ב"ה • ערב שבת קודש פרשת חוקת • ח בתמוז ה'תשפ"א

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

א'תג
שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
• הלכות ,מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים
• סוגיות בתורת רבינו • יומנים ותאריכי חב"ד
• שניים מקרא ואחד תרגום
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אור וחום ההתקשרות
כל העניינים שכ"ק מו"ח אדמו"ר דיבר אודותם ,או אפילו חשב אודותם – באים הם סוף-סוף לידי פועל,
וואקסן"( מיום ליום – כמו כל
)”האלטן אין איין ַ
במוקדם או במאוחר ,וגדלים ומשגשגים ללא הפסק ַ
דבר חי ,שהסימן על דבר חי הוא – היותו מתנענע וגדל.
אמנם ,כדי שעניינים אלה יבואו לידי פועל – הרי זה נעשה על-ידי ממוצעים.
והטעם לזה – לא משום שמבלעדי הממוצעים לא היו העניינים באים לידי פועל; העניינים היו מתבצעים
)”אזוי ווי דער רבי איז ַא גוטער"( ,ורצונו לזכות יהודים נוספים
גם בלעדיהם ,אלא שמצד טובו של הרבי ַ
שישתתפו בענייניו – קבע את הסדר שהעניינים יבואו לידי פועל על-ידי ממוצעים.
וכפי שאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר בפירוש ,כשכתבו את הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו – שהיה
ביכולתו לתת בעצמו את כל הממון הדרוש לכך ,אלא שרצה לזכות בכך את כל בני ישראל.
ולכן ,בכל עניין שהרבי עשה ,השתדל לקבוע זאת באופן כזה ,שמספר גדול ככל האפשר של בני ישראל
יוכלו להשתתף בו.
)ש"פ בראשית תשי"ד .תורת מנחם חלק י‘ עמ‘ (130
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זמני השבוע
תאריך
ו' ,ח' בתמוז
ש"ק ,ט' בתמוז
א' ,י' בתמוז
ב' ,י"א בתמוז
ג' ,י"ב בתמוז
ד' ,י"ג בתמוז
ה' ,י"ד בתמוז
ו' ,ט"ו בתמוז

עלות השחר
זמן זריחת סוף
חצות מנחה
היום
ד'
 120ד' 72
לפני ציצית החמה זמן ק"ש והלילה גדולה
לפני
הזריחה הזריחה ותפילין
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לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

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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ַא חסידישע פרשה
חוקת | גזירה בלתי מובנת
הפירוש ד"חוקת" הוא – עניין שלמעלה מטעם
ודעת” ,חוקה חקקתי גזירה גזרתי"” ,גזירה היא
מלפני אין לך רשות להרהר אחריה".
...ובזה מודגש הקשר עם עניין המאסר והגאולה
– שהרי כללות המאסר היה באופן של ”גזירה היא
מלפני":
מצד טעם ודעת – אין מקום כלל לעניין המאסר,
שכן ,כיצד ייתכן לגרום צער וייסורים גדולים
לצדיק ונשיא ישראל ,ייסורים למטה וייסורים
למעלה?!...
ישנו אמנם הביאור דירידה צורך עלייה ,אבל,
לפשוט שבפשוטים ”אשר בשם ישראל יכונה" – אי
אפשר להסביר זאת!

הכתב והמכתב

ולא עוד ,אלא גם אצל אלו השייכים להבין
עניינים עמוקים של הבנה והסברה – הרי לאחר כל
הביאורים וההסברים בעניין דירידה צורך עלייה,
לא ניתן לבאר ולהבין בשכל את כללות עניין
המאסר ,שכן ,לאחרי כל הביאורים עדיין נשאלת
השאלה :הייתכן לגרום ייסורים גדולים כאלו
לצדיק ונשיא ישראל?! ...הרי כל אחד ואחד יודע
ומבין בעצמו שלא ייתכן שיגרום צער וייסורים
לאדם האהוב אצלו ביותר?!...
אלא ודאי בהכרח לומר שעניין זה הוא בבחינת
”חוקה"” ,חוקה חקקתי גזירה גזרתי"” ,גזירה היא
מלפני אין לך רשות להרהר אחריה"..
)תורת מנחם תשמ"ה חלק ד‘ עמ‘ (2402

העבודה בצא"ח נותנת שלא בערך

לפנינו מענה הרבי אודות הזכות הגדולה שבעבודה בענייני צעירי-אגודת-חב"ד וכיוצא בזה:

בנוגע לעבודה בצאגו"ח וכיו"ב ]=
בצעירי-אגודת-חב"ד וכיוצא-בזה[:
הערה כללית – בנוגע לכאו"א
]= לכל-אחד-ואחד[ מאלה שזכו
)באתדל"ע ]= באתערותא דלעילא[(
לעבוד בזה )והוא בתוכם( – שלא
בערך יותר ממה שהם "נותנים" לה־
תפתחות עניני צאגו"ח ]= צעירי-
אגודת-חב"ד[ ,העבודה "נותנת" להם
והן ברוחניות והן בגשמיות.

ה'תשפ"אברמב"ם
היומי
מורה שיעור ללימוד
ח' בתמוז ה'תשפ"א – ט"ו בתמוז
יום
ו'

יום בחודש
ח' בתמוז

ש"ק ט' בתמוז
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ג' פרקים ליום

פרק א' ליום

משוך חסדך וגו' .ספר המדע
הל' נזירות פרק ז.
והוא ספר ראשון ..הל' יסודי
התורה ..בפרקים אלו .פרק א-ג.
פרק ח.
פרק ד-ו.

ספר-המצוות
מ"ע א .מל"ת א .מ"ע ב.
מ"ע ג .ד .ט.

א'

י' בתמוז

פרק ז-ט.

פרק ט.

מל"ת סג .סה .מ"ע קעב.

ב'

י"א בתמוז

פרק יו"ד .הל' דעות ..בפרקים
אלו .פרק א-ב.

פרק י.

מל"ת סד .מ"ע ח .ו .רו.

ג'

י"ב בתמוז

פרק ג-ה.

מ"ע רז .מל"ת שב .מ"ע רה.
הל' ערכין וחרמין..
בפרקים אלו .פרק א .מל"ת שג.

ד'

י"ג בתמוז

ה'
ו'

י"ד בתמוז
ט"ו בתמוז

פרק ו-ז .הל' תלמוד תורה ..בפ־
רקים אלו .פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.

פרק ב.

מל"ת רנו .שא .דש .שה.

פרק ג.
פרק ד.

מ"ע יא.
מ"ע רט.

דברמלכות

עסוק בשליחותך,
לא בשליחות זולתך
על-מנת למלא את הכוונה "להיות לו יתברך דירה בתחתונים" יש צורך
בכמה סוגים שונים של שליחות • היצר-הרע אינו דורש שלא לעסוק
בשליחות ,אלא מסית את האדם לעסוק בשליחות שאינה שלו • על
כל אחד לעסוק בביצוע השליחות שלו ולהקדיש לשם כך את מלוא
כוחותיו • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא-דורנו

א
בשליחותו של כל יהודי בהפצת היהדות – לכל
לראש בנוגע לעצמו ,בנפשו הבהמית ובגופו ,ברמ"ח
אבריו ושס"ה גידיו ,וכן בביתו ,וגם בכל הסביבה
והעיר ,ובכל מקום שידו מגעת ,ועד לאפשרות של
פעולה בכל העולם כולו שנברא בשבילו – ישנם
אופנים שונים של שליחות.
וטעם הדבר – לפי שהפעולה היא על-ידי רמ"ח
מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה ,ועל-ידי-זה
צריכים לפעול בכל העולם בכל הפרטים שבו ,שכל
פרט יהיה דירה לו יתברך ,שיוכל להיות בו השראת
אלוקות ,ויהיה ניכר בו ש"אין עוד מלבדו" ,1ולכן ישנם
כל מיני אופני שליחות שונים ,שהרי אינו דומה אופן
העבודה שצריכים לפעול ב"דומם" או "צומח"" ,חי"
או "מדבר" ,ועל-דרך-זה בנוגע לפרטים שבארבע
סוגים אלו.

ב
אמנם ,כיוון שרצונו של הקדוש-ברוך-הוא שיהודי
יתייגע על עניין של יהדות ,ולא שיקבלנו במתנה ,ללא

 .1ואתחנן ד ,לה.

יגיעה ,2שלכן נאמר" 3ראה נתתי לפניך גו' את החיים
ואת הטוב" וגם את ההיפך ,והקדוש-ברוך-הוא מבקש
"ובחרת בחיים" ,4היינו ,שבין שתי הדרכים שישנם
בעולם ,יבחר יהודי בדרך הטוב והחיים ,שאצל יהודי
הרי זה דרך התורה כפי שמורה השולחן-ערוך – הנה
כאשר היצר-הרע רואה שאין לו דרך אחרת לבחון את
כוחותיו של יהודי ,אזי מנסה בדרך הקשורה עם גישה
מיוחדת של ערמומיות:
היצר-הרע אינו אומר ליהודי שלא יפעל בעולם,
ועל-אחת-כמה-וכמה שאינו אומר לו לעשות דבר
שהוא היפך רצון הבורא חס-ושלום ,אלא ,הוא ממציא
לו )"ער רוקט אים ַאריין"( עבודה שאינה שייכת אליו,
והתוצאה מזה היא בשתים :א( מה שהוא צריך לעשות
– אינו עושה ,ב( ומה שעשה – כיוון שאין זו העבודה
שלו ,הנה אף שעשה מצווה ,לא נעשה הדבר בכל
הפרטים וההידורים כפי שצריך להיעשות.

ג
ולדוגמא – הסיפור שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר ,בעל
השמחה ,5בשם רבינו הזקן ,בעניין נשמות התועות:
 .2ראה גם שיחת שבת פרשת חוקת-בלק ,י"ב תמוז תשכ"ב סעיף ג )תורת-
מנחם חלק לד עמ'  .(106וש"נ.
 .3ניצבים ל ,טו.
 .4שם ,יט.
" .5בהתוועדות י"ב תמוז תש"ד ,לפני עשרים שנה" – ספר-השיחות תש"ד
עמ'  154ואילך .וראה גם תורת-מנחם חלק יד עמ'  197ואילך .חלק כח עמ'
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בהוספה מחול על הקודש ,ובינתיים אמר תהלים,
ובראותו מסביבו אורחים עניים ,הזמינם לאכסנייה
שלו לסעודת שבת על חשבונו .ולאחרי קבלת שבת,
כאשר הגבאים עמדו לחלק את האורחים העניים בין
הגבירים ובעלי-הבתים של העיירה ,אמרו האורחים
שהם כבר מוזמנים לסעודת שבת אצל בעל-העגלה.
וכאשר יצאו מבית-הכנסת – הנה בעל-העגלה
היה לבוש בגדי שבת עם כל ההידורים ,והלך עם כל
האורחים ,ואילו הגביר היה מלוכלך וחבול ,והלך
לאכסנייה לבדו ,כי גם אורח כבר לא נשאר עבורו...
לאחר מאה ועשרים שנה ,בבוא דינם של הגביר
ובעל-העגלה לפני בית-דין של מעלה ,פסקו,
שנשמותיהם צריכות לירד למטה פעם נוספת,
ואז ימלא בעל-העגלה את המצווה ד"עזוב תעזוב

פעם נסע גביר עם בעל-העגלה שלו לקנות
סחורה.
– באותם זמנים היה הסדר אפילו אצל גבירים
בעלי-עסקים ,שרק מזמן לזמן היו נוסעים לרכוש
סחורה ,והיו מביאים הסחורה לביתם ,ומוסרים
אותה למישהו אחר ,והם היו יושבים ועוסקים
בתורה –
בהיותם בדרך ,הנה בבוא ערב שבת ,עצרו בעיירה
כדי לשהות בה עד לאחרי שבת .וכמנהג ישראל
הלכו בערב-שבת אחר חצות לטבול במקווה לכבוד
שבת.
לאחרי הטבילה ,כאשר הגביר הלך לבית-הכנסת,
בהיותו לבוש בגדי שבת ,ראה שעומדת עגלה

היצר-הרע אינו אומר ליהודי שלא יפעל בעולם ,ועל-אחת-
כמה-וכמה שאינו אומר לו לעשות דבר שהוא היפך רצון הבורא
חס-ושלום ,אלא ,הוא ממציא לו )"ער רוקט אים ַאריין"(
עבודה שאינה שייכת אליו ,והתוצאה מזה היא בשתים :א( מה
שהוא צריך לעשות – אינו עושה ,ב( ומה שעשה – כיוון שאין
זו העבודה שלו ,הנה אף שעשה מצווה ,לא נעשה הדבר בכל
הפרטים וההידורים כפי שצריך להיעשות
עמו" ,להוציא את העגלה מן הבוץ ,והגביר ימלא
את המצווה של הכנסת אורחים ,שזוהי המצווה
והעובדא שלו.
עד כאן הוא הסיפור של בעל הגאולה ,בשם רבינו
הזקן.
וזהו עניין הנשמות התועות – אף שקיימו אמנם
מצווה ,הרי מצד זה שכל אחד קיים את המצווה
ששייכת לחברו ,לא נתקיימה המצווה בשלימותה,
וגם נחסר במצווה ששייכת אליו ,ולכן היה צורך
להמשיך את נשמותיהם למטה פעם נוספת ,כדי
שכל אחד ימלא את תפקידו ועניינו.

ושוקעת בבוץ .וכיוון שישנו דין "עזוב תעזוב עמו",6
שצריך לעזור ליהודי שנמצא במעמד ומצב שזקוק
לדרישה ועזר – ניגש הגביר לעזור להוציא את
העגלה מן הבוץ .אך כיוון שלא היה רגיל בעבודות
כאלו ,ומה גם שהיה לבוש בבגדי שבת ,הרי מובן,
שה"עזרה" שלו הייתה קטנה ביותר ...ולא עוד אלא
שהתלכלך ונחבל ,וכך הגיע לבית-הכנסת מלוכלך
וחבול.
ואילו בעל-העגלה ,גם הוא טבל במקווה ולבש
בגדי שבת ,והקדים לילך לבית-הכנסת ,להרבות
 .24וש"נ.
 .6משפטים כג ,ה.
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ד"עזוב תעזוב" ,וזוהי המצווה ד"הכנסת אורחים",
וכיוצא-בזה ,כהסיפור שסיפר לנו רבינו נשיאנו.
על זה בא הלימוד לכל אחד מאתנו:
כאשר בהשגחה פרטית נתמנה פלוני לרב
בארצות-הברית דווקא – הנה עיקר תפקידו הוא
להשתדל שהחינוך יהיה על טהרת הקודש ,והמקווה
יהיה עם כל ההידורים ,ובבית-הכנסת תהיה מחיצה
כשרה באופן שהאנשים לא יוכלו לראות את הנשים;
אין כאן דין מחיצה 9של שלושה טפחים כדי שעיזים
לא יוכלו לעבור ...מחיצה זו אינה עבור עיזים...
אלא בשביל אנשים ונשים ,וכדי שלא יראו.10
וכן בנוגע לישיבה-קטנה או ישיבה-גדולה
שנמצאת במקום שהוא "מרא-דאתרא" ,יהיה
העיקר לימודי קודש ,ואילו לימודי חול ,רק בדרך
הכרח וכאילו כפאו כו' ,במקום שיש הכרח מצד
חוק המדינה.11
ועל-דרך-זה כאשר הקדוש-ברוך-הוא מברך
יהודי בכסף ,הנה דבר ברור הוא :א( ש"כל חלב
להוי'" ,12היינו ,שחלק גדול ,החלק המובחר,
צריך ליתן עבור ענייני יהדות ,ב( וכיוון שנמצאים
במדינה כזו שמי שיש לו כסף מתחשבים בדעתו,
עליו לנצל את דעתו ולפעול שהעיר תהיה במעמד
ומצב שהקדוש-ברוך-הוא יוכל לומר "ושכנתי
בתוכם" :13זהו ה"בית-מקדש" שלי משחרב בית-
המקדש בירושלים.
ועל-דרך-זה בכיוון השני – בנוגע לראשי-ישיבות,
מלמדים ,משפיעים ומשגיחים וכו' וכו'.
וכאשר מחליפים את התפקידים – הנה למרות
שמקבל שכר על עבודתו ,שהרי "אין הקדוש-ברוך-
הוא מקפח שכר כל בריה" ,14מכל-מקום ,יכול
להיות חבול בגופו ,כבסיפור הנ"ל ,וכמו כן חבול
בנשמתו ,כדברי רבינו הזקן שזהו מעמד ומצב של
נשמות התועות ,כך ,שייתכן אמנם שישב בגן-עדן,
כמו שהגביר ישב בבית-הכנסת ,אבל הוא יושב
עם בגדים מלוכלכים וקרועים ,והיינו ,שחסר לו

ד
יש בזה הוראה ולימוד לכל אחד מאתנו:
ישנו "עסקן" כזה שכאשר אומרים לו :כיוון שיש
לך השפעה בעיר ,ובעיר ישנן ריבוי משפחות ,כן
ירבו ,אי לזאת ,עליך להתעסק בעסקנות ציבורית
בעירך ,ולפעול שיתוסף בצרכי הרבים ,שיהיה
מקווה כדבעי ,ובית-כנסת כדבעי ,ותלמוד-תורה
דרבים כדבעי וכו' וכו' – אזי משיב ,שצריך ללמוד
תחילה את השיעור שלו בנגלה ובחסידות ,באמירת
תהלים ,ולהאריך בתפלתו .ואם "נגמרים" כל
המצוות שיש לו – אזי מוצא עוד מצווה :להאריך
בשולחנו ,7לאכול באריכות ...וככל שתגדל האריכות
הרי זו מעלה גדולה יותר .ובמילא ,כיצד יישאר זמן
עבור מקווה ,בית-כנסת ובית-מדרש כשרים?!
]ולהעיר ,ש"עסקנות ציבורית" בזמנינו זה אינה
מוגבלת רק לאלו שנבחרו להיקרא בשם "גבאי"
וכיוצא-בזה ,אלא ,לדאבוננו ,במדינה זו הרי זה
עיקר תפקידו של הרב ,שלכל לראש הוא עסקן
ציבורי ,ובזמנים הפנויים הוא עוסק בתורה ,ובמילא,
עבודתו בדור הזה היא לכל לראש להשתדל בצרכי
הרבים[.
ועל-דרך-זה לאידך גיסא :כאשר ישנו בחור
בישיבה ,או ראש-ישיבה או משפיע בחסידות,
ואומרים לו :עליך להכין היטב )"קוק-דורך"( את
השיעור שתלמד מחר עם התלמידים ,או להכין
היטב את המאמר שאתה צריך ללמוד עמהם או
לחזור ברבים ,וכדאיתא במדרש" 8אמרה ארבע
פעמים בינו לבין עצמו" – אזי משיב ,שאין לו פנאי,
כיוון שעסוק בעסקנות ציבורית; עליו להשתדל
שיהיה כסף לישיבה ,ולהשתדל שבבית-הכנסת שלו
תהיה בימה יפה ופרוכת יפה .ואם אין לו עוד מה
לעשות – אומר ,שעליו להשתדל לחנך את פלוני
שיגדל להיות "עסקן ציבורי"...
וכיוון שעל כל דבר יכולים למצוא מקום בתורה –
הנה כל אחד מהם מביא ראיה ,באמרו ,זוהי המצווה

 .9ראה שבת צז ,סוף ע"א .שולחן-ערוך אדמו"ר-הזקן אורח-חיים סימן
שמה סעיף ד .ועוד.
 .10ראה שו"ת מהר"ם שיק חלק אורח-חיים סימן עז .הובא באגרות-
קודש חלק ז עמ' שט .וראה גם אגרות-קודש חלק יט עמ' עד .אגרות-
קודש חלק כג עמ' קנו .תורת-מנחם חלק לד עמ'  .47וש"נ.
 .11ראה גם תורת-מנחם חלק לד עמ'  181ואילך .לעיל עמ' .158
 .12ויקרא ג ,טז .וראה רמב"ם הלכות איסורי-מזבח בסופן.
 .13תרומה כה ,ח.
 .14בבא-קמא לח ,ריש ע"ב .וש"נ.

 .7ראה ברכות נד ,סוף ע"ב ואילך.
 .8שמות-רבה ריש פרשה מ" :אמרו רבנן :צריך אדם ...בשעה שהוא
מבקש לאמרם )פרק ואגדה( בציבור ,לא יאמר :הואיל שאני יודע יפה,
כשאכנס לדרוש אני אומר )אלא תחילה יאמר וישנן את הדברים בינו
לבין עצמו( .אמר רבי אחא :מן האלוקים אתה למד ,כשבקש לומר תורה
לישראל) ,כביכול (,אמרה ארבע פעמים בינו לבין עצמו עד שלא אמרה
לישראל ...פעם אחת בא לפני רבי עקיבא ,אמר לו :עמוד וקרא בתורה!
אמר להם :לא עברתי על הפרשה! ושבחוהו חכמים".
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מי שצריך ללמד השיעורים ברבים או בחבורה ,לאחרי
הכנת השיעור כדבעי ,בנגלה או בחסידות ,וכן מי
שצריך להשגיח על התמדת התלמידים וכיוצא-בזה –
אזי כל אחד במקומו ,בגלגול זה ,בדור זה ובימים אלו,
ימלא את השליחות שרצה הקדוש-ברוך-הוא להאיר
את העולם-הזה ,עם היותו גשמי וחומרי ,באור ה' על-
ידי "נר מצוה ותורה אור",
16
שאז יאמר הקדוש-ברוך-הוא שהוא "השוכן אתם"
אף-על-פי שנמצאים בזמן הגלות ,ויחד עם הקדוש-
ברוך-הוא באים כל הברכות וההצלחות ,להתברך
בבני חיי ומזוני ,וכולם באופן דרוויחי ,כך ,שיכולים
להוסיף בלימוד התורה וקיום מצוותיה ,מתוך הרחבה,
ובשמחה ובטוב לבב.

בלבושי המצוות ,וב"נר מצוה ותורה אור".15
ולכן צריך למלא את השליחות באופן שכל אחד
עוסק בעניינו.

ה
אחד הסימנים לידע מהי השליחות שלו – כאשר יש
על זה מניעות ועיכובים; כאשר אלו שצריכים לעזור
לו ,מפריעים לו ,ואלו שצריכים לעודד אותו ,מנסים
להניאו מזה – הרי זה גופא הוכחה שהיצר-הרע מנסה
בכל מיני אופנים אולי יצליח לפעול שלא יקיים את
השליחות המיוחדת שיש לו בעולם-הזה.
וכאשר יראה את האמת כמו שהוא ,מבלי להתפעל
מאלו שמניאים אותו מזה ,ששליחותו היא להשתדל
שהעיר תהיה עיר יהודית כשרה ,ובית-הכנסת יהיה
כשר ,ובבית-המדרש ילמדו תורה ביראת-שמים ,וכן

)משיחת י"ב תמוז ה'תשכ"ד .תורת-מנחם חלק מ עמ'  .203הנחת
השומעים ,בלתי מוגה(

 .16לשון הכתוב – אחרי טז ,טז.

 .15משלי ו ,כג.

סיכום
על מנת להחדיר קדושה בכל חלקי העולם מתבצעת באופן חסר ובלתי מושלם .את
ולעשותו דירה לה' ,יש צורך בדרכי פעולה שליחותו הייעודית איננו מבצע כלל כיוון
שונות ומגוּונות ,שכן ,החדרת קדושה שהוא טרוד בעניינים אחרים...
ב"דומם" וה"צומח" שבעולם שונה מהחדרת יש להיזהר מפיתויי היצר .על האדם לנצל
קדושה ב"מדבר".
את כל כשרונו וכוחותיו עבור מילוי שליחותו
כל יהודי רוצה למלא את שליחותו להחדיר המותאמת לו ,ולא 'לבזבזם' במילוי שליחויות
קדושה בעולם ו"לעשות לו יתברך דירה שאינן מיועדות לו.
בתחתונים" ,והיצר הרע ,ביודעו שאינו כאשר ישנם קשיים במילוי שליחות מסוימת,
יכול להסיתו שלא לעסוק במילוי רצון ה' ,מהווה הדבר הוכחה שזוהי שליחותו שלו
פועל בדרך מתוחכמת :הוא מאפשר לאדם – כיוון שחשוב שהוא יעסוק בשליחות זו,
להחדיר קדושה בעולם אך מסית אותו מתאמץ היצר להניאו מכך על-ידי הערמת
לעשות זאת בתחומים שאינם שייכים לו קשיים.
ואינם בכלל שליחותו.
אין להתפעל מתחבולות היצר ,על כל אחד
מכיוון שזו אינה שליחותו ,אין לו את הכוחות להתמסר למילוי שליחותו ונצל לשם כך את
והכישורים הדרושים עבורה ,וממילא היא כל כוחותיו.
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משיחוגאולה

"עמדו הכן כולכם!"
מגאולת נשיא הדור באים לגאולה האמיתית והשלימה
כל ענייני גאולה קשורים ושייכים לגאולה האמיתית והשלימה – "כיוון דשם גאולה עלה",
ועל-אחת-כמה-וכמה בגאולה של נשיא הדור" ,שנשיא הדור הוא ככל הדור כי הנשיא הוא הכול",
ונשיא של דור זה ,דור האחרון של הגלות ,שהוא דור הראשון של הגאולה ,ובפרט על-פי דברי
נשיא הדור ,בעל הגאולה ,במכתבו הידוע לחגיגת י"ב תמוז הראשונה:
"לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז ,כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה ,שומרי מצ־
ווה ,וגם את אשר בשם ישראל יכונה" ,גאולה דכל ודכלל ישראל – הרי בוודאי שגאולה זו קשורה
ושייכת ביותר לגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו.
)מהתוועדות שבת-קודש פרשת חוקת ,ז' בתמוז ה'תש"נ' .תורת-מנחם – התוועדויות' תש"נ ,כרך ג ,עמ' (408-407

גילוי הקשר העצמי בין ישראל לקב"ה
בשעה שהגיעה בשורת הגאולה בי"ב תמוז ,היה חסיד ששר ניגון ברוסית שתוכנו היה "אין עוד
מלבדו" )"ניעט ניעט ניקאווא קראמע יעווא אדנאווא"( ,וזה נתפרסם...
ויש לומר הביאור בזה:
כל גלות משתלשל מה"גלות" )העלם( הראשון – שזהו כללות העניין דבריאת העולם ,שנברא
על-ידי ריבוי השתלשלות מדרגה לדרגה וריבוי צמצומים והעלמות כו' ,עד שנברא עולם מלשון
העלם והסתר ,ועד יתירה מזה – עולם הזה הגשמי ה"מלא קליפות וסטרא אחרא" ,ו"כל מעשה
עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו" ,אשר בהם נמצא האור האלוקי בגלות...
וגאולה פירושה ,שבעולם ]ובפרטיות – בגוף ונפש החיונית[ מתגלה האמת ,שמציאותו האמי־
תית הוא רק כלי לאור אלוקי ]ולנשמה[ שמחיה אותו ,כך שבכל פרט ופרט מהבריאה ניכר "אמי־
תת המצאו".
וזהו התוכן ד"אין עוד מלבדו" ,שאין שום מציאות בעולם )"אין עוד"( "מלבדו" ,זאת אומרת
שבמציאות העולם נרגש איך שכל מציאותו היא ")לא נמצאו אלא מ(אמיתת המצאו" ,שמציאות
העולם גופא היא אלוקות – כפי שיתגלה בשלימות לעתיד לבוא...
ובפשטות – שעל-ידי הגאולה נעשה "נודע גלוי לעין כל" שהעבודה בהרבצת תורה וחיזוק הדת
"מותרת היא על-פי חוקי המדינה" ,שגם העולם מכיר את האמת דאלוקות ותורה .ועל-דרך זה גם
לאחרי הגאולה – נפתחה דרך חדשה בהפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה בכל קצווי
תבל ,כולל גם הפצת שבע מצוות בני נח ,כהכנה להגאולה האמיתית והשלימה ,שאז יהיה שלימות
הגילוי בעולם ד"אין עוד מלבדו".
)מהתוועדות שבת-קודש פרשת חוקת ה'תשמ"ח' .תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ח ,כרך ג ,עמודים (563-562
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ניצוצירבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ללמוד מגויים,
בני אומות העולם
כשהגיע נשיא מצרים סאדאת לארץ הקודש קרא הרבי ללמוד מאומץ
ליבו ולשים לב גם להנהגותיו • הדברים יצרו סערה ,אך עיון בדברי
חז"ל מצביע על דברים רבים שנלמדו ע"י חז"ל מגויים
ערוך סימן טו סעיף ו[.

בנושא זה עסקנו כבר בהרחבה רבה )בגיליונות:
תקעח עמודים  .13-15א'צ עמוד  .9א'צה עמוד 10-
 .12א'קצ עמוד  (11משיחות הרבי ומדברי חז"ל ,ועתה
מוסיפים אנו מקורות נוספים.
ברשימותינו האמורות הובאו כבר דוגמאות אלה:
הרבי למד מהתנהגות נשיא מצרים סאדאת וביאר
בהקשר לכך כי ניתן ללמוד גם מגוי .תנאים ואמוראים
)ברכות ח ,ב .סוכה כא ,ב .קידושין לא ,א( ,גדולי
ישראל )הסמ"ג ,רבי יהודה החסיד ,השל"ה ,הפלא
יועץ ורבי צדוק הכהן מלובלין( ורבותינו נשיאנו למדו
דברים מגויים.
הרבי למד מהנהגת נשיא ארה"ב קנדי הוראה שיש
לצאת ל"שליחות"; רש"י למד ממלבוש של שרה גויה
את פירוש האפוד של הכהן הגדול; חסידים שלמדו
הוראה מגוי החוצב בקרח; תלמידי הבעש"ט למדו
הוראה מאמרת הגוי שהם יכולים אך אינם רוצים; צורת
עטיפת הטלית צריכה להיות כעטיפת הישמעאלים;
גדר שכרות נלמד מלוט – "שכרותו של לוט".

ג' פסיעות שמונה עשרה – מנבוכדנצר
ב'דיני הכריעות בסיום י"ח ברכות' )לשון הכותרת
דסימן קכג באורח חיים( נאמר ש"המתפלל צריך
שיפסע ג' פסיעות לאחוריו כדרך שנפטרים מלפני
המלך" )לשון אדה"ז שם סעיף א ואילך(.
ובמשנה ברורה ס"ק א כתב" :ועוד כתבו טעם )מגן
אברהם( משום דאמרו חז"ל )סנהדרין צו ,א( דבזכות
ג' פסיעות שרץ נבוכדנצר לכבוד השם יתברך זכה
להחריב את בית המקדש ,ולכן אנו פוסעין ג' פסיעות
ומתפללין שיבנה בית המקדש".

היזק ראיה – מדברי בלעם
בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן הלכות נזקי ממון )סעיף
יב( נאמר:
ולפיכך אסור לפתוח פתח כנגד פתח וחלון כנגד
חלון שלא יראה אחד מעשיו של חבירו.
ואפילו שניהם מתרצים יש אוסרים ,שאין זו מדת
צניעות שיראה זה תשמישיו של זה כל היום ,ואמרו
חכמים :וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן
לשבטיו – ראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה,
אמר :ראויים הללו שתשרה עליהם שכינה.
]המקורות שנסמנו במהדורת קה"ת לקטע זה :משנה
וגמרא בבא בתרא ס ,א .רשב"ם ויד רמ"ה שם סימן
ר"פ .טור ושו"ע חושן משפט סימן קנד ס"ג .סמ"ע שם
ס"ק י[ .וראה 'תורת מנחם – התוועדויות' כרך סא,
עמודים  87-88ואילך ,ובשולי הגיליון שם.

מעגלון מלך מואב – לעמוד ב'קדושה'
מובא בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן )סימן נו סעיף ה(
וזה לשונו:
ויש אומרים שיש לעמוד כשעונה קדיש או כל דבר
שבקדושה שיש ללמוד קל וחומר מעגלון מלך מואב
שקם מעצמו מעל כסאו לדברי ה' ,כל שכן אנחנו
עמו .וטוב לחוש לדבריהם.
]דברי אדה"ז מבוססים על המקורות שנסמנו
בשוה"ג שם :ס' שופטים ג ,כ .סנהדרין ס ,ב .מגן
אברהם שם ס"ק ד .הדברים הובאו גם בקיצור שולחן
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שניים מקרא ואחד תרגום
אמירת "מה טובו אהליך יעקב"

גיוס בנות לצה"ל

המהרש"ל מעיד על עצמו )שאלות ותשובות
מהרש"ל סימן סד( שהיה נוהג לדלג על הפסוק
שאמרו בלעם – "מה טובו אהליך גו'" )בלק כד ,ה(
בנוסח התפילה ,וזה לשונו" :בבוקר כשאני בא לבית
הכנסת ,מתחיל אני בפסוק 'ואני ברוב חסדך' ומדלג
הפסוק הראשון 'מה טובו' שמרו בלעם ,ואף הוא אומרו
לקללה כדאיתא בפרק חלק ,וגם אין כאן מקומו".
הרבי )בשיחת ש"פ בלק תש"ל – תורת מנחם כרך
סא עמ'  (86ציין כי כבר הופרכו דבריו )ראה גם תיקון
תפילה בסידור אוצר התפילות( מכמה ראיות:
א( מדברי הגמרא )ברכות יב ,ב( "בקשו לקבוע
פרשת בלק בקריאת שמע".
ב( בפסוקי מלכיות שבתפלת מוסף דר"ה )ראש
השנה לב ,ב( אומרים את הפסוק )בלק כג ,כא( "לא
הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ,ה' אלקיו
עמו ותרועת מלך בו".
ג( מנבואת בלעם למדו חז"ל )ראה רמב"ם הלכות
מלכים ריש פרק י"א( כמה פרטים עיקריים אודות
הגאולה העתידה )"אראנו ...אשורנו ...דרך ...שבט
בישראל"(.
ד( בסידור הראשון ,סידור רב עמרם גאון ,נקבע:
"הנכנס לבית הכנסת אומר מה טובו כו'" .כלומר:
בהתחלת התפלה נהוג לומר פסוק זה" ,מה טובו וגו'",
עוד לפני אמירת "הודו לה' קראו בשמו גו'" – כפי
שאכן נתקבל בכל תפוצות ישראל )וכ"ה בסידור
האריז"ל ,סידור הבעש"ט ,ועוד(.
]לשיטת רב עמרם גאון יש לנהוג כן בכל פעם
שנכנסים לבית הכנסת ,אפילו מספר פעמים ביום,
אבל אפילו אלו שאינם נוהגים לומר זאת בכל פעם –
נוהגים לומר זאת פעם אחת ביום בהתחלת התפילה[.
ומסתבר )לאור הכלל הידוע( שאילו היה המהרש"ל
רואה מה שנאמר בסידור רב עמרם גאון – היה מסכים
לאמירת "מה טובו".
ה'תורת תמימה' )פרשת בלק( מחלק בין מה שדיבר
בלעם על פי ה' לבין מה שדיבר מרצונו כו' .אבל –
מעיר על כך הרבי – נוסף על כך שעל פי פשוטו של
מקרא הקדים בלעם בנוגע לכל דבריו" :הדבר אשר
ישים אלקים בפי אותו אדבר" )בלק כב ,לח( הרי מה
שחז"ל "בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע" מוסב
על "פרשת בלק" כולה.

בגיליון א'ת הקדשנו דברים לגיוס נשים לצה"ל,
אותו שלל הרבי מכל וכל .יש מקום להוסיף על כך את
הדברים הבאים:
ארבע שעות שהה הרה"ג הרב שלמה גורן ב'יחידות'
אצל הרבי בשנת תשי"ט .הרבי שוחח עמו בנושאים
שונים בראש ובראשונה בענייני תורה .בעת היחידות,
ניגש הרב גורן לארון הספרים בחדרו של הרבי ,ומתוך
ריתחא דאורייתא שלף ספרים ודפדף בהם כשביקש
להוכיח את צדקת דבריו .הרבי נשאר יושב על כסאו
כשהוא שלו ורגוע ,נושא ונותן בדברי הרב גורן.
לעתים הפריך בשלווה את חידושיו וסברותיו של הרב
גורן.
זמן רב באותה 'יחידות' הקדיש הרבי לעניין
ביטול גיוס בנות לצבא .הרב גורן לימד זכות שבנות
המצהירות על היותן שומרות מצוות ומסורת מקבלות
פטור מן השירות ,אך הרבי הפציר בו להפעיל את
השפעתו שבנות לא תתגייסנה כלל.
בימי הסליחות כותב לו הרבי )אגרות קודש כרך ח"י
עמוד תקנא(:
תקותי אשר למרות היסוסיו בעת שיחתנו ,ידבר
במקומות המתאימים על דבר העניין ד"כל כבודה
גו'" ושאין יוצאות מעניין זה.
אחר כך שיגר הרבי את הרה"ח ר' יחיאל מיכל יהודה
לייב זלמנוב לשוחח בנושא עם הרב גורן ולזרזו לטפל
בעניין בשל חומרת הדבר )!(.
עוד בנותן טעם להביא כאן את מכתבו של כב'
קדושת אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע משנת תש"ח לבתו של
הרה"ח ר' חיים יוסף רוזנבלום ע"ה – מרת רבקה תחי'
)חפר( ,שהיה כנראה בגדר הוראת שעה בלבד ,ובו
נאמר:
"ב"ה .י"ד אד"ר תש"ח
"במענה על שאלתך אודות כניסתך לפלוגת ההגנה
המסודרת לבנות .כללות סיבת המצב הוא מכאוב
רוחני מוסרי וגופני ,אבל אחרי שקצרי הראות הביאו
לידי מצב המר והמסוכן הנה בהכרח אשר כל אחד
ואחת מבני ובנות ישראל ישתתף בעבודת ההגנה.
והשי"ת יחוס וירחם עלינו כולנו ויקבץ נדחנו מארבע
כנפות הארץ על ידי הגואל האמיתי משיח צדקנו ויכין
לבבנו ולבב כל אחינו ואחיותינו לעבדו ית' בלבב
שלם".
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נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
"בדבר חיזוק דרכי החסידות בקביעות ושמירת זמני
לימודי דא"ח ,ולהתעורר בקיום ענייני הלימוד" [7בכל
אתר ואתר לפי עניינו".5

שבת-קודש פרשת חוקת
ט' בתמוז
הפטרה :ויפתח הגלעדי – מפני בני ישראל )שופטים
יא,א-לג(.
פרקי אבות :פרק ה.

יום רביעי,
י"ג תמוז ,חג הגאולה
יום בו יצא כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע לחירות.
אין אומרים תחנון.8
מנהג כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לעשות מגבית בעת
ההתוועדות  -עבור המוסדות הידועים בשם "אהלי
יוסף יצחק".9
* לקראת סיום שנת הלימודים:
נכון  -שכל אחת ואחת מהמסיימות תי'  -תפריש
ביום ההוא לצדקה ,פרוטה בבוקר – לפני הסיום,
ופרוטה  -לאחריו.
המורות תי' תבארנה להן  -לפי ערכן  -המאמר:10
"יהודי אינו יכול ואינו רוצה להיות ,חס-ושלום ,נפרד
מאלוקות".11

יום שני
י"א בתמוז
במנחה אין אומרים תחנון.

יום שלישי,
י"ב תמוז ,1חג הגאולה
"מועד המועדים" .2יום הולדת את כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ נ"ע ,בשנת תר"ם .3יום בו נתבשר  -בשנת
תרפ"ז  -שהוא חופשי מגלותו אשר הגלה  -אחרי שהיה
תפוס במאסר  -על עבודתו בחיזוק התורה והיהדות.4
ממכתביו ליום זה:
"לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז ,כי אם גם
את כל מחבבי תורתנו הקדושה ,שומרי מצווה ,וגם את
אשר בשם ישראל יכונה".5
"בשני ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבאים עלינו
לטובה יתוועדו אנ"ש.6"...
"יום התוועדות והתעוררות לחיזוק התורה ]וכן:

' .7היום יום' יג תמוז וספר המנהגים שם עמ'  ,100מאג"ק שם עמ' תכ.
 .8לוח 'היום יום' .ספר המנהגים .לוח כולל-חב"ד.
במשך השנים נוספו הוראות ,כמו להתוועד גם ביום ט"ו תמוז )שלימות
הגאולה ,יום בו הגיע בעל הגאולה לביתו  -התוועדויות תשמ"ז ח"ד עמ'
 ;(44להתוועד עד כולל ש"ק י"ז בתמוז )לפי הקביעות אז( ,ואף בי"ט בו )יום
הברית-מילה של בעל הגאולה( באופן המותר  -למצוא שמחת ברית-מילה
או פדיון-הבן וכיו"ב ,וכשמשתתפים בשמחה זו ידגישו גם את הברית ,ויחזרו
חסידות מבעל הברית )התוועדויות תשמ"ה ח"ד עמ' .(2515
ללמוד – ברבים )אם אפשר( – המאמר "עשרה שיושבים בתורה" תרפ"ח
"שכן הדפסת מאמר זה והפצתו לחגיגת י"ב תמוז הראשונה ,מהווה הוראה
נצחית ללמוד מאמר זה בימי הגאולה י"ב-י"ג תמוז בכל שנה ושנה ,ובאופן
דלימוד ברבים" – התוועדויות תשמ"ח ח"ד עמ' .13
 .9ספר המנהגים שם .וראה לקוטי שיחות חלק כג עמ'  ,270שזהו דבר הפשוט
שאין צריך להזכירו במפורש בכל שנה ]ועד"ז בקשר לניגונים בהתוועדות,
כמו "ניעט ניעט ניקאווא" ,ועוד  -שיחת ש"פ מטו"מ תש"מ סמ"ז ,עיי"ש[ ,ומי
שלא נתן  -ישלימנה בימים שלאחרי זה ,עיי"ש.
" .10היום יום" כ"א סיוון – תאריך יום סיום הלימודים הנ"ל .ושמא יש לנהוג
כך בכל תאריך ,ללמד את הפתגם היומי שלו ב'היום יום'.
 .11כל הקטע – מענה מכ' סיוון תש"ל לקבוצת מורות ב'גן חובה' של 'בית
רבקה' בברוקלין ,שדיווחו על חגיגת סיום הלימודים ביום כ"א סיוון )אג"ק
חלק כו עמ' תט( .ומסיים שם" :אזכירן על-הציון לתוכן הפ"נ .ותבשרנה טוב".

 .1קביעתו בחודש הרביעי היא התחלת הגילוי דלעתיד-לבוא ,כיוון שפנימיות
צום הרביעי הוא עניין של ששון ושמחה  -ספר השיחות תשמ"ח ח"ב עמ'
 531 ,507ובכ"מ.
 .2לשון בעל הגאולה באג"ק שלו ח"ב עמ' תכ .וביאר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו:
"מועד עניינו  -שנעשה בו נס ,וי"ב תמוז הוא מועד ונס הכללי ,ניסו של ראש
ישראל ,שממנו נמשכים כל המועדים וניסים פרטיים"  -לקוטי שיחות ח"ד
עמ' .1322
 .3תולדות ימי חייו ב'ספר התולדות  -אדמו"ר מהוריי"צ' )ארבעה כרכים,
הוצאת קה"ת(.
 .4ספר המנהגים שם .פרשת ימים אלו בס' התולדות הנ"ל ח"ג ובפרט מפרק
כא ואילך ,ובספר השיחות תר"פ-פ"ז עמ' יא ועמ'  171ואילך.
 .5ספר המנהגים שם ,מאג"ק שלו ח"ב עמ' פ.
' .6היום יום' יב תמוז ,מאג"ק שם עמ' קפב.
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ממעייני החסידות

פרשת חוקת
שהדם הוא חיות האיברים ,כן התורה ,המלמדת
את פירוש המצוות ופרטי הלכותיהן ,מכניסה חיות
בקיום המצוות.

זאת חוקת התורה )יט,ב(
גזירה היא מלפני ,אין לך רשות להרהר אחריה
)רש"י(
רש"י מדייק בלשונו – "אין לך רשות להרהר",
ואינו כותב "ולא תהרהר" .שכן ,בדרך-כלל הותר
לאדם לנצל את שכלו כדי לנסות להבין את
טעמי המצוות .אך בקשר ל'חוקה' אין לנו רשות
להשתמש בשכל ועלינו לקבל את הגזירה מבלי
להרהר אחריה.

)ליקוטי-תורה – במדבר עמ' יג(

•••
התורה ערוכה בציור של גוף האדם – רמ"ח
מצוות עשה שבה הן כנגד רמ"ח איברים ,ושס"ה
מצוות לא-תעשה – כנגד שס"ה גידים.
)ליקוטי-תורה – דברים ,עמ' עה(

)ליקוטי-שיחות ,כרך כב ,עמ' (164

דרך האתרים )כא,א(
דרך התייר הגדול הנוסע לפניהם )רש"י(
כאשר יהודי עומד "להיכנס לארץ-ישראל",
כלומר – להפוך מקום שהוא בבחינת "חוץ-לארץ",
מקום הרחוק מיהדות ,ל"ארץ-ישראל" ,מקום של
תורה ,אין לו לפחד מפני העבודה הקשה הצפויה
לו ,שכן "התייר הגדול נוסע לפניו"; רבותינו נשיאנו
משגיחים ומגוננים על כל מי שעוסק בעבודה זו.
ועבודה זו הופכת את "דרך האתרים" לשון
רבים ,היינו הריבוי והפירוד של עולם הזה החומרי,
ל"דרך התייר הגדול" – לשון יחיד – אחדות
והתכללות דקדושה.

מי יתן טהור מטמא ...לא יחידו של
עולם? )במדב"ר(
מבואר בחסידות ש"יחידו של עולם" היינו
ספירת ה'כתר' ,וכדי להפוך את הטמא )טמא-מת(
לטהור ,יש צורך בגילוי והמשכה מבחינה נעלית
זו דווקא.
ויש להוסיף :עבודת הפרה מחייבת יציאה
אל מחוץ למחנה והתעסקות עם בהמה; ועוד –
המתעסק עצמו נטמא כתוצאה מעבודה זו ,וכל
זה כדי לטהר יהודי שני מטומאתו .דווקא עבודה
זו ,המבטאת ביטול על-שכלי ,שמקורו ב'יחידה'
שבנפש ,ממשיכה את בחינת "יחידו של עולם".

)מהתוועדות שבת-קודש פרשת מסעי תשכ"ז(

)ליקוטי-שיחות ,כרך ד ,עמ' (1056

וישלח ה' בעם את הנחשים השרפים
)כא,ו(
ששורפים את האדם בארס שיניהם )רש"י(
יש מגידים ומוכיחים העושים את מלאכתם שלא
לשם שמים ,אלא לשם כבוד או פרנסה )בחינת
"היתה לי דמעתי ,לחם"( .תוכחתם של מגידים
כאלו מעוררת ח"ו את קטרוגו של הנחש הקדמוני
וגורמת מדנים בין ישראל לאביהם שבשמים.
עליהם אומר הכתוב" ,וישלח ה' בעם את הנחשים
השרפים" ,ששורפים בארס פיהם.

והיתה לעדת בני-ישראל למשמרת
)יט,ט(
אדם שעוסק ב"עשיית הפרה" ,דהיינו בטהרת
הזולת וקירובו לאבינו שבשמים ,זקוק ל"משמרת",
המזכירה לו שאסור לו לשכוח את עצמו ,שכן גם
הוא עלול ח"ו להיטמא ולהזדקק ל"אפר פרה".
)ליקוטי-שיחות ,כרך ד ,עמ' (1060

זאת התורה אדם )יט,יד(
"אדם" – א' דם.
"זאת התורה אדם" – התורה נמשלה לדם .כשם

)כתר-שם-טוב ,עמ' יז(
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פרקי אבות

"עשרה ניסים
נעשו לאבותינו"
עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים; עשר מכות הביא
הקדוש-ברוך-הוא על המצריים במצרים ועשר על הים; עשרה ניסיונות ניסו
אבותינו את הקדוש-ברוך-הוא במדבר שנאמר ,וינסו אותי זה עשר פעמים
ולא שמעו בקולי )פרק ה ,משנה ד(

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

היציאה ללניגרד
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ עוזב את העיר
קוסטרמה כאזרח בן חורין .שני נציגים
מטעם הקהילה היהודית בקוסטרמה
התלוו אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כשיצא
מגלותו בעיר קוסטרמה אל ביתו
בלנינגרד.

יום השחרור
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ,מקבל את תעודת
השחרור בקוסטרמה..
)ספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' (221

לעת ערב )י"ג תמוז( נתאספו אנשים
למעונו )בקוסטרמא( ואמר אז המאמר
ברוך הגומל לחייבים טובות )הא'(.
)ספר המאמרים תרפ"ז ע' רח(

פירוש רבנו עובדיה מברטנורא:
עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים – שניצולו
מעשר מכות ,וכולם היו במצרים ולא בישראל.
פירוש כ"ק אדמו"ר:
צריך ביאור :הניסים במצרים היו בזה שניצלו
בני-ישראל מעשר המכות .נמצא שהניסים היו
רק לאחר שבאו המכות ,ומדוע מקדים התנא את
עשרת הניסים לעשר המכות? וביותר יוקשה מה
שהתנא מקדים גם את הניסים שעל הים למכות
שבמצרים.
והביאור בזה:
העובדה שבה-בשעה שהמצרים לקו לא הזיקו
המכות לישראל )אף שגם הם היו אז עובדי
עבודה-זרה( הייתה אפשרית רק על-ידי גילוי
אור נעלה ,שלמעלה מהשתלשלות .מצד סדר
ההשתלשלות לא היה אפשר להיות "נגוף למצרים
ורפוא לישראל" בבת-אחת .וזהו "עשרה ניסים
נעשו לאבותינו במצרים" – הקב"ה העלה את
ישראל לדרגה שלמעלה מהשתלשלות )"נס"
מלשון הרמה(.
ומשום זה הקדים התנא את עשרת הניסים
במצרים לעשר המכות .כדי שהמכות ימלאו את
תפקידן ,וישמשו הכנה ליציאת מצרים )היינו לא
זו בלבד שלא יפגעו בישראל ,אלא אדרבה – יבטלו
כליל את קליפת מצרים ועמה את גלות ושיעבוד
מצרים( ,הייתה צריכה להיות הקדמת ה"ניסים" –
העלאת ישראל לדרגה שלמעלה מהשתלשלות.

הביאור בטעם קדימת הניסים שעל הים למכות
שבמצרים:
העלאת ישראל על-ידי הניסים במצרים הייתה
התחלת העלייה בלבד ,כנראה מזה שגם לאחר
יציאת מצרים רצה חלק מבני-ישראל לשוב
למצרים .רק על-ידי הניסים שעל הים הגיעו
לשלימות העלייה – הם נתעלו למדרגה כזו ששם
אין מקום כלל לקליפת מצרים .וכן ביטול קליפת
מצרים על-ידי המכות שבמצרים לא הייתה
בשלימות ,כנראה מזה שגם אחר יציאת מצרים
רדפו המצרים אחר בני-ישראל .רק על-ידי המכות
שעל הים נתבטלה קליפת מצרים לגמרי.
אמנם ,אף שהניסים והמכות שבמצרים היו
תחילת העלייה והביטול בלבד ,הייתה טמונה בהם
בכוח תכלית העלייה ושלימות הביטול .כי כך היא
המידה :תחילת העילוי צריכה להיות באופן כזה
שתביא לתכליתה – תכלית העילוי צרכה להיות
בכוח ובהעלם בהתחלתה .ומאחר שרק אחרי
הקדמת ה"ניסים" יכלו המכות שבמצרים להיות
כדבעי )כנ"ל( ,לכן ,כדי שמכות אלו יביאו למכות
שעל הים ,היה מוכרח שבניסים שבצרים יהיו
כלולים הניסים שעל הים .ולכן הקדים התנא גם
את הניסים של הים למכות מצרים.
)ליקוטי-שיחות ,כרך ד ,עמ' ' .1220ביאורים לפרקי-אבות' א'
)א-ה( – עמ' 258
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)ימי חב"ד ע'  .213סה"מ קונטרסים ח"א עמ' קעה(

תרפ"ז

תרפ"ז

י"ד
תמוז

י"ג
תמוז
תרפ"ז

בשורת השחרור
חג הגאולה .יום ג' פ' פנחס ,מתבשר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כי הוא חפשי מגלותו בקוסטרמה.
אך הגאולה בפועל התעכבה ביום נוסף ,כיוון שהיה זה יום חג בקוסטרמה ,ומשרד הג.פ.או .היה
סגור .תעודת השחרור הונפקה ונמסרה רק למחרת – י"ג בתמוז.
)היום יום י"ב תמוז .ספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' (221

במכתבו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ בקשר לחג הגאולה י"ב תמוז כותב:
חסדי ה' כי לא תמנו וזכות אבות קדושים כי לא כלו ולא יכלו לההולכים בעקבותם לעד ולנצח
נצחים ,הנה ביום השנים עשר לחדש תמוז ,בשלישי לסדר הנני נותן לו את בריתי שלום  -גאולה
נתנה לי .לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז ,כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה ,שומרי
מצוה ,וגם את אשר בשם ישראל יכונה כי כל איש מישראל )מבלי התחשב עם מצבו הפרטי
בשמירת וקיום המצוות( לבבו תמים עם ה' ותורתו.
היום שנים עשר לחדש תמוז הוא יום חג גאולת עוסקי הרבצת תורה ,כי ביום ההוא נודע גלוי
לעין כל ,כי העבודה הגדולה אשר עבדתי בהרבצת תורה וחיזוק הדת ,מותרת היא על פי חוק
המדינה ,הנותנת זכות חופש לשומרי דת כלשאר אזרחי המדינה.
)אג"ק מוהריי"צ ח"ב ע' פ((

21

עתלדעת

סוגיותבתורת רבינו

מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

מה דורשים מהאדם?

חלוקת קונטרס 'חג הגאולה'
בסמיכות ליום הבהיר חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז ,הורה הרבי
להוציא לאור את הקונטרס הידוע "חג הגאולה י"ב-י"ג
תמוז ,תרפ"ח" .כשאליו מצורפות הוספות חדשות ,חלקן
בפרסום ראשון.
אחר תפילת ערבית חילק הרבי את הקונטרס כשאליו
מצורף דולר לצדקה .סך הכל חילק הרבי כשלושת אלפים
וחמש מאות קונטרסים )לתיאור מעמד החלוקה – ראה
'יומן מבית חיינו' הנדפס בגיליון זה(.

חגיגת הבר-מצווה של
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ,ביום
ב' פ' בלק ,הגיע לגיל מצוות
וסעודת הבר-מצוה התקיימה
בזאל הגדול בליובאוויטש
)ספר התולדות
אדמו"ר מוהריי"צ ח"א ע'  145ואילך(

תש"נ

ט'
תמוז

תרנ"ג

י"ב
תמוז

י"א
תמוז

תר"מ

תרנ"א

יום הולדת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
יום הולדת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ  -רבי
יוסף יצחק ,יום ב' פ' פינחס .הוא היה בן
יחיד לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ולרבנית
שטערנא שרה .נקרא על שם סבו ,אבי
אמו :הרה"ק הריי"צ מאוורוטש ,בן הצ"צ.

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
מתחיל להניח תפילין בחשאי
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ,התחיל להניח תפילין
– ביום ששי ערב שבת קודש  -בהיותו בן
י"א .אביו כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב פקד עליו
באזהרה גדולה שאיש לא ידע מזה .הוא
גם אמר לו להניחם בלי ברכה ,ומתחילת
השבוע הבא )י"ג בתמוז( להניח עם ברכה.

)שם ע' (210

איזו מידה של התמסרות וויתור על תועלת אישית ,דורשת המשנה
בפרקי אבות מהאדם עובד ה'? • מדוע בחר אדמו"ר הזקן בנוסח
שנושא דרישה פחות תובענית מהאדם ,על פני הנוסח ההישגי יותר?
• ביאור נפלא מתורת רבינו
משמעות נוסח רבינו הזקן היא ,שעובד ה' מודע
לכך שמגיע לו 'פרס' ,וייתכן שהוא גם מעוניין
וחושק בו ,אלא שהאדם אינו מתנֶ ה את עבודתו
בקבלת השכר.
ברם ,משמעות הנוסח "על מנת שלא לקבל פרס"
היא ,שקבלת השכר מושללת אצל העובד .חפצו
היחיד הוא לשרת את ה' ,בכך די לו ,הוא אינו
מעוניין לקבל על כך שום תמורה.
נמצא ,שבנוסח זה מתוארת עבודת ה' נעלית
יותר ,ומדוע בחר רבינו הזקן דווקא בנוסח המורה
על עבודת ה' הנמוכה יותר?
הביאור בזה:
בפרקי אבות מובאים "מילי דחסידותא" )בבא-
קמא ל ,א" :האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים...
מילי דאבות"( ,עניינים שאינם חובה מצד שורת
הדין כי אם מידת חסידות ,לפנים משורת הדין.
עם זאת ,אין אלה הנהגות נשגבות הראויות
ליחידי סגולה בלבד ,אלא 'מידת החסידות'
המבוארת במסכת הינה ברת-השגה לכל אדם.
ואכן ,תובעים מכל אחד ואחד לאמץ את ההנהגות
המבוארת במסכת .הנהגות נעלות ,שהן מנת חלקם
של יחידי סגולה ,לא מובאות במסכת זו.
]דרך אגב :זהו אחד הטעמים למנהג שקודם
הלימוד במסכת אבות לומדים את המשנה – ממסכת
סנהדרין – "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא",
על מנת להבהיר שה"מילי דחסידותא" שבמסכת זו
הינן נחלת "כל ישראל"[.
מאחר שמסכת זו עוסקת במידת חסידות השווה
לכל נפש ,מובן מדוע בחר רבינו הזקן בנוסח "שלא
על מנת לקבל פרס":
עבודת ה' "על מנת שלא לקבל פרס" ,הינה

כתב הרה"ח אברהם דוד לאוואוט נ"ע ,סב סבו
של רבינו ,בספרו 'שער הכולל' ,אודות משניות
מסכת אבות שבסידור רבינו הזקן" :בפרקי אבות
שבזה הסידור ובסידור שער השמים משל"ה נמצאו
שינויי נוסחאות מן משניות )ואפשר שמזה הטעם
הדפיסם אדמו"ר בסידור(".
כלומר ,נוסח המשניות המופיע בסידור השל"ה
ובסידור רבינו הזקן שונה מהנוסח המקובל בספרי
המשניות הנפוצים .הרב לאוואוט מעיר שייתכן
ורבינו הזקן הכניס את כל נוסח המשניות בסידור
– ולא הסתפק בכתיבת ההוראה "נוהגין לומר פרקי
אבות ,פרק אחד בכל שבת בין פסח לעצרת" – על
מנת לזכות את הכול באמירת משניות בנוסח ברור
ומדויק.
בשיחותיו ,הזכיר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו את
דברי "שער הכולל" )'תורת-מנחם – התוועדויות'
תשמ"ה כרך ה ,עמ'  .2696תורת-מנחם כרך ח' עמ'
 ,(173ובכמה הזדמנויות התעכב לבאר את נוסח
רבינו הזקן ,מעלתו וייחודיותו.

גדרה של 'מידת חסידות'
פרק א משנה ג
נוסח רבינו הזקן" :אנטיגנוס איש סוכו ...הוא
היה אומר :אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב
על מנת לקבל פרס ,אלא הוו כעבדים המשמשים
את הרב שלא על מנת לקבל פרס".
נוסח אחר )מופיע בשינויי נוסחאות בשם כת"י
וחובת הלבבות(" :הוו כעבדים המשמשים את הרב
על מנת שלא לקבל פרס".
לכאורה ,יש עדיפות לנוסח זה על פני נוסח רבינו
הזקן:

)ימי חב"ד ע' (207
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עבודה נעלית שלא כל אחד זוכה לה.
וכפי שתיאר כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק )שורש
מצוות התפלה פרק מ( שכך הייתה עבודת רבינו
הזקן" :כך היה נשמע הלשון ממורינו ורבינו נ"ע
בדביקותו ,שהיה אומר בזה הלשון :איך וויל זע
גאר ניסט ,איך וויל ניט דאיין גן-עדן איך וויל ניט
דאיין עולם-הבא כו' איך וויל מער ניט אז דיך
אליין" ) = אינני רוצה דבר; אינני רוצה בגן העדן
שלך ,אינני רוצה בעולם הבא שלך ,אינני רוצה
אלא אותך בעצמך(.
הנהגה זו אינה שווה לכל נפש ,ועל כן מסתבר,
אפוא ,שנוסח המשנה הוא "הוו כעבדים המשמשים
את הרב שלא על מנת לקבל פרס" ,שכן ,זו היא
מידת חסידות הראויה לכל אחד ואחד.
)שיחות-קודש תשל"ז ח"ג – עמ' (302 ,296

מספר הלומדים ואופן הלימוד
פרק ג משנה ו
נוסח רבינו הזקן" :רבי חלפתא בן-דוסא איש
כפר חנניא אומר :עשרה שיושבין ועוסקין בתורה,
שכינה שרויה ביניהם ,שנאמר :אלוקים נצב בעדת
א-ל .ומניין אפילו חמישה ,שנאמר :ואגודתו על
ארץ יסדה .ומניין אפילו שלושה ,שנאמר :בקרב
אלוקים ישפוט .ומניין אפילו שנים ,שנאמר :אז
נדברו יראי ה' איש אל-רעהו ויקשב ה' וישמע.
ומניין אפילו אחד ,שנאמר :בכל-המקום אשר
אזכיר את-שמי אבוא אליך וברכתיך".
נוסח אחר )כתב-יד ,מחזור ויטרי(" :מניין
שאפילו חמישה ,שנאמר בקרב אלוקים ישפוט.
ומניין שאפילו שלושה ,שנאמר :ואגודתו על ארץ
יסדה".
לכאורה ,יש קושי בנוסח רבינו הזקן:
לשון הפסוק בתהלים הוא "אלוקים ניצב בעדת
א-ל בקרב אלוקים ישפוט" .לפי הנוסח האחר,
חלקו הראשון של הפסוק" ,אלוקים ניצב בעדת
א-ל" ,עוסק ב"עשרה שיושבים ועוסקים בתורה",
וחלקו השני" ,בקרב אלוקים ישפוט" ,עוסק
במספר הנמוך יותר – חמישה.
לעומת זאת ,לפי נוסח רבינו-הזקן ,חלקו
הראשון של הפסוק עוסק ב'עשרה' ,חלקו השני
'קופץ' ועוסק ב'שלושה' בלבד ,ואילו לימוד של
'חמישה' נלמד מפסוק אחר.

הביאור בזה:
המספרים 'עשרה' ו'שלושה' מורים על
השתייכות לעולם והתיישבות בו ,מה-שאין-כן
שאר המספרים המנויים במשנה.
ביאור הדברים:
בריאת העולם שייכת למספר 'עשר' – "בעשרה
מאמרות נברא העולם" )אבות ה ,א( .קיום
ועמידת העולם שייכים למספר 'שלוש' – "על
שלושה דברים העולם עומד" )שם א ,ב(.
מקורם וקיומם של שני עניינים אלה הוא
מהתורה:
עשרה המאמרות בהם נברא העולם קשורים עם
תורה ,שכן "קודשא-בריך-הוא אסתכל באורייתא
וברא עלמא" .שלושת הדברים עליהם העולם
עומד – מלבד זה שאחד הדברים הוא "תורה"
– הנה אמרו חז"ל )שבת פח ,א( "התנה הקדוש-
ברוך-הוא עם מעשה בראשית ואמר להם אם
ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין ואם לאו
אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו" ,הרי ש'עמידת'
וקיום העולם תלויים בתורה.
שני העניינים באים לידי ביטוי בלימוד התורה
של בני-ישראל בעולם-הזה הגשמי ,ומשום
כך מצינו אופני לימוד ייחודיים הקשורים עם
המספרים 'עשר' ו'שלוש' :עשרה הלומדים יחד
הרי זה לימוד תורה של 'ציבור' ,ואילו 'בית-דין'
הדן בדיני התורה קשור למספר 'שלוש' – שלושה
דיינים.
שאר המספרים שבמשנה – חמישה ,שתיים
ואחד – מורים על עניינים נעלים שאינם באים
באופן של התיישבות' :עשר' הוא מספר שלם,
ואם כן' ,חמישה' מורה על חצי דבר בלבד.
המספר שתיים מורה על 'עולם-התוהו' ,שיש בו
שני קווים בלבד ,ולא שלושה כב'עולם-התיקון'.
המספר 'אחד' מורה על "יחיד בעולמו" – עניין
מרומם שלמעלה מהתלבשות בעולמות ,הווייתם
וקיומם.
לפי כל זה מובן נוסח רבינו הזקן ,שבפסוק
"אלוקים ניצב בעדת א-ל בקרב אלוקים ישפוט"
מופיעים אופני הלימוד של 'עשרה' ו'שלושה',
שכן הפסוק מבקש לרמז לאופני לימוד התורה
הבאים בהתיישבות בעולם .לעומת זאת ,המספר
'חמש' עוסק בלימוד שאינו בהתיישבות בעולם,
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״תמימי־נחליאל״( ושלחנו לאחרונה מכתב
לרבי על זה" .הרבי" :אין צריך לחכות למכתב־
מענה ממני ,כיוון שהמענה יתקבל ע״י הקב״ה
– על-ידי ברכותיו".
להרה״ח ר׳ אברהם דרייזין

)מאייאר( אמר הרבי" :שתלך מחיל אל חיל.
שמך הרי אברהם הקשור עם 'אב המון גויים',
אז שתעשה המון חסידים .בשורות טובות".
לאחד אמר הרבי" :אתה נראה במרה

שחורה .הנח את המרה שחורה ,הרי אתה
רוצה לפעול ,זה אינו פועל דבר!".
אחד אמר לרבי" :ביקשתי פעם

ברכה עבור פרנסה ,והרבי אמר לי להתייעץ
עם ידידים מבינים .ואכן התייעצתי עם ידיד
מבין ,והציע לי עבודה כאן בניו-יורק .עכשיו
שאלתי היא האם לעבור לגור לכאן עם כל
משפחתי".
הרבי" :על זה צריכים להתייעץ )כפי
שאמרתי לך אז( עם ידידים מבינים ,אבל
ידידים לשון רבים ,ולא להסתמך רק על
אחד ,אלא לכל הפחות שנים או שלשה ,ושהם
יחזיקו באותה דעה" .הנ״ל" :אני מחזיק את
הרבי לה'מבין' הכי גדול ,ולכן אני שואל את
הרבי ."...הרבי" :לכן אני אומר לך ,שאם אתה
מחזיק אותי כ'מבין' ,אז ההבנה שלי היא,
שתשאל לכל הפחות שנים או שלושה ידידים
מבינים ,ולעשות כדעה אחידה שלהם".
לשליח הרה״ח שלום דוב-בער שם־

טוב נתן הרבי דולר נוסף באמרו" :כפליים
לתושיה".
החלוקה הסתיימה בשעה  .15:40הרבי נסע
לאוהל בשעה .17:15
היום )כנראה( הורה הרבי להדפיס הרבי את
המאמר "עשרה שיושבים" מאת כ"ק אדמו"ר
מוהריי"צ נ"ע שנאמר בהתוועדות י"ב תמוז
תרפ"ח עבור חלוקה לקהל הרחב.

הרבי חזר מהאוהל בשעה  ,21:45ואחר כמה
דקות נכנס לתפילות מנחה וערבית .בינתיים
נודע שאחר תפילת ערבית יחלק הרבי את
הקונטרס החדש שהודפס.
אלפי עותקים של קונטרס  -חג הגאולה י״ב-
י״ג תמוז תרפ״ח  -הודפסו במהדורה חדשה
ומהודרת ובהוספת כמה מכתבים מתרפ״ח.
בסיום תפילת ערבית ,החל הרבי בחלוקת
הקונטרס כשבתוכו דולר לצדקה .להרבה
מהעוברים חייך ,הרבי ובפרט לילדים.
כשעברו חתן וכלה ,ברכם הרבי כרגיל במזל-
טוב ושיהיה בשעה טובה ומוצלחת ,ונתן להם
שני קונטרסים לכל אחד.
החלוקה החלה בשעה  22:15והסתיימה
בשעה  .23:40בסיומה הכניס הרבי שלושה
קונטרסים לתוך סידורו )קונטרס י״א ניסן
שהיה מונח בסידור עד ימים אלו  -אינו נמצא
עתה( ,ושאל את המזכיר האם סיימו .כשנענה
בחיוב יצא כשמעודד חזק את השירה.
באמצע הדרך הגיעו כמה שלא קיבלו
והמזכיר אמר זאת לרבי .הרבי עצר ,הוציא
מתוך סידורו שני קונטרסים ונתן לכל אחד.
בינתיים הגיעו עוד מספר אנשים שלא קיבלו.
המזכיר מסר לרבי קונטרסים ,הרבי נתן להם
ונכנס לחדרו.
אחר כעשר דקות יצא ל"קידוש לבנה".
"שלום עליכם" אמר למזכירים ,להר׳ לייבל
ביסטריצקי ולאחד התמימים שעמד בסמיכות.
״א גוט
בסיום בירך את העומדים סביבו בברכת ַ
חודש״ .לפני שנכנס לחדרו עמדו ליד הדלת
כמה שעוד לא הספיקו לקבל .הרבי נעצר,
הניח את הסידור על-גבי מכוניתו שחנתה
שם וחילק לכמה שלא קיבלו )כשלוש דקות(,
אח״כ נכנס לחדרו כשמעודד את השירה.
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חלוקת הדולרים:
לאחד שביקש ברכה עבור אשתו

הנמצאת בבית הרפואה אמר הרבי" :ברכה
והצלחה ,שאלוקים יברך אותך בכל הדברים
הנצרכים ושתהיה לך שנה שמחה ,שנה בריאה
ושנה של יהדות" .הנ״ל חזר ואמר שאשתו נמצאת
בבית הרפואה .הרבי" :אני מקווה שזה יהיה לזמן
קצר".
המזכיר הריל״ג אמר לרבי שהנ״ל אומר
תהילים בכל יום כפי שביקש ממנו הרבי במכתב.
הרבי" :לא אני ביקשתי ממנו ,אלא הקב"ה".
אחד אמר לרבי שרוצה לעשות עמו

שותפות במסחר – שהרבי ישקיע ב׳ביזנעס׳ את
ברכותיו הק' ,והוא ישקיע את הכסף ,והריווח
יחלקו ביניהם בשווה .הרבי" :שיהיה כפליים
לתושייה .הרי כתוב ״מי שיש לו מנה רוצה
מאתיים״ ,אז יהי רצון שיקויים ה'רצון'".
אחר כך עברה אשתו של הנ״ל ,ושאלה את
הרבי האם הסכים להצעת השותפות של בעלה.
אמר לה הרבי )בחיוך(" :זה תלוי בו .אם הוא
ישלם את הדיווידנד )= רווחים( ,אז זה סימן
שאנחנו בשותפות".
לאחד אמר הרבי" :שתהיה למדן גדול!

גדול!".
לאחד נתן הרבי דולר נוסף עבור בתו.

הנ״ל ציין שהיא גרושה ,הרבי הגיב" :אז מה
איכפת לך? אדרבה ,הרי אז הצדקה בטח יכולה
לעזור".
עבר ר׳ יוסף גוטניק עם משפחתו .הרבי

)לבנו הקטן(" :הרי אתה כהן ,והשם אמר שתברך
יהודים" .ר׳ יוסף גוטניק" :יום הולדתו חל בט״ז
תמוז" .הרבי" :אזי הוא ״תפס״ יום קודם )= שכן
הלוחות הראשונות נשתברו בי״ז תמוז( שיהיה לו
את הלוחות הראשונות בשלימותם.
הרבי נתן להנ״ל דולר א׳ ״ברכה והצלחה״,
דולר ב׳ ״כפליים לתושייה" ודולר ג׳ ״עבור כל
אוסטרליה״ .הנ״ל ביקש ברכה שיוכל למסור

בשורות טובות בקשר ל״שנת נסים״ והרבי
ענה בשורות טובות ונתן לו דולר רביעי ״עבור
הבשורה הראשונה״ ,ודולר חמישי ״עבור כל
הבאים אחריה״ .לבן נוסף של הנ״ל ,שמגיע
למצוות בי״ב חשוון ,נתן דולר נוסף ״עבור
ההכנות להבר-מצוה בשעה טובה״.
אישה אחת בקשה ברכה לילדים,

הרבי שאל" :האם אתם מקיימים את כל הדינים
הדרושים?" ,האישה השיבה בחיוב .הרבי נתן לה
דולר נוסף "עבור הבעל" ,ודולר שלישי "עבור
הילד שייוולד בקרוב" )!(.
מר יצחק הילדסהיימר אמר" :אני

נמצא כאן בארה"ב לעודד עליה לישובים ביהודה
ושומרון" .הרבי" :הצלחה רבה ,ואני מתפלא
שזה זמן רב לא שמעתי שהמפלגה שלך עוסקת
בכפליים לתושייה בנוגע לקליטת היהודים
מברית-המועצות" .הנ״ל" :נשתדל."...
הרבי" :ההשתדלות אינה מספיקה ,צריך להיות
תוצאות בפועל ממש" .הרבי העניק לו דולר נוסף
״עבור הצלחה בהתוצאות״.
אחד הציג את ראש המועצה של מושב

שילת וזה העניק לרבי ציור של המושב ,ואמר
שעומדים לבנות שם בית כנסת בצורת המשכן.
הרבי הגיב :״ישנם שם בוודאי עניינים של צדקה״
ונתן לו דולר נוסף להכניס שם לצדקה .הרבי
נתן דולר נוסף ״להצלחה להקים עוד ישוב ,ישוב
גדול בארה"ק" .אחר כך הציג הנ"ל עוד א׳ שעזר
לבנות את הישיבה שם .הרבי נתן לו שני דולרים,
ואמר" :כפליים לתושייה ,לעשות כפליים ממה
שעד עתה .כך כתוב במאמר חז״ל שמי שיש לו
מנה רוצה מאתיים ,וכשמקבל את המאתיים רוצה
ארבע מאות" .אחר כך נתן הרבי דולר נוסף לזה
שהציג את האנשים דלעיל ,ואמר )בחיוך(" :זה
עבור הלקוחות החדשים שאתה מביא לי."...
הנ״ל אמר שהקים ישיבה חדשה ב"בית

שניאורסאהן" שבחברון .הרבי" :שהקב"ה יעזור
שתרצה פעמיים ממה שהשגת עד עתה" .הנ"ל:
"הקמנו ישיבה חב"דית חדשה בנחליאל )= ישיבת
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במשנה אודות חשיבות השקידה בתורה נאמרו
על ידי מי ש"תורתו אומנותו" .אם כן ,מדוע
העדיף רבינו הזקן את הנוסח הפחות נפוץ "רבי
יעקב"?
הביאור בזה:
אדרבה ,יש לומר להיפך – דווקא משום
שאצל רבי שמעון בר-יוחאי הייתה "תורתו
אומנותו" ,מסתבר שדברי המשנה לא נאמרו
על-ידו ,כדלהלן.
בפרקי אבות מבוארים 'מילי דחסידותא',
שהם ,כאמור ,ענייני חסידות שאינם מחוייבים
מצד הדין .לגבי דרגת רבי שמעון ,ש'תורתו
אומנותו' ,איסור ההפסקה מהלימוד לברכת
"שככה לו בעולמו" הוא דבר מתחייב ואיננו
'מידת חסידות'.
לפיכך ,נראה שהנוסח הנכון הוא "רבי
יעקב" – רבי יעקב לא היה במדרגת רבי שמעון
ש'תורתו אומנותו' ,ולגביו יש אכן חידוש בכך
שאין מפסיקים מהלימוד על-מנת לברך "שככה
לו בעולמו" ,ונחשב הדבר ל"מילי דחסידותא".

ולכן נלמד מפסוק אחר.
אם כן ,מדוע המספר 'חמשה' נכלל במשנה
בין 'עשרה' ל'שלושה'? מפני שהמשנה מדרגת
את סוגי הלימוד לפי מספר הלומדים :עשרה,
חמישה ושלושה ,ולא לפי התיישבות הלימוד
בעולם.
)'תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ג ח"ג עמ' (1666 ,1657

רבי שמעון או רבי יעקב?
פרק ג משנה ז:
נוסח רבינו הזקן" :רבי יעקב אומר :המהלך
בדרך ושונה ,ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה
אילן זה מה נאה ניר זה מעלה עליו הכתוב
כאילו מתחייב בנפשו".
הנוסח הנפוץ הוא" :רבי שמעון אומר המהלך
בדרך ושונה וכו'".
לכאורה ,מסתבר יותר שהדברים נאמרו מפי
רבי שמעון – רבי שמעון בר-יוחאי:
המפרשים )ברטנורא( מבארים ,שכוונת
המשנה היא ,שגם כאשר הפסיק ממשנתו,
בראותו את האילן הנאה ,על מנת לשבח את ה'
ולברך "ברוך ...שככה לו בעולמו" – אין הדבר
ראוי ומוטב שהיה ממשיך בלימודו.
אצל רבי שמעון בר-יוחאי הייתה "תורתו
אומנותו" )שבת יא ,א .טוש"ע או"ח סו"ס קו.
ועוד( .מסתבר ,אפוא ,שהדברים המופיעים

)שיחות-קודש תשמ"א ח"ד – עמ' (418 ,407

הערה :בליקוט ועריכת הדברים נעזרנו בספרים:
"ביאורים לפרקי אבות" בעריכת הרה"ח אלתר אליהו
הכהן פרידמן ,ובביאור "שערי אבות" – היכל-מנחם
ירושלים.
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תש"נ  /יומן מתוך 'בית חיינו'

זמן המסוגל
להביא את הגאולה
מדוע המרגלים חרגו משליחותם וכבשו את יעזר? • חלוקת
קונטרס חג הגאולה • ברכות להתיישבות ביהודה ושומרון •
כיצד להתייעץ עם ידידים מבינים
יום שישי ,ו' תמוז

– עם פרשת השבוע :בסוף הפרשה מסופר על
המרגלים ששלח משה ליעזר ,שלא הסתפקו
בפעולת הריגול בלבד אלא כבשו את יעזר
בפועל .נמצא שלא מדובר רק אודות הבטחת
הקב"ה שיכנסו לארץ-ישראל ,אלא על התחלת
הכיבוש בפועל.
ולכן ,אמר הרבי ,כעת זהו הזמן המקודש
והטהור וזמן המסוגל לגאולה האמיתית
והשלימה.
בתוך השיחה אמר ,שעל אף שארץ ישראל
נקראה בעבר "ארץ כנען" ,הרי שעל-ידי כיבוש
בני-ישראל הפכה ל"ארץ ישראל" ועד שאפילו
גויים וממשלות קוראים לארץ ישראל "ישראל",
שזהו מלשון "כי שרית עם אלוקים ועם אנשים
ותוכל"" ,אף-על-גב דאיהו לא חזי ,מזליהו חזי".
בסיום השיחה שרו "ניעט ניעט ניקאווא",
והרבי עודד את השירה בידו.
את השיחה השנייה פתח בעניין י"ב-י"ג
תמוז ,שהחג נקבע לשני ימים כיוון שמשרדי
הממשלה היו סגורים ביום י"ב ורק ביום י"ג
התקבלו האישורים.
רמז לזה הוא ,שהגימטרייה של י"ב וי"ג היא
– כ"ה ,מספר הקשור עם הברכה שנמשכת לכל
אחד מבני-ישראל "כה תברכו את בני ישראל".
הרבי שאל כיצד חרגו המרגלים משליחותו

בסיום תפילת שחרית עמד ליד פתח גן-
עדן התחתון הרב אברהם יוסף לייזרזון ,מנהל
החינוך העצמאי בארץ-הקודש .לפני שנכנס
הרבי לחדרו ,הושיט הרב הנ״ל את ידו לשלום,
הרבי :״יאריך ימים על ממלכתו״.
לפני תפילת מנחה נכנס חתן לקבל את
הסידור .אח"כ חילק הרבי מטבעות צדקה
לילדים שעמדו ליד המעלית ,שלשל בעצמו
מטבע לקופה ונכנס לתפילה.
למטה בבית-המדרש נעצר ליד ילד קטן
שעמד ליד קופה ונתן לו מטבע .בסיום התפילה
עודד כרגיל את השירה ונכנס לחדרו.

שבת פרשת חוקת ,ז' תמוז
הרבי נכנס להתוועדות בשעה  .13:30הקהל
שר ״ואני אבטח בך״ עד שהרבי התיישב
במקומו ,ואחר שהרבי עשה קידוש ניגן הקהל
את הניגון ממזמור פ״ט כרגיל .באמצע השירה
החל הרבי להניף את ידו לעבר הקהל ,ולאחר
מכן החל באמירת השיחה.
בשיחה הראשונה ביאר את הקשר של שבת
זו ,אשר ממנה מתברכים ימי הגאולה די"ב-
י"ג תמוז – הקשורה בוודאי לגאולה העתידה
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של משה ולא הסתפקו בריגול יעזר אלא גם
בכיבושו ,הלא המרגלים )של פרשת שלח( גרמו
שבני ישראל יישארו במדבר ארבעים שנה?
ושאלה נוספת :כיצד חשבו להישאר במדבר
בארצות שכבשו ,והרי זה חוץ לארץ-ישראל?
והביאור :מרגלים אלו ידעו שלבני-ישראל
הובטח בברית בין-הבתרים לא רק ארץ שבעה
אומות אלא גם קיני קניזי וקדמוני ,ולכן,
כששמעו ממשה על כיבוש ארץ שבעה עממין
הבינו שזה בא בסיבת חטא המרגלים לגריעותא,
ולכן רצו לתקן באותו עניין שהיה הקלקול,
ותמורת ההוספה של המרגלים לגריעותא,
הוסיפו הם למעליותא בכך שכבשו את ארצות
אלו שהיו קיני קניזי וקדמוני והשתקעו שם בתור
חלק מארץ-ישראל.
בשיחה השלישית ביאר מדוע בפרק החמישי
של פרקי אבות שקוראים בשבת זו ישנן כמה
משניות שהמספר מודגש בהן – "עשרה מאמרות״
וכו׳  -כיוון שכשיש מספר לדבר מסוים הרי זה
סגולה לזכור אותו.
בהמשך דיבר על כך שכל אחד צריך להתעסק
בכל עניין של קדושה ,גם אם הדבר פחות משווה
פרוטה ואינו חשוב ,כיוון שאם זהו עניין של
קדושה ,הרי רצונו של הקב״ה שיתעסק בזה,
ואם זקוקים לתוספת התעוררות בעניין זה  -הרי
עליו לדעת שהנהגה זו ,שמקפיד שכל דבר יהיה
דווקא שווה פרוטה ,זו הנהגה של אנשי סדום
שהתעטפו ב'סירטוק של משי' וטענו שאינם
גוזלים שווה פרוטה אלא רק פחות משווה
פרוטה ,ולכן באם טוען כנ״ל צריך לומר לו
שיוריד את ה'סירטוק של משי' ויידע שהנהגה זו
קשורה עם אנשי סדום.
וכמובן ,המשיך הרבי ,שאין צורך לשלול עניין
של גאווה כיוון שזהו היפך מהעניין של דירה
בתחתונים ,ואם כן בוודאי שחסידים לא שייכים
לזה.
בשיחה הרביעית הורה הרבי לערוך
התוועדויות בקשר לי״ב י״ג תמוז בכל מקום
ומקום ,וברוב עם ,וכל המרבה הרי זה משובח
וההחלטה בזה מזרזת את הגאולה.
בסיום השיחה ניגן הקהל ״ופרצת״ והרבי
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עודד את השירה בתנועות נמרצות לכל הכיוונים
ובשמחה רבה.
בשיחה החמישית הזמין הרבי את אלו שהכינו
בקבוקי משקה המשמח שיעלו מלמטה למעלה
ויכריזו על ההתוועדות שעומדים לעשות בי״ב
תמוז וכיו״ב ,מכיוון שמצווה לפרסם עושי מצוה,
ומהם יראו וכן יעשו.
בסיום שיחה זו שתה הרבי את כל הכוס ,והחל
בחלוקת בקבוקי ה׳משקה׳.
המזכיר העמיד על השולחן שמונה בקבוקי
משקה ,והרבי מזג מעט מכל בקבוק לתוך כוסו
וחזרה מהכוס לבקבוקים.
לכמה אמר ״הצלחה רבה״ .כשניגש הר׳ יוסף
גוטניק מזג הרבי משקה מהבקבוק גם לשני בניו
הקטנים.
לאחד שהכריז את דבריו בשקט לעבר הרבי
אמר הרבי בחיוך ,שיכריז לעבר הקהל ,תוך כדי
שמצביע בידו על הקהל.
בסיום החלוקה לא ניגן הרבי ניגון ההקפות
לאביו ז״ל )כרגיל בשנה זו( והורה לחזן שינגן
״שיבנה ביהמ״ק״ ,וכשהקהל הצטרף ,הניף הרבי
בידו פעם אחת וטעם מהמזונות.
בסיום השירה החל הרבי לנגן ״ניעט ניעט
ניקווא״ ,והניף ידו בתנועות נמרצות ובשמחה
גדולה.
אח״כ עורר אודות אמירת ברכה אחרונה.
ההתוועדות הסתיימה בשעה .16:10
אח״כ התפללו מנחה .ב״שים שלום״ עודד
הרבי בידו ,כרגיל ,את השירה ,ובסיום התפילה
התיישב לאמירת פרקי אבות פרק חמישי יחד
עם הקהל .כשיצא הניד ראשו בחיוך לעבר הר׳
קרקוצטקי מהעיר בני-ברק שעמד בדרכו ,ועודד
את השירה.
לתפילת ערבית של מוצאי שבת נכנס ל׳זאל׳
למעלה בשעה  21:25כשהוא מעודד בידו את
השירה .הלבנה הייתה מכוסה בעננים ולפיכך
לא נערך קידוש לבנה.

יום ראשון ,ח' תמוז
להלן כמה דברים שאירעו במהלך מעמד

