
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 בלק • ט"ו בתמוז ה'תשפ"א

א'תד

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

קבלת ההשפעות מנשיא הדור קשורה גם עם חיוב הפירעון, כמו לווה שמתחייב לפרוע ההלוואה 
למלווה. חיוב הפירעון אינו באופן שמשלם החוב ונפטר, אלא, שעל-ידי פירעון החוב נותנים לו עוד 

בהקפה, ועל-דרך-זה הוא בנמשל, שנותנים לו עוד כוחות, ומתחייב לפרוע אותם, וכן הלאה.
(כ"ק אדמו"ר שליט"א פנה אל התמימים, ואמר:) כל-אחד-ואחד מכם צריך לידע שנתחייב לפרוע 

לכ"ק מו"ח אדמו"ר עם הכוחות העצמיים שלו, בחינת חיה יחידה.
ובהקדמה: ישנו הצד השווה בכל ההשפעות שמשפיע כ"ק מו"ח אדמו"ר – אמירת דא"ח, תשובות על 
שאלות וכו', ועד לתמיכה כספית וכדומה – שבכל העניינים כולם באה ההשפעה מהכוחות העצמיים 

שלו, חיה יחידה.
אמנם, הצד השווה שכל ההשפעות הם מבחינת חיה יחידה הוא מצד המשפיע, אבל בנוגע להשפעה 

עצמה, וגם בנוגע למקבלים, ישנם חילוקי דרגות.
ובעניין זה יש מעלה מיוחדת אצל התלמידים – שהם מקבלים את החיה יחידה של הרבי, ולכן נתחייבו 

גם לפרוע בהחיה יחידה שלהם.
(משיחת ב' אייר תש"י. תורת מנחם ח"א עמ' 40)

4 > דבר מלכות • 8 > גאולה ומשיח • 9 > ניצוצי רבי • 14 > סוגיות בתורת רבינו • 16 > 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

2.584.084.365.449.0812.431.197.50.48.18ו', ט"ו בתמוז

2.584.094.365.449.0812.431.197.50.58.18ש"ק, ט"ז בתמוז

2.594.094.375.449.0812.441.197.50.68.18א', י"ז בתמוז

2.594.094.375.459.0812.441.197.50.68.18ב', י"ח בתמוז

3.004.104.375.459.0912.441.207.50.78.19ג', י"ט בתמוז

3.004.104.385.459.0912.441.207.50.78.19ד', כ' בתמוז

3.014.114.385.469.0912.441.207.50.78.18ה', כ"א בתמוז

3.014.114.395.469.1012.451.207.50.78.18ו', כ"ב בתמוז

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת
צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
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לפנינו קטע מאגרת שנכתבה בעת 
שהותו של הרבי בפריז להרה"ח 

ר' ניסן נמנוב, ביום י"ג סיון שנת 
תש"ז:

דהנה ההתקשרות צ"ל [= צריכה 
שאפשר,  הכוחות  בכל  להיות] 
והנה, לכל לראש, אצל חסידי חב"ד 
להתקשר  שצריך  הוא  כן  כשמו 
ללמוד  בפשטות,  היינו  בחב"ד. 
מאמרי כ"ק הנשיא – כיוון שכוונת 

אומר המאמרים הוא המשכת חב"ד במדות ושינוי המדות על ידן, ה"ז [= הרי זה] מכריח ההתקשרות ע"י [= על ידי] 
שוהלכת בדרכיו וע"פ [= ועל-פי] הוראותיו במדות ומחדו"מ [= ומחשבה דבור ומעשה].

התקשרות בכל הכוחותהכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ט"ו בתמוז ה'תשפ"א – כ"ב בתמוז ה'תשפ"א

בלק | עמו - בכל מצב
עמו  ה' אלקיו  גו'  ביעקב  הביט און  "לא  בפסוק 
הפלאת  גודל  את  מוצאים  אנו  בו"  מלך  ותרועת 

מעלתם של ישראל:
שביעקב,  און  הקב"ה  הביט  "לא  כותב:  רש"י 
ויתירה  מתוכן",  זז  אינו  דבריו  על  עוברין  שכשהן 

מזה: "ותרועת מלך בו – לשון חבה ורעות...".
והעניין בזה:

כאשר בני-ישראל נמצאים במעמד ומצב בלתי-
דמשיחא,  בעקבתא  ובפרט  הגלות,  בזמן  רצוי 
עם  יהודי  שבין  בקשר  פוגע  זה  שמצב  לחשוב  יש 

הקב"ה.
ותרועת  עמו  אלוקיו  "ה'   – ההכרזה  באה  כך  על 

אלוקיו  ש"ה'  העובדה  עם  לראש  לכל  בו":  מלך 
עמו", היינו, שבכל מעמד ומצב איזה שיהיה, נמצא 

הקב"ה עם בני-ישראל – "אינו זז מתוכן".
ונוסף לזה – הדיוק ד"ה' אלקיו עמו": לא זו בלבד 
אלקה  "אלקיו",  שנקרא  זאת,  עוד  אלא  עמו,  שה' 

שלו...
ויתירה מזה – "ותרועת מלך בו":

"תרועת" הוא "לשון חבה ורעות", היינו, שהחבה 
והרעות דהקב"ה היא – "בו", בעם ישראל. כלומר, 
והרעות  החבה  שכל  אלא  עמהם,  שנמצא  רק  לא 

שלו היא בהם.

(ט"ו תמוז תשמ"ה. תורת מנחם תשמ"ה חלק ד' עמ' 2504)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' תלמוד תורה פרק ט"ו בתמוזו'
מ"ע רט.הל' ערכין וחרמין פרק ד.ה-ז.

ט"ז בתמוזש"ק
הל' עבודת כוכבים וחקו־

תיהם.. בפרקים אלו. פרק 
א-ג.

פרק ה.
מל"ת י. מז. ס. ו. ה. ב. 

ג. ד. טו. מ"ע קפו. מל"ת 
כג. כד.

מל"ת טז. יז. יח. יט. כ. כא. פרק ו.פרק ד-ו.י"ז בתמוזא'
כו. כח. כז. כט. יד. ח. ט. ז.

פרק ז.פרק ז-ט.י"ח בתמוזב'
מל"ת יא. יב. יג. מ"ע קפה. 

מל"ת כה. כב. מח. נ. נא. 
ל. לג. לא. לב.

פרק ח.פרק י-יב.י"ט בתמוזג'
מל"ת לה. לח. לו. לז. לד. 
מג. מד. מ. לט. מא. מה. 

קעא.

הל' תשובה.. בפרקים אלו. כ' בתמוזד'
פרק א-ג.

תהי ידך וגו'. ספר זרעים 
והוא ספר שביעי.. הל' 

כלאים.. בפרקים אלו. פרק 
א.

מ"ע עג.

מ"ע עג.פרק ב.פרק ד-ו.כ"א בתמוזה'

מ"ע עג.פרק ג.פרק ז-ט.כ"ב בתמוזו'
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דברמלכות

4

לחזק את החומה
על-ידי התורה

עבודת יום התענית היא לתקן את המאורעות הלא טובים שאירעו 
ביום זה • בי"ז תמוז "הובקעה העיר", עניינו ברוחניות: פריצת החומה 

המגינה על היהודי מפני השפעות שליליות • "חומה זו תורה", על 
ידי לימוד תורה מתקנים את העניין ד"הובקעה העיר" • משיחת כ"ק 

אדמו"ר נשיא דורנו

א
ש"הצום  באגרת-התשובה1  מבאר  אדמו"ר-הזקן 
לא  שייך  זה  שעניין  ומובן,  רצון".  יום  הוא  הנרצה 
מפני  עצמו  על  מקבל  שהאדם  לתענית  בנוגע  רק 
באגרת-התשובה שם),  התשובה (שבזה מדובר  דרכי 
שנקבעו  התעניות  אודות  מדובר  כאשר  גם  אלא 
בלתי  למאורעות  בקשר  השולחן-ערוך  על-פי 
רצויים, ובענייננו: שבעה-עשר בתמוז, כי אף-על-פי 
שלכאורה הרי זה היפך העניין ד"יום זכאי", אף-על-

פי-כן, על-ידי עניין התענית, עושים בני ישראל מיום 
זה – "יום רצון לה'"2.

גם  זה  הרי  לה'",  רצון  "יום  שזהו  שכשם  ומובן, 
על  אדם"3,  קרויים  "אתם   – האדם  אצל  רצון"  "יום 
שם "אדמה לעליון"4, גם בהיותו למטה, בעולם-הזה 

התחתון שאין תחתון למטה ממנו.
וכדמוכח מזה שאומרים בהפטרה "דרשו ה' בהמצאו 
שביום התענית (שבו  קרוב"5, היינו,  בהיותו  קראוהו 
אומרים פסוק זה), הקדוש-ברוך-הוא הוא "בהמצאו" 
שזהו  ישראל,  ואחד מבני  אחד  לכל  קרוב"  ו"בהיותו 

כללות העניין של "יום רצון".

1. סוף פרק ב.
2. ישעיה נח, ה.

3. יבמות סא, ריש ע"א.
4. ספר עשרה מאמרות, מאמר 'אם כל חי' ח"ב פל"ג. של"ה ג, א. כ, ב. ועוד.

5. ישעיה נה, ו.

בהיותו  ד"בהמצאו...  העילוי  גודל  בפשטות  ומובן 
עשרת  על  זה קאי  שפסוק  בגמרא6  כמבואר   – קרוב" 
"בהמצאו"  הינו  הקדוש-ברוך-הוא  שאז  תשובה,  ימי 
ו"בהיותו קרוב" לכל אחד ואחד מישראל בתור "יחיד", 
היינו, שבעשרת ימי תשובה בכוחו של ה"יחיד" לפעול 

מה שה"ציבור" פועל במשך כל השנה כולה. 
שבהם  הימים  לשאר  בנוגע  מובן  ועל-דרך-זה 
קראוהו  בהמצאו  ה'  "דרשו  הפסוק  את  אומרים 
התענית) – שזהו "יום  בהיותו קרוב" (בהפטרה דיום 

רצון לה'", בתכלית העילוי.
קשורה  שמלכתחילה  אף-על-פי  אומרת:  זאת 
ד"יום  העניין  (היפך  בלתי-רצוי  עניין  עם  התענית 
זה  שבני-ישראל עושים מיום  הנה על-ידי-זה  זכאי") 
העניין  "צום... לה'", הרי לא זו בלבד שמבטלים את 
הבלתי-רצוי שביום זה, אלא מהפכים זאת ל"יום רצון 

לה'".
סגולה  (ש"היא  התענית  על-ידי  נפעל  זה  ועניין 
כאשר  ובפרט  העליון"7),  רצון  להתגלות  נפלאה 
ומתפללים  מישראל  עשרה  מתאספים  התענית  ביום 
בציבור (תפילה הקשורה עם התענית) ולומדים תורה 
ונותנים  התענית),  עם  הקשורים  (בעניינים  בציבור 
 – התענית  עניין  שבעצם  הצדקה  (הן  בציבור  צדקה 
בצדקה  והן  לה',  וקרבן  צדקה  ודמי",  חלבי  "מיעוט 

6. ראש-השנה יח, א.
7. אגרת-התשובה פרק ב.
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כפשוטה, הקשורה גם עם עניין התענית, כפי שמבאר 
אדמו"ר-הזקן באגרת-התשובה8 את העניין ד"חטאך 
בצדקה פרוק"9) – שעל-ידי-זה נפעל כללות העניין 

ד"בהמצאו... ובהיותו קרוב", "יום רצון לה'".

ב
הבלתי-רצוי  העניין  הפיכת  אודות  לעיל  האמור 
השווה  דבר  זה  הרי   – לה'"  רצון  ל"יום  זה  שביום 
מיוחדים  עניינים  – ישנם  בכל התעניות. ונוסף לזה 
הפרטי,  לעניינו  בהתאם  תענית  לכל  השייכים 

כדלקמן.
אומרת  בתמוז  לשבעה-עשר  בנוגע  ובהקדים: 
אבותינו  את  אירעו  דברים  "חמישה  המשנה10: 
שצריכים להפוך מובן,  ומזה  בשבעה-עשר בתמוז", 

 – עניין התענית הוא  כי כללות  הנ"ל,  העניינים  את 
להפוך את העניין הבלתי-רצוי שביום זה ל"יום רצון 

לה'".

ויש לומר שמצינו עניין זה (הפיכת העניין הבלתי 
די"ז  הראשון  המאורע  לאחרי  ומיד  תיכף  רצוי) 

בתמוז – שבירת הלוחות:
המאורע של שבירת הלוחות היה כתוצאה מחטא 
העגל. והנה, תיכף ומיד לאחרי עשיית העגל נתבטל 
העגל, כמו  זה בביטול גמור – על-ידי שריפת  עניין 
שכתוב11 "וייקח את העגל אשר עשו וישרוף באש", 
בתכלית  הדבר הנשרף  על-ידי השריפה מתבטל  כי 

ובשלימות.
מציאות  שהתבטלה  בלבד  זו  לא  מזו:  ויתירה 

8. פרק ג.
9. דניאל ד, כד.

10. תענית כו, סע"א.
11. תשא לב, כ.

העגל  של  מציאותו  אלא  השריפה,  על-ידי  העגל 
לעניין  נתהפכה  השריפה)  לאחרי  שנשאר  (האפר 
לו  נעשו  ד"זדונות  העניין  (על-דרך  "זכויות"  של 
כזכויות"12) – כמו שכתוב11 "ויזר על פני המים וישק 
בביאור  להאריך  המקום  כאן  ואין  ישראל",  בני  את 

העניין.
נעשה  וכו')  זה (שריפת העגל  ואף-על-פי שעניין 
על-ידי משה רבינו – הרי ידוע שכל העניינים דמשה 
רבינו שייכים לכל אחד ואחד מישראל, ועד שכאשר 
הנחשב ל"מילתא זוטרתי"13 לגבי  ישנו עניין מסוים 
זה "מילתא זוטרתי" לגבי כל אחד  משה רבינו, הרי 

ואחד מישראל14.
בני-ישראל  כל  השתתפו  דידן  שבנידון  ובפרט 
בפעולה דשריפת העגל – על-ידי-זה שכל בני ישראל 
שריפת  פעולת  את  ראו  וכולם  זה,  במעמד  נכחו 
עד  ושלם,  גמור  הכי  בביטול  עמדו  וכולם  העגל, 
שלא היה כל חשש להתנגדות לפעולה זו, ועל-ידי-

זה השתתפו גם הם בשריפת העגל וביטול מציאותו 

בתכלית, עד לאופן של "אתהפכא".
גם  (שהרי  בתורה  זה  שבסיפור  ההוראה  וזוהי 
עניין  שעל-ידי   – הוראות)  הם  התורה  סיפורי 
התשובה יכולים להפוך את העניינים הכי תחתונים, 
לתכלית  ועד  כזכויות"12,  לו  נעשו  ש"זדונות  עד 

השלימות שבזה – שעניין זה נעשה פרשה בתורה.
ועל דרך זה מובן בנוגע לשאר המאורעות שאירעו 
העניין  להפוך את  שצריכים   – בתמוז  בשבעה עשר 
מתהפך  זה  יום  שכללות  כשם  שבהם,  רצוי  הבלתי 

(על-ידי התענית) ל"יום רצון לה'".

12. יומא פו, ב.
13. ראה ברכות לג, ב. מגילה כה, א.

14. ראה תניא פרק מב.

והנה כאשר ישנה איזה בקיעה ב"חומה" דקדושה, "הובקעה 
"לחזק  להשתדל  צריכים   – ומשונה)  שונה  (מסיבה  העיר" 
בדקה", על ידי זה שמוסיפים אבנים ד"חומה זו תורה", הוספה 

בלימוד התורה באופן ד"כפליים לתושיה"
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והנה, בכל עניין צריך להיות "מעשינו ועבודתנו"15, 
שהפיכת העניינים הבלתי- זה בענייננו –  ועל דרך 

רצויים שאירעו בי"ז בתמוז, נעשית על-ידי כללות 
מעשינו ועבודתנו.

השייך  פרטי  עניין  ישנו  תענית  שבכל  ומאחר 
של  הפעולה  שכללות  מובן,   – זה  לתענית  במיוחד 
מעשינו ועבודתנו (להפוך את העניין הבלתי-רצוי) 

צריכה להיות בנוגע לעניין הקשור לתענית זה.
ישראל  שכל  ימים  שם  "יש  הרמב"ם16:  ובלשון 
מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן, כדי לעורר 
דרכי התשובה... שבזיכרון דברים  לפתוח  הלבבות 

אלו נשוב להיטיב".
ועל-פי-זה, העבודה המיוחדת שעל-ידה מהפכים 
 – היא  בתמוז  י"ז  של  הבלתי-רצויים  העניינים  את 

ההוספה בלימוד התורה, כדלקמן.

ד
 – הוא  בתמוז  בי"ז  שאירעו  המאורעות  אחד 
על  מיוסד   - בגמרא18  (כמבואר  העיר"17  "הובקעה 
בנוסח  שאומרים  וכפי  שבכתב,  דתורה  הפסוקים 
בחומת בקיעה  שנעשתה  היינו,  ה"סליחות"), 

ירושלים.
והעניין בזה בעבודה הרוחנית:

לזה  נוסף  דהנה  תורה"20.  זו   – חומה19  "אני 
שכתוב  כמו  שבפנימיות,  פנימיות  היא  שהתורה 
מעי"21, עד שעל-ידה נפעל "ייחוד  בתוך  "ותורתך 
לרצונו  האדם  שכל  בין  כמוהו"22  שאין  נפלא 
בתורה  יש   - הקדוש-ברוך-הוא23  של  וחוכמתו 
היינו,  ומגין),  המקיף  (דבר  ד"חומה"  העילוי  גם 
מקיפה את כל אחד ואחד מישראל "מכל  שהתורה 
עניינים  השפעת  מפני  עליו  ומגינה  ופינה",  צד 

15. תניא פרק לז.
16. הלכות תעניות ריש פרק ה.

17. סליחות לז תמוז ("אמרר בבכי"): "... והכפל תאניה ואניה, ריבוה צריה 
כהיום והובקעה העיר בשנייה".

18. תענית כח, ב.
19. שיר-השירים ח, י.

20. פסחים פז, א.
21. תהלים מ, ט.
22. תניא פרק ה.
23. תניא פרק ה.

היהדות,  עניין  היפך  שהם  עניינים  בלתי-רצויים, 
ובדרך ממילא – היפך מציאותו וחיותו של כל אחד 
ואחד  אחד  כל  של  מציאותו  (כי  מישראל  ואחד 
מישראל היא – "אני נבראתי לשמש את קוני"24, על-

ידי כל ענייני התורה ומצוותיה, וזהו חיותו וקיומו 
של כל אחד ואחד מישראל – "כי הם חיינו"25). ומזה 
ואחד  אחד  כל  על  ושומרת  מגינה  שהתורה  מובן, 

מישראל, שמציאותו תהיה בתוקף ובשלימות.
והנה כאשר ישנה איזה בקיעה ב"חומה" דקדושה, 
צריכים   – ומשונה)  שונה  (מסיבה  "הובקעה העיר" 
שמוסיפים  זה  ידי  על  בדקה"26,  "לחזק  להשתדל 

אבנים ד"חומה זו תורה", הוספה בלימוד התורה.
החיסרון  את  ולהשלים  לתקן  שצריכים  ומאחר 
שנתהווה ב"חומה" (כאשר "הובקעה העיר") – מובן, 
תורה")  ("זו  ה"חומה"  באבני  להוסיף  שצריכים 
באגרת- שמביא  וכפי  לתושיה".  ד"כפליים  באופן 

התשובה27 מ"ש בתניא בתנא דבי אליהו: "אם רגיל 
לקרות דף אחד יקרא שני דפים, לשנות פרק אחד 

ישנה שני פרקים וכו'".
התשובה  עניין  שכללות  הידוע  על-פי  ובפרט 
התשובה"28,  דרכי  "לפתוח  עניינה  (שהתענית 
באגרת- כמבואר  התורה –  לימוד  קשור עם  כנ"ל) 

עילאה",  "תשובה  שלימה",  ש"תשובה  התשובה29 
קשורה עם לימוד התורה באופן ד"אתדבקות רוחא 
עיון  הוא  וחוכמתו יתברך  "השכל בשכלו  ברוחא", 
במחשבתו יתברך והדיבור  המחשבה  התורה... וכן 

בדבר ה' זו הלכה".
ד"הובקעה  העניין  שביטול  מובן,  זה  פי  ועל 
העיר" נפעל על-ידי ההוספה בלימוד התורה, "אני 

חומה זו תורה".
ומובן בפשטות שזהו עניין השייך לכל אחד ואחד 
שייכת  בתמוז  י"ז  כשם שהתענית של  מישראל, כי 
שהעניין  מובן  כן  כמו  מישראל,  ואחד  אחד  לכל 
תורה",  ב"חומה זו  והחיזוק  הטוב שבזה [ההוספה 
ועד לאופן העבודה דבעלי תשובה, כפלים לתושיה, 
שצדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד במקומם (לא 

24. קידושין פב, ב.
25. נוסח תפילת ערבית.

סוף  המשיח  והמלך  ומלחמות  מלכים  הלכות  הרמב"ם  לשון  על-פי   .26
פרק יא.

27. פרק ט.
28. לשון הרמב"ם הלכות תעניות שם.

29. סוף פרק ח ואילך.
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סיכום
עניינו של יום התענית הוא – תיקון העניינים 

הבלתי רצויים והפיכתם לטוב:
לא  מאירועים  כתוצאה  נקבעת  התענית 
נעשה  התענית,  על-ידי  זאת,  עם  טובים. 
לה'".  זכאי, "יום רצון  ליום נעלה, יום  יום זה 
להתרומם  הוא  התענית  יום  שתוכן  נמצא, 
שהוא  ליום  ולהתעלות  טוב  הלא  מהאירוע 

טוב ונעלה.
את  אירעו  דברים  "חמישה  חז"ל:  אמרו 
י"ז  עבודת  בתמוז".  בשבעה-עשר  אבותינו 
האלה  המאורעות  את  לתקן   – היא  בתמוז 

ולהפכם לטוב.
חומת  בקיעת  הוא:  שאירעו  הדברים  אחד 
ברוחניות:  עניינו  העיר".  "הובקעה  ירושלים, 

אצל כל יהודי צריכה להיות "חומה" החוצצת 
מתאימים  שאינם  עניינים  מפני  עליו  ומגינה 
על  מורה  העיר"  "הובקעה  היהדות.  לרוח 

מצב בו "חומה" זו פרוצה ובלתי שלמה.
על-ידי  נעשה  העיר"  "הובקעה  עניין  תיקון 

לימוד התורה: 
לימוד  תורה",  זו   – "'אני חומה'  חז"ל:  אמרו 
השפעות  מפני  האדם  על  מגן  התורה 
שליליות. על-ידי הוספה בלימוד התורה ניתן 

לתקן את בקיעת החומה.
טובות  החלטות  לקבל  יש  בתמוז  י"ז  ביום 
המאורע  את  ולתקן  התורה,  לימוד  בעניין 

השלילי של בקיעת חומות ירושלים.

רק שאינם עומדים שם בפועל)] – שייך לכל אחד ואחד 
מישראל.

ה
ההוראה מזה בנוגע לפועל:

בנוגע  טובות  החלטות  להחליט  ואחד  אחד  כל  על 
ולכל  תורה",  זו  "חומה  עם  הקשורים  העניינים  לכל 
לראש – הוספה בלימוד התורה, הן בכמות והן באיכות 

(בחיות וכו'), באופן נעלה יותר ממה שהיה עד עתה.
בעניינים  להוסיף  צריכים   – גופא  התורה  ובלימוד 
פעמים  כמה  כמדובר  אלו,  לימים  במיוחד  הקשורים 
במיוחד בלימוד  להוסיף  שבשלושת השבועות צריכים 
"הלכות בית הבחירה" – ה"בית" שבו בחר הקדוש ברוך 
שבחירתו  המקדש",  "בית   – שכינתו  את  להשרות  הוא 
הערים),  (משאר  בירושלים  הבחירה  עם  קשורה 
והבחירה  הארצות),  (משאר  ישראל  בארץ  והבחירה 
ממאמר  כמובן  הארץ"),  "עמי  (משאר  בישראל 
המכילתא30 בתחילתה שהבחירה בעניינים אלו קשורה 

30. "עד שלא נבחרה ארץ ישראל היו כל הארצות כשרות לדברות, משנבחרה 
ישראל  ארץ  כל  הייתה  ירושלים  נבחרה  שלא  עד  כל הארצות.  יצאו  ירושלים 
כשרה למזבחות, משנבחרה ירושלים יצאת ארץ ישראל... עד שלא נבחר בית 
עולמים הייתה ירושלים הייתה ירושלים ראויה לשכינה, משנבחר בית עולמים 

זה בזה.
שכל  בהשתדלות  גם  להוסיף  צריכים   – לזה  ונוסף 
אחד ואחד מישראל, מגדול ועד קטן, יהיה בכלל ד"כל 
הנמצא כתוב בספר"31 – על ידי זה שיהיה לו אות באחד 
בספר-תורה  נכללים  שכולם  הכלליים,  מספרי-התורה 
הקדוש-ברוך-הוא  כאשר  רבינו  משה  והשלים  שכתב 
(שזוהי  וגו'"32  השירה  את  לכם  כתבו  "ועתה  ציווה 

מצווה בתורה הנצחית33 – בכל זמן ובכל מקום).
והנה, על-ידי הפעולות האמורות לעיל מבטלים את 
כללות העניין ד"הובקעה העיר", ואדרבה: רואים בגלוי 
היינו, שקיומה הוא  שירושלים היא "קרית מלך רב"34, 
הקדוש- של  הבירה"  "עיר  שהיא  מאחר  נצחי,  באופן 
ברוך-הוא ("מלך רב") שהוא נצחי, וזוכים לבניין בית-

המקדש הנצחי – "בהר הקודש בירושלים"35.

(משיחת שבעה-עשר בתמוז – ייהפך לשמחה – ה'תשמ"ב.

תורת-מנחם התוועדויות ה'תשמ"ב ח"ד עמ' 1885 ואילך.
הנחת השומעים, בלתי מוגה)

יצאה ירושלים".

31. דניאל יב, א.
32. דברים לא, יט.

33. רמב"ם הלכות ספר-תורה פרק ז הלכה א. שולחן-ערוך יורה-דעה סימן ער.
34. תהלים מח, יג.
35. ישעיהו כז, יג.
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משיחוגאולה

בלק ידע את גדולת 
הייחוס של משיח

'אתהפכא' של בלק למלכות בית דוד
ובלק   .  . השל"ה – "בלק ובלעם שניהם היו חכמים גדולים  מדברי  הצמח-צדק  מובא בדרושי 
היה יותר חכם, וידע שלשלת הגדול יחס מלכות ישראל, שהוא מלכות בית דוד ומשיח, וידע כי 
מרות המואביה,  יצא  דוד,  משיח שהוא מבית  וכן  המלך,  שהרי דוד  כו'",  ממנו  זה העצום יבוא 

הנקראת "אמה של מלכות", שיצאה מבלק מלך מואב.
ולהעיר גם מדברי הרמב"ם "אף בפרשת בלעם (שבפרשת בלק) נאמר ושם נבא בשני המשיחים, 
המשיח הראשון שהוא דוד . . ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל [באחרונה], ושם 
הוא אומר אראנו ולא עתה – זה דוד, אשורנו ולא קרוב – זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב – זה 

דוד, וקם שבט מישראל – זה משיח", ועל דרך זה בנוגע להמשך הפסוקים שבפרשה.
ונמצא ש"בלק" מורה על העניין של אתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא, בתכלית העילוי. 

היינו, שמהפכים את ענינו של "בלק מלך מואב" שממנו תצא "מלכות בית דוד ומשיח".

אפילו בלק יודע
מכאן למדים הוראה נפלאה בעבודת ה':

כאשר יהודי עושה "חשבון-צדק" ממעמדו ומצבו, אשר מחד גיסא, הרי הוא בנו של הקב"ה כמו 
שכתוב "בנים אתם לה' אלוקיכם", ולא עוד אלא שחביבותו אצל הקב"ה היא על-דרך החביבות 
. . ולאידך גיסא, הרי ידע איניש בנפשיה שנכשל  של בן יחיד שנולד להורים זקנים לעת זקנתם 
רצוי כו', ובכל אופן הנהגתו אינה בהתאם לגודל מעלתו בתור בנו יחידו של מלך  בעניין בלתי 
אינו יכול להיות  ולכאורה  כו',  הרוח  נפילת  של  למצב  עלול לבוא  אזי   – המלכים הקב"ה  מלכי 

במצב של שמחה.
הנה על זה באה ההוראה מפרשת בלק – שאפילו בלק "ידע שלשלת הגדול כו' מלכות בית דוד 
ומשיח", ואם הדברים אמורים בנוגע לבלק, הרי קל-וחומר בן בנו של קל-וחומר בנוגע לכל אחד 

ואחת מישראל, שהוא בעצמו חלק משלשלת גדולה זו, הקשורה עם מלכות בית דוד ומשיח.
[...] כאשר פוגשים יהודי שבגלוי ובחיצוניות הרי הוא בשפל המצב, עד למצב דבחינת "בלק" 
(כריתה כו'), יש לזכור שאין זה אלא עניין חיצוני בלבד, אשר הכוונה בזה היא – להפכו לטוב, עד 
שגם בגילוי ובחיצוניות יבוא לבחינת החקיקה . . בהתאם למציאותו האמיתית, הפנימית והעצמית 

– בחינת יחידה, ניצוץ של משיח, בחינת היחידה הכללית.

(שבת פרשת חוקת-בלק תשמ"ו. התוועדויות תשמ"ו חלק ד' עמ' 42-43)
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

הרבי 'תובע'
ממפקדי האצ"ל

קשרים חמים שניהל הרבי עם מר בגין וחבר יו יוצאי המחתרות • הרבי 
תובע מהם לפעול להשרשת ערכים יהודיים, שיהיו גשר להתקרבות 
לשמירת תורה ומצוות בהמשך מעורבות בעניין העירוב במושב בר-

גיורא • תכתובת עם 'אידיאולוג הלח"י', הד"ר אלדד

השיחות  (ספר  תש"ח  דראש-השנה  ב'  יום  בסעודת 
תש"ו-ה'שי"ת עמ' 162) מתבטא כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 

(תרגום חופשי):
נפשם  המוסרים  צעירים  יש  ת"ו  הקודש  בארץ 
השם  מאוד,  טובה  עבודה  עושים  הם  יהודים.  עבור 
לתיקון  זקוקים  הם  בהצלחה.  ידיהם  יחזיק  יתברך 
שבת,  לשמור  צריכים  הם  מעשיות.  מצוות  בקיום 
אלה  אך  וכו',  על]כשרות  [לשמור  תפילין  להניח 
להשקיע  יש  חסרונות.  להם  שיש  אלא  אנשים, 
אך  מעשיות,  המצוות  לקיום  לקרבם  גדולים  כוחות 
יהודית  בהתלהבות  שנעשים  הטובים,  מעשיהם  על 
בלי   – היהודים  כל  צריכים  מסירות-נפש,  חדורת 

הבדל מפלגה – לומר ולברך: תחזקנה ידיהם.
ושוב באותו עניין מתבטא הרבי הריי"צ בליל שביעי 

של פסח באותה שנה (שם עמ' 216):
שבעניינים  אף  מעלה,  של  הרצון  את  עושים  הם 
חסרים, אבל בעניין שבו הם פועלים הרי  אחרים הם 

הם צודקים.

תוכן דבריו של הרבי אל מר בגין
נפגש  האצ"ל,  מפקד  שהיה  מי  בגין,  מנחם  מר 
לראשונה עם הרבי סמוך לשנת תש"כ-תשכ"א. איגרת 
ראשונה אליו בסדרת אגרות קודש נושאת את התאריך 
כ"ב שבט תשכ"א (אגרות-קודש כרך כ' עמ' קמט-קנ), 
היחידות  השאר את שנידון בעת  ובה מזכיר הרבי בין 

הראשונה של מר בגין אצל הרבי:
בטח יודע ממנהגנו להתועד בקשר עם יום ההילולא 

בהזדמנות  אשר  נשיאנו,  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של 
בעל  פעולות  לאור  התעוררות  דברי  נשמעים  זו 
ההילולא זי"ע, ומדברי הפתיחה שנאמרו בהתוועדות 
קטע  הודפס  שבט,  דיו"ד  ההילולא  ליום  זו  דשנה 
ולא  אודה  עניין,  בהם  שימצא  תקוותי  בזה.  המצורף 
 =] לכ'  זה  קטע  במשלוח  כוונה  עוד  לי  שיש  אבוש 
על  התראותנו,  בעת  שיחתנו  המשך  בתור  לכבודו] 
בפעילות  שיש  בתקופתנו  מיוחדת  הכי  החשיבות 
ביחוד,  תקופתנו  מדגיש  והנני  והצעירים.  הנוער  בין 
בשעה  לפעול  ואפשריות  הכושר  גודל  משום  רק  לא 
אחת בדורנו זה מה שהיה דורש מאמצים גדולים של 
זו  פעילות  אומנם  זה,  שלפני  בדור  שנים  וכמה  כמה 
דורשת מרץ והתמסרות מבלי התחשב עם חשבונות 
אלו  סגולות  שתי  והרי  הקר,  השכל  וחישובי  אחרים 
זאת, כשמכוונים  ועוד  מתכונת הנוער והצעירים הן,  
הרי  ישרה,  מטרה  להשגת  הישרה  בדרך  הנוער  את 
גם המפעילים נישאים ונסחפים על-ידי המרץ והזרם 
היותם  שמפני  כזה  לשיא  ועד  והצעירים,  הנוער  של 
להגיע  יכולים  היו  לא  זה  לאחרי  או  העמידה  בגיל 
אליו בפעולות עצמם. ונפלא הדבר איך שחכמינו ז"ל 
הביעו זה בפתגם קצר, בספרם אודות יציאת מצרים, 
וזקני  רבינו  משה  על ידי  הראשון  הגלות  מן  הגאולה 
לנס הראשון בתקופת הגאולה  ישראל, שכשהוכרחו 
היינו הנס דקריעת ים-סוף, הרי הילדים והנוער שגדלו 
באבותיהם  שפעל  טרם  תחילה  הכירהו  הם  במצרים 
אלקי  ואנווהו  א-לי  זה  שכתוב  וכמו  ישראל,  ובזקני 

אבי וארוממנהו.
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הרבי מזמין לפגישה
אחד האנשים שיזם את הקשר של מר מנחם בגין עם 
אשר  הנוער,  עליית  איש  קלרמן,  יוסף  מר  היה  הרבי 
סיפר לימים על תחילת הקשר ("הרבי שלושים שנות 

נשיאות" כרך ב' עמ' 37-35):
התקיימה  שליט"א  הרבי  עם  הראשונה  "פגישתי 
בחודש ינואר 1957. באותו זמן שהיתי בניו-יורק, שם 
ניהלתי את המשרד האמריקאי של תנועת ז'בוטינסקי. 
שהרבי  טלפונית  בקשה  הגיעה  משרד  לאותו 
השתוממתי  עמי.  להיפגש  רוצה  היה  מליובאוויטש 

למשמע אזני: הרבי מליובאוויטש?! במה זכיתי לזה?
"באותו ערב , ליתר דיוק: בשעה 12 בלילה, ליווה 
אותי הרב חדקוב (מזכירו של הרבי) לפתח חדרו של 
לידי  עמד  וכבר    – להיפתח  הדלת  החלה  רק  הרבי. 
הבא'.  ב'ברוך  בירכני  רבה  ובלבביות  שליט"א,  הרבי 
הדרת  לבבית, עם  דמות מרשימה,  ראיתי  עיניי  לנגד 
כי  הכבוד,  אהבת   – אליה  המעוררת  נשגבה,  פנים 
בחיוכו החינני והצנוע עורר הוא אצלי אהבה, ודבר זה 

הביא בו במקום לידי קירוב לבבות…
שמשני  והשולחן,  מאוד  קטן  הוא  הרבי  של  "חדרו 
כל  מדוע  צר.  הוא  הרבי  עם  השיחה  מתנהלת  צידיו  
זה הוא כך? כדי שלמבקר תהיה הרגשה ביתית ומיד 
הרגשת  כבר  לו  תהיה  הרבי  עם  במגע  בואו  בתחילת 
הרבי  של  המבורכת  ואישיותו  כוחו  זהו  קירבה. 
ולבבית,  פקחית  כה  בצורה  שיחה  לנהל  שביכולתו 
ולהשרות, ע"י זה, אווירה נעימה. ואכן החלפנו דעות 
בחופשיות רבה, וכשכבר היינו באמצע להט השיחה, 

אמר לי הרבי כדברים אלו, לאמור:
- ימחול לי כבודו, על שהטרחתי אותו ועוד בשעת 
והסדר  לשנות-עתים  יכול  אינני  מאוחרת.  כה  לילה 
מסודר  שכך  מכיוון  לשינוי,  ניתן  לא  התעסקותי  של 
נשאר  בתורה,  לעסוק  צריכים  ביום  היממה.  אצלי 
מאד  בכך:  הוא  העניין  כן,  לשוחח.  זמן  בלילה  רק 
מודאג אנוכי מהתנהגותם של חלק מבני-הנוער בארץ 
כאן,  מתכוון  אינני  עול.  פרקו-  שלאחרונה  ישראל, 
כרגע, דווקא לעול התורה, כי-אם באופן כללי – זרקו 
ארץ-ישראל,  ואהבת  טובות  מידות  מעצמם  והורידו 
ידיעות,  הגיעו  לאוזניי  'פטריוטיזם'.  שמכונה  מה 
שאירועים אלו מתחילים להיות 'מכת מדינה'. מהיכן 
נובע כל זה,  ומה ניתן לעשות כדי להחזירם למוטב?

הביא  מה  להיזכר  הרי  צריך  לנקודה:  הגיע  "הרבי 

חלק מאותו נוער לאותה נקודת-מפנה? לאחר מבצע 
הצהיר  שוחרר,  סיני  מדבר  ב-1956,  המלחמה  סיני, 
שהגענו  בן-גוריון,  דוד  דאז  הממשלה  ראש  והודיע 
ל'מלכות בית שלישי'... ונחזיק זאת אצלנו לתמיד. וכי 
תעמולה  של  רישומה  שתחת  להתפלא  עכשיו  אפשר 
כה אדירה, היו, בעיקר בני נוער, ועל אחת כמה וכמה 
אנשי-הצבא, חדורים בהתלהבות בלתי-רגילה שעברה 
את כל גבולות המוח והלב? ומכיוון שהחזירו את סיני, 
הוקפאה ונעלמה לחלוטין אותה התלהבות ובמקומה 
הם  מרה.  ריקנות  מין   – ויותר  יותר  וצמחה   – פרצה 
(לא  ציניים  להיות  ונהפכו  לדיכאון,  לפסימיות,  נפלו 
רבות,  מוסכמות  פיהם  בהבל  ביטלו  הם  ציונים!). 
מחר...',   כי  ושתה  'אכול  של  חיים  אורח  והחלו לנהל 
מכיוון  האספרסו',  'נוער  בשם  כונו  הם  זו  ומסיבה 

שימים ולילות בילו בבתי קפה.
"הרבי המשיך והציג לי שאלה: מדוע מחרישה בזמן 

כזה, תנועת-ז'בוטינסקי?
"והרבי הסביר לי מה כוונתו בזה:

"נוער אפשר למשוך ולכבוש רק עם קול-קורא, עם 
אידיאל נעלה, עם דרך חיים, עם אמונה באידיאל, הרי 
תנועה  ז'בוטינסקי  זאב  הקים  אלו  מרכיבים  על-ידי 
אליה משך בני נוער רבים. נשאלת השאלה, מדוע לא 
הולכת תנועת ז'בוטינסקי בארץ-ישראל (חרות) בדרך 
אסור  לא,  מיואש?  נוער  אותו  ולהלהיב  לעורר  שלו, 
לתת לדבר זה כך לרוץ!  אתה בודאי מיד תשאלני: היכן 
אני והדומים לי? חייב אני הלאה להסביר לך: בוודאי 
מודע אתה לתנועת חב"ד ופעולותיה בארץ ישראל. יש 
ב"ה הרבה חוזרים בתשובה כתוצאה מאותן פעולות, 
בחזרתם  נוער,  בני  אותם  שעבור  לדעת,  צריך  אבל 
הדבר  פירוש  התורה,  מצוות  לשמירת  ממש,  למוטב 
מאוד  הייתי  בוודאי  ממש.  ההר  לראש  קפיצה  הוא 
ולראות  ריאליים  להיות  צריך  אבל  יקרה:  שזה  רוצה 
'קפיצה  לכזו  דהיינו:  פקוחות.  בעיניים  המציאות  את 
מוכנים.  לא  עדיין  לצערנו,  נוער,  בני  אותם  גבוהה' 
ולכן צריך במקרה זה לנצל בינתיים את הדרך הקצרה, 
שתחזירם בינתיים לדרך הישר. האידאלים הלאומיים 
של ז'בוטינסקי, שהם חדורים באהבה והערכה לקודשי 
התורה - כפי שהוא הבהיר באחד הקונגרסים שלו – זה 
מסוגל, לפי עניות דעתי, להצילם, ובאם הם יעלו על 
דרך זו, יהיה קל יותר אחר-כך לקרבם לקדושת הארץ 

והעם ולשמירת התורה.
שלמרות  "דבריו של הרבי עשו עלי רושם כה חזק 
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הלטינית,  לאמריקה  ארוכה   נסיעה  אז  שתכננתי 
החלטתי בו-במקום לחזור מיד לארץ-ישראל ולהביא 
לידיעתו של מנחם בגין את התוכן  של דרכו הרעיונית 
הצעותיו- למימוש  בתכנית  להתחיל  ומיד  הרבי  של 
וביני  בגין  בין  הוסכם  ובאמת  הרבי.  של  רעיונותיו 
להיפגש עם הרבי מיד בהזדמנות האפשרית הראשונה.
"חבל שפגישתו של הרבי עם מנחם בגין לא הונצחה 
לראות!  צריכים  היו  מרגשת  כה  פגישה  בתמונות. 
שנים  אך  השני  את  אחד  הכירו  לא  הם  אישי  באופן 
היה  באמריקה,  בגין  מנחם  של  ביקור  בעת  זה,  לפני 
המרוחקות  הערים  באחת  עמו,  טלפוני  קשר  לרבי 
כללי  עניין  אודות  אז  דובר  לא  ניו-יורק.  של  ביותר  
הרבי,  ואצל   - יחיד  של  האישי  מצבו  אודות  כי-אם 
צריך לדעת, כל יהודי יחיד הנו עולם מלא. אותו יחיד 
אודותיו דובר היה חבר בארגון הצבאי הלאומי, הרבי 
אכן התחיל את  שיחתו עם מנחם בגין בהזכרת אותו 
מקרה והביע ברכת ישר כוח, על מעורבותו – אז – של 

בגין. הרבי ראה בכך מצווה גדולה.
"התנהלה אז שיחה רצינית ומעניינת אודות בעיות 
שאלות-יסוד   – הדגיש  שהרבי  וכפי  אקטואליות, 
נצחיות, כמו חינוך בארץ ישראל. ממילא גלשה כבר 
ישראל.  בארץ  נוער  בני  אותם  של  לבעייתם  השיחה 
ראייתו  מנקודת  ניתח  הבהירה  בהסברתו  בגין  מנחם 
לרבי,  הראה  גם  הוא  הבעיה.  של  השורש  נקודת  את 
תנועת- של  השפעתה  גברה  האחרון  בזמן  שדווקא 
ישראל,  במדינת  הנוער  בני  על  (חרות),  ז'בוטינסקי 
והראיה: רשימת חרות קיבלה בבחירות האחרונות את 
מספר הקולות הרב ביותר בצבא. על כך העיר הרבי: 
- היא הנותנת, זו דווקא ראיה, שלתנועת ז'בוטינסקי 
לכן  צריך  הנוער,  בני  על  השפעה  להיות  כן  יכולה 

לחשוב מה לעשות הלאה.
יצא  פעולה,  תכנית  אודות  ביניהם  שדיברו  "לאחר 
הערצה  הערכה,  מלא  הרבי  עם  בגין מפגישתו  מנחם 
ומחוזקת  נחושה  החלטה  ותוך  כלפיו,  הכבוד  ויראת 
שלמות  למען  ובפעולותיו  במלחמתו  הלאה  להמשיך 

ארץ ישראל ועם ישראל".

עירוב במושב
לעיל  שצוטטה  בגין  מר  אל  הראשונה  האיגרת 

פותחת בקטעים דלהלן:
ב"ה, כ"ב שבט תשכ"א

ברוקלין

לכבוד מר מנחם שי' בעגין
שלום וברכה!

שעניין  להידיעה  טוב  ליבי  רחש  בטוב.  אתחיל 
העירוב במושב בר-גיורא הולך ומסתדר. והרי אין לך 
מאמר  על  שנוסף  דרבים,  שבת  משמירת  גדול  עניין 
הנה  המצוות,  כל  כנגד  שבת  שקולה  ז"ל  חכמינו 
מיוחד  ערך  ומכופל  כפול  הגלות  בזמן  בימינו  בפרט 
אחת  שבת  שומרים  ישראל  ז"ל  חכמינו  להבטחת 
ההשגחה  שזיכתני  וכיוון  נגאלים.  הם  מיד  כהלכתה 
העליונה לקחת חלק בעניין הנ"ל רצוני להשתתף גם 
במאודי וארשה לעצמי לצרף בזה המחאתי הפרטית 
העירוב,  סידור  בהוצאות  סמלית  השתתפות  בתור 
וכיון שאיני יודע למי לשלוח את זה, תשואות-חן בעד 

טרחתו למסור למקום המתאים.
מתודה לתודה, תשואות-חן גם-כן בעד שני ספריו 
האישור עד עתה כיוון  שנתקבלו לספרייתי, ונתעכב 
שקויתי שניפגש עוד הפעם בביקורו השני. בכל אופן 

יישר כחו וחילו.
סיפר  בר-גיורא  ביישוב  העירוב  לעניין  הרקע  על 
(ז"ל),  שניאורסון  מ"מ  שמואל  ר'  הרה"ח  בשעתו 
בראיון לעיתון כפר חב"ד (ג' בתמוז תשנ"ו, עמ' -100

:(101
היישוביים  את  לפקוד  נוהגים  היינו  ההן  "בשנים 
היישובים  כשגרירי  ושימשנו  לירושלים,  מסביב 
הבעיות  את  להעביר  וניסינו  הממשלה,  במשרדי 
בענייני דת לדרגי השלטון השונים. אלא שלא  תמיד 
היישובים  אחד  הולם.  לטיפול  זכו  שלנו  הבקשות 
למפלגת  המשתייך  בר-גיורא,  המושב  היה  שאימצנו 
חירות. העולים מצידם היו שומרי תורה ומצוות, אבל 
ההזנחה בענייני הדת גבלה ממש בשערורייה, ואנחנו, 
צעירי חב"ד בירושלים, לקחנו על עצמנו את המשימה 
לפעול במקום כפי יכולתנו, החל מתיקון העירוב וכד'.
את  ציינו  לרבי,  שלחנו  וחבריי  שאני  "בדו"חות 
במי  לנו  שאין  בהוספה  הזאת,  המצערת  העובדה 
מכתב  קיבלנו  קצר  זמן  תוך  הבעיה.  לפתרון  להיעזר 
מהרבי, ובו הוא מורה לנו ברורות מה לעשות. באיגרת 

ציטט מתוך המצע של מפלגת 'חרות' וכתב:
תיכף  לפנות  צריכים  כי  בזה  השאלה  ולפלא 
סיוע  ולבקש  זה  למוסד  השייך  המפלגה  למשרד 
שלהם  שבהתוכניות  להדגיש  ויכול  ועזרתם,  שלהם 
חבר,  בתעודת  הנדפסת  התנועה,  עקרונות  אודות 
להשרשת  שואפת  החרות  "תנועת  ב'  בסעיף  כתוב 
האומה",  בחיי  ישראל  תורת  של  הנצחיים  ערכיה 
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בתמוז  י"ז  "שביום  מביא41  הרבי  דיומא:  עניינא 
 - ביותר  הם  שמעטים  (אף  לומדים  יש  באב  ותשעה 
פרשת  (בנביאים)  בתורה  וכלל)  כלל  נתפרסם  ולא 
היום על-דבר 'צום הרביעי' ו'צום החמישי'42 (על-דרך 

שבכל יום אומרים שירו של יום וכיוצא-בזה)"43.
צדקה:

תפילת  לפני  לצדקה  לתת  נוהגים  התעניות  בימי 
עלות  לפי  נותנים  ויש  דתעניתא',  'אגרא  מנחה 

הסעודות שהיו אוכלים היום.
מנחה:

התפילה - בשעה מאוחרת יחסית44.
'ויחל'  קריאת  קדיש,  חצי  אשרי,  וקטורת,  וידבר 
המפטיר,  הוא  והשלישי  עולים,  לשלושה  כבשחרית, 

41. ספר-השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 547 הערה 63.
42. מלכים-ב כה,ג-ח; ירמיה לט,ב-ז; זכריה ח, יח-יט.

אלו  חלקים  כולל  לעתיד-לבא,  גם  נצחית  היא  התורה   - מזה  ויתירה   .43
ותורה-אור  שבתורת-אמת  אלא  הצומות;  על-דבר  המדברים  בנביאים 
ועשיו  "יעקב  בעניין  אחר  במקום  (כמבואר  דבר  שבכל  הטוב  בגלוי  מאיר 
האמורים בפרשה"), היינו הטוב שבצומות אלו, כפי שייהפכו לששון ולשמחה 
להירידה  בנוגע  הלימוד  על-ידי   - ואדרבה  לבוא,  לעתיד-  טובים  ולמועדים 
ח"ב  תשמ"ח  (ספר-השיחות  והיום-טוב  השמחה  מגדיל  זה  הרי  שעה.  לפי 

עמ' 547 הערה 63).
44. שו"ע אדה"ז סי' קכ"ט ס"א. ספר-המנהגים עמ' 48 הערה 20. אם-כי הרבי 

היה מתפלל בשעה הרגילה בכל יום - 15:15.

מפטירים  הקריאה.  לאחר  קדיש  חצי  אומרים  ואין 
"דרשו ה' בהימצאו" (ישעיה נה,ו - נו,ח), ומברך אחר-

כך שלוש ברכות עד 'מגן דוד'. יהללו, חצי קדיש.
גם היחיד אומר 'עננו' בשומע תפילה, ללא חתימה, 
. .", ואם שכח (וכבר אמר ה'  אתה שומע  ומסיים "כי 
'אלוקי  אחרי  חתימה  בלא  אומרו  הברכה),  סיום  של 
'עננו'  אומר  הש"ץ  האחרון.  לרצון'  'יהיו  קודם  נצור' 
כבשחרית (ראה לעיל), בברכה בפני עצמה בין 'גואל 
יום,  בכל  כפיים  נשיאת  הנוהגים  ל'רפאנו'.  ישראל' 
כפיים  נושאים  וכשאין  זו45,  בתפילה  כפיים  נושאים 

אומר הש"ץ ברכת כוהנים.
תחנון כרגיל, ו'אבינו מלכנו' הארוך, כבשחרית.

המנהג  את  הנהיג מחדש  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 
לומר  המשנה,  על-פי  ישראל  בקהילות  בעבר  שנהגו 
'דברי כיבושין' בימי תענית ציבור לאחר תפילת מנחה.

צאת הכוכבים באזור השפלה: 20:21.

כפיהם  לשאת  שלא  כהספרדים  עכ"פ  להקפיד  כך  לנוהגים  יש  ולכאורה   .45
ע"פ הב"ח.  ז,  קכט ס"ק  השקיעה (כף-החיים סי'  שלפני  שעה  חצי  אלא תוך 
וש"נ,   550 עמ'  מועדים'   - 'ילקוט-יוסף  גדליה,  צום   - בעתו  דבר-  לוח  וראה 

ונטעי-גבריאל הל' בין-המצרים פי"ג ס"ו וש"נ).
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עלות השחר באזור השפלה לדעה המקדימה: 2:59.
שחרית: אין לשטוף את הפה בתענית-ציבור25.

אותם  מאכילים  להתאבל,  דעת  בהם  שיש  קטנים, 
מאכלים פשוטים, ולא יאכלו מעדנים26.

הציבור אומר 'עננו' רק במנחה. 
בפני  בברכה  'עננו'  הש"ץ)  (בחזרת  אומר  הש"ץ 
אם  'רפאנו',  לברכת  ישראל'  'גואל  ברכת  בין  עצמה 
יש בבית-הכנסת אף רק שלושה מתענים27. ואם אין - 

אומרו ב'שומע תפילה'28.
ש"ץ ששכח ברכה זו ונזכר קודם שאמר 'ה'' מחתימת 
'רפאנו' חוזר ואומר 'עננו' ו'רפאנו', וכשאמר 'ה'' אומר 
צרה  בעת  העונה  'בא"י,  וחותם  קולנו'  ב'שמע  עננו 
ושומע תפילה'. שכח גם שם, אומרה ברכה בפני עצמה 

אחר 'שים שלום'29.
סליחות30:

י"ג  אשמנו,  ובמיוחד:  בעמידה31,  לאומרן  נוהגים 
מידות, שמע קולנו. וכן אבינו מלכנו. 

מנהגנו לאומרן אחרי אמירת תחנון, בסדר דלהלן:
אבותינו,  ואלוקי  אלוקינו  כרחם /  דמי /  תתנו  אל 

לאחר אמירת ברכות-השחר וברכת-התורה אם הוא אחרי חצות הלילה. ואל 
ישכח ליטול ידיו שוב כראוי לאחר עלות-השחר).

25. שו"ע סי' תקס"ז ס"ב. ספר-המנהגים עמ' 1. המצטער מאי-רחיצת הפה, 
יש לדון להקל לשוטפו בנוזל שאינו ראוי כלל לשתייה.

שפוסקים  כמדומני   - היום  שתענית  ונזכר  משקה  או  מאכל  על  ובירך  שכח 
כדעה שלא יטעם כלל, אלא יאמר בשכמל"ו (ראה נטעי-גבריאל בין-המצרים 
ממשיך בתעניתו (מטה- ולעס - יפלוט, וגם אם אכל -  שכח  ח"א פ"ג ס"ח). 

אפרים תר"ב סכ"ג).
בין-המצרים  ונטעי-גבריאל  ט  ס"ק  תק"נ  סי'  כף-החיים  זה  בעניין  ראה   .26

פ"ו עמ' סח, וש"נ.
27. ספר-המנהגים עמ' 45, עיי"ש, ובאג"ק חט"ז עמ' שיג מעתיק הרבי רק "ג' 
כולל-חב"ד  בלוח  הביאו  וכן   ,(18 עמ'  לג  גיליון  'התקשרות',  (ראה  מתענים" 

לתענית אסתר, מהערות הרבי ללוח תשט"ז. 
28. משנה-ברורה סי' תקס"ו ס"ק יג.

29. לוח כולל-חב"ד, צום-גדליה.
קריאת  (כולל  דלהלן  למנהגים  המקורות  שאר   .45 עמ'  ספר-המנהגים   .30

התורה) צויינו ב'התקשרות' גיליון לג עמ' 20 וראה גיליון מ' עמ' 18.
ווידוי  סליחות  אומרים  זה,  במניין  בשחרית  כשהמילה  היום,  שחל  מילה  יום 
סליחות (ראה  יאמר  לא  עצמו  הברית  שבעל  נפילת-אפים. וי"א  ללא  כרגיל, 

השלמה לשו"ע אדה"ז סי' קלא סוף ס"ז, נדפסה בסוף ח"א עמ' 357).
אלול- חב"ד'  מנהגי  ('אוצר  בתחנון  שתלוי  הרבי  חידש  מלכנו,  אבינו  לעניין 
תשרי עמ' ל, משיחת ו' בתשרי תשל"ה. זאת בשונה מהוראותיו בנדון בשנת 

תשכ"ה - ראה 'אוצר' שם עמ' קס ס"ט).
מידות,  דידן (ללא י"ג  כסדר  הכל  צ"ל  לכאורה  אחר,  בנוסח  במניין  המתפלל 

כמובן), ורק יענה י"ג מידות עמהם.
רפג): "טוב  ס"ע  תשנ"ח,  אשדוד  ר"ה (במהדורת  מס'  של"ה  קיצור  ראה   .31

לעמוד כשאומרים סליחות".

דמי  ויעבור / אלוקים אל  מלך33,  א-ל  לך32 /  אתאנו 
/ כרחם אב / אלוקינו ואלוקי אבותינו, אמרר בבכי / 
א-ל מלך, ויעבור / שעה נאסר34 / א-ל מלך, ויעבור / 
זכור רחמיך35 / זכור לנו ברית אבות / זכור לנו ברית 
א-ל רחום  משיח צדקך /  ראשונים / שמע קולנו36 / 
שמך37 / עננו ה' עננו38 / מי שענה לאברהם / רחמנא 
דעני39 / 'אבינו מלכנו' הארוך40 ובו: ברך עלינו שנה 
טובה; זכרנו ל... [ולא 'זכרנו בספר'] / ואנחנו לא נדע 

/ חצי קדיש.
קריאת התורה:

רק  יש  אם  גם  ובמנחה  בשחרית  'ויחל'  קוראים 
שלושה מתענים. 

מי שאינו מתענה, לא יקראוהו לעלות לתורה. קראו 
מפני  זאת  להודיע  לו  וצר  מתענה  שאינו  לתורה למי 

חילול השם - יעלה.
א-ל  ה'  "ה'  אפך...";  מחרון  "שוב  הפסוקים  את 
הציבור בקול רם,  ונקה"; "וסלחת..." – אומר  רחום... 
נשיא  אדמו"ר  כ"ק  בתורה.  הקורא  אומרם  ואחריהם 
הציבור  עם  לאומרם  החל  לתורה,  כשעלה  דורנו 

וסיימם עם הבעל קורא. 

32. בפיוט זה, בסיום החרוז "טפש במקדשנו", נדפס: "כי בשבעה עשר בתמוז 
וצ"ל  הוא טה"ד,  לכאורה  אבל  דפוסים,  כמה  בעוד  מופיע  וכן  התמיד",  ֵטל  ּבָ
הל'  מגיד-משנה  (ראה  עבר  לשון  ַטל",  "ּבָ ישראל'  'עבודת  בסידור  כנדפס 

גירושין פ"ו ריש הל' כד, ובכ"מ).
33. וצ"ל בו "כהודעת".

ובסוף  כנדפס,  גבר..."  "יום  אומרים  לחרוז  חרוז  בין  'פזמון'.  מסוג  פיוט   .34
הפיוט חוזרים את כל החרוז הראשון (ע"פ הערה 4 ב'סליחות - ליקוט טעמים 

ומקורות' של הרבי שנדפס בסו"ס 'סליחות – מנהג חב"ד').
 - ב'סליחות  נדפס  וכן  כבפסוק,  "ופקדנו"),  (ולא  בישועתך"  "פקדנו  וצ"ל   .35

מנהג חב"ד'.
'אל  הפסוק  עד  וקהל,  חזן  פסוק,  אחר  פסוק  ואומרים  הארון  פותחים   .36

תעזבנו' ולא עד בכלל. בסיום הקטע סוגרים הארון. 
בעניין אמרית "הרשענו פשענו" לאחר "שמע קולנו": בסליחות תשכ"ה, אמר 
זוהי  ולכאורה,  אותן,  דילג  תשמ"ח  בשנת  אך  ופשענו",  "הרשענו  גם  הרבי 

משנה אחרונה (תודה לרב אסף חנוך שי' פרומר).
37. כשעבר הרבי לפני התיבה, היה אומר "למען אמיָתך... בריָתך", וכן בכולם 
הזקן  אדמו"ר  וכנוסח  בארה"ק,  קה"ת  הוצאת   – חדשה  הוצאה  ('סליחות' 

ב"הושענא, למען אמיתך").
38. באמירת "עננו" מסיים הש"ץ בקול רם במקומות המופסקים בנקודתיים 

(דלא כמנהג העולם ('אוצר מנהגי חב"ד', אלול-תשרי, עמ' כח)).
בסידורים  כנדפס  ודלא  קסג,  עמ'  אג"ק  ִלרצות"  "רך  צ"ל  "עננו"  בנוסח 

ובסליחות.
(ספר-הניגונים  בסיום הסליחות.  זאת  תפילה  נהגו לנגן  הרבי  של  במניין   .39

ח"ג, ניגון רמז).
"אבינו  לנגן  תמיד  נהגו  הרבי  של  במניין  סוף.  ועד  מתחילה  יחדיו  כולו   .40

מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה" (ספר-הניגונים ח"א, ניגון ו).
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לעניינים  הם  מסייעים  פעמים,  כמה  שהכריזו  וכפי 
להוסיף  יכול   – בזה  תועלת  יש  שאם  מובן  דכהנ"ל. 

בהנ"ל שעושה זאת על-פי עצתי.
"כפי הוראת הרבי הלכנו למשרדי המפלגה ובקשנו 
להיפגש עם היו"ר מנחם בגין. מר בגין ז"ל קיבל אותנו 
נפגש  שכבר  לאחר  היה  שזה  כמדומני  גדול.  בכבוד 
לעזור, אבל  מעוניין  היה  באמת  והוא  הרבי  פעם עם 
והיכולת הכספית  אז באופוזיציה  היה  כידוע מר בגין 
שלו הייתה דלה למדי. וכפי שהוא התבטא אז, 'אנחנו 
200 לנו  העניק  לבסוף  אולם  קבצנית'.  תנועה  הרי 

טובה,  התחלה  היה  זה  וב"ה  העירוב  עבור  לירות 
לפעולה שהתפרשה על זמן רב.

מתי  לדעת  וביקש  הרפה  לא  הרבי  הבאים  "בימים 
יוכלו לבשר לו שהעירוב עומד על תילו. באחד  כבר 
אישית  להודות  מהמזכירות  הוראה  קבלתי  הבקרים 
לבגין בשם הרבי על המימון ההתחלתי ובמקביל לזה 
את  הרבי  מפליא  ובו  אישי  מכתב  גם  הרבי  לו  שיגר 
המחאה  גם  וצירף  רבים,  של  השבת  שמירת  מעלת 
העירוב  סידור  על  שהאחריות  ברור,  רמז  עם  כספית 

מוטלת על ראשי 'חרות'.
אגרות-  – כ"א  מנחם-אב  (מי"ב  האיגרות  באחת 
קודש כרך כ' עמ' שר) חוזר הרבי ומעלה את העניין:

כבוד מר מנחם שי'
מכתבו  קבלת  זמן,  באיחור  כי  אף  הנני,  מאשר 
העירוב  עניין  נסתדר  בוודאי  אשר  ותקוותי  בעתו,  

במושב בר-גיורא, מתאים לסגנון כתבו.
לי  "שגורמים  בזה  שסיפוק  הלשון,  שכמובן  אף 
בערך  זה  אין  הוא,  כן  שבוודאי  ולמרות  נחת-רוח", 
עניין  חז"ל  הפליגו  כמה  עד  וכידוע  העניין,  לעצם 
ישראל  שמרו  שאלמלי  שאמרו  ועד  השבת,  שמירת 

שבת אחת כהלכתה, מיד הם נגאלים.
הרגיל  בלשון  ולא  חכמנו,  בהאמור,  הנני  ומדגיש 
רבותינו, כי המתבונן בשכל הבריא בדברי ימי ישראל 
גודל  לדעת  נוכח  רב,  והכי  מגוון  הכי  גלותו  במשך 
שמירת השבת, כוונתי איך ששמירתו שמרה על קיום 
במובן  גם  לומר  ומקום  הרוחני,  במובן  ישראל  בני 
גם  ובזה  בהאמור,  נקודה  עוד  להוסיף  ויש  הגשמי. 
כמה  הסירה  השבת  יום  שמנוחת  אלה,  ימים  מעניין 
מחיצות וקירבה ואיחדה יהודים מחוגים הכי רחוקים, 
ברוחניות,  רמתם  מצד  והן  פרנסתם  עסק  מצד  הן 
בהיפגשם יחד בעת התפילה,  שדווקא בשבת היתה 
המעת-לעת  במשך  המנוחה  בשעות  וכן   עם,  ברוב 

וכו'.

והשייכות לימים אלו, שהרי זה עתה באנו מהימים 
מאמר  לעיל  שכמובא  לחורבן,  הזכר  מודגש  בהם 

חז"ל, שמירת השבת מקרבת את הגאולה.

לתבוע מהנוער
שעוד  דאג  מצידו,  וזה,  בגין,  ממר  הרפה  לא  הרבי 
ביקורו  על  לדוגמה  (ראה  הרבי  עם  ייפגשו  מחבריו 
של מר יעקב מרידור, אגרות-קודש כרך כב עמ' רב). 
לשורשים.  לקרוא לנוער לחזור  הרבי תבע ממר בגין 
מר בגין נענה לבקשת הרבי ובח"י טבת תשכ"ג (אגרות 

קודש כרך כב עמ' שצג) כתב לו הרבי:
ולמותר  בטבת,  ו'  מיום  מכתבו  קבלת  מאשר  הנני 
שימשיך  בו  לקרוא  במיוחד  לי  נעם  כמה  להדגיש 
הכינוסים  בוועידות,  גם  ישראל  דשובה  בקריאה 
העתידים, כפי שמסר לי מר יוסף שי' קלרמן, וביחוד 

בקרב בני  הנוער.
כתב הרבי (כנראה למר  למעלה מחודש קודם לכן 
בגין) איגרת מפורטת (אולי על הזדמנות קודמת שבה 
כרך  שיחות  בלקוטי  שנדפסה  הדברים),  ברוח  דיבר 

ל"ג עמ' 240-239:   
על- שקבלתי  שלום  הפריסת  עבור  חן  תשואות 

ידי... וביחוד בעד שימת ליבו למסור לי התוכן והסיום 
הנוער,  בני  בהשתתפות  רבתי  באסיפה  נאומו  של 
ואשובה  ישראל...  שובה  הנביא:  בקריאת  שסיים 

אליכם אמר ה' צבאות.
שהרי  תודה,  לומר  מקום  אין  דא  כגון  שעל  מובן 
שכר מצווה מצווה, ובימינו אלה ובתקופה זו יש כאן 
יותר ממצווה, אם אפשר לומר כן, כי הרי הנוער הוא 
שקדמונו,  הדורות  כל  והמשך  שבהווה  דורנו  המשך 
בהמשך  קשור  שיהיה  מוכרח  המשך  שיהיה  וכדי 
מיום  עמנו  של  הנצחיים  הערכים  להמשיך  הכללי 
היותו לעם במעמד  הר סיני, וכמו שהיה אז בראשית 
ה'  אנכי   - היה  והיסוד  שההתחלה   לעם,  היותנו 
עבדים,  מבית  מצרים  מארץ  הוצאתיך  אשר  אלוקיך 
זאת אומרת שאי אפשר שתהיה גאולה אמיתית מבית 
עבדים אלא אם-כן קשורה היא עם הוי' אלוקיך ושאר 
הדברות שלאחר זה, הן בין אדם למקום  והן בין אדם 
אם- אלא  קיום  שיהיה  אפשר  אי  להם  שגם  לחברו, 

כמו  לך,  יהיה  ולא  אנכי  על  ומיוסדים  מתחילים  כן 
יסוד  חסר  שכשהיה  בדורנו,  בפרט  בעליל  שנוכחנו 
כל השיטות במוסר ובפילוסופיא וכו':  זה לא הועילו 

וכן הוא גם עתה.
מובטחני  הוא,  מעשה  איש  ואשר  כ'  את  ובידעי 
הוראה  בבחינת  רק  ישאר  לא  לנוער  שאמור  שמה 
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כל  את  ויפעיל  בזה  ימשיך  אלא  והכיוון,  הדרך  על 
אלו שהשפעתו עליהם והנשמעים לקולו ובכל מקום 
אשר דברו מגיע לשם ובפרט אשר אחינו בני ישראל 
בכלל הוא עם המעשה,  אשר הקריאה שובה ישראל 
ואשובה אליכם לא תשאר בבחינת רחמנא ליבא בעי 
לחיי  ועד  בפועל  במעשה  הנכון  בטויה  תמצא  אלא 

היום יום ממש...

לעצור את המתקפה האנטי-דתית
השפעתו  כל  ינצל  כבודו  אשר  חזקה,  "ותקוותי 
בפני  לעצור  ובמסירות  במרץ  וכדרכו  במילואה 
חג  בערב   בגין   למר  הרבי  כתב  האמורים",  הגלים 
רלט)  עמ'  כב  כרך  –קודש  (אגרות  תשכ"ב  השבועות 
בעניין התעמולה והמתנהלת נגד הדת והדתיים. הרבי 
לא קיבל את הסבריו הפוליטיים של מר בגין ("מצד 
בי"א  לו  שכתב  לדברים  בהמשך  היה  זה  השמאל"). 

ניסן תשכ"ב (שם עמ' רב-רג):
לאחרונה  המתנהלת  התעמולה   לרגלי  כואב  לבי 
(שתקוותי)  ובממדים  ובצורה  והדתיים,  הדת  נגד 
תרתי  בישראל,  כזאת  שתהיה  שיער  לא  איש  אשר 
משמע במובן עם בני ישראל ובמובן ארצנו הק' ת"ו. 
חידוש  של  ענינים  לכל  מסוגלת  שתקופתנו  וכנראה 
ז"ל  חכמינו  הודעת  ועל-פי  להפתעה,  ועד  ותגליות 
יהי  פורעניות,  ממידת  טובה  מידה  מרובה  אשר  
רצון  שבקרוב ממש נזכה לחדשות מפתיעות בעניני 
ישראל  בני  עמנו  של  הנצחיים  ערכים  וקדושה,  טוב 
מתחיל  החסידות,  תורת  סיסמת  פי  מאז ומקדם ועל 
הכמוסים  האוצרות  לשער  אין  הבעש"ט,  ממייסדה 
בנפש כל אחד ואחת מבני ישראל, ואשרי חלקו של 

כל אחד המגלה אותם ומפעילם.
רצון  יהי  חירותנו,  זמן  המצות,  חג  לפני  ובעמדנו 
שתהיה החירות בכל השטחים והענינים, חירות הגוף 
והנפש גם יחד, והרי לאמיתו של דבר אי-אפשר לזו 
בלא זו, וכאמור לעיל, אשרי חלקו של כל אחד שזוכה 
לא  אמתית,  לחירות  לו  הראוי  חלקו  לתרום  ומצליח 
רק לחירות הפרט אלא גם לחירות הכלל, ואם תמצא 

לומר, הרי גם בזה באמת אי-אפשר לזו בלא זו.

"יש בו אומץ"
ניסן  ב'  מיום  זיידמאן  הלל  הד"ר  של  באיגרתו 

תשל"א הוא מספר (משבחי רבי עמ' 127):
האדמו"ר  אצל  בגין  מר  עם  הייתי  "השבוע 
מלובאביץ. הוא אמר למר בגין... בגין הוכיח, בניגוד 
בו  יש  לכן  הכיסא,  מאיבוד  חושש  שאינו  לאחרים, 

אומץ ללחום למען יסודות קיומנו היהודי".

התכתבות עם אידיאולוג הלח"י
אחד האישים מארגון הלח"י שהיה לו קשר עם הרבי 
היה הד"ר ישראל אלדד (שייב). הקשר החל בחבילת 
מצה שמורה שקיבל מחברי צא"ח בירושלים. לאותה 
מיהר  אלדד  והד"ר  הרבי  של  מכתבו  צורף  חבילה 

להגיב על-כך.
בתחילת מכתבו נהג בלשון  חכמים שגורה, "עפר אני 
לרגליך", אך למרות ענוונתו המוצהרת, ניסה במלוא 
"הענווה" לחלוק על דעתו של הרבי, הרואה את יציאת 
מצרים ואת תמציתו של חג הפסח רק "כמושג סמלי 
"השאור  המילים  על  בהסתמכותו  נפשית",  לגלות 
זה  המזוהה לפי המדרש כיצר הרע. פירוש  שבעיסה" 
היצר  על  התגברות  של  כאקט  רק  מצרים  יציאת  על 
מקרא  של  "שפשוטו  לרבי,  לכתוב  אותו  הניע  הרע, 
ואף פשוטה של 'הגדה' לעניין זה של מצרים ושל חג 
החרות היא יציאת הגלויות ממש,  ומצרים היא ברית-
המועצות ומצרים היא ארה"ב וכל גלות היא מצרים…
שזו קדמה  מצרים ממש,  יציאת  הפסח  עיקרו של חג 
לכך  בנוסף  סיני".  הר  למעמד  כתנאי  וקדמה  בזמן 
מביע אלדד את תמיהתו על הרבי, אשר לדבריו, אינו 
מתייחס כלל  באיגרותיו לעניין ארץ ישראל והגאולה.
הרמז  את  דחה  שבו  קצר,  במכתב  השיב  הרבי 
בדבר ישיבתו בגולה. הוא אמנם הסכים שישנה סכנת 
התבוללות בברית-המועצות, כי יש שם "שיעבוד הגוף 
הגוף  חרות  יש  בארה"ב  אבל  נפש,  כיסופי  המעורר 

והיצר" . כמו-כן הוא כותב:
הנה הסכנה שבארץ ישראל עוד גדולה יותר, כיון 
ששם המציאו עניינים של תחליף ותמורה שיש מקום  
לטעות ולפרשם שהם הם חרות הנשמה, בה בשעה 
לחיקוי  כוונתי  הפנימי:  בגלות  תחתונה  דרגה  שהם 

הרדיפה להיות ככל גויי הארצות.
לכל  סמל  היא  שמצרים  באשר לדעתו של אלדד,  
שכל  ז"ל  חכמינו  "והודיעונו  הרבי  לו  כותב  הגלויות, 
 - העולם  אומות  כל  אחרות,  ובאותיות   - הגלויות 

נקראו בשם מצרים, על שם שמצרים לישראל".
שכן  אלדד,  של  פירושו  את  וכול  מכול  דחה  בכך 
נגאלו  ולא   - הר-סיני  "דרך  ורק  אך   תהיה  הגאולה 
עד שנעשו שפטים באלוקי מצרים, הינו  ישראל אלא 
משתחווים  להם  אשר  והערכים  האידיאולוגיה  כל 

אומות העולם".
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הנהגות מיוחדות בימים אלו11:
[ובוודאי  צדקה  ובנתינת  בלימוד התורה  להוסיף 
בשבתות שבין המצרים: תורה – בהוספה על העניין 
ד"ויקהל משה" להקהיל קהילות בכל שבת ושבת12. 
אורחים  הכנסת  על-ידי   – השבת  "ביום   – צדקה 
השישי  שביום  זה  על-ידי  או  (בסבר-פנים-יפות); 
מה  על-פי  לצדקה"13],  "משנה"  מפרישים  שלפניו 

שנאמר "ציון במשפט תפדה ושביה  בצדקה"14.
להוסיף)   – ישנם  שכבר  (ובמקום  לקבוע15  תורה: 
לראש  ולכל  ופסקי-דינים,  בהלכה  לימוד  שיעורי 
(בעניני  וגם  אלו16,  ימים  מדיני  למעשה  הלכה   -
על- בית-מקדשנו,  בית-הבחירה,  ו)בתורת  גאולה17 
זה "אני מעלה  לימוד  רז"ל שעל ידי  שאמרו  מה  פי 
היינו:  הבית"18.  בבניין  עוסקין  הם  כאילו  עליהם 
במשנה  והלאה,  מ'  מפרק  יחזקאל  בספר  בתנ"ך19 - 

עמ'  ה'ש"ת  קיץ  סה"ש  (וראה  שלוש  לגיל  בהגיעו  מיד  להיעשות  חייבת 
ל'חדר'  אותו  מכניסים  כאשר  אלא  ועצ"ע),   .168 עמ'  תשי"א  סה"מ   .67
בקביעות, אז מקיימים כל המנהגים שבזה. ולכן לא נזכר הנושא בענייננו]. 
את כל הנ"ל מיום  וצ"ע שבתספורת דחויה בל"ג בעומר הורה הרבי לנהוג 
את לבישת טלית-קטן  עמ' רפט). ומאידך,  התספורת ואילך (אג"ק כרך ח 

וכו' ניתן להקדים לפני ג' שנים (ראה היכל-מנחם ב, עמ' כט).
עמ' 336.  כ"ד  עמ' 486 וחלק  חלק ח"י  11. ['תורה' ו'צדקה'] לקוטי-שיחות 
שכולל הלכות  הלכות ('משפט') שבתורה בפרט, ולימוד הרמב"ם במיוחד, 
גם  זו שייכת  עמ' 54. - הוספה  דכל התורה כולה ('התוועדויות' תש"נ ח"ד 
 .(50 עמ'  ח"ד  תשמ"ח  ('התוועדויות'  במחנות-הקייץ  הנמצאים  לילדים 
(שיחת  ושנה  שנה  לכל  שייכות  בטעמא'  'מילתא  שהן  בנדון,  ההוראות 

מוצש"ק פינחס תשל"ח, הנחת הת' בלתי מוגה סי"א).
12. שעניינן 'הקדמת רפואה' על-ידי שייהפכו לימים טובים - 'התוועדויות' 

תש"נ שם.
עמ' 299 (מתורגם) ובהערה. פירוט מהצעה כיו"ב  13. לקוטי-שיחות חכ"ג 
"צדקה  בכיו"ב:  הרבי  הוסיף  במק"א   .24 עמ'  ח"א  תנש"א  בהתוועדויות 
לימוד  וכש"כ  טובה,  (עצה  רוחנית  צדקה  או  ('לחיים'),  ושתיה  באכילה 
להפרישו  מסויים לצדקה,  סכום  נתינת  על  בשבת  החלטה  ובפרט  תורה), 
עמ'  ח"א  תשמ"ח  (סה"ש  בבוקר"  לגבאי  או  לעני  ולתיתו  במוצש"ק  מייד 

222 ובהערות, 'תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 376 ועוד). 
14. כמבואר בלקוטי-תורה ר"פ דברים, ש'משפט' היינו תורה, ככתוב (מקץ 

מ,יג) "כמשפט הראשון", ותירגם אונקלוס "כהלכתא קדמייתא" (שם).
 – ('תורת-מנחם  ואחת  אחד  לכל  בנפש,  וקביעות  בזמן  קביעות   .15

התוועדויות' תשמ"ג ח"ד עמ' 1834).
16. 'תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 78, 91 (מוגה), 108.

17. ספר-השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 606.
שעל-ידי-זה "בניין ביתי" אינו "בטל"  18. תנחומא פ' צו סי' יד. ויתירה מזו, 
חיובי] נפעל  באופן   - [כנראה  ואף   .(535 עמ'  ח"ב  תשמ"ח  (ספר-השיחות 
ס"ע  ח"ד  תשמ"ב  התוועדויות'   – ('תורת-מנחם  דלעתיד  ביהמ"ק  בניין 

.(1945
יום  'היום  בראש ס'  היחס'  תשל"ו ('שלשלת  בשנת  ע"ז  החל לעורר  הרבי 

עם מ"מ וציונים', החל מ'הוצאה חדשה ומתוקנת עם הוספות', תשמ"א).
ובגדי- וכליו  המשכן  בענייני   - תישא  תצווה,  תרומה,  בפ'  כל  וקודם   .19

כהונה, שמהן למדים לענייני ביהמ"ק.
תוספת זו לא הופיעה בהוראות בנדון כל השנים, שרבות מהן מוגהות, אלא 

 - וברמב"ם  ותמיד20,  מידות  מסכתות   - ובגמרא 
הביאורים  וללמוד  ולהוסיף  בית-הבחירה.  הלכות 
ובפרט  החסידות,  בתורת  בית-המקדש  בענייני 
בתורתו של הצמח-צדק, שזכה דורנו ונתגלו בו כמה 
דרושים על הפסוק ביחזקאל (אור-התורה על נ"ך), 
ומעט גם על המשניות דמסכת מידות (חידושים על 

הש"ס, במקומו) וכיו"ב21.
להפריש   - אפשר  באם   - בצדקה  הוספה  צדקה: 
ובתי-מדרש,  (בתי-כנסת  מעט  בית-מקדש  לצדקת 

ישיבות וכיוצא בזה)22.
תיכף  שבאה  הגאולה,  סף  על  שעומדים  "כיוון 
הבחירה  בית  הלכות  שלימוד  מובן,  ממש,  ומיד 
בשנה זו צריך להיות באופן אחר לגמרי: לכל לראש 
האבלות  רגש  התגברות  מצד  לא  הוא  שהלימוד   -
וההשתדלות לתקן החסרונות דחורבן בית-המקדש, 
וההשתוקקות  הכוסף  מצד  החורבן)  לולי  (גם  אלא 
להמעלה והשלימות דבית-המקדש השלישי... ועוד 
ועיקר - שהלימוד הוא מתוך ידיעה והכרה בוודאות 
הלכה  כי-אם  למשיחא',  'הלכתא  זה  שאין  גמורה 

למעשה בפועל ברגע שלאחרי זה"23.
תענית ציבור:

עמוד  שיעלה  עד  לאכול  לו  מותר  ישן,  שלא  מי 
או  לאכול  להשכים  ובדעתו  לישון  השוכב  השחר. 
אינו  שעדיין  השינה  לפני  במפורש  יתנה  לשתות, 
מקבל עליו את התענית, ואז מותר באכילה עד עלות  

השחר24.

פעם אחת ויחידה (בלתי-מוגה) ב'תורת-מנחם – התוועדויות' תשד"מ ח"ד 
ובהערות.   252 עמ'  ח"א  תשמ"ט  ספר-השיחות  בכיו"ב  וראה   ,2248 עמ' 

וראה 'התקשרות' גיליון שי"ב עמ' 18 הערה 25, וש"נ.
20. באחת הפעמים הזכיר הרבי את מעלת מסכת תמיד על מסכת מידות, 
הלימוד  השמים' הרי  העתיד בנוי ומשוכלל יגלה ויבוא מן  "כיוון ש'מקדש 
אודות  הלימוד  מאשר  יותר  למעשה  אז  נוגע  בביהמ"ק  העבודה  אודות 
בניין ביהמ"ק" ('תורת-מנחם – התוועדויות' תש"נ ח"ד עמ' 55 הערה 186), 
ביהמ"ק,  לעבודת  השייכות  ההלכות  כל  את  גם  ללמוד  יש  לכאורה  וא"כ 
'תמידין- וקודם-כל ההלכות השייכות למסכתות אלו, בהל' 'כלי-המקדש', 

ומוספין', ו'מעשה-הקרבנות' שברמב"ם.
21. 'התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 38. וראה ספר-הליקוטים - צמח-צדק, 

ערך ביהמ"ק (אות ב עמ' רכב, ובהנסמן בסופו).
22. כשבאים לעורר ע"ד נתינת צדקה, יש להביא בפועל קופת צדקה, שאז 
תיכף ומייד נותנים צדקה בפועל ('תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ח ח"ד 

עמ' 123).
23. שיחת ש"פ בלק תנש"א. ספר השיחות ה'תנש"א ח"ב עמ' 691.

שלכל  עה,  עמ'  ח"ג  אדמו"ר  כ"ק  אג"ק  וראה  ונו"כ.  תקס"ד  סי'  שו"ע   .24
על-פי  בכלל  זאת  האוסרים  לדעת  גם  השנה),  ימות  (כל  מותר  הדעות 
הזוהר, אם עושה זאת לרפואה או לכוון דעתו בתפילה וכיוצא בזה (כמובן, 
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שבת-קודש פרשת בלק
ט"ז בתמוז

(מיכה  אלקיך,  עם   – יעקב  שארית  והיה  הפטרה: 
ה,ו-יד, ו,א-ח).

פרקי אבות - פרק ו.

יום ראשון
צום 'שבעה עשר בתמוז'

בין המצרים1:
נשים,  נושאים  אין  באב  תשעה  אחר  עד  זה  מיום 
באב  בתשעה  אפילו  לערוך  מותר  שידוכים  אבל 
עד  מותרת  ריקודים  בלא  שידוכים  וסעודת  עצמו, 
לעשות  אסור  מכן  (ולאחר  מנחם-אב  ראש-חודש 
בלבד2),  סעודה אפילו בשבת, אלא יגישו כיבוד קל 

ואין מסתפרים. ליטול ציפורניים אין איסור3.
אין מברכין 'שהחיינו' על פרי או בגד חדש, וגם לא 

אברהם  באשל   - דבין-המצרים  האבלות  הנהגות  התחלת  מועד  לגבי   .1
להרה"צ מבוטשאטש או"ח סי' תקנ"א פסק שהן מתחילות כבר בליל הצום 
בשו"  מאידך,  כו.  סי'  ח"י  ציץ-אליעזר  בשו"ת  וכ"פ  השמשות!),  בין  (אפילו 
לצורך,  נישואין  ומתיר  קצת  בזה  מיקל  קסח  סי'  ח"א  או"ח  אגרות-משה 
(וראה  גדול  לצורך  רק  תספורת  מתיר  אך  לשם,  מציין  קיב  סי'  ובח"ד 

'התקשרות' גיליון תסט עמ' 19).
ופרמ"ג)  (מא"ר  תקנ"א  ר"ס  בביאור-הלכה  המוצע  כפי  נוהגין  אין  כנראה, 
בין-המצרים  נטעי-גבריאל  וע'  אב.  מר"ח  כמו  עצמו  בתמוז  בי"ז  להחמיר 
מכבסים  צריך  אם  אבל  לזה,  מכוונים  לא  (כמובן  ועוד  עג,עה,עו  עמ'  ח"א 

וכו').
2. מ"א סי' תקנ"א ס"ק י.

3. בלוח כולל-חב"ד כתבו "לכבוד שבת מותר אפילו בערב שבת חזון" ונכון 
לא  האוסרים  גם  כאשר  אסור,  בלא"ה  כאילו  מטעה  הניסוח  אבל  הדבר, 
אסרו אלא בשבוע שחל בו ת"ב (ראה נטעי-גבריאל בין-המצרים ח"א ר"פ 

כב, וש"נ), וגם אז צ"ב מה מנהגנו בזה.

בשבת4 (אלא אם כן לא יימצא אחר-כך5). 
מוקלטת  נגינה  שמיעת  איסור.  אין  בפה  בשירה 
וכיוצא-בה בקייטנת ילדים, שלא לשם שמחה ממש, 

התיר הגרש"ז גרליק ע"ה עד ראש-חודש מנחם-אב.
סיום והכנסת ספר-תורה - רצוי שלא לעשות ב'בין 

המצרים', אלא בזמן מתאים יותר6.
'בין המצרים' אינו זמן ראוי לנסיעות וטיולים7. גם 
ככל  בהם  למעט  או  לדחותם  משתדלים  בקייטנות, 
ונכון  כדאי  אלו,  בימים  לנסוע  שצריך  מי  האפשר. 
כדי  לפני-כן,  יתחילו  לנסיעה  משמעותיות  שהכנות 

שיודגש שהנסיעה החלה לפני שבעה-עשר בתמוז8.
לא רצוי לקבוע טיפולים רפואיים לימים אלה9.

לדחותה  יש   – שנים  שלוש  לבן  השערות  גזיזת 
לאחר 'בין המצרים'. אבל שאר העניינים שנהוג להדר 
להרגיל בהם את התינוק - נשיאת טלית-קטן, ברכות 
שעל-המיטה  וקריאת-שמע  ברכת-המזון  השחר, 
לבן  מלאות  מיום  כרגיל,  נוהגים  אלא  דוחים,  אין   -

שלוש שנים10.

4. לוח 'היום-יום'. לוח כולל-חב"ד.
5. סי' תקנ"א סי"ז בגה"ה.

6. אג"ק כרך כ' עמ' רנג.
7. ראה נטעי-גבריאל בין-המצרים פכ"ג ס"ג.

מט.  עמ'  ח"ג  בשלחן-מנחם  גם  הובא   – ריד  עמ'  ב'  כרך  היכל-מנחם   .8
מספר  אפילו  או  מזוודה,  "לארוז   230 עמ'  ב  כרך  תשכ"ה  ובשיחות-קודש 

ממחטות". 
אגב, בשנת תשל"ג אמר הרבי ביחידות להשליח הרה"ח ר' אריה-לייב קפלן 
ע"ה "כשאורזים את החפצים, יש לארוז תחילה את הטלית והתפילין. לאחר 
הציונים   - האריזה"  מלאכת  את  לפתוח  יש  בהן  אך  להוציאן,  אפשר  מכן 

בנושא זה מתוך 'ניצוצי רבי', התקשרות, גיליון נב עמ' 8.
פכ"ג ס"ח  9. אגרות-קודש חכ"ד עמ' שנז. וראה נטעי-גבריאל בין-המצרים 
ומנהג'  הלכה  מ'שערי  שהביא  סכנה),  משום  בו  שיש  טיפול  וכל  (בניתוח 

או"ח ח"ב סי' רכו, אך שם מדובר (לפי הכותרת) בתשעת הימים. 
ואינה  'אירוע'  של  עניין  אינה  ל'חדר'  שנה. [הכנסתו  עמ'  כרך כד  10. אג"ק 

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
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להתבונן ברצף
דברי המשנה

בהמשך לדברים שפורסמו בגיליון בשבוע שעבר (גיליון א'תג), 
אודות נוסח רבינו הזקן במשניות מסכת אבות, מובאים להלן 

ביאורים נוספים, מעובדים וערוכים משיחות כ"ק אדמו"ר, העוסקים 
בביאור נוסח רבינו הזקן 

פרק ג משנה יג:
נוסח רבינו הזקן: "חביבין ישראל שניתן להם כלי 
כלי  להם  שניתן  להם  נודעת  יתירה  חיבה  חמדה, 
אל  תורתי  לכם  טוב נתתי  לקח  כי  שנאמר  חמדה, 

תעזובו".
שניתן  להם  נודעת  יתירה  "חיבה  הנפוץ:  בנוסח 

להם כלי חמדה שבו נברא העולם".
ישראל  "חביבין  ויטרי):  (מחזור  אחר  ובנוסח 

שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם". 
מופיעות  בהם  לנוסחים  עדיפות  יש  לכאורה, 

התיבות "כלי חמדה שבו נברא העולם": 
יום-טוב)  תוספות  שמואל,  (מדרש  המפרשים 
מכונה  והיא  התורה,  היא  חמדה"  ש"כלי  מבארים 
על  מדבר  שהתנא  משום  במשנתנו,  חמדה"  "כלי 

מעלתה של התורה "שבה נברא העולם".
ביאור הדברים:

נאמר במדרש (בראשית-רבה בתחילתו): "התורה 
אומנותו של הקדוש-ברוך- אומרת אני הייתי כלי 

ובורא  בתורה  הקדוש-ברוך-הוא מביט  הוא... היה 
"אסתכל  ב):  קסא,  (ח"ב  ובזוהר  העולם",  את 

באורייתא וברא עלמא".
התורה  על  מדברים  כאשר  מדוע  מובן  מעתה 
"כלי  לכנותה  ראוי  העולם"  נברא  "שבה  במובן 
הבורא  של  אומנותו"  "כלי  היא  התורה   – חמדה" 
אופן  "חמדה",  של  באופן  העולם  נברא  שעל-ידו 

טוב ומתוקן.
את  מסתבר, שכאשר מכנה התנא  פי האמור  על 
חמדה" הרי הוא גם מציין את שבחה  "כלי  התורה 

שבגללו היא זוכה לכינוי זה – "שבה נברא העולם". 
שבהם  בנוסחאות  עדיפות  שיש  אפוא,  נמצא, 
ונשאלת  העולם",  נברא  "שבה  התיבות  מופיעות 
השאלה מדוע בחר רבינו הזקן בנוסח הפחות נפוץ 

בו הושמטו תיבות אלה? 

תורה 'חמודה'
הביאור בזה:

את  המוסיף  הנוסח  לפי  במשנה,  העניינים  סדר 
המילים "שבה נברא העולם", מוקשה:

כלי  להם  שניתן  ישראל  "חביבין  התנא  דברי 
חמדה" וכו', באים בהמשך לאמור בתחילת המשנה 
"חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתירה 
'בנים  שנאמר  למקום  בנים  שנקראו  להם  נודעת 

אתם לה' אלוקיכם'".
שלאחר  לומר  ייתכן  האם  עצמך:  הגע  מעתה, 
כ"בנים  ישראל  של  מעלתם  את  התנא  שהזכיר 
למקום", שב התנא ומזכיר את מעלתם כמי שקיבלו 

"כלי חמדה שבו נברא העולם"?!
בהיותם "בנים למקום" הרי הם נעלים לגמרי מכל 
"שבו  הכלי  להם  שניתן  זה,  ועניין  העולם!  ענייני 
נברא העולם" במה נחשב הוא? כיצד ייתכן שלאחר 
שהזכיר את מעלתם הגבוהה של ישראל ישוב התנא 
למעלה  ביחס  ערך  להם  אין  שכלל  עניינים  ויזכיר 
ד"ה  (קו"א  באיגרת-הקודש  המבואר  דרך  (על  זו? 
את  שיבח  כאשר  נענש  המלך  דוד  זמירות")  "דוד 
משום  בה,  תלוי  העולמות  כל  שקיום  בכך  התורה 
שהיא נעלית  את שבחה האמיתי  שהיה לו להזכיר 

לגמרי מכל עניין העולמות).

סוגיותבתורת רבינו
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מחמת קושיא זו, בחר רבינו הזקן בנוסח בו לא 
מופיעות תיבות אלה כלל. 

אין  חמדה",  "כלי  בשם  נקראת  שהתורה  ומה 
התואר  אדרבה,  העולם.  נברא  שבה  מחמת  זה 

"חמדה" מורה על התורה כפי שהיא בשורשה:
אמרו חז"ל (שבת פח, ב): "בשעה שעלה משה 
הקדוש-ברוך- למרום, אמרו מלאכי השרת לפני 
בינינו?  אישה  לילוד  מה  ריבונו-של-עולם  הוא, 
חמודה לפניו:  אמרו  בא.  תורה  לקבל  להן:  אמר 
לבשר  ליתנה  מבקש  אתה  לך...  שגנוזה  גנוזה 

ודם?" וכו'.
הקדוש- אצל  בשורשה  "גנוזה"  שהתורה  הרי, 

ברוך-הוא מכונה בשם "חמודה".
"כלי  הכינוי  משמעות  את  לבאר  יש  זה  לפי 

חמדה" – ובהקדים:
בספר הבהיר מסופר על דוד המלך ש"לא היה 
מחבר  והיה  התורה),  (מלימוד  ויום  לילה  שותק 
תורה של מעלה", ומסיים שם: "כי כל שעה שאדם 
מתחברת  מעלה  של  התורה  לשמה,  תורה  לומד 

להקדוש-ברוך-הוא".
שבני  על-ידי  הדברים:  את משמעות  לבאר  יש 
הרי  "לשמה",  כדבעי,  בתורה  עוסקים  ישראל 
הם פועלים שתהיה "התורה של מעלה מתחברת 
בתורה  ממשיכים  היינו,  בהקדוש-ברוך-הוא", 
"חמודה"  שהיא  כפי  התורה  את  למטה  הנלמדת 

ומושרשת במקורה אצל הקדוש-ברוך-הוא. 
ישראל  "חביבים  המשנה  דברי  משמעות  זו 
הקדוש-ברוך-הוא   – חמדה"  כלי  להם  שניתן 
"כלי"  בידיהם  והיא  התורה,  את  לישראל  העניק 
להשיג ולהמשיך את התורה כפי שהיא "חמדה", 

גנוזה בשורשה אצל הקדוש-ברוך-הוא.   

(שיחות קודש תשל"ט ח"ג – עמ' 217, 242 ואילך)  

שפלות רוח בפני מי?
פרק ד משנה י:

נוסח רבינו-הזקן: "רבי מאיר אומר: הוי ממעט 
בעסק ועסוק בתורה, והוי שפל רוח בפני כל אדם"
אבות,  למסכת  יונה  רבינו  (פירוש  אחר  נוסח 
וכן העתיק רבינו הזקן בתניא פרק ל) מופיע נוסח 

שונה: "והוי שפל רוח בפני כל האדם".
הלשון   – הוא  ל"האדם"  "אדם"  בין  החילוק 
"אדם" מופנה רק כלפי בני-ישראל, ואילו הלשון 

"האדם" כולל גם את אומות העולם.

צאן  צאני  לא) "ואתן  לד,  (יחזקאל  הפסוק  על 
חז"ל  דרשו  אלוקיכם"  אני  אתם  אדם  מרעיתי 
ואין  אדם  קרויין  אתם  "אדם  א)  סא,  (יבמות 
בתוספות  וביארו  אדם".  קרויין  כוכבים  העובדי 
(ד"ה ואין) ש"יש חילוק בין אדם להאדם, דעכו"ם 

בכלל האדם נינהו".
בביאור הטעם שבחר רבינו הזקן דווקא בנוסח 
"אדם" – "הוי שפל רוח בפני כל אדם" – יש לומר:

הוראה זו, "הוי שפל רוח" באה בהמשך להוראה 
"הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה":

על-פי דין חייב כל יהודי "לקבוע עיתים לתורה 
כפי כוחו ויכולתו". משמעות הוראת המשנה "הוי 
ממעט בעסק ועסוק בתורה" היא, להוסיף בלימוד 
בעסק  למעט  ויכולתו",  ל"כוחו  מעבר  התורה 

הדרוש לו ולהקדיש את הזמן לתורה.
הנהגה זו דורשת יגיעה רבה, וכפי שמשמע מכך 
שבהמשך המשנה נאמר "אם עמלת בתורה הרבה, 
בעסק"  ה"ממעט  לזה  לך" –  יש שכר הרבה ליתן 
להזכיר  ראוי  התורה  בלימוד  להוסיף  על-מנת 

שיש שכר הרבה על "עמל" ויגיעה עבור התורה.
נמצא, כי דברי המשנה "הוי שפל רוח בפני כל 
אדם" מופנים כלפי אדם בעל מעלה הנוהג במידת 
בלימוד  להרבות  ומתאמץ  ומתייגע  חסידות 

התורה.
דווקא  הזקן  רבינו  בחר  מדוע  מובן  זה  פי  על 
האוחז  זה,  מאדם   – "האדם"  ולא  "אדם"  בנוסח 
במדרגה נעלית בעבודת ה' ונוהג במידת חסידות, 
לא ניתן לתבוע שיהיה "שפל רוח בפני כל האדם" 

– אנשי אומות העולם.
ישראל,  בני   – "אדם"  כל  בפני  שפלות  אך 
בהחלט ניתן לתבוע גם מבעל מדריגה, וכמבואר 
יודע  "מי  ישראל  שנשמות  לב),  (פרק  בתניא 
שכולן  בשגם  ומקורן...  בשורשן  ומעלתן  גדולתן 
לזה  גם  כן,  ועל  לכולנה",  אחד  ואב  מתאימות 
המתייגע וממעט בעסק עבור לימוד התורה מורה 

המשנה "הוי שפל רוח בפני כל אדם".

(תורת-מנחם חלק נג עמ' 424. בלקוטי-שיחות חלק ד המצוין 
להלן – נתבארו הדברים באופן אחר)  

לשלמות העניין, הנה ציונים למקומות נוספים בתורת 
הרבי בהם התייחסות וביאור לנוסח רבינו הזקן:

ליקוטי-שיחות חלק ד עמ' 1212 – פרק ד משנה י.
ליקוטי-שיחות חלק יז עמ' 371 – פרק ד משנה ב.

ה  פרק   – ואילך   365 עמ'  ח"ב  תשל"ח  שיחות-קודש 
משנה טז.
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

תש"כתרפ"ז

הרבי הריי"צ מגיע מקוסטרומה 
לביתו

לביתו  מגיע  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק   
ששוחרר  לאחר  (פטערבורג)  בלנינגרד 

מגלותו בקוסטרמה, יום ו' פ' פינחס.
    כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ שהה אז בלנינגרד 
ימים אחדים בלבד, כי היבסקציה והג.פ.או. 
לא שקטו ולא נחו, הם איימו לחזור ולאסור 
טענו – רב מורד- את הרבי. "היתכן – הם 

אור, בארץ הסובייטים וידו על העליונה?!". 
משום כך, עזב את לנינגרד והתיישב בכפר 
שם  מוסקבה,  ליד  הנמצא  מלחובקה 

התגורר במשך שישה שבועות..
(ראה אג"ק מוהריי"צ ח"ב ע' סו. ימי חב"ד ע' 214)

ביקור שלישי ב'גן 
ישראל'

מבקר  אדמו"ר  כ"ק 
"גן   - לבנים  קיץ  במחנה 
ישראל", עם הגיעו, סייר 
במהלך  המחנה.  בשטח 
התקיימה  הביקור 

התוועדות במקום.
(ראה באריכות בספר בנאות דשא)

ביקר  היום  בהמשך 
לבנות  הקיץ  במחנה 

"אמונה".

ט"ו 
תמוז

תשי"זתשט"ז

הרבי מבקר ב'גן 
ישראל'

ביקר  אדמו"ר  כ"ק 
במחנה הקיץ לבנים - "גן 
הקטסקיל  בהרי  ישראל" 
יורק  ניו  עלענוועל  בעיר 
נסיעה  שעות  (כשלוש 
לאחר  הייטס).  מקראון 
המחנה,  בכל  שסייר 
האוכל  לחדר  נכנס 
שכללה  התוועדות  וערך 

מאמר חסידות ושיחות.
(ראה באריכות בספר 'בנאות 

דשא')

הרבי  ביקר  יום  באותו 
לבנות  קיץ  במחנה  גם 

"אמונה".

ביקור והתוועדות 
ב'קעמפ'

כ"ק אדמו"ר ביקר במחנה 
לבנים - "גן ישראל"  הקיץ 
לכן),  קודם  שנה  (שנוסד 
בשטח  סייר  הגיעו  עם 
הביקור  במהלך  המחנה. 
התוועדות  התקיימה 
חלוקת  ובסיומה  במקום, 
לילדים  "מנחה-מעריב" 

ולצוות המדריכים.
מעריב"  "מנחה  הקונטרס 
קה"ת  בהוצאת  נדפס 
חלוקה זו  עבור  לראשונה, 

בתשי"ז.
(ראה באריכות בספר 'בנאות דשא')

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

ט"ז 
תמוז

סעודת ההודאה של 
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ

מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
קודש  בשבת  לתורה  עלה 
ברכת  וברך  פינחס  פ' 

"הגומל". 
בליל  הקידוש  בשעת 
המאמר  את  אמר  שבת 
(הב'),  הגומל"  "ברוך 
היום  בסעודת  ולמחרת 
היא  זו  שסעודה  אמר 
אמר  ואז  הודאה",  "סעודת 
ידיכם  "שאו  המאמר  את 

קודש".
(ספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג 

ע' 221))

תרפ"ז

תשל"ה

הרבי מכריז על מבצע כשרות

"מבצע  על  הכריז  אדמו"ר  כ"ק 
כשרות".

לדאוג  שצריך  הסביר,  הרבי      
שגם הדם ובשר של יהודי יהיו "דם 
ובשר יהודיים", וכשגופו יהיה כשר, 
יביא זה גם לחיים רוחניים כשרים, 
וימנע בעיות רוחניות שונות. הרבי 
גם הכריז על קרן מיוחדת שממנה 
חמישים  של  השתתפות  תינתן 
אחוז מההוצאות, למי שיהיה מוכן 

להכשיר את המטבח.
(שיחות-קודש תשל"ה שם ע' 313)

יום הברית של
כ"ק אדמו"ר 

מוהריי"צ
כ"ק  כניסת  יום 
מוהריי"צ,  אדמו"ר 
אברהם  של  בבריתו 

אבינו ע"ה.
שבברית  מסופר      
אמר  בכה,  כשהילד 
אדמו"ר  כ"ק  זקנו 
אתה  "מה  מהר"ש: 
בוכה, לכשתגדל תהיה 
חסידות  ותאמר  רבי 

בשפה ברורה".
(תורת מנחם ח"א ע' 9, וראה 

ליקוטי דיבורים ח"ד ע' תריח)

תר"מ

י"ט 
תמוז
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דינים לבדו...".
סיים הרבי: "ויהי רצון שיהיה הפסק דין העיקרי 
כל  פשוט: ש״כלו  והתירוץ  מתי״,  על השאלה ״עד 
הקיצין״, וכמו שכבר פסקו הרבנים מכאן ומאה״ק 
ושיהיה  אלו,  מדינות  לשני  שמחוץ  מרבנים  וגם 

באופן ד״ופרצת ימה״ וגו׳ ותכף ומיד ממש".
החל  קומתו,  מלא  הרבי  עמד  זו,  שיחה  בסיום 
עצומה  בשמחה  מקומו  על  ורקד  ״ופרצת״  לנגן 
מסובב  החל  בהמשך  חזקות.  כפיים  ובמחיאות 
הקהל  יצא  אלה  ברגעים  ובשמחה.  במהירות  ידיו 
מוחא  הרבי  לרגע  כוחו,  בכל  ורקד  מההגבלות 
לצדדים ולרגע מסובב בשתי ידיו  בכפיו וגם פונה 
בעוז. השמחה גברה מרגע לרגע ביתר שאת, רגעים 
שמחים אלו נמשכו כשתי דקות עד שהרבי התיישב 

על מקומו.
אחר-כך הורה לחזן שינגן ״שיבנה בית המקדש״ 
יד  בהנפת  חזק  הרבי  עודד  הצטרף,  וכשהקהל 
בתנועות נמרצות. לאחר מכן החל לנגן ״ניעט ניעט 
שתה  הרבי  שאת.  ביתר  המשיך  והקהל  ניקאווא״ 
את כל הכוס וטעם מהמזונות, והחל באמירת שיחה 

נוספת.
יש  כי  הפעם  עוד  הזכיר  הרביעית  בשיחה 
וי״ג,  לי״ב  בהמשך  וט״ז  וט״ו  י׳׳ד  ביום  להתוועד 
'החמישית  על  שמרמז  ימים  חמשה  אלו  ואם-כן 
הורה  כן  נהורין״.  כל  אתפריעו  ד״מיניה  לפרעה', 
על  ויכריזו  שיעלו  משקה  בקבוקי  שהכניסו  שאלו 
הכי  ליום-טוב  יבואו  זה  ועל-ידי  פעולתם,  דבר 

אמיתי, שי"ז תמוז ייהפך לששון ולשמחה.
לאחר חלוקת הבקבוקים, החל לנגן ניגון ההקפות 
מהמזונות,  וטעם  מהכוס  שוב  שתה  ז״ל,  לאביו 

ועודד את השירה. 
 .16:15 בשעה  לערך  הסתיימה  ההתוועדות 
התיישב  התפילה  ולאחר  מנחה  התפללו  בסיומה 

לאמירת ׳פרקי אבות׳ פרק שישי.

יום ראשון, ט"ו תמוז
הדולרים  חלוקת  חלה  שחרית  תפילת  אחר 
במהלך  שהתרחשו  דברים  מספר  להלן  לצדקה. 

החלוקה:
לאחד שאמר לרבי שבנו מתגייס לצה״ל בקרוב 
שייתן  נוסף  דולר  הרבי  נתן  עבורו,  ברכה  ומבקש 

לצדקה עבור הצלחת בנו.

אישה אחת אמרה לרבי שאחותה נפטרה לפני 
זמן, והילדים שלה מתגעגעים כל הזמן לאמם, ואינם 
מ״רב״  לבקש  "צריכים  הרבי:  לבכות.  מפסיקים 
המכיר את הילדים, שהוא ידבר איתם". הנ״ל: "אבל 
הקטנה  והילדה  לאימם,  מאד  מתגעגעים  הילדים 
ומשיח  מצוות  הרבה  עושה  שהיא  ואומרת  בוכה 
עדיין לא בא". הרבי: "על כל הדברים האלו צריכים 
לבקש מרב שיודע את הכתוב בספרים, והוא יוכל 
בספרים.  שכתוב  מה  להם  ולהראות  להם  לתרץ 

שיהיו בשורות טובות משמחות".
דולר  הרבי  נתן  (ווסטצ'סטר)  פאגעלמן  לרב  
עשה  הנ״ל  החתונה״.  יום  ״עבור  לו:  ואמר  נוסף 
הרבי,  דברי  את  מבין  שאינו  לאות  בידיו  תנועה 
שענה לו: "עבור יום החתונה שלך, הרי יש לך יום 
החתונה  יום  חל  זה  שבשבוע  נזכר  הנ״ל  חתונה״. 
הרבי.  דברי  את  שמבין  בראשו  סימן  ועשה  שלו, 
הרבי (בחיוך, ובתנועות ראשו): "אני צריך להזכיר 
לך?!". אח״כ נתן לו הרבי דולר נוסף על מנת שיתן 

לאשתו להכניס בקופת צדקה עבור יום החתונה.
שמות  כמה  פתק  מתוך  קראה  אחת  אישה  
שיהיו  ברכה  הרבי  לרפו״ש.  הזקוקים  אנשים  של 
בשורות טובות מכל הנ״ל. האישה התחילה ללכת, 

ואמר הרבי: "את השמות צריכים להשאיר אצלי".
לו  הורה  שהרבי  תפילין  זוג  עמו  הביא  אחד  
ונמצא  סופרים,  שני  אצל  שבדק  ואמר  לבודקן, 
"באם  הרבי:  כעת?  לעשות  עליו  מה  ושואל  כשר, 
שני סופרים מומחים אמרו שזה כשר הרי ע״פ שניים 
יקום דבר, ואין לך מה לדאוג כי זה על אחריותם".

נסע  הרבי   .15:30 בשעה  הסתיימה  החלוקה 
בידו  היה  למכונית  כשנכנס  בשעה 17:10.  לאוהל 

קונטרס חג הגאולה שחילק לכל אחד.
השעה  (זו   23:45 בשעה  הרבי  חזר  מה׳אוהל׳ 
המאוחרת ביותר בה חזר מהאוהל), ויצא מהמכונית 
כשספר הרמב״ם בידו ובתוכו היה הקונטרס הנ״ל. 

אחר כעשר דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב. 
דולרים  בחלוקת  הרבי  החל  התפילה,  בסיום 
נשים  לאנשים  ואחת  אחד  לכל  אחד  שטר  לצדקה 
וטף. באמצע החלוקה עברו חתן וכלה עולי רוסיה 
עם בני משפחתם, הרבי ברכם במאור פנים, "שיהיה 
בשעה טובה ומוצלחת", ונתן שני שטרות לכל אחד. 
החלוקה נמשכה כרבע שעה ובסיומה יצא הרבי 
הייתה  השעה  השירה.  את  בידו  מעודד  כשהוא 

00:30 כשנכנס לחדרו הק׳.
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הצעה מיוחדת: להוסיף 
בנתינת צדקה במספר של 
מאה ועשר ושישים ושלוש

שנת המאה ועשר להולדת בעל הגאולה • פלאות שאין בעל הנס 
מכיר בניסו • שמחה מרקיעת שחקים • 'תזכורת' ליום נישואין

שבת פרשת בלק, י"ד תמוז
הרבי נכנס להתוועדות לערך בשעה 13:30. הקהל 
שר ״ואני אבטח בך״ עד שהרבי התיישב על מקומו. 
בשלום'.  'פדה  הקהל  שר  ׳קידוש׳,  שעשה  אחר 
באמצע הניגון הניף הרבי את ידו, ובמיוחד כששרו 
בשמחה  רבות  פעמים  ידו  הניף  בך"  אבטח  "ואני 

לעבר הקהל.
המיוחד  על  באריכות  דובר  הראשונה  בשיחה 
בעל  להולדת  ועשר  המאה  שנת  שהיא  זו  בשנה 
חייו  לימי  והקשר  תר״מ-תש״נ),  תמוז  הגאולה (י״ב 
למלך,  ועשר), שהיה משנה  הצדיק (מאה  יוסף  של 
וכן  המלך.  כתר   - כולל  תוסיף,  מלך  ימי  על  ימים 
על השייכות וההוראה לכל יהודי שמקבל את עשרת 

הדברות שהם כת״ר אותיות.
והרבי  נצח״  ״דידן  בסיום שיחה זו ניגן הקהל 
פנה  הניגון  באמצע  ידו.  בהנפת  השירה  את  עודד 
חתיכה  לו  ונתן  ׳לחיים׳  שאמר  שארף  הקטן  לילד 
בתנועות  השירה  את  לעודד  והמשיך  מהמזונות 

חזקות.
שהשנה היא שנת  שמכיוון  בשיחה השנייה הציע 
מעשה  של  עניין  עם  זאת  לקשר  יש  ועשר,  המאה 
בפועל, ולכן שכל אחד ייתן לצדקה סכום של מאה 
הס"ג  שנת  היא  שהשנה  הגאולה,  עם  בקשר  ועשר 
וקשור  החסידים  בפי  שנקראת  (כפי  פרז"ת  משנת 
עם ״פרזות תשב ירושלים״) ושיתנו ביחד עם זה גם 
סכום של ששים ושלוש לצדקה ויכול להיות אפילו 

מפרוטות. 
'ניסים',  בשנת  שנמצאים  הרבי,  הוסיף  בפרט, 
והשנה הבאה תהיה שנת 'אראנו נפלאות', שקאי על 

ניסי הגאולה, כביאור הצמח-צדק שאפילו הנפלאות 
הגאולה, עד  של  לאלו  מצרים יהיו רק זכר  דיציאת 

שאין בעל הנס מכיר בניסו.
ברבים  ושיעורים  עיתים  קביעות  אודות  עורר  כן 
שבעל  שיושבים"  "עשר  במאמר  כמבואר  ובעשרה, 
הגאולה הוציא לאור ושנדפס עתה פעם נוספת כדי 

לעורר חיזוק שילמדו בזה ושיביא לידי מעשה.
״יפרח  הניגון של  את  הקהל  ניגן  זו  שיחה  בסיום 
נמרצות  בתנועות  בידו  עודד  והרבי  צדיק״,  בימיו 
באמצע  קטנים.  ילדים  לעבר  ובפרט  הקהל  לעבר 

הניגון הורה לד״ר וויס שיאמר ׳לחיים'. 
בשיחה השלישית דובר בין השאר על המעלה שיש 
בלימוד התורה ״לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא״, 
שמים.  וליראת  יותר  לעומק  מגיעים  שעל-ידי-זה 
הרבי הבהיר שאת הפסק-דין בפועל צריך לברר אצל 

מי שההשגחה זיכתה אותו שיהיה רב בפועל.
בגדול-בישראל  הסיפור  "כידוע  הרבי:  אמר  עוד 
שמעתי  לא  כי  שמו  את  (אינני צריך להזכיר  אמיתי 
ולכן  בספרים,  את הסיפור מנשיא דורנו רק קראתי 
להיות  שעמד  מדויקים)  הפרטים  כל  אם  יודע  איני 
רב בעיר מסוימת ושאלו אותו שאלות מסובכות ועל 
שלא  פסק  אחת  שאלה  על  ורק  כדבעי,  ענה  הכול 

כדעת רוב הפוסקים. 
"כששאלוהו על כך השיב, שמאחר והוא מכהן כרב 
הרבה שנים ואף פעם לא טעה, ומכיוון שהשי״ת זיכה 
שהדבר  סימן  טעה הפעם  הרי אם   - הזמן  אותו כל 

אינו נוגע להלכה בפועל. 
"מסיפור זה רואים את המעלה של רב בפועל, ואם 
ולא  לרב,  זאת  יראה   – בהלכה  למסקנה  הגיע  אחד 
כנהוג לאחרונה שכל שיש לו תעודת ׳סמיכה׳ - פוסק 
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