  שכתוצאה  היינו, 

מעשים-טובים בפועל –
הוא  שהעיקר   – ההתקשרות  בעניין  גם  הוא  כן 
וכדי  מזה,  כתוצאה  שבאים  המעשים-טובים 
שצריכים  במעשים-טובים  עבודתו  לעבוד  שיוכל 
להיות לאחרי רגש ההתקשרות – הרי ייתכן שרגש 
ההתקשרות אינו משלו; עניין זה נותן לו זה שמביט 
עליו בהסתכלות החזקה, והוא מצדו צריך לעשות 
בזה,  זיך")  ("ָאנהַאלטן  להיאחז  בו  התלוי  כל 
שיומשך ויתלבש במעשיו ובפעולותיו בכל השעות 

והימים והשבועות והחדשים שלאחרי זה.

ד
הצדיק  נשמת  כאשר  אמורים  הדברים  ואם 
הוא  שכן  על-אחת-כמה-וכמה   – בגוף  מלובשת 

לאחרי ההסתלקות:
לחשוב  יכולים  בגוף  מלובשת  הנשמה  כאשר  גם 
מקום  בריחוק  הנמצא  אדם  ואודות  עניין  אודות 
מפסיק;  המקום  אין  מחשבה  שלגבי  כיוון  ביותר, 
אבל אף-על-פי-כן יש בזה הגבלה, כיוון שהעניינים 

16. ראה זוהר חלק ב נה, ב. חלק ג רסז, א.
17. ראה תניא פרק מ.

18. זוהר חלק א קכט, א-ב.
19. אבות פרק ד משנה יז.

הנמצאים בקירוב מקום מסתירים ומושכים אליהם 
לב  ושימת  בהשתדלות  צורך  ויש  הלב,  שימת  את 
בקירוב  הנמצאים  מהעניינים  להתנתק  במיוחד 
עניין  אודות  ולחשוב  שלו,  אמות  בארבע  מקום, 

הנמצא בריחוק מקום גשמי.
– עניין זה הוא אמנם בכוחה של המחשבה, אבל 
זאת,  לולא  כי  בדבר,  להשתדל  צריך  זה  בשביל 
הנראים  העניינים  אחר  המחשבה  ונמשכת  קשורה 
לעין בקירוב מקום, כלשון חז"ל20 "העין רואה והלב 
להסב  מיוחדת  השתדלות  יש  אלא-אם-כן  חומד", 

את שימת הלב לעניינים אחרים.
הגוף  הגבלות  שאין  ההסתלקות,  לאחרי  אבל 
שנמצאים  העניינים  כל  שווים  אזי   – גשמי  ומקום 
למעלה  נמצאת  שהנשמה  כיוון  המקומות,  בכל 

ממקום לגמרי;
וכל  רוחני,  מקום  של  העניין  ישנו  שאז  אלא 
העין  את  תופס  רוחני  מקום  בקירוב  שנמצא  מה 

הרוחנית שנמצאת במקום רוחני.
את  ההילולא,  בעל  הנשיא,  הרבי  מבאר  זה  ועל 
(את  אותו  שמעמידה   – ההתקשרות  עניין  פעולת 
החסיד) בקירוב מקום רוחני אל הרבי הנשיא שאליו 

הוא מקושר.
של  פחותה  במידה  גם  יותר,  ונקל  קרוב   – ואז 
שימת-לב, שיזכה שיסתכלו עליו ויעוררו אצלו את 

רגש ההתקשרות "כמים הפנים לפנים".

ה
לאלו  אפילו  נוגע  האמור  שכל  להוסיף,  ויש 
כיוון   – עצמם  מצד  ההתקשרות  עניין  אצלם  שיש 
שעניין ההתקשרות שמצד עצמם אינו מגיע לעניין 
רבי  על-ידי  נפעל  להיות  שיכול  כפי  ההתקשרות 
בעולם  בהיותו  ועל-אחת-כמה-וכמה  ונשיא, 
"מוצב  גם  הוא  הרי  זה  עם  שביחד  אלא  העליון, 

ארצה"21.
ועל דרך המבואר בדרושי חסידות22 על הפסוק23
גם  ונתבאר  בארצך",  ועקרה  משכלה  תהיה  "לא 
בקיצור בהערה לתיקון חצות שנדפסה בסידור24 – 

20. פירוש רש"י שלח טו, לט.
21. לשון הכתוב – ויצא כח, יב.

22. תורה-אור משפטים עח, ד ואילך.
23. משפטים כג, כו.

24. עם דא"ח – קנא, ג ואילך.
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סיכום
מנהגם של רבותינו נשיאינו הוא להזכיר בינם לבין 
עצמם את החסידים המקושרים ולחשוב אודותם. 
אותו  ומעוררת  החסיד  על  פועלת  הרבי  מחשבת 

לחזק את התקשרותו.

מחשבתו של הרבי מסייעת גם למי שהינו מקושר 
– כאשר הרבי מעורר על ההתקשרות, ניתן להגיע 
מגיע  שהיה  מזו  יותר  נעלה  באופן  להתקשרות 

אליה החסיד בכוח עצמו.  

עניין זה שייך במיוחד לאחר ההסתלקות – כאשר 
ומסיח  מונע  כל  אין  ה'מקום'  בהגבלת  נתונים  אין 

למחשבה, ופעולתה ניכרת יותר.

בחסידות מבואר, שכאשר באה לאדם התעוררות 
"אתערותא  של  באופן  מלמעלה,  ה'  בעבודת 
באה  לא  זו  שהתעוררות  כיוון  הנה  דלעילא", 
מצד עבודת האדם עליו לפעול בכדי לשמרה, יש 
לעבוד ולפעול ב"אתערותא דלתתא" ולהביא את 

ההתעוררות לידי מעשה בפועל.

כך הוא הדבר גם בהתעוררות להתקשרות הבאה 
החסיד  על   – רבו  ממחשבת  כתוצאה  לחסיד 
על-מנת  עצמו  את  ולעורר  לפעול  שעליו  לדעת 
במציאותו  תחדור  תישמר,  זו  שהתעוררות 

ותרומם אותו לאופן התקשרות נעלה יותר. 

החילוק שבין אהבה ויראה שבאים מצד עבודת האדם 
לאהבה ויראה שנשפעים מלמעלה.

שכיוון   – ההתקשרות  לעניין  בנוגע  גם  מובן  ומזה 
שזוהי מצוות-עשה מן התורה שנמנית במניין המצוות25,
"וכי  בו",  "ולדבקה  הפסוק26  על  בספרי  כדאיתא   –
בו...  ולהדבק  במרום  לעלות  לאדם  לו  אפשר  היאך 
עליך  אני  ומעלה  ובתלמידים  בחכמים  הדבק  אלא 
"אפילו  אלא  עוד  ולא  ונטלתה",  למרום  עלית  כאילו 
עלית  אומר27  הוא  וכן  ונטלתה,  מלחמה  עשית  כאילו 
למרום שבית שבי" (דהיינו שמקבלים גם עניינים כאלו 
ידי  על  נעשה  זה  שכל  במלחמה),  צורך  יש  שבשבילם 
ועל-אחת-כמה-וכמה  בתלמידי-חכמים,  הדביקות 

בנשיא –
מלמעלה  נתינת-כוח  היא  בכלל  "מצוות-עשה"  הרי 
מצד  נתינת-כוח  גם  שישנה  ובפרט  לקיימה,  שיוכלו 
עליו  שמסתכלת  למעלה  שהיא  כמו  הצדיק  נשמת 

ומעוררת בו את עניין ההתקשרות;
אלא שבשביל זה יש צורך בתוספת פעולות בענייני 
ההתקשרות, כדי שעניין זה יהיה באופן של "יולדת זכר" 

25. ראה לקמן בשיחה הבאה – תורת-מנחם חלק ל עמ' 68 ואילך. וש"נ.
26. עקב יא, כב.

27. תהלים סח, יט.

– איש שדרכו לכבוש28, היינו, לכבוש את כל העניינים 
שב"עיר קטנה"29 להיות מקדש ומשכן לו יתברך.

ו
ההוראות  את  ינצל  ואחד  אחד  שכל  רצון  ויהי   [...]
לעניין  בנוגע  צדיקים  שבסיפור  והנתינת-כוח 

ההתקשרות,
להוספה  בנוגע  הדרושות  הפעולות  את  לעשות 
באתערותא-דלעילא,  לו  שניתנה  ההתקשרות  בעניין 
שלמעלה  ביותר  גבוה  ממקום  ואתערותא-דלעילא 
לאחרי  שבאה  העלייה  ובפרט  גשמי,  מקום  מהגבלות 
שנה העשירית, "העשירי יהיה קודש"30 – להמשיך זאת 
בזמנים  שהיה  מכמו  יותר  בעומק  ביותר,  מטה  למטה 

שלפני כן,
ולאחד את ה"גבוה גבוה" עם ה"מטה מטה", ולפעול 
שב"זרעו בחיים" יהיה "הוא בחיים"31, ועד שנראה זאת 
שוכני  ורננו  "הקיצו  היעוד32  כשיקויים   – בשר  בעיני 

28. יבמות סה, ב.
29. נדרים לב, ב.

30. בחוקותי כז, לב.
שבט  י"א  בשלח,  פרשת  קודש  שבת  מוצאי  שיחת  גם  וראה  ב.  ה,  תענית   .31

תשח"י סעיף ב (תורת-מנחם חלק כב עמ' 3). וש"נ.
32. ישעיה כו, יט.
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משיחוגאולה

העולם כבר מוכן!
הזמן שבו יחדרו הניסים בטבע העולם

שואלים:  שכמה  כפי   – השאלה  נשאלת  ...עדיין 
עבודתי  את  עושה  בעצמי  אני  כאשר  אפילו 
היא  שמציאותי  לדרגה  מגיע  שאני  עד  בשלימות, 
"יפוצו" (תכלית הביטול) – מה התועלת בזה, כאשר 
ישנם  סביב  ובעולם  העמים",  מכל  המעט  "אתם 
בערך  בכמות  עצום  ריבוי  שהם  אומות"  "שבעים 

ל"כבשה אחת".
יאמרו  ומה  העולם  יאמר  מה  אחר:  ובסגנון 
ב"יפוצו  עבודתו  את  עושה  שיהודי  כך  על  האומות 
הגאולה  בקירוב   – ובמיוחד  חוצה",  מעיינותיך 
האמיתית והשלימה, הרי אין הם מבינים מה פירוש 
אבל   – ונעלית  גדולה  עבודה  זוהי  אמנם  הדבר?! 
צריכים לכאורה להתחשב – טוען הוא – עם העולם!

כאשר  מוכן!  כבר  העולם  הוא:  זה  על  והמענה 
שלמעלה  באופן   – כדבעי  עבודתו  את  יעשה  יהודי 
מלובש  שזה  כפי  זה  עם  וביחד  והגבלה,  ממדידה 
בכלים של לבושי הטבע – יראה איך שהעולם, טבע 

העולם ואומות העולם, מסייעים לו בעבודתו!
היה  ועיכובים)  מניעות  היו  (כאשר  פעם  אפילו 
היה  וממילא   – הוא  שמצבו  החסיד  אצל  הסדר 
אחת  על  צועד];  [=ביטול  אידיאט"  "ביטול   – אומר 
מהמניעות  וכמה  כמה  כאשר  עכשיו,  וכמה  כמה 
והעיכובים אינם [וכאמור לעיל שגם במדינה ההיא 
נעשו שינויים גדולים לטוב]. ואדרבה – בעולם עצמו 
בשנים  שמתרחשים  והנפלאות  הנסים  את  רואים 
האחרונות [שנת נסים, ושנת אראנו נפלאות] – כבר 
שלמעלה  עניין  להיות  שצריך  שהגם  הזמן,  הגיע 
לנסים  עד  ונפלאות,  נסים   – והגבלה  ממדידה 
ונפלאות דגאולה האמיתית והשלימה – הרי זה חודר 
לצמיחת  מסייע  עצמו  שהעולם  העולם,  בטבע  גם 

הגאולה [כפי שפרח מטה אהרן"...].

שכימי   – מצרים  ביציאת  שהיה  כפי  דרך  ועל 
על  שנוסף   – נפלאות  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך 
הנסים שהיו אז, הרי היה "וינצלו את מצרים", באופן 
לכך  הדבר  הביא  נס,  בדרך  התחיל  שזה  שהגם  כזה 
ונתנו  לבני-ישראל,  בזה  סייעו  בעצמם  שהמצרים 
בגאולה  וכמה  כמה  אחת  על  שביקשו.  מכפי  יותר 
אפילו  נפלאות  יהיו  כאשר   – והשלימה  האמיתית 
בערך לנפלאות יציאת מצרים, יהיה זה גם כן באופן 

כזה שהעולם וטבע העולם עצמו יסייע לכך.

(משיחת בדר"ח תמוז וש"פ קרח, ג' תמוז תנש"א. התוועדויות 
תנש"א חלק ג עמ' 405-406)

הקושיות באות מזה שחדורים ברגש 
הגלות

הכרזת  להקשות:  יש  גופא  שמזה  הטוענים  יש 
אחר  עומד  זה  לגאולה", "הנה  דורנו "לאלתר  נשיא 
ואף-על-פי-כן,  שנים,  עשרות  לפני  היתה  כתלנו", 
עדיין לא בא! וגם אליהו הנביא עדיין לא בא לבשר 

על הגאולה!
הנה קושיא זו עצמה באה מצד העובדה שחדורים 
להשתחרר  יכולים  לא  ובמילא   .  . הגלות  ברגש 
האמיתית  שהמציאות  ולהרגיש  הגלות,  מ"חלום" 

בהקיץ היא – הגאולה בפועל ממש.
גלות  של  בעניין  צורך  ישנו  תורה  על-פי  אמנם, 
אף-על- אבל   .  . כו'  שבדבר  העילוי  מפני  ושינה, 
 – [והעיקר  הגלות  חובת  ידי  לצאת  יכולים  פי-כן, 
"לצאת" מהגלות כפשוטו] על-ידי הגלות כפי שהיא 
בתורה . . היינו, יגיעה ושעבוד בלימוד התורה! ואילו 
בנוגע לפועל ממש – תבוא הגאולה למטה מעשרה 

טפחים!

 (משיחת שבת פרשת פינחס תשד"מ. התוועדויות תשד"מ כרך 
ד, עמ' 2214-2213 – בלתי מוגה)
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

כרצון המשלח
'שליחות' מסוג אחר – לשכנע אברכים ונשותיהם באנגליה להמשיך 

ללמוד ב'כולל' לפחות שנה אחרי החתונה • הרב חדקוב מגלה מה עמד 
מאחורי הקמת ה'כולל' שבחצר הרבי • שליחות לדרום-אפריקה • לא 
ללמוד נהיגה • מחירו של פסוק מ"אתה הראת" ("על דעת הרבי") • 

עצות וברכות • טהרה – בכל האמצעים

הרבי  משלוחי  שליט"א,  לו  שמואל  ר'  החסיד  הרב 
בלונדון וחתנו של החסיד ר' זלמן יפה (ז"ל) מאנגליה, 
זכה וחופתו נערכה על-ידי הרבי ובהמשך זכה לשפע 
הדרך;  אורך  לכל  והדרכות  הוראות  קירובים,  של 
משפחתית  לשמחה  ב'תשורה'  נחשף  מהם  גדול  חלק 
שהתקיימה באסרו-חג שבועות השנה (תשפ"א); מתוך 

האוצר היקר בחרנו מספר דוגמאות.

לימוד ב'כולל' לאחר הנישואין
בחורי  על  להשפיע  זוגתו  עם  נתבקש  חב"די  אברך 
באנגליה,  שהוקם  ב'כולל'  ללמוד  להמשיך  ישיבה 
שבעידוד  לו,  שמואל  ר'  הרה"ח  מיודענו  הוא  הלוא 
רעייתו החליט להתמסר שנה נוספת ללימוד התורה. 

וכך היה מעשה: 
עם תום שנת לימודיו הראשונה שיגר ר' שמואל לו 

לרבי את המכתב הבא:
"בס"ד

"כ"ק אדמו"ר שליט"א
אדמו"ר  כ"ק  של  הקדושה  הוראתו  לשאול  "הנני 
עלינו  הבאה  זו  שנה  על  להסתדרות  בהנוגע  שליט"א 

לטובה.
כ"ק אדמו"ר  של  הק'  היה – באם זהו רצונו  "רצוני 

שליט"א עבורי – ללמוד עוד בכולל.
מלימודי.  רצון  שבע  הייתי  לא  שעברה,  "בשנה 
לענין  והתמסרות  בהעמקה  כח  לי  אין  אשר  ואפשר 
דעתי,  עניות  לפי  אבל,  וכו'.  רב  זמן  על  כראוי  אחד 
דאגות  בלי  בלימוד,  היום"  "כל  מתעסק  הייתי  באם 
גדולות אחרות, הייתי מצליח יותר. גם רצון זוגתי תי' 

שאלמוד כל היום...".

וכך השיב לו הרבי: על כותבו "להסתדרות על שנה 
זו הבע"ל" – "ללמוד עוד בכולל בהעמקה והתמסרות". 
"א"כ   – היום"  כל  שאלמוד  תי'  זוג'  "רצון  כותבו  ועל 

יעשה כן וילמוד ויצליח".

ר'  שהו  תשכ"ד  אלול  בחודש  השנה,  של  בסיומה 
מקבל  הוא  ולפתע  במנצ'סטר,  ורעייתו  לו  שמואל 
מכתב מיוחד הכתוב בסגנון חופשי. בראש חודש אלול 
תשכ"ד כותב לו הרב חודקוב – על נייר המכתבים של 
מזכירות הרבי – מכתב נרחב, הממוען ל: לו – ברוקלין 

(מנשסתר):
"הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

"הרב שמואל שי'
"שלום וברכה!

אדמו"ר  כ"ק  שיחת  את  היטב  אתה  זוכר  "בטח 
ניסן  י"א  כנראה:   =) ההתועדויות  באחת  שליט"א 
תשכ"ב – ראה 'תורת מנחם' כרך לג עמ' 297 ואילך) 
התמימים  התלמידים  אשר  לעורר  הואיל  בה  אשר 
ימשיכו גם אחרי נשואיהם בלימודם בהישיבה במשך 
זמן של לכה"פ (= לכל הפחות) עוד שנה, וכידוע ייסד 
אח"כ כ"ק אדמו"ר שליט"א לתכלית הנ"ל את הכולל 

שלו.
"והנה בשבוע הזה דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א בענין 
מנשסתר,  דישיבת  ר"מ  שי',  סעגאל  הרב  עם  הנ"ל 
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על  אותו  ועורר  כולל,  שלו  הישיבה  ע"י  ייסד  אשר 
גם  להשפיע  הוא  מסוגל  הזמן  כעת  אשר  הנחיצות 
על האברכים הבני תורה דמנשסתר אשר גם אצלם 

יונהג המנהג הטוב בהמשכת הלימודים כדלעיל, 
תלויה  האברכים  מצד  לזה  ההסכמה  "ובאשר 
הרבה ביחס לזה מצד נשיהם ואמותיהם, לכן נחוץ 

לנהל התעמולה וההסברה בזה בחוגי הנשים.
"והנה באשר אתה בעצמך הוא אחד מאלה שזכו 
היא  תחי'  זוגתך  ובאשר  הנ"ל,  הטוב  במנהג  לאחוז 
שזכתה להבין היטב בטוב הגנוז שבהצעה זו, והביעה 
בלימודיך  תמשיך  שאתה  שלם  בלב  רצונה  את 
בהכולל, ובשים לב לזה אשר בשהותכם במנשסתר 
כנ"ל,  לתעמולה  הדרוש  הפנאי  גם  לכם  יהי'  כעת 
לכן הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להציע שתבקר את 
הר"מ סעגאל שי' ותאמר לו אשר הנך מוכן לעמוד 
לימינו ולנצל – גם אתה וגם זוגתך תחי' – את הזמן 

הפנוי שלכם במנשסתר בעבודת ההסברה הנ"ל.
בטח  באשר  ביותר  כעת  מסוגל  לזה  הזמן  "והנה 
(גם גיסך אברהם שי' – במקצת) וגם הת' ווייספיש 
ועי"ז  הנ"ל,  זמן  משך  בלימודם  הם  גם  ימשיכו  שי' 

יוכלו להיות לדוגמא לכל הנוער שבמנשסתר.
"בטח תודיעונו מהנעשה בזה.

"בברכת הצלחה וכט"ס
"הרב ח.מ.א. חדקוב".

לפעול אצל אלו שביקרו ב-770
וכהמשך לזה, מכתב נוסף (אשר גם כקודמו עבר 
הרב  לו  משגר  אשר  הרבי)  של  בכתי"ק  תיקונים 

חדקוב בי"א אלול תשכ"ד:
"שלום וברכה!

בדבר  אלול,  מח'  במכתבך  לשאלתך,  "במענה 
איזו נשים שיש לדבר אתן אודות התעסקותן בענין 
המדובר, הנה בכלל הן מאלו שביקרו כאן, ובפרטיות 
יתייעץ עם חמיו, חמותו וזוג' שיחיו המכירים בטח 

אותן.
שכ"ק  שחשב  במה  שי'  הר"מ  טעה  בטח  "אגב, 
ופלונית  פלונית  עם  כבר  דיבר  שליט"א  אדמו"ר 
כאלו  שישנן  אמר  אם)  כי   =) כ"א  הנ"ל,  בענין 

שכשידברו עמהן בהנ"ל יתקבל הענין אצלן.
זוגתך  של  שהותה  זמן  הארכת  אודות  "בשאלתך 

שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הואיל  במנשסתר,  תחי' 
זו  הצעה  תתקבל  איך   – בהשערתו  'תלוי  להורות: 

ע"י זוגתו תי'.'
"בברכת כתיבה וחתימה טובה

"הרב ח.מ.א. חדקוב".

שליחויות בדרום-אפריקה
 – לבקר  לו  הרב  את  הביאה  העליונה  ההשגחה 
שונים  במקומות   – והוראותיו  הרבי  הסכמת  על-פי 
דברים  הנה  אפריקה.  דרום  היה  מהם  אחד  בעולם. 

שכותב לו הרב חדקוב בג' אייר תשכ"ח:
את  לבקר  ההזמנה  בדבר  לשאלתך  "ובמענה 
כי  לענות  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הואיל  אפריקא, 
נכון הדבר, ובלבד שישלמו לך (כל ההוצאות וכו'), 
ושהאנשים על אתר יפעלו שיהי' באופן מסודר וכו'".
בכתב-יד-קודש  בנושא  לו  כותב  בעצמו  הרבי 
בעש"ק עלי באר תשכ"ח בסיום המכתב כללי-פרטי:
אפרי־ בדרום  בביקורו  רבה  להצלחה  [בברכה] 
קא הצלחה בכל – ומתוך שמחה וטוב-לבב ויבשר־

טוב.

ופעם נוספת כותב הרבי בפירוש שהר"ש לו הוא 
"שלוחם של סאוד (= דרום) אפריקא".

ניסן  ט'  תאריך  נושא  במכתב  מופיעים  הדברים 
נו"נ  אי"א  ל"הוו"ח  חדקוב  הרב  כותב  בו  תשכ"ט, 
עוסק בצ"צ וכו' מוה' מנחם מענדל שי'' פוטערפאס 

– לונדון":
"שלום וברכה!

לכ"ק  הפ"נ  את  מסרתי  צו,  מג'  למכתבו  "במענה 
חלוקת  בדבר  כת"ר  שאלת  וגם  שליט"א  אדמו"ר 
לענות  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  והואיל  וכו',  המשקה 

כדלקמן:
ביחד   – כמובן  שי',  אנ"ש  בהתועדות   – 'יחלקה 
אפריקא).  סאוד  של  (שלוחם  לו  שי'  הר"ש  עם 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון  על  יקראו  המצו"ב  הפ"נ 
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זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע'".
(על הרקע ראה התקשרות גליון א'רפט עמ' 11)

לא ללמוד נהיגה
 – ("לו  חדקוב  הרב  לו  כותב  תשכ"ו  תמוז  בכ"ד 

לונדון"):
כ"ק  הואיל  דרייווינג,  ללמוד  אם  "לשאלתך 
אדמו"ר שליט"א לענות שמכיון שהנך מתיירא אם כן 

אינו כדאי".

מחירו של פסוק ב'הקפות'...
נהוג בליובאוויטש לקנות פסוקים בשמחת-תורה 
עמ'  תשרי  חב"ד  מנהגי  אוצר  (ראה  הרבי  בחצר 
ובהמשך  פסוק,  לו  ר"ש  קנה  תשכ"ז  בשנת  שעא). 

לזה כותב לו הרב חדקוב בי"ב מרחשון תשכ"ז:
הראת  אתה  הפסוק  בעד  מגיע  כמה  "בשאלתך 

ענה  שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  דעת]  [על  ע"ד  שקנית 
'יו"ד פעמים ח"י שקל'...".

עצות וברכות
חודש חלף מאז שהכניס ר' שמואל לו פתק לרבי, 

עד שיצא המענה הבא:
"ב"ה, ח' תמוז ה'תש"ל

"הר"ש שי' לו
"שלום וברכה!

"על הפתק שהכנסת ער"ח סיון הואיל כ"ק אד"ש 
(ומצו"פ  לכולל   – הכסף   (2 ותנצב"ה.   (1 לענות: 
הקבלה). 3) ע"ד שהכנסת בניך שי' לאהלי-תורה – 

ויהא בשטומו"צ. 4) אזכיר עה"צ לכהנ"ל.
"בברכת כט"ס".

המשפט  את  קליין  בנימין  הרב  הוסיף  ידו  בכתב 
הבא:

"נ.ב. הפתק הנ"ל יצא היום ח' תמוז".

טהרה בכל האמצעים
בשולי מכתב כללי-פרטי ממוצאי שבת, ב' דר"ח 

אדר ראשון ה'תשל"ג כותב הרבי בכתב-יד-קדשו:
יש   – (=טהרת-המשפחה)  טהמש"פ  בתעמולת 

להשתדל בכל הדרכים שכותבתם.

11

לומר 'מענה לשון' עד ה'יהי רצון' האחרון. ואחרי-
אלא  נכנס,  שדרכו  פתח  מאותו  לא   - יוצא  כן 
לצאת  שלא  תמיד  נוהג  היה  כן  הפנימי.  מהפתח 

דרך פתח הכניסה37.
החוצה,  היציאה  בפתח  נעמד  היציאה,  לפני 

ואומר את ה"יהי רצון" שבסוף ה'מענה לשון'.
עד שנת תשכ"ה, לפני כניסתו לרכב, ניגש לציון 
הרבנית שטערנא-שרה ע"ה. משנת תשכ"ה, כשיצא 
מן האוהל, הלך לפני-כן לציון אימו הרבנית חנה 
הרבנית  ציון  על  גם  הביט  תשל"א,  משנת  ע"ה. 
נחמה-דינה ע"ה, ומאז תשמ"ח גם על ציון הרבנית 

חיה-מושקא ע"ה. כל זה - לדקות ספורות.
לפני הכניסה למכונית, תולש עשבים ג' פעמים, 

וזורקם לאחוריו38.
מעולם לא ראינו את הרבי מניח אבן על הציון, 

או על קברים אחרים39.
בנסיעתו חזרה, ממשיך באמירת ה'מענה לשון', 
עד גמירא. אם היה פנאי, היה אומר את ה'קרבנות' 
שלפני תפילת מנחה. בשנת האבל תשמ"ח-ט אמר 
גם את פרקי המשניות של אבל (פכ"ד דכלים ופ"ז 
נותר  אם  תשמ"ט,  בשבט  כ"ב  אחרי  דמקוואות). 

פנאי, היה לומד גם את שיעור הרמב"ם היומי.
הנחיות לכוהנים:

טפחים  עשרה  בת  מחיצה  לבנות  ציווה  הרבי 
סביב ציון כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע.

הורה  וגם  הציון,  מעל  גג  לבנות  הרשה  לא 
לכוהנים שלא ישלחו יד על הציון, וגם שלא יניחו 

בעצמם שם את הפ"נ.
לעורר,  הרבי  נהג  ל'אוהל'  שהולכים  פעם  בכל 
שעל הכוהנים להיזהר מאוד בכניסתם וביציאתם, 

שלא יעברו בתוך ארבע אמות של קבר40. 

37. להעיר מהמבואר בגשר-החיים ח"א עמ' קלא שיש נוהגין בהלוויה
לחזור בדרך אחרת אם אפשר, עיי"ש.

38. ראה טושו"ע יו"ד סי' שעו ס"ד, ואו"ח סו"ס תקמ"ז, ונו"כ. אולם שם 
איתא שעושים זאת אחר הקבורה.

39. ודלא כנהוג. מקור המנהג בדרשות מהר"ש [רבנו שלום מנוישטט, 
רבו של מהרי"ל, אבי מנהגי אשכנז] הובא בא"ר סי' רכד ס"ק ז, בשע"ת 

שם ועוד, וטעמו שם "משום כבוד המת, להראותו שהיה על קברו".
בשנים האחרונות, עמד הרבי במרחק-מה מן הקברים של הרבניות.

כוהנים  שניהל  מזה  קורת-רוח  לי  שמב: "היה  עמ'  ח"ג  אג"ק  וראה   .40
הכוהנים  בין  מחיצה  בעשותם  המו"ל:  [ובהערת  הציון  אל  חסידים 
זכותו".  שגדול  ודאי  האחרים  את  שזיכה  על-ידי  אשר  הקברים],  ובין 
ב'התקשרות' גיליון תרכב עמ' 19 הערות 62-63 נתבארו כמה עניינים 

השייכים למחיצה המועילה לכוהן ב'בית-החיים' עיי"ש.

סיום הרמב"ם:
סיום מחזור הארבעים של לימוד שלושה פרקים 

רמב"ם ליום.
אדמו"ר  כ"ק  בתקנת  להתחזקות  המתאים  זמן 
נוספים  אנשים  ולצרף  היומי,  הרמב"ם  בלימוד 

לקיום תקנה זו. באחד משלושת המסלולים.
"מנהג ישראל (תורה היא) שעושין שמחה לגמרה 
מהשמחה  וחומר  וקל  שכן  ובמכל  תורה...  של 
ועל- מישראל,  יחיד  ידי  על  אחת  מסכת  שבסיום 
ש"מקבץ  אחת-כמה-וכמה בסיום לימוד הרמב"ם 
לתורה שבעל-פה כולה", על-ידי רבים מישראל"41.
גם  שייכת  משנה-תורה  של  לגמרה  "השמחה 
לאלה שלעת-עתה אינם משתתפים בלימוד שיעור 
בכל  משנה-תורה  שלימוד  דכיוון  ברמב"ם,  יומי 
הוא  הסיום  הרי  ישראל,  בתפוצות  נתפשט  שנה 

השמחה דכלל ישראל"42.

יום שני
ד' בתמוז

התחלת מחזור המ"א של לימוד שלושה פרקים 
ביום.

חיל  להוסיף  יש  חדש,  לימוד  מחזור  "בהגיע 
בלימוד, באופן שהלימוד החדש יהיה נעלה יותר 
מהלימוד בעבר, ועד לאופן של "באין ערוך" לגבי 
הלימוד הקודם, כך שלימוד זה נעשה לימוד חדש 

למרות שלמדו זאת כבר בעבר"43.

41. סה"ש תנש"א עמ' 89 (מוגה). "ויש להוסיף, שמלבד החיוב לעשות 
לידי  מביאות  אלה  שחגיגות  במוחש  רואים  תורה,  של  לגמרה  שמחה 
התוועדויות'   – 'תורת-מנחם   – הרמב"ם"  בלימוד  והוספה  התעוררות 

תשמ"ח ח"ב עמ' 252.
42. סה"ש שם עמ' 90 (מוגה).

43. 'תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ט ח"ב עמ' 166.

22



מקום  בכל  לפרסם  כולכם'22,  הכן  'עמדו   - והעיקרי 
את הנבואה ש"לאלתר לגאולה" וש"תיכף ומיד ממש 
'הנה זה (משיח) בא'"23, וההשתדלות האחרונה של כל 
אחד ואחת מישראל להביא את המשיח על-ידי לימוד 
התורה בענייני הגאולה ובענייני המלך המשיח24, כדי 
להתחיל "לחיות" בענייני משיח וגאולה25; ואף "שישו 

ושמחו בשמחת הגאולה"26.
אם באפשרי, לעשות כל הנ"ל מתוך התוועדות.

במשך המעת-לעת - לבקר (המוכשרים לזה) במקום 
האפשרי  ככל  ולהשתדל,   - החרדי  הנוער  כינוסי 
שלעת-עתה  הנוער  כינוסי  במקום  גם  שלום,  בדרכי 
נודעת  יתירה  שחיבה  איך  להם  ולבאר   - חרדי  אינו 
אשר  את  להם  לבאר  אדמו"ר,  כ"ק  מאת  תמיד  להם 
אשר  בהם,  בטח  אשר  והביטחון  והתקווה  מהם  תבע 
סוף-סוף ימלאו את תפקידם בהחזקת היהדות והפצת 
מסגולות  שהם  והחיות  החום  המרץ  בכל  התורה 

הנוער.
מובן אשר, בהתאם לתנאי המקום, בכל אתר ואתר, 
ההילולא,  יום  אחרי  אשר  בימים  הנ"ל  בכל  ימשיכו 

ובפרט ביום השבת-קודש שלאחריו.
ויהי רצון, שתיכף ומיד27 ממש, עוד לפני ג' בתמוז, 
ורננו  והקיצו  יגלה28,  מהרה  גואלנו,  ביאת  הוי'  יחיש 
שוכני עפר, ונשיאנו, הוא כ"ק אדמו"ר, בעל ההילולא, 
בדרך  וינהלנו  נפלאות  ישמיענו  ובראשם,  בתוכם 

העולה בית א-ל.
מאמר-החסידות  את  אדמו"ר  כ"ק  שסיים  וכפי 
הראשון שלו29: "ונזכה להתראות עם הרבי פה למטה, 

נשמה בגוף ולמטה מעשרה טפחים30, והוא יגאלנו".

22. ספר-השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 122. וראה שם עמ' 257. וידועה הפנייה: 
"עשו כל אשר ביכולתכם - עניינים שהם באופן דאורות דתוהו, אבל, בכלים 
את  מסביר  שהוא  "על-ידי   ;(474 עמ'  ח"ב  תנש"א  (ספר-השיחות  דתיקון" 
באופן  שבעל-פה,  ובתורה  שבכתב  בתורה  כמבואר  משיח,  של  עניינו 
המתקבל אצל כל אחד ואחד לפי שכלו והבנתו, כולל במיוחד - על-ידי לימוד 

ענייני משיח וגאולה" (ספר השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 112).
23. ספר-השיחות תנש"א ח"ב עמ' 792, ספר השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 26.

24. 'התוועדויות' תנש"א ח"ג עמ' 164.
25. ספר-השיחות תנש"א ח"ב ס"ע 691.

26. ליקוטי-שיחות כרך כ עמ' 384.
27. ראה ספר-השיחות תשנ"ב עמ' 341, 376.

28. לשון הרמב"ם ספ"ג מהל' פרה אדומה, ליקוטי-שיחות כרך כח עמ' 131
ואילך. התגלות מציאותו, בתור מלך המשיח, וכתוצאה והסתעפות ממנה - 

גילוי פעולותיו (ספר- השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 131).
29. תורת-מנחם כסליו שבט עמ' 271. וראה תורת-מנחם ח"א עמ' 201. 

30. ראה ליקוטי-שיחות ח"ב עמ' 518.

ביקור ב'אוהל':
"שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, שקודם ההליכה 

על ציון ואוהל - נוהגין שאין אוכלין, אבל שותים"31.
מהנהגות הרבי ב'אוהל'32:

ויום- (דתשעה-באב  בד  בנעלי  לאוהל  נוסע 
הכיפורים).

לפני שנכנס לאוהל, מקיש (שתי דפיקות בכל דלת) 
והדלת  מהכניסה,  השנייה  הדלת  הדלתות,  שתי  על 
 - כיום]  קיים  שאיננו  הפ"נים,  [חדר  האוהל  שבחדר 

כנוטל רשות הכניסה33.
לשון'.  ה'מענה  באמירת  מתחיל  כשנכנס,  מיד 

כשמגיע ל"הריני מדליק הלאמפף"34, מדליק נר.
אחרי הדלקת הנר, ממשיך ב'מענה לשון', עד לפני 
הפ"נ,  את  לקרוא  נכתב  ששם  אליך",  "לדוד  מזמור 
פתקים  וכו'.  הפ"נים  את  לקרוא  מתחיל  ואחרי-כן 
העדרו  על  כתוב  היה  שבהם  מאלה  (בעיקר  בודדים 
קורע  להיכלו)  החזיר  מאלה  אחדים  רק  מישהו.  של 
ומניח על הציון הק', והורה לשורפם על אתר, ורובם 
ככולם מכניס בחזרה לשקית. את הקרעים [שבשקית] 
היו שומרים ושורפים בערב-פסח. לאחר תשל"ח חלו 

שינויים בעניין זה.
קורעו  הפ"נ,  לכתב  מסביב  חלק  נייר  נשאר  באם 

ומפרידו מהפ"נ35, ורק אחר-כך משליך הפ"נ באוהל.
לאחר סיום קריאת הפ"נים, המשיך באמירת 'מענה 
לשון' עד מזמור קיט, ודילג עד ה'יהי רצון' שמתחיל 

תיכף אחרי ה'זוהר' שם, וסיים עד אחרי 'אנא בכוח'.
לפני צאתו, מקיף (פעם אחת) את האוהל36.

לפני צאתו נעצר, נכנס שוב לחדרו שבתוך האוהל 
(החדר הקטן שבו עומד וקורא את הפ"נים), והמשיך 

והכוונה  רפב.  עמ'  ח"ו  מהוריי"צ  אדמו"ר  אג"ק   .96 עמ'  ספר-המנהגים   .31
מלקוטי- העירו  וכבר  מכך.  נמנעים  שאין  רק  (ולא  לשתות  שמקפידים 

דיבורים עמ' 1354). 
ר'  והרה"ח  קרינסקי  שי'  יהודה  ר'  הרה"ח  המזכירות:  חברי  ע"י  נמסרו   .32

בנימין ע"ה קליין מתוך 'כפר חב"ד', גיליון 648 עמ' 16.
הרה"ח  של  הערותיו  בשילוב  עמ' 35,  מלך'  'מנהגי  מתוך  ותיקונים  הוספות 
רי"ל ע"ה גרונר מתוך 'התקשרות' גיליון שיג עמ' 18. בכמה מן ההנהגות אולי 

יש גם משום הוראה לרבים.
33. הטעם, מפי זקני אנ"ש, כדי "להמשיך את הרבי" אל הנכנס.

34. עמ' 4.
גרונר  ע"ה  רי"ל  והרה"ח  באוהל.  הנייר  שאריות  את  להניח  שלא  כדי   .35

הסביר שזהו מפני שאין זה לכבוד למסור לרבי דף ריק.
36. ראה מגן-אברהם, באר-היטב וכף-החיים סו"ס תקפא.

21

יסוד היסודות 
ועמוד החכמות

מה הן ה'חכמות' ומה הם ה'יסודות'? • לדעת האברבנאל 'חכמות' הן "חכמות 
נכריות", כלומר, מחקר ושכל אנושי – מדוע, אם כן, מבהיר הרמב"ם את 
מעמדם? • נראה לבאר ש'יסודות' ו'חכמות' הם שני מינים של הלכות בתורה
• סוגיה מרתקת מתורת רבינו, מעובדת בידי מערכת 'התקשרות' • לרגל 

סיום מחזור ה-40 והתחלת מחזור ה-41 בלימוד ספר הרמב"ם

כתב הרמב"ם בתחילת ספר ה'יד', וזה לשונו: "יסוד 
ראשון  מצוי  שם  שיש  לידע  החכמות  ועמוד  היסודות 
וארץ  משמיים  הנמצאים  וכל  נמצא  כל  ממציא  והוא 

ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו". 
היסודות  "יסוד   – הרמב"ם  לשון  על  להתעכב  יש 

ועמוד החכמות": מה הם ה'יסודות' וה'חכמות'? 
הרמב"ם  נקט  ה'יסודות'  לגבי  מדוע  לדייק,  יש  גם 
ועמוד היסודות  "יסוד   – 'עמוד'  חכמות  ולגבי  'יסוד', 

החכמות"?
סובר  אמנה',  'ראש  בספרו  אברבנאל,  יצחק  רבי 
נכריות",  "חכמות  הן  הרמב"ם  שהזכיר  שה'חכמות' 

כלומר, שכל ומחקר אנושי:
על דברי הרמב"ם, ש"לידע מצוי ראשון ממציא כל 
אברבנאל:  הר"י  הקשה  החכמות",  הוא "עמוד  נמצא" 
החכמות  עמוד  הוא  הזה  היסוד  אם  לדעת  לנו  "ומה 

הנוכריות אשר לא מבני ישראל המה?".
להבין,  וצריך  נכריות'.  'חכמות  הן  'חכמות'  כלומר, 
לשם מה נדרש הרמב"ם להבהיר מה הוא ה'עמוד' של 
שאינה  אנושיים,  שכליים  עיוניים   – נכריות'  'חכמות 

חוכמת תורת ישראל? 
זו  הבהרה  אכן  כי  ומבאר,  מיישב  אברבנאל  ר"י 

חשובה ונצרכת:
בהלכות יסודי התורה, כשמבאר הרמב"ם את ענייני 
מציאות הבורא –  "שיש שם מצוי ראשון שהוא ממציא 
פסוקים  על  הרמב"ם  זאת  מבסס  ועוד,   – נמצא"  כל 
סברה  דברי  שכליות,  הוכחות  מזכיר  ואינו  ומקראות 

או היגיון.
לעומת זאת, בספרו 'מורה נבוכים' מאריך הרמב"ם 
וסברות  שכליות  הוכחות  על-פי  הדברים  בהוכחת 

הגיוניות דווקא.
שבספר  לזה  ה'יד'  ספר  סגנון  בין  הניכר  ההבדל 
  – הבורא  הימצאות   – עניין  שאותו  נבוכים',  'מורה 
הביא  וזרים,  שונים  מקורות  שני  על  ומושתת  מבוסס 
את הרמב"ם לחדד ולהבהיר שאין סתירה בין הדברים. 
עניינים אלו אכן מושתתים ומחויבים הן מצד מקראות 

התורה הן מצד ההיגיון האנושי והסברא.
ועמוד  היסודות  "יסוד  באומרו  הרמב"ם  כוונת  וזו 
החכמות": "'יסודות' היינו ענייני התורה ו'חכמות' הן 
'חכמות נכריות'. עניין זה, "שיש שם מצוי ראשון וכו'", 
מקראות  מתוך  נלמד   – היסודות'  'יסוד  גם  הוא  הרי 
מתוך  מוכח   – החכמות'  'עמוד  וגם  התורה,  ופסוקי 

ההיגיון והסברא. 
בלשון ר"י אברבנאל:

ביאר  ה'מורה'  מספר  השני  החלק  שבתחילת  "לפי 
הרב זה העיקר מפאת המופת ( = מפני ההוכחה) ובזה 
הפרק ביארו מהפסוקים, אמר הרב שאין בזה סתירה, 
לפי שהעיקר הזה יסכימו עליו השכל והדת. ולכן, כפי 
התורה הוא 'יסוד היסודות', ומזאת הבחינה ביארו בזה 
הוא  המופתית  החקירה  וכפי  הכתובים,  מכוח  הפרק 
'עמוד החכמות', ומהבחינה ההיא ביארו בספר המורה 

כפי ההקדמות העיוניות".
לכאורה,  שכן,  עיון,  צריך  האברבנאל  יישוב  ברם, 
"משנה  החיבור  ומגמת  מטרת  עם  מסתדר  אינו  הוא 

סוגיותבתורת רבינו
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תורה", ולא עם לשונו של הרמב"ם: 
א) ספר משנה תורה הינו ספר הלכה, כפי שמדגיש 
שאינם  התורה  ענייני  ושאר  ספרו,  בהקדמת  הרמב"ם 
הלכה לא נכנסו בספר זה. בחלקו הראשון של הספר, 
ההלכה  ענייני  רק  נכללו  התורה",  יסודי  "הלכות 

השייכים ל'יסודי התורה'.
מפאת  העניין  זה  "ביאור  של  במעמדו  העיסוק 
שם  "שיש  לכך  ההגיוניות  וראיות  הוכחות   – המופת" 
זה  ש"ביאור  וההסברה  וההבהרה   – ראשון"  מצוי 
מכוח  ל"ביאורו...  סותר  איננו  המופת"  מפאת  העניין 
יסודי  מ"הלכות  הלכה  לא  'הלכה',  איננו  הכתובים" – 

התורה", ולא הלכה כלל.
ומאחר ו'משנה תורה' הוא חיבור הלכתי, אין מקום 
סביב  הביאורים  בהסדרת  שעוסקת  הבהרה  בו  לשלב 

ההוכחות והראיות לענייני הימצאות הבורא.
ב) ביאורו של האברבנאל איננו הולם את המשמעות 
ועמוד  היסודות  "יסוד  הרמב"ם  דברי  של  הפשוטה 
מצוי  שם  "שיש  שזה  הוא  דבריו  פשט  החכמות": 
ראשון" זהו 'יסוד' ו'עמוד' שעליו מיוסדים ובו נתמכים 

כל שאר ה'יסודות' וה'חכמות'.
ברם, לפי דברי האברבנאל נמצא להיפך – ה'יסוד' 
וה'עמוד' מיוסדים ונתמכים על ה'יסודות' וה'חכמות'. 
היא  הרמב"ם  דברי  משמעות  האברבנאל  לדעת  שכן, 
והוא  ראשון  מצוי  שם  "שיש  זה,  ו'עמוד'  ש'יסוד' 
מתוך  הן  ומוכחים  מבוססים  נמצא",  כל  הממציא 
 – ה'חכמות'  מתוך  והן  התורה  פסוקי   – ה'יסודות' 

"החכמות הנוכריות", היגיון וסברא.
היסודות  "יסוד  הרמב"ם  בדברי  להעמיס  קשה 
מצד  המסתברת  מזו  הפוכה  הבנה  החכמות"  ועמוד 
שה'יסוד'  ולומר  המילים,  של  הפשוטה  משמעותם 

וה'עמוד' מבוסס ונתמך ב'יסודות' ו'חכמות'.
ואם-כן, עדיין קשה: "מה לנו לדעת אם היסוד הזה 
ישראל  מבני  לא  אשר  הנוכריות  החכמות  עמוד  הוא 

המה?".
לא  עדיין  האברבנאל,  ביאור  לאחר  גם  כן,  כמו 
"יסוד  נאמר  שב'יסודות'  לכך  הסיבה  נתבארה 

היסודות" וב"חכמות" – "עמוד החכמות".
ונראה לבאר, שה'חכמות' אינן "חכמות נוכריות" כפי 
שסבר ר"י אברבנאל, אלא הן ה'יסודות' הן ה'חכמות' 

הם עניינים בהלכות התורה. 
והביאור בזה: 

התורה",  יסודי  שב"הלכות  ההלכות  הן  'יסודות' 

ו'חכמות' הן שאר כל הלכות התורה, ומכונות 'חכמות' 
חכמתכם  היא  "כי  ו)  ד,  (דברים  הכתוב  לשון  על-פי 

ובינתכם לעיני העמים".
וזו כוונת הרמב"ם "יסוד היסודות ועמוד החכמות":
כל  הממציא  והוא  ראשון  מצוי  שם  "שיש  הידיעה 
נמצא", זהו ה'יסוד' וה'עמוד' לכל הלכות התורה. הן 
הן  התורה,  עיקרי  של  ההלכות  ה'יסודיות',  ההלכות 

יתר הלכות התורה.
ה'תלות' של הלכות התורה בידיעה "שיש שם מצוי 
שאר  לבין  היסודיות  ההלכות  בין  משתנה  ראשון" 
ההלכות. לפיכך מדייק הרמב"ם בלשונו וכותב שזהו 
היסודות",  "יסוד    – התורה  יסודי  הלכות  של  'יסוד' 

וה'עמוד' של שאר הלכות התורה. 
ביאור הדברים:

בסיס  הוא  יסוד  הוא:  ל'עמוד'  'יסוד'  בין  החילוק 
לכל הבניין, ובהיעדר היסוד אין כל אפשרות לבנייה. 
אך  עליו,  לנשען  ומסייע  תומך  העמוד  לעומתו, 

ההיתכנות של הדבר אינה תלויה בעמוד.
ובכן, הידיעה "שיש שם מצוי ראשון" הינה הכרחית 

וקריטית עבור קיום "הלכות יסודי התורה": 
אהבתו  ה',  אחדות  הלכות  הן  התורה  יסודי  הלכות 
צורך  יש  האלו  ההלכות  את  לקיים  מנת  על  ויראתו. 
לא  ראשון".  מצוי  שם  שיש  "לידע",  ולהשיג,  להבין 
וכמו  כללי,  באופן  העניין  ובידיעת  בלבד  באמונה  די 
שכתב הרמב"ם (יסוה"ת פ"ב ה"ב): "היאך היא הדרך 

לאהבתו ויראתו? – בשעה שיתבונן האדם...".
קיומם  התורה,  וענייני  הלכות  שאר  מה-שאין-כן 
(של רובם על-כל-פנים) אפשרי גם כאשר ישנה אמונה 
וידיעה כללית בלבד, ואין צורך "לידע שיש שם מצוי 
נחוצה  אכן  אלה  בעניינים  ה'ידיעה'  דווקא.  ראשון" 
בכדי להוסיף בשלימות אותן המצוות, אך עצם קיומן 

יכול להיעשות אף בהיעדרה.
ועמוד  היסודות  "יסוד  הרמב"ם  דברי  פירוש  זהו 

החכמות":
ביחס ל'יסודות', הלכות יסודי התורה, הידיעה "שיש 
מתאפשרת  שעל-ידו  'יסוד',  הינה  ראשון"  מצוי  שם 
הקמת הבניין: באמצעות ההבנה "לידע שיש שם מצוי 

ראשון" מתאפשר קיום הלכות יסודי התורה. 
ביחס ל'חכמות' – שאר הלכות התורה – הידיעה הזו 
איננה 'יסוד' אלא 'עמוד' בלבד. הלכות אלה נתמכות 

ונשענות על ידיעה זו והיא מוסיפה בשלימותן.

(ע"פ "הדרן על הרמב"ם" – תשל"ה, סעיפים ב, יד-טו והערה 9)
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לאחר תפילת שחרית – [יכתוב ו]יקרא כל אחד פ"נ11
(הנשואים - כמובן בחגירת אבנט). אלו שזכו להיכנס 
ליחידות, או על-כל-פנים לראות את פני כ"ק אדמו"ר 
כאילו  הפ"נ,  קריאת  בעת  עצמו,  יצייר   – דורנו  נשיא 
מאמר,  דפי  בין  אחר-כך  הפ"נ  להניח  לפניו.  עומד 
קונטרס וכו' של כ"ק אדמו"ר, ולשלחו (אם באפשרי - 

בו ביום) על מנת לקוראו על הציון שלו.
של  המשניות  פרקי  ללמוד   - המעת-לעת  במשך 

אותיות השם12.
פעילות  "התוועדויות  לעשות   - המעת-לעת  במשך 
לימוד  ענייני  בכל  ולהתחזק  אהבת-ישראל"13,  ומתוך 
והיהדות  התורה  חיזוק  וחסידות,  נגלה  התורה 
ואחדות- באהבת-ישראל  ובמיוחד  המעיינות,  והפצת 

11. נוהגים לכתוב את הפ"נ על נייר חלק דווקא. מקפידים לכתוב דווקא באם 
טבלו באותו היום במקווה (באם לא טבל – יכתוב ע"י אחר). כותבים בחגירת 

אבנט (ונוטלים ידיים לפני-כן).
עבור  כשכותב  ואלו  "עלינו",  "עלי",  כותבים  עצמו,  על  פ"נ  אדם  כשכותב 

אחרים הלשון הוא "עבור..." (הרה"ח רי"ל ע"ה גרונר).
שכותבים  הנוסח  מבטל  הייתי  חילי,  יישר  אילו  הפדיון...  לנוסח  "בנוגע 
כמבואר  רחמים  מכניסי  ע"ד  האמיתיים]  [-והחסדים  כו'  הרחמים  "ממקור 
בתשובת מהרי"ב ז"ל", כי: א) "ע"ד... ז"ל" הוא ביאור ההיתר על נתינת פדיון 
לרבי (שלכאורה ה"ז עניין של ממוצע) ובמילא אי"ז נוגע ושייך לנוסח הפדיון 
שעניינו בקשת רחמים... ולא ביאור ההיתר על זה. ב) ובנוגע להנוסח 'ממקור 
רצונו  ואולי  רחמים...  לעורר  מהיכן  'כתובת'  לרבי  ליתן  צורך  אין   - הרחמים' 

לעורר רחמים ממדריגה נעלית יותר...
אלול-תשרי  חב"ד'  מנהגי  'אוצר  ראה  עצמו –  הרבי  אדמו"ר [וכן  מו"ח  "כ"ק 
עמ' תג-תד, ובכ"מ] היה אמנם כותב נוסח זה, אבל זוהי הנהגה שלו, ואין זה 
ראיה שגם אנו... צריכים לכתוב כן..." (משיחת ליל ב' אייר תש"י ס"ד, תורת-

מנחם ח"א עמ' 39).
על  פ"נ  אשר  אחשוב  קנד: "לדעתי  עמ'  ח"א  מהורש"ב  אדמו"ר  באג"ק  ראה 
החסרונות  לכתוב  צריכים  איננו  בעבודה,  רוחניים  בעניינים  הצדיקים  קברי 
שמוצא בנפשו, כי אם לבקש שיתתקן... הפרט ההוא באופן כך וכך, ולא לכתוב 
מהאוהל,  בשובו  מהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק  עיי"ש.  בחסרונו..."  עתה  שהוא  כמו 
שברוחניות  בכך  עמ' 55),  ומעין  לקונטרס  לבני-ביתו (מבוא  פעם  זאת  ביאר 

נראה כל דבר, גם החסרון, כאילו הוא חי ממש.
מ"מ  ר'  הרה"ח  מהמשפיע  המעשה  ידוע  פ"נ,  לכתוב  כלל  כשאי-אפשר 
שנעצר בחודש טבת תש"ז, והיה נתון בחקירות קשות וכו'  פוטערפאס ע"ה 
עד ערב ל"ג בעומר, ובאותו יום הגיע 'לשבת' בכלא. רק אז יכול היה לחשוב 
בלתי- היה  הדבר  אך  מהוריי"צ,  אדמו"ר  לכ"ק  פ"נ  לשלוח  ורצה  מצבו,  על 

בשמח"ת  מרוסיה  צאתו  לפני  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  בדברי  ונזכר  אפשרי. 
תרפ"ח [לא מצאתי הלשון ברשימת השיחה הנדפסת. וראה לקוטי-דיבורים 
כרך א, דף ב ע"א ובהערה] "כשתחשבו עליי, אחשוב אני עליכם" ואז 'שלח' 
אליו פ"נ במחשבה. לאחר חודש וחצי הגיע לזוגתו (שכבר הייתה אז בצרפת) 
מכתב מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ  מתאריך י"ז אייר, ובו אישור "המברק נתקבל". 
רבות,  שנים  לאחר  ממאסרו.  מברק  ששלח  ייתכן  איך  תמהו  המשפחה  בני 
מוהריי"צ  הרבי  של  ממזכירו  ביקש  תשכ"ד  כסלו  לי"ט  לרבי  והגיע  כשיצא 
(בשנת תש"ז) לבדוק אם יש מברק ממנו בארכיון, ולא מצא, ונזכר שבאותו 
(מפי  הפ"נ  ב'משלוח'  ונזכר   – המכתב  את  מהוריי"צ  אדמו"ר  לו  הכתיב  יום 

נכדו הרה"ח ר' יוסף-יצחק שי' ליברוב).
12. כגון הפרקים דלהלן: מ - ברכות פ"א; נ - שבת פכ"א; ח - חלה פ"א; ם - 
סוטה פ"ח; מ - אבות פ"א; ע - פסחים פ"י; נ - ידים פ"ב; ד - סנהדרין פ"ג; 

ל - סוכה פ"ד.
13. מברק לי' בשבט תשנ"ב - ספר-השיחות תשנ"ב ח"ב עמ' 535.

הראשונה  מההתוועדות  החל  שהורנו,  כפי  ישראל, 
לעת- האחרונה  ההתוועדות  ועד  הנשיאות14,  דקבלת 
הכללית  האחדות  "גילוי   - תשנ"ב  ויקהל  בש"פ  עתה 

בהבריאה ובבני-ישראל"15.
לקבוע שעה במשך המעת-לעת - לבאר לבני ביתו 
שי' אודות כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ועבודתו אשר עבד 
בה כל ימי חייו, ואשר גם עתה, כיוון "שגם בזה העולם 
את  מנהיג  שהוא  בוודאי   - יתיר"16  אשתכח  המעשה 
העולם כולו, ואנ"ש בפרט, ומעורר רחמים רבים וכו', 
כמו שהיה עד עתה, ואדרבה, ביתר שאת וביתר עוז17. 
ולכן, גם השפעותיו לכל השייכים אליו מתעלות יותר 
ה'כלים'  גם  צריכים  בפנימיות,  שיתקבלו  וכדי  ויותר. 

של השייכים אליו להיות מזוככים יותר18.
במשך המעת-לעת - לבקר (אלו הראויים לזה) בבתי-
מימרא  שם  לחזור  בעיר,  אשר  ובבתי-המדרש  הכנסת 
או פתגם מתורתו של כ"ק אדמו"ר, לבאר אודות אהבת 
על-דבר  תקנתו19  ולהסביר  להודיע  שלו,  ישראל  כל 
לימוד הרמב"ם לכל אחד ואחת (שלושה פרקים ליום, 
מבצעי  ועל-דבר  המצוות),  ספר  או  ליום  אחד  פרק 
חינוך,  אהבת-ישראל,  מבצע  שלו:  הכלליים  המצוות 
תורה, תפילין, מזוזה, צדקה, בית מלא ספרים - יבנה 
האכילה  כשרות  ויום-טוב,  שבת-קודש  נרות  וחכמיה, 
בני-ישראל  כל  ואחדות  וטהרת-המשפחה,  ושתייה 
בני-נח  את  לעורר  הכלליים20;  ספרי-התורה  בכתיבת 
בדבר קיום שבע מצוות שלהם21; ועד המבצע האחרון 

דורנו  נשיא  הרבי  של  מכתבו  גם  וראה   .499 עמ'  ב  כרך  ליקוטי-שיחות   .14
מיום השלושים להסתלקות כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ - אג"ק ח"ג ס"ע רמד: "...
כי המשכת כל רוחניות אינה אלא על-ידי אהבה רבה. נקווה אפוא כי על ידי 
זה שנעמוד כולנו בהתקרבות ואהבה רבה אמיתית נמשיך אלינו כוח להוציא 
לפועל  שייצאו  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  רצונו  אשר  העניינים  אותם  כל  לפועל 

טוב על ידינו".
בהר-בחוקותי,  ש"פ  בשיחת  וראה   .440 עמ'  ח"ב  תשנ"ב  ספר-השיחות   .15
י"ג  ובשיחת  הגאולה.  בהבאת  העניין  חשיבות  אודות  תנש"א,  סיוון  מבה"ח 
ניסן תשכ"ו (תורת-מנחם חלק מו עמ' 283) סיפר כ"ק הרבי נשיא דורנו בשם 
עצמו  כשהכניס  הצמח-צדק,  אדמו"ר  כ"ק  מענה  על  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
אותו  ושאל  הידועה,  באסיפה  הממשלה  נגד  בתוקף  בעומדו  לסכנת-נפשות 
על  חשב  לא  אם  ואפילו  בסכנה,  עצמו  מעמיד  איך  הייתכן,  הגדולים  אחד 
המענה):  (תוכן  וענה  ישראל,  וכלל  החסידים  אודות  לחשוב  עליו  היה  עצמו, 
הם  מתאחדים,  כשחסידים  זאת...  יעברו  הם  ביחד,  יפעלו  חסידים  "כאשר 
עוברים זאת, שוברים את החושך כפול ומכופל של הגלות... על-ידי האחדות 
של החסידים... שמבטלת את כל הגזירות וכל העניינים, ופורצת כל הגדרים, 

ומורידה עד כאן למטה את 'ואמת הוי' לעולם'".
16. תניא, איגרת-הקודש, ביאור לסי' ז"ך.

17. 'התוועדויות' תש"י עמ' 16, עיי"ש.
18. ליקוטי-שיחות כרך יב עמ' 146.

19. ליקוטי-שיחות כרך כז עמ' 229, התוועדויות תשד"מ ח"ג עמ' 1622, ובכ"מ.
20. ליקוטי-שיחות כרך כ עמ' 428, 579 ובמקומות רבים.

21. ליקוטי-שיחות כרך כו עמ' 132, 'חידושים וביאורים בש"ס' כרך ב סי' ח.
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שבת-קודש פרשת קורח
ב' בתמוז

יום  והקדוש  הגדול  היום  ערב  זו1,  בשבת-קודש   *
ההילולא ג' בתמוז, ישתדלו הכול לעלות לתורה. אם 
בחדרים  בתורה  יקראו   - מספיק  העליות  מספר  אין 

שונים2, אבל אין להוסיף על מספר הקרואים.
 - שבחבורה  הגדול  יהיה  שהמפטיר3  ישתדלו   *

בריצוי רוב המניין - או על-פי הגורל.
י"א,  (שמואל-א  לעם  לו   – שמואל  ויאמר  הפטרה: 

יד-טו - י"ב, א-כב).
מנחה: פרקי אבות - פרק ד.

יום ראשון
ג' בתמוז

אדמו"ר  כ"ק  הוד  של  ושבע  העשרים  ההילולא  יום 
זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  מנחם-מענדל  ורבנא  מרנא 
כבוד  ומנוחתו  חב"ד,  לנשיאי  שביעי  דור  (תשנ"ד), 
חמיו  כ"ק  ציון  על-יד  ארצות-הברית,  יורק,  בניו- 

אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע.
אדמו"ר  כ"ק  נשתחרר  תרפ"ז,  בשנת  זה,  ביום 
('שפלרניה',  בבית-האסורים  מהמאסר  נ"ע  מהוריי"צ 
'לנינגרד'), בתנאי שיסע  בעיר פטרבורג, שנקראה אז 
שלוש  למשך  'קוסטרומה'  מקלטו  בעיר  לגלות,  מיד 

שנים4.

1. מנהגי ההילולא - הוראת בי"ד רבני חב"ד בארה"ק, ע"פ מכתב כ"ק אדמו"ר 
 ,95 עמ'  ספר-המנהגים  קמב,  עמ'  ח"ד  (אג"ק  תשי"א  משנת  דורנו  נשיא 

ובכ"מ).
2. כאשר לפחות שישה מהמשתתפים לא שמעו את קריאת-התורה (קצות-
השולחן סי' כה סי"ד). ואפשר לעשות זאת אף לפני תפילת שחרית, כנפוץ בין 
אנ"ש ובבית-חיינו (עיין אג"ק ח"ג עמ' ד, שלא חייב להיות קשר בין התפילה 

לקריאת התורה. וע' בס' התפלה כהלכתה פט"ז ס"ה ובהערות שם).
3. ברכי-יוסף או"ח סי' רפד ס"ק א. שערי-אפרים שער ט סמ"ב. 'דרכי חיים 

ושלום' אות רי.
ספר- כא.  פרק  ח"ג  מהוריי"צ'  אדמו"ר   - התולדות  ב'ספר  בפירוט  ראה   .4

השיחות תרפ"ז, מבוא עמ' י. עמ' 168. ספר-השיחות תנש"א ח"ב עמ' 649.
מענה כ"ק אדמו"ר בעניין אמירת תחנון ביום זה (נדפס בקובץ 'היכל מנחם' 
ח"ג עמ' מז, עיי"ש בהערות): "בעניינים התלויים ברגש אין לשאול, כיוון שזו 

הוכחה שאין רגש". ולמעשה, במניין של הרבי אמרו תחנון ביום זה.

סדר יום ההילולא
כל  שידלק  נר  ההבדלה  אחרי  בית)  (בכל  מדליקים 

המעת-לעת. אם אפשר בקל - נר של שעווה5.
ביום  התיבה  לפני  שיתפלל  מי  וירימו  יבחרו 
 - שני  ערבית,  אחד  שיתפלל  לחלק  ונכון  ההילולא, 
יותר  מספר  בזה  לזכות  כדי  מנחה,   - שלישי  שחרית, 

גדול של אנ"ש.
בשעת התפילות ידלקו חמישה נרות.

תהילים)  אמירת  אחר   - (ובבוקר  התפילה  אחר 
ילמוד (יסיים) המתפלל לפני התיבה פרק כ"ד דכלים 
חנניא  המשנה "ר'  יאמר  אחר-כך  דמקוואות.  ז'  ופרק 
בתניא6,  שורות  איזה   - בלחש  ויאדיר".  עקשיא...  בן 

קדיש דרבנן.
אחר תפילת ערבית - יחזרו חלק מהמאמר האחרון 
תצווה"  "ואתה  ד"ה  לעת-עתה,  לו  שזכינו  המוגה 
כ"ק  שחילקו  תשנ"ב,  פורים-קטן  (קונטרס  תשמ"א 
ואחד  אחד  לכל  הקדושה  בידו  ביום  בו  אדמו"ר 
פה  בעל-  שיחזור  מי  אין  ואם  בעל-פה.  מהנאספים7) 
ולסיימו  שחרית.  תפילת  אחר  וכן  בפנים.  ילמדוהו   -

אחר תפילת מנחה.
לאחר  וכן  תניא8.  פרק   - התפילה  קודם  בבוקר 

תפילת מנחה9.
תרומה  אחד10  כל  ירים   - התפילה  קודם  בבוקר 
לעניינים השייכים לנשיאנו, בעד עצמו ובעד כל אחד 

מבני ביתו שיחיו, וכן קודם תפילת מנחה.

 .(1 בהערה  שצויין  (מהמכתב  עפר'"  שוכני  ורננו  'הקיצו  תיבות:  "ראשי   .5
ה'שעווה'  ונרות  יפה  דולק  אינו  טהורה  שעוות-דבורים  של  נר  למעשה, 
המצויים בשוק מעורבים בהרבה סטיארין. ולכאורה, לקיום המנהג כראוי די 

בכך שרובו שעווה.
אלוקה  חלק  היא  בישראל  השנית  "ונפש  התיבות  את  אמר  שהרבי  י"א   .6

ממעל ממש".
7. תורת-מנחם ספר-המאמרים אדר סיון עמ' 34.

8. על-פי אג"ק כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"א עמ' שצ - אולי יש ללמוד איגרת-
הקודש סימן ז"ך.

לאגה"ק  הביאור  את  ללמוד  יש  אולי  בשבט -  בי'  אנ"ש  בין  הנפוץ  על-פי   .9
האמורה.

לנשים,  גם  שייך  הוא   - וכיו"ב)  שבט  יו"ד  עם  (בקשר  הצדקה  "נתינת   .10
(ספר-המנהגים  יותר"  שייך  הצדקה  דבר  להן  טעמים)  כמה  (מצד  ואדרבה 
עמ' 85). מובן שיש לשתף גם את הטף (ומכספם) בזה, וכן בשאר ההנהגות, 

שגם נשים וטף שייכים בקיומן.

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
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כל המכבד את התורה
רבי יוסי אומר כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות וכל 

המחלל את התורה גופו מחולל על הבריות (פרק ד, משנה ו)

פירש רבינו עובדיה מברטנורא: "כל המכבד את התורה" – הדורש החסרות והיתרות שבתורה ומראה טעם 
ספר-תורה  המכבד  אי-נמי,  מזה.  גדול  תורה  כבוד  לך  איך  לבטלה,  דבר  בה  שאין  לומר  וקוץ  קוץ  כל  על 

ומכבד לומדי תורה והעוסקים בה, כל אלו בכלל מכבד את התורה הן.
פירש כ"ק אדמו"ר: השאלות במשנתנו: א) החיוב לכבד את התורה ולומדיה והאיסור לחללה הם הלכות 
פסוקות (ונפסקו להלכה בשולחן-ערוך), ואינם עניין למידת חסידות דווקא? ב) מהו הדיוק "גופו מכובד...
גופו מחולל". ג) מה הדיוק "על הבריות" (ולא "על בני אדם" וכיוצא בזה). ד) הקשר לבעל המאמר – רבי 

יוסי.
והביאור:

יוסי  ורבי  שונות,  שאלות  לפניו  מציעה  היתה  נכרית)  (שרה  שמטרוניתא  במדרש  מסופר  יוסי  רבי  על 
היה עונה לה בהסברים שכליים. ואם כי יש מקום לומר שלא היה צריך לענות לנכרית (מאחר ששאלותיה 
לא נגעו לקיום שבע מצוות בני נח (שאז היה חייב להשיבה)), בכל-זאת ענה לה. כי אם היה אומר שאין 
לשאלתה הסבר שכלי, לא היתה התשובה מתקבלת והיתה יוצרת אצלה יחס של הפך הכבוד לתורה. ומאחר 

שרבי יוסי רצה שהתורה תהיה מכובדת גם בעיני אומות העולם, לכן השיב לה תמיד תשובה שכלית.
וזהו אומרו:

"כל המכבד את התורה" – היינו שמשתדל שהתורה תהיה מכובדת גם אצל אומות העולם.
"גופו מכובד" – מכיוון שמדובר גם באומות העולם, שאין להם כל קשר לנשמתו של יהודי, מדייק התנא 

"הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם", הוא המכובד עליהן. שרק "גופו",
"על הבריות" – הכוונה ל"בריות בעלמא", היינו אלה שאין להם כל מעלה חוץ מהיותם בריותיו של הקב"ה, 

וזה כולל גם את אומות-העולם.
וזהו שמאמר זה בא כהמשך למה ששנינו במשנה הקודמת, "אל תעשיה עטרה להתגדל בה ולא קרדום 
עליהם  מזהיר  שהתנא  אלא  דין,  על-פי  המותרים  ו"קרדום"  "עטרה"  על  מדובר  זה  במאמר  בה":  לחתוך 
(במידת חסידות) משום היותם הפך כבוד התורה. בהמשך לזה מלמדנו רבי יוסי דרגה נעלית יותר בכבוד 

התורה – להשתדל שתהיה מכובדת גם בעיני העמים.
וקל-וחומר  במכל-שכן  מובן  העולם,  אומות  על  גם  התורה  את  לכבד  יוסי  רבי  שהשתדל  מזה  והנה, 
שהשתדל בזה לגבי בני ישראל – תלמידיו. ויש לומר שהוא מה שאמרו רז"ל בשבחו של רבי יוסי, ש"נימוקו 
עמו", היינו שהיה מקפיד למסור לתלמידיו טעמו ונימוקו של כל עניין ועניין שלמד איתם. והוא עשה כן לא 
כדי שהעניין יתקבל אצלם (שהרי גם בלי ידיעת טעם הדבר היו מקבלים את העניין), אלא משום שעל-ידי 

זה הוסיף והגדיל אצלם את כבודה של תורה, שעניינה הבנה והשגה.

(משיחת מוצאי שבת-קודש פרשת קורח תשל"ח – בלתי מוגה)

פרקי אבות
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"אין פלא כיצד נוכל להכיר את 
משה רבינו כשיבוא, כיוון שניצוץ 
של משה שבכל אחד ירגיש בכך" 
יש להכיר במעלת הדור – האחרון לגלות והראשון לגאולה • כיצד 
קרה שמאסרו של הרבי הריי"צ התרחש ביום בו "קיימא סיהרא 

באשלמותא"? • ממשלה צרה-חזקה פועלת שלגויים לא יהיה חלק 
בארץ-ישראל • הנס שאירע במהלך השבת

יום שישי, כ"ט סיון
בשעה 13:20 נסע הרבי לאוהל (כבכל ערב ר״ח). 
לכמה  צדקה  מטבעות  חילק  למכונית  שנכנס  לפני 
שעמדו שם, וחזר לערך בשעה 19:45. כעשר דקות 
ב׳זאל׳  מנחה  לתפילת  נכנס  נרות  הדלקת  לאחר 

למעלה.

שבת פרשת קרח, א' דראש חודש תמוז
ניגן  הקהל  בשעה 13:30.  להתוועדות  נכנס  הרבי 
ואחר  מקומו,  על  התיישב  שהרבי  עד  שמח  ניגון 
הניגון  את  כרגיל  שר  הקהל  קידוש  עשה  שהרבי 
לעידוד  ידו  את  הרבי  הניף  באמצע,  פ״ט.  ממזמור 

השירה.
בשיחה הראשונה ביאר אשר ענייני השבת הקשורה 
עם  הקשור  חודש  ראש  (משפיע),  החמה  מהלך  עם 
מהלך הלבנה (מקבל) וחודש תמוז הקשור עם עניין 
הגאולה (י"ב תמוז), שמדגיש את היציאה מההגבלות 
של חמה ולבנה אינם סותרים זה לזה, כיוון שגאולה 
והיא  מאחר  ההגבלות,  כל  בתוך  חודרת  אמיתית 
ב'  בין  לאחד  ובכוחה  מההגבלות  למעלה  בעצמה 

דברים השונים זה מזה.
מהעובדה  הוראה  הרבי  למד  השיחה  בהמשך 
שבעוד שבתורה שבכתב משמע שקרח עשה מעשה 
בלתי רצוי, אך הנה בתורה שבעל-פה, החל מפירוש 
רש"י הכותב שקרח "פיקח היה" משמע שמצד עצמו 
שיש  שכשם  מכך,  ללמוד  יש  גדול.  אדם  היה  קרח 
להכיר את חסרונות עצמו כדי לתקנם, כן יש לדעת 

היטב מעלות עצמו ולנצלם בשלימות לעבודת ה'.
את  לדעת  שצריך  לדורנו,  בנוגע  "ועל-דרך-זה 
והדור  הגלות  של  האחרון  הדור  שהוא  הדור  מעלת 
להוספה  זו  מעלה  את  ולנצל  הגאולה,  של  הראשון 
וזה  בפרט  חת״ת  שיעורי  ובלימוד  בכלל,  בתורה 
לקרח  תיקון  גורם  בתורה)  מוסיפים  קרח  (שבזכות 

עצמו!".
בסיום השיחה ניגן הקהל "שיר מזמור לבני קורח" 
והרבי הניף ידו במשך השירה לעבר הקהל. באמצע 
נתן חתיכת מזונות לילד הקטן שארף שאמר ׳לחיים׳, 
והחל מניף ידו בתנועות יותר נמרצות במשך זמן רב.

נאמרו  משעה,  למעלה  שארכה  השנייה  בשיחה 
פרטים רבים ומיוחדים. להלן נביא כמה נקודות. 

לערוך  המנהג  את  שיפרסמו  פעמים  כמה  עורר 
בנוגע  מדברים  בה  התאספות  ראש-חודש  בכל 
להתחזקות בתומ״צ וכו', כשכל אחד מברך את רעהו 
במשך  כי  והורה  צדקה,  ונותנים  'לחיים'  באמירת 

השבת ולמחר ביום יתאספו ויעשו כך.
שעות  יוסיף  אחד  שכל  ההוראה  על  שוב  עורר 
נוספות בלימוד התורה. בתוך הדברים אמר שמסתבר 
לומר שכשמשיח יבוא לא יאמרו תחנון, במכל-שכן 
אומרים  אין  בו  בשבת  להיות  שחל  הכיפורים  מיום 

תחנון.
אדמו״ר  כ״ק  את  כשאסרו  שבזמנו  הזכיר  כן  כמו 
אירע  זה  כיצד  הבינו  לא  סיון,  בט״ו  נ״ע  מוהריי״צ 
החודש  של  באשלמותא"  סיהרא  "קיימא  שבו  ביום 
תמוז  בי״ב  כששוחרר  מכן,  לאחר  ורק  דמתן-תורה, 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

תשנ"דתש"אתש"א

התוועדות ראשונה של 
הרבי ב-770

ההתוועדות הראשונה של הרבי 
שבת,  בערב  התקיימה  ב-770, 
שהגיע  אחרי  ימים  ארבעה 

לארצות הברית.

התוועדות ראשונה של 
הרבי במחיצת חותנו 

בארצות-הברית
כ"ק  של  הראשונה  ההתוועדות 
כ"ק  נכח  בה  מוהריי"צ,  אדמו"ר 
לארצות  בואו  לאחר  אדמו"ר 

הברית - שבת קודש ג' תמוז.
(קובץ כ"ח סיון ע' 21)

יום ההילולא של כ"ק 
אדמו"ר

שבו  והנמהר,  המר  יום 
האלוקים,  ארון  נשבה 
ותפארתו,  ישראל  קדוש 
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

יום קישורי התנאים 
של הרבנית חיה 

מושקא, בת הרבי 
המהר"ש

של  התנאים  קישורי  יום 
בת  מושקא,  חי'  הרבנית 
המהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק 
עם הרה"ח ר' משה הכהן 

הורנשטיין.
מושקא  חי'  הרבנית 
כ"ק  מאביה  נתייתמה 
בהיותה  מהר"ש  אדמו"ר 
אחיה  עשרה.  אחת  בת 
מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
דאגו  הרז"א  והרה"ק 

לשידוך עבורה.

(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' 

שפט. ימי חב"ד ע' 205)

ב' 
תמוז

ג' 
תמוז

ח' 
תמוז

תרנ"אתרפ"זתרי"א

שריפה גדולה 
פוקדת את העיירה 

ליובאוויטש
הגדולה  השריפה 
בליובאוויטש בימי כ"ק 

אדמו"ר הצמח צדק.
פקדו  רבות  שריפות   
רבותינו  חצר  את 
בעיר  נשיאינו 
אחת  ליובאוויטש. 
החמורות  השריפות 
כ"ק  מונה  שאותן 
מוהריי"צ  אדמו"ר 
היתה  ברשימותיו, 
תרי"א,  תמוז  ג'  ביום 
של  ביתו  נשרפו  בה 
הצמח  אדמו"ר  כ"ק 
של  בתיהם  וכן  צדק 

בניו הק'. 
(ימי חב"ד ע' 203)

יום שחרור כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ממאסרו
כ"ק  של  שחרורו  יום   – דגאולה"  "אתחלתא 
שפאלערנע  בכלא  ממאסרו  מוהריי"צ  אדמו"ר 
בשעה  בלק,  פ'  א'  ביום  בסיון),  ט"ו  אירוע  (ראה 
לגלות  שיצא  בתנאי   - בצהריים  וחצי  אחת 
קאסטראמא  שנים.  שלוש  למשך  בקאסטראמא 
מעטים  יהודים  שרק  מובהקת  גויית  עיר  הייתה 

גרו בה.
ללכת  רשות  לרבי  ניתנה  לגלות,  שנשלח  לפני   
בערב  שמונה  בשעה  שעות.  שש  למשך  לביתו 
עם  ולנסוע  הרכבת,  בתחנת  להתייצב  עליו  היה 

הרכבת הנוסעת לקאסטראמא.
 בנסיעתו לקאסטראמא הצטרפו אליו בתו הרבנית 
גורארי'  שמריהו  ר'  הרה"ח  חתנו  מושקא,  חי' 
הרכבת  תחנת  אלטהויז.  חיים  אליהו  ר'  והחסיד 
היתה מלאה וצפופה בהמון רב של חסידים שבאו 
נמשכה  לקאסטראמא  הנסיעה  מהרבי.  להפרד 

עשרים וארבע שעות ברכבת. 
(ימי חב"ד ע' 203)

מוקדש לעילוי נשמת עורך המדור והספר 'עת לדעת' 
השליח הגה"ח אברהם שמואל בן חיים מאיר בוקיעט ז"ל
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לרב יצחק-דוד גרונר שליח הרבי באוסטרליה, 
נתן שלושה דולרים נוספים, ואמר: "כפליים לתושיה 

און מיט א (עם) הוספה, חוט המשולש".
אישה אחת אמרה שהייתה לה המחלה הידועה 
ר״ל. הרבי: "זה היה בעבר, אבל עכשיו זה כבר עבר, 

ומכאן ולהבא יהיה בסדר, ותהי ׳כלה׳ במהרה".
הזקן".  אבי  "עבור  ברכה  ביקשה  אחת  אישה   
הוא  זקן?  שהוא  אומרת  את  הרבי: "מדוע  לה  אמר 

צעיר!".
שנה  ארבעים  מלאו  שהיום  לרבי  אמר  אחד   
לו  אמר  הראשונה.  בפעם  הרבי  את  ראותו  ליום 
לדעת עיניים לראות  לב  עכשיו  לך  יש  הרבי: "הרי 

ואזניים לשמוע, כך כתוב בפסוק".
אישה אחת הציגה ילדה קטנה שאינה מדברת. 
וכל  מודה־אני  בקרוב  "שתדבר  הרבי:  לה  אמר 

הברכות".
נאו!".  משיח  וואנט  "ווי  ואמר:  עבר  א׳  ילד   
הרבי קרא לו חזרה ונתן לו דולר נוסף, ואמר "את 

זה תתן לצדקה לזרז את ביאת משיח".
שמתחתן  בנו  את  הציג  דוד  בן  מרדכי  הזמר   
עבור  נוסף  דולר  לחתן  נתן  הרבי  לילה.  באותו 
שתהיה  לכלה,  לתת  דולר  לו  נתן  וכמו״כ  החתונה, 
בן  הרבי למרדכי  פנה  אחר-כך  החתונה בשעטו״מ. 
דוד, ואמר: "אבקש ממך לשמח את העולם, זה הרי 
עוז,  וביתר  שאת  ביתר  שיהי׳  אז  שלך,  האומנות 

ובפרט שהיום הוא ראש חודש".
הרב הערשלער הציג את עצמו. הרבי: "אתה 
הרבי:  "כן".  הנ״ל:  מהספרים?".  הערשלער  הרב 
חוצה".  מעינותיך  יפוצו  שיהיה  יצליחך  "שהקב"ה 
(בחיוך):  הרבי  פרטית".  לישועה  זקוק  "אני  הנ״ל: 
"אתה איש פרטי גם-כן?". הרבי נתן לו דולר נוסף 
עכשיו  עוסק  "הנני  הנ״ל:  הבאים".  הספרים  "עבור 
בהכנה לדפוס של שני ספרים של רבינו יונה". הרבי: 
"על איזה מסכת?". הנ״ל: "בבא־בתרא". הרבי: "שני 
ספרים יספיקו על מסכת בבא־בתרא?". הנ״ל: "כן". 
הרבי: "שהקב"ה יצליחך. בזהר כתוב שבבא-בתרא 
הוא הסיום של הגלות, אז שתהיה הבבא-בתרא של 

הגלות".
אחד אמר לרבי שהוא רוצה ברכה עבור ילד 
יהודי,  מבית-ספר  אותו  להוציא  רוצים  שהוריו 
הרבי:  לו  אמר  יהודי.  שאינו  בבית -ספר  ולהכניסו 
"שהם לא יצליחו, ושהילד יגדל להיות חסיד יר״ש 
תלוי׳  שהצלחתם  להורים  להסביר  וצריכים  ולמדן. 

בחינוך בניהם".
שי'  יוסף-יצחק  הרב  באה״ק  צא״ח  למנכ״ל   
וברכו,  נוספים,  שטרות  שני  הרבי  נתן  אהרונוב 
הצלחה  לך  "שתהיה  והוסיף:  לתושיה",  ב״כפליים 

רבה".
אחד עבר עם תאומים בידו ואמר לרבי, שהרבה 
הקדושה  ברכתו  ובזכות  ילדים  להם  היו  לא  שנים 
נתברכו בתאומים, והמשיך שהבן נקרא כך וכך ע״ש 
הסבא, והבת נקראת חיה מושקא. הרבי הגיב על כך 
מי  שם  על  לי  להגיד  צריך  לא  "אתה  ואמר:  בחיוך 

היא נקראת...".
נולד  שבזכותם  ברכותיו  על  לרבי  הודה  אחד   
ילדים.  להם  היו  שלא  שנים  ריבוי  אחרי  בן  להם 
אמר לו הרבי: "להודות צריכים להקב״ה, וההודאה 
הכי גדולה שיכולים לתת להקב״ה הוא הולדת עוד 

ילדים".
אחד אמר לרבי שהיה פעיל מאוד להשפיע על 
שיאפשרו  ישראל  אגודת  של  התורה  גדולי  מועצת 
לחבר  שיתנו  פעל  ולבסוף  הליכוד,  עבור  להצביע 
"והשאר  הרבי:  בהצבעה.  להימנע  ורדיגר  הכנסת 
הנ״ל: "התחננתי  המערך?!".  עבור  להצביע  יכולים 
לפניהם שיתנו גם לשאר, אבל ללא הועיל". הרבי: 
זהו  מבקש!  השולחן-ערוך  לבקש,  צריך  לא  "אתה 
ענין של פיקוח נפש הדוחה כל התורה כולה!. הנ״ל: 
באמצע  עוד  שאתה  סימן  "זהו  הרבי:  "ניסיתי...". 
העבודה. העבודה תהיה מוגמרת כאשר הם יצביעו 
בכל  "ניסיתי  הנ״ל:  צרה".  ממשלה  עבור  בפועל 
כוחי". הרבי: "אז תנסה עוד יותר, ובשמחה ובטוב 

לבב".
הרבי:  אמר  ודעת",  מ״תורה  וולפסאהן  לרב   
"יפוצו מעינותיך חוצה. אתה נתת לי ספר מודפס, 
אבל בטח יש לך דברים שאתה עוד מחזיק באמצע 
לא  ומסתמא  אחר-כך,  תדפיסם  במילא  הדיבור, 

תשכח אודותיי".
חזרה  הרבי  לה  קרא  הרבי.  את  צילמה  ילדה   
ונתן לה דולר נוסף באמרו: "עבור ההוצאות לפתח 

את התמונות".
אחד אמר לרבי שעל-פי הוראתו הק׳ בדק את 
התפילין שלו ונמצאו כשירות. הרבי: "שני התפילין, 
הרבי: "היה  הנ״ל: "כן".  ראש?".  של  והן  יד  של  הן 
זה סופר מוסמך?". הנ״ל: "כן". הרבי: "הרי זה פלא 

גדול!...".
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שהתחיל  המעיינות,  בהפצת  הוסיף  זה  שכל  ראו 
להפיץ את המעיינות בחצי כדור התחתון - ארה״ב, 

ובזה גופא בתחתון שבתחתון - אוסטרליה.
מטה  שפרח  בפרשה  שנאמר  מה  על  כשדיבר 
הוסיף  במהירות,  שגדלים  שקדים  והוציא  אהרון 
יביא  שהקב״ה  העתידה  לגאולה  גם  שייך  זה  שענין 
ישראל  של  רצונם  גם  וזהו  במהירות,  הגאולה  את 
ומיד  תכף  תבוא  שהגאולה  התורה,  פי  על  רצון 
ממש בלי "פשעטלך" ובלי תירוצים ובלי דחיות, כך 
שבהתוועדות זו עצמה נזכה לראות את משיח. ואין 
פלא כיצד נוכל להכיר את משה רבינו כשיבוא, כיוון 

שניצוץ של משה שבכל אחד ירגיש בכך.
שמסתבר  כך  על  כשדיבר  השיחה  סוף  לקראת 
לעתיד  והלויתן  הבר  שור  את  שכשיאכלו  לומר 
הוסיף  מלכים  מאכל  שהוא  צלי  יהיה  זה  לבוא, 
בחיוך: "כעת ישנם כאלו ואני הקטן בתוכם שעדיין 
לא אכלו בשר צלי בשבת, ואגלה לכם סוד (שבעצם 
הוא כבר ידוע) שזה כמה שבועות שלא אכלתי בשר 
צלוי בשבת - לא באשמתם של אלו שמסביבי אלא 
אחד  לאף  יזיק  לא  שזה  ויה״ר  רצוני,  על-פי  שזהו 

כו'".
במשך  והרבי  שמח,  ניגון  שרו  זו  שיחה  בסיום 
השירה עודד בידו. השירה נמשכה זמן רב מהרגיל.

לערוך  שוב  הרבי  עורר  השלישית  בשיחה 
שיעורים  לקבוע  וכן  חודש  ראש  בכל  התוועדויות 
מגיד  גם  יהיה  אחד  ושכל  התורה,  בלימוד  ברבים 
שיעור, והוסיף שכדאי שמפעם לפעם על-כל-פנים 
(בשיעור  ברמב״ם  הלכה  עם  הלימוד  את  יקשרו 
היומי), וכן ראוי לקשר את הנ״ל עם מצות הצדקה.

לימוד  של  החשיבות  גודל  את  הסביר  בהמשך 
רגעים  כמה  שבעוד  שמכיוון  והוסיף  ברבים  תורה 
תהיה הגאולה, לכן צריך כל-אחד "לחטוף" ולייסד 
שיעורי תורה חדשים, כיון שכשהמשיח יבוא ילמד 

הוא בעצמו את כולם!
כמו כן עורר להתכונן כראוי להתוועדויות של י״ב 

י״ג תמוז.
בקבוקי  את  שהכניסו  לאלו  הורה  השיחה  בסוף 
ה׳משקה׳ שיעלו ויכריזו על הפעולות, כיון שמצווה 

לפרסם עושי מצוה ומהם יראו וכן יעשו רבים.
יש  שבארץ-ישראל  הרבי:  אמר  השיחה  בסיום 
שלא  ושמחה)  מנוחה  (ומתוך  חזקה  ממשלה  כעת 
לארץ- להיכנס  כפשוטו  ולגויים  לגוי׳שקייט  נותנת 
ישראל, שהרי פסק דין הוא שאין לגויים חלק בארץ. 

לערך,   16:15 בשעה  פה  נאמרו  אלו  (דברים, 
ויצוין שכרבע שעה לאחר-מכן נתפסו בארץ-הקודש 

מחבלים שניסו לחדור לשטחה).
המשקה.  בקבוקי  חלוקת  החלה  זו  שיחה  בסיום 
והרבי  בקבוקים,  עשרה  כחמש  העמיד  המזכיר 
חזרה  מזג  לא  כשהפעם  לכוסו,  מהבקבוקים  מזג 
ניגון  לנגן  הרבי  החל  החלוקה  בסיום  לבקבוקים. 
שאת.  ביתר  המשיך  והקהל  ז״ל,  לאביו  ה״הקפות" 
הרבי ענה לקהל ׳לחיים׳, אחר-כך טעם מהמזונות, 
והורה לר׳ יואל כהן שינגן "שיבנה ביהמ״ק" והקהל 
הצטרף בשירה. אחר-כך עורר הרבי אודות אמירת 
ברכה אחרונה. ההתוועדות הסתיימה לערך בשעה 

.16:20
במוצאי שבת-קודש אחר ה׳חזרה׳ על ההתוועדות 
מפי ה׳חוזר׳ הר׳ יואל שי' כהן, התקיימה התוועדות 
ואנ״ש,  מהתמימים  הרבה  בהשתתפות  חסידית 

כהוראת הרבי בהתוועדות.

יום ראשון, א' תמוז
לשיר  החזן  החל  "הודו"  לפני  שחרית  בתפילת 
ראש- כבכל  בידו.  עודד  והרבי  ביהמ״ק"  "שיבנה 
חודש אחר קריאת-התורה הרבי עלה לחדרו לחלוץ 

את התפילין, ואחר כרבע שעה חזר לתפילת מוסף.
לצדקה  הדולרים  חלוקת  החלה   11:45 בשעה 
ונמשכה מאוחר מהרגיל עד השעה 16:50. בחלוקה 
ל״קעמפ"  שנוסעים  מהמוסדות  ילדים  הרבה  עברו 
כדי  הקיץ,  לחודשי  להרים,  שנוסעים  משפחות  וכן 
לקבל ברכה. בסיום החלוקה שאל הרבי את המזכיר 
שהייתה  הראשית  הדלת  לעבר  בידו  כשמצביע 
ואחר-כך  קיבלו?  שלא  עוד  נשארו  האם  סגורה, 
מנחה  לתפילת  יצא  דקות  עשר  אחר  לחדרו.  נכנס 
 - ר״ח  (כבכל  כרגיל  בידו  ועודד  למטה  בביהמ״ד 

הרבי אינו נוסע ל׳אוהל׳).
חלוקת  במהלך  שאירעו  דברים  ראשי  להלן 

הדולרים לצדקה:
מדריכים  וכן  רבים  ילדים  היו  העוברים  בין   
שנוסעים למחנות קיץ ׳גן־ישראל׳. לילדים שנוסעים 
ל׳גן־ישראל׳ בעיר דטרויט נתן הרבי לכל אחד מהם 

דולר נוסף באמרו: ״הצלחה רבה אין דטרויט!״.
באוסטרליה  עניין  עבור  ברכה  שביקש  לאחד   
אמר הרבי: "הרי עכשיו דיברנו (בהתוועדות דשבת) 
מגיעה  במילא  ביותר,  המטה  הוא  שאוסטרליה 

הברכה מגבוה גבוה ביותר".
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