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אור וחום ההתקשרות

משה רבינו הוא רועה ישראל. הוא המדריך שלהם שיתנהגו בכל הנהגותיהם כדבעי, ועל ידו 
משפיעים להם כל צרכיהם. וכמאמר רז"ל שירידת המן היה בזכותו של משה, גם ענני הכבוד 
שהיו בזכותו של אהרן ובארה של מרים, הנה כשנסתלקו אהרן ומרים, חזרו בזכותו של משה. 

ובאמת, הנה גם לפני זה הייתה ההשפעה ממשה רבינו, ורק עברה באמצעות אהרן ומרים.
כי, ענינו של רועה ישראל הוא, שהוא דואג ומספק לבני-ישראל כל המצטרך להם

הן בגשמיות והן ברוחניות.
אבל בכדי לקבל את ההשפעה ממשה רבינו, רועה ישראל, ואתפשטותיה שבכל דרא ודרא –  

צריכים לעמוד בביטול והתקשרות אליו. צריכים להיות מסורים כמו צאן לרועה, צאן שאין להם 
רצונות משלהם, והולכים היכן שהרועה מוליך אותם. 

ובשעה שאין רצונות אישיים, לא בעניינים ארציים, ולא בעניינים שמיימים, אלא מסורים לגמרי 
למשה, אזי נעשים כלי לקבל את הברכה: "וזאת הברכה אשר ברך משה גו"' "ממגד שמים" – 

עניינים רוחניים, "ומתהום רובצת תחת" – עניינים גשמיים.
(משיחת ליל שמח"ת תשח"י – תורת מנחם חלק כ"א עמ' 91)
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להלן מענה הרבי לאחד 
שכתב כי החסיר שיעור 

לימוד ב'חת"ת':

חרטה על העבר, קבלה 
לימוד  להבא,  על  טובה 
פעמיים.  ההוא  השיעור 
חי  פעמים]  ב'   =] ב״פ 

אגורות (סענט) לצדקה.

תיקון לחיסור בשיעורי חת"תהכתב והמכתב 

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

פינחס | להתקרב ללא פניות
הוא  כנגדו)  שתיקנו  התפילות  (וכן  התמיד  קורבן 

קרבן עולה, כולו לה'.
קירוב אמיתי להקב"ה שייך כאשר העבודה היא "שלא 
 – להקב"ה  להתקרב  כדי  כי-אם  פרס",  לקבל  מנת  על 
בדוגמת קרבן עולה, שאין לבעלים חלק באכילת הקרבן, 
וגם לא הכוהנים – שאז יש לבעלים טובת-הנאה, שכן, 

על ידם זכה הכהן באכילת הקרבן, אלא כולו לה'.
שתצמח  כדי  לחברו  אדם  בין  קירוב  לדבר:  דוגמא 
לו תועלת מסוימת, בענייני ממון, כבוד, וכיוצא-בזה – 
ולא  עצמו,  לטובת  כוונתו  אמיתי, שהרי  קירוב  זה  אין 
עבור  וכו')  את חברו (להתקרב אליו  שמנצל  אלא  עוד 

התועלת שלו!

אודות  חושב  אינו  כאשר  אפוא,  שייך,  אמיתי  קירוב 
שחפץ  אם  כי  מכך,  לו  שתצמח  האישית  התועלת 
להתקרב אליו, כמו: קירוב האב לבן, שאין זה כדי שהבן 
יכבד אותו, או כדי שיתמוך בו ויפרנס אותו כאשר יהיה 

בן 119 שנה... כי אם קירוב עצמי, שאוהבו כנפשו!
דקורבן  הרוחנית  לעבודה  בנוגע  מובן  ועל-דרך-זה 
תמיד – שהקירוב להקב"ה צריך להיות באופן של קרבן 
שתצמח  התועלת  אודות  חושב  שאינו  היינו,  עולה, 
חפץ  הוא  אלא  התורה-ומצוות,  מקיום  כתוצאה  לו 

ומשתוקק להתקרב להקב"ה בקירוב עצמי.

(משיחת י"ב תמוז תשד"מ. תורת מנחם תשד"מ חלק ד' עמ' 2181)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע עג.הל' כלאים פרק ג.הל' תשובה פרק ז-ט.כ"ב בתמוזו'

כ"ג בתמוזש"ק
פרק יו"ד. מה אהבתי וגו'. ספר 

אהבה והוא ספר שני.. הל' ק"ש.. 
בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע עג. י.פרק ד.

פרק ג-ד. הל' תפלה וברכת כה־כ"ד בתמוזא'
מ"ע י. ה.פרק ה.נים.. בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע ה.פרק ו.פרק ב-ד.כ"ה בתמוזב'

מ"ע ה.פרק ז.פרק ה-ז.כ"ו בתמוזג'

מ"ע ה.פרק ח.פרק ח-י.כ"ז בתמוזד'

מ"ע ה.פרק ט.פרק יא-יג.כ"ח בתמוזה'

פרק יד-טו. הל' תפילין ומזוזה כ"ט בתמוזו'
מ"ע כו. יב.פרק י.וס"ת.. בפרקים אלו. פרק א.
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דברמלכות

4

"לאלתר לגאולה" – 
תיכף ומיד ממש

עניינו של חודש מנחם-אב הוא "והפכתי אבלם לששון", גם הברכה 
שנמשכת בשבת מברכים החודש של מנחם-אב היא בנוגע לעניין 

הגאולה • הכוונה בהכרזה "לאלתר לגאולה" היא – תיכף ומיד ממש 
• בשבת מברכים מנחם-אב יש להוסיף בכל ענייני העבודה אשר על-

ידם מקרבים וממהרים את הגאולה האמיתית והשלימה • משיחת כ"ק 
אדמו"ר נשיא דורנו

א
אב – איתא בילקוט1: "על  אודות עניינו של חודש 
אריה במזל אריה והחריב את אריאל. עלה אריה – זה 
נבוכדנאצר, דכתיב2 עלה ארי מסובכו, במזל אריה - 
אריאל  והחריב  החמישי,  בחודש  ירושלים  גלות  עד3 
בזה  והכוונה  דוד".  חנה  קרית  אריאל  אריאל  הוי4   -
אריאל.  ויבנה  אריה  במזל  אריה  שיבוא  מנת  "על   –
יבוא אריה – זה הקדוש-ברוך-הוא, דכתיב5 ביה אריה 
שאג מי לא יירא. במזל אריה – והפכתי6 אבלם לששון, 
ויבנה אריאל – בונה7 ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס".

ונמצא, שתוכנו של חודש "מנחם-אב" הוא – עניין 
אריאל",  ויבנה  אריה  במזל  אריה  "יבוא  הגאולה, 

גאולה אמיתית והשלמה על-ידי משיח צדקנו.
ומכיוון שכן, הרי גם הברכה שנמשכת בשבת-קודש 
הגאולה,  לעניין  בנוגע   – מנחם-אב  החודש  מברכים 
בהתאם לתוכנו המיוחד של חודש מנחם-אב, שיתהפך 

"לששון ולשמחה לישועה ולנחמה".

1. ירמיה רמז רנט. הובא ונתבאר באור-התורה נ"ך (כרך ב) 
2. ירמיה ד, ז.

3. שם א, ג.
4. ישעיה כט, א.

5. עמוס ג, ח.
6. ירמיה לא, יב.

7. תהלים קמז, ב.

ב
ונתינת- השייכות  הקשר,  גם  לבאר  יש  על-פי-זה 

הכח מגאולתו של נשיא דורנו בחודש תמוז – החודש 
העניין  לכללות   – אב  מנחם  חודש  מתברך  שממנו 
ברכה  המשכת  מנחם-אב,  מברכים  דשבת  והעבודה 

לחודש מנחם-אב:
שייכים  גאולה  שכל ענייני  ידוע  לראש – הרי  לכל 
"גאולה"  – שם  באותו  כולם  נקראים  שלכן  לזה,  זה 

("שם גאולה עלה"8). ואם הדברים אמורים בנוגע לכל 
גאולה, גם גאולה של איש פרטי, הרי על-אחת-כמה-

וכמה בנוגע לגאולה של נשיא הדור.
ועוד – וגם זה עיקר:

דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  עבודתו  עיקר 
היא – לקרב ולמהר את הגאולה, כפי שהכריז ופרסם 

ב"קול קורא"9: "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה".
של  גאולה  תמוז,  חודש  של  מובן, שהגאולה  ומזה 
נשיא הדור אשר כל עבודתו הייתה בעניין ד"לאלתר 
לגאולה" – מהווה הכנה ונתינת-כח למהר את הגאולה 
"לאלתר",  של  באופן  שתהיה  מנחם-אב  חודש  של 

תיכף ומיד ממש.

8. פירוש רש"י ד"ה אתחלתא דגאולה – מגילה יז, ב.
9. "הקריאה והקדושה" דשנת תש"א (גיליונות 9, 10, 11) ותש"ב (גיליון 25). 
שעז  עמ'  ואילך.  שסא  עמ'  סוף  ה  חלק  מוהריי"צ:  אדמו"ר  אגרות-קודש 

ואילך. עמ' תח ואילך. חלק ו סוף עמ' תל ואילך.

4



 – לתשובה"  "לאלתר  עניין  שגם  להוסיף,  ויש 
שזוהי ההקדמה לעניין "לאלתר לגאולה" – שייך אף 

הוא לחודש מנחם-אב:
מזלו של חודש מנחם-אב הוא – "אריה", וידוע10

ש"אריה" – "אריה שאג מי לא יירא"5 – ראשי-תיבות 
אלול ראש-השנה יום-כיפור הושענא-רבה, שתוכנם 

– כל הדרגות שבעבודת התשובה.
ונמצא, שהקדמת עבודת התשובה של אלול ראש-

מנחם-אב  לחודש  והושענא-רבה  יום-כיפור  השנה 
אשר  לתשובה",  "לאלתר   – תוכנה  "אריה",  שמזלו 
 – הגאולה  לעניין  ומיד  תיכף  זוכים  על-ידי-זה 

"לאלתר לגאולה".

ג
מנחם- מברכים  לשבת  שייך  לעיל  האמור   [...]

המיוחד  לזה, ישנו עניין  ושנה. ונוסף  שנה  בכל  אב 
החודש  מברכים  ששבת-קודש   – זו  שנה  בקביעות 

מנחם-אב הוא בפרשת פינחס:
אודות מעלתו של פינחס – אמרו חז"ל11: "פינחס 
סדר  מצד  שלכאורה,  לעיל12  וכמדובר  אליהו".  זה 
פינחס",  זה  "אליהו  הלשון  יותר  מתאים  הזמנים, 
ואף-על-פי-כן,  פינחס,  לאחרי  נולד  אליהו  שהרי 
מודגשת  זה אליהו", שבזה  "פינחס  הוא  חז"ל  לשון 
לעניין הגאולה ובשייכות  בקשר  פינחס  של  מעלתו 

– עניינו של אליהו הנביא זכור לטוב, "מבשר טוב", 
מבשר הגאולה13.

ויש להוסיף, שבעניין הגאולה דפינחס ("פינחס זה 
אליהו") מודגשת הפיכת עניין בלתי-רצוי – על דרך 
הגאולה דחודש "מנחם-אב" שהיא באופן ד"והפכתי

אבלם לששון", "עלה אריה כו' והחריב כו' על מנת 
שיבוא אריה כו' ויבנה אריאל":

אחריו  ולזרעו  לו  "והייתה   – פינחס  של  מעלתו 
ברית כהונת עולם"14 – באה לאחרי המאורע אודותיו 
כלשון  ממנו,  וכתוצאה  בלק  פרשת  בסוף  מסופר 

באור-התורה  ונתבאר  הובא  א).  (ריג,  ראש-השנה  מסכת  ריש  של"ה   .10
ראש-השנה עמ' א'תכב.

ילקוט  ע"א.  סוף  קצ,  ב  חלק  זוהר  ו, יח.  וארא  בן-עוזיאל  תרגום יונתן   .11
שמעוני ריש פרשתנו. וראה פרקי דרבי אליעזר פרק מז, ועוד.

יא  סעיף   – תשמ"ה   – זו  שנה  (נדחה)  בתמוז  שבעה-עשר  שיחת   .12
('תורת-מנחם התוועדויות' ה'תשמ"ה ח"ד עמ' 2577). וש"נ.

וילקוט  בן-עוזיאל  יונתן  תרגום  וראה  מב.  יכו,  בחוקות  רש"י  פירוש   .13
שמעוני שם. רמב"ם הלכות מלכים פרק יב הלכה ב.

14. פרשתנו כה, יג.

הכתוב15: "פינחס גו' השיב את חמתי גו' בקנאו את 
שלום  בריתי  לו את  נותן  הנני  אמור  לכן  גו'  קנאתי 
תחת עולם  כהונת  ברית  אחריו  ולזרעו  לו  והייתה 

פינחס  נתכהן  ""לא  חז"ל16:  וכדברי  גו'",  קנא  אשר 
עד שהרגו לזמרי".

ומובן גודל החידוש שבדבר – שהרי לא היה כהן 
מקודם לכן (שהרי הכהונה "לא ניתנה אלא לאהרון 
אחר שיולידו  לתולדותיהם  עמו  שנמשחו  ולבניו 

המשחן", מה-שאין-כן פינחס, "שנולד קודם לכן ולא 
באופן  עבודתו  על-ידי  ואף-על-פי-כן,  נמשח"17), 
ד"בקנאו את קנאתי", זכה שתינתן כהונה "לו ולזרעו 

אחריו" באופן נצחי, "ברית כהונת עולם"!
ובנוגע לענייננו:

מעלתו של פינחס קשורה עם תיקון והפיכת דבר 
קינא  אשר  תחת  עולם  כהונת  "ברית   – בלתי-רצוי 

לאלוקיו" על עניין בלתי-רצוי.
וזהו הקשר עם הגאולה של "מנחם-אב" (הקשורה 
עם פינחס, שהרי "פינחס זה אליהו", מבשר הגאולה) 
– שהעילוי שבה קשור אף הוא עם הפיכת דבר בלתי 

רצוי, "והפכתי אבלם לששון", כנ"ל.
בשבת  שבעמדנו  מובן  לעיל,  האמור  על-פי 
של  נתינת-הכח  (לאחרי  מנחם-אב  מברכים 
בשנה  ובפרט  תמוז),  בחודש  דורנו  נשיא  גאולת 
העבודה  עיקר  הרי   – פינחס  בפרשת  שקביעותה  זו 
על-ידי  והשלימה  האמיתית  הגאולה  בעניין  היא 
משיח צדקנו, שתהיה תיכף ומיד, "לאלתר לגאולה", 

ויתירה מזה – "נאו". 

ד
אמנם, כאן באים אלה אשר "תואנה הם מבקשים", 
לאלתר  לתשובה  "לאלתר   – זו  הכרזה  וטוענים: 
ואף-על- שנים,  וכמה  כמה  לפני  הייתה   – לגאולה" 

ד"לאלתר  הפירוש  ואם-כן,  בא",  לא  "עדיין  פי-כן 
לתשובה לאלתר לגאולה" אינו מוכרח להיות באופן 

דתיכף ומיד ממש!
ובכן, טענה זו היא טענתו של ה"מלך זקן וכסיל", 
וכל אלו שטוענים טענה זו – הם "שלוחיו" של ה"מלך 

15. שם, יא ואילך.
16. זבחים קא, ב. הובא בפירוש רש"י על הפסוק שם יג.

17. פירוש רש"י פרשתנו שם.
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זקן וכסיל"18, אשר מתלבש בדבריהם... ועל-אחת-
"געשמאק",  מתוך  זאת  טוענים  כאשר  כמה-וכמה 
זה  קטן  ד"עולם  ה"חורבן"  שאז,   – ליצלן  רחמנא 

האדם"19 הוא באופן חמור ביותר!
ממש,  ומיד  תיכף   – פירושו  לגאולה"  "לאלתר 
ופשיטא שזו הייתה כוונתו של נשיא דורנו בהכריזו 
אלא  לגאולה",  לאלתר  לתשובה  "לאלתר  בשעתו 

שבעוונותינו הרבים לא זכינו לכך...
ולכן, גם לאחרי שעברה שנה שלימה מאז שהכריז 
לגאולה",  לאלתר  לתשובה  "לאלתר  נשיא-דורנו 
שצריך  ולפרסם  להכריז  המשיך   – בא  לא  ועדיין 
וכן  לגאולה",  לאלתר  לתשובה  "לאלתר  להיות 
המשיך להכריז לאחרי שעברו כמה שנים, ובהדגשה 

– "לאלתר" ממש!
וכמו כן בימינו אלו – מכריזים "לאלתר לתשובה 

לאלתר לגאולה", "משיח נאו", תיכף ומיד ממש!
ולאלו הטוענים שבהקדמה לזה צריך להיות עניין 
לאלתר  זה)  (ועל-ידי  לתשובה  "לאלתר  התשובה, 

לגאולה" – הרי המענה על זה בפשטות:
משך  הדורשת  עבודה  אינה   – התשובה  עבודת 
זמן כו', אלא כדברי הזוהר20: "בשעתא חדא ברגעא 

חדא", ברגע כמימרא!
על  שמקבל  אמנם,  הוא,  התשובה  עבודת  תוכן 
אבל-אף- ומצוותיה,  ענייני התורה  כל  עצמו קיום 

לתרי"ג  התחלקות  של  עניין  כאן  אין  על-פי-כן, 
לשני  לא  ואפילו  התורה,  מצוות  תרי"ג  פרטים, 
אינה  שלכן  בלבד,  אחת  נקודה  אם  כי  פרטים, 

מוגבלת בזמן, כי אם בשעתא חדא וברגע חדא21.
בנגלה  גם  אלא)  בזוהר,  רק  (לא  זאת  ומצינו 

שבתורה – בנוגע להלכה בפועל:
צדיק  שאני  מנת  על  האישה  את  "המקדש 
(גמור22), אפילו רשע גמור – מקודשת, שמא הרהר 
תשובה בדעתו"23, ונמצא, שעל-ידי הרהור תשובה 
נעשה  ברגע כמימרא –  להיות  בלבד – דבר שיכול 

מ"רשע גמור" "צדיק גמור".

18. קהלת ד, יג ובפירוש רש"י. קהלת רבה פרשה ד, יג. זוהר חלק א קעט, 
סוף ע"א. מדרש תהלים ט, ב.

19. תנחומא פקודי ג. זוהר חלק לג, ב. תיקוני זוהר תיקון סט (ק, ב). וראה 
מורה נבוכים חלק א פרק עב.

20. חלק א קכט, סוף ע"א.
21. ראה ליקוטי ביאורים בספר התניא חלק ב עמ' נ ואילך.

22. אור זרוע סימן קיב. ליקוטי-תורה ריש פרשת דברים (א, ב).
ב. רמב"ם הלכות אישות פרק ח הלכה ה. טור ושולחן- 23. קידושין מט, 

ערוך אבן-העזר סימן לח סעיף לא. 

מכיוון  מספק24,  אלא  אינם  אלו  קידושין  אמנם, 
שאין יודעים בבירור ובוודאות שאכן עשה תשובה, 
ובלשון הגמרא: "שמא הרהר תשובה בדעתו"; אבל 
אילו היו יודעים בבירור ובוודאות ש"הרהר תשובה 
גמורים,  קידושין  מקודשת,  ודאי  זו  הרי   – בדעתו" 
ובני  בנים  נולדים  מזה  שכתוצאה  אלא  עוד,  ולא 
בנים כו', אשר בהם ועל ידם נעשה עניין ה"מרכבה" 

לקדוש-ברוך-הוא בעולם!
בבית  הבירור  נוגע  ישנם עניינים שבהם  כלומר: 
בלבו נעשה  מה  יודעים  אינם  אשר  מטה,  של  דין 

אבל בנידון-דידן  של יהודי, אם הרהר תשובה כו'; 
– לא נוגע הבירור בבית-דין של מטה, כי אם עצם 
העובדה שהרהר תשובה, כפי שיודע בעצמו, וגלוי 

וידוע אצל הקדוש-ברוך-הוא.
ונמצא, שהעניין ד"לאלתר לתשובה" אינו מעכב 
"לאלתר  ומיד,  תיכף  הגאולה  שתהיה  וכלל  כלל 
להרהר  יכול  ומצב  מעמד  בכל  שהרי   – לגאולה" 
חדא וברגע חדא, ואין שום הגבלה  תשובה בשעתא 
אמירת  דרך  על  נטילת-ידים,  לפני  אפילו   – בדבר 
ד"לאלתר  העניין  נעשה   – ואז  אני"25,  "מודה 

לגאולה", תיכף ומיד ממש!

ה 
אלא  אינו  זה  שעניין  לטעון  יכול  עדיין  אמנם, 
בנוגע לעצמו בלבד, ומה שייך זה לפעולת הגאולה 

בעולם כולו?!
ברמב"ם26 שעל-ידי  מפורש  פסק-דין  ישנו  ובכן, 
במחשבה,  ואפילו  בדיבור  במעשה,  אחת",  "מצווה 
זכות  לכף  כולו  העולם  כל  ואת  עצמו  את  "הכריע 

וגרם לו ולהם תשועה והצלה"!
פסק- שזהו  בשומעו  הנה  בהיותו "בעל-נגלה" – 

לו  ויש  זאת,  מבין  שאינו  אף  הרי  ברמב"ם,  דין 
קושיות כו', מכל-מקום, אין לו ברירה אלא "לקבל" 

את דברי הרמב"ם!... 
מ"סטרא  הן  אלו  שקושיות  לדעת  עליו  ובכלל, 
דרע"27, כלומר, לא מ"עץ הדעת", שכן, אף שנקרא 

סימן יד) קידושין שם. רמב"ם וטור  24. תוספות ר"י הזקן ורא"ש (פרק ב 
שולחן-ערוך שם.

25. יתירה מזה: באמירת "מודה אני" ישנם כמה תיבות וכמה פרטים כו', 
מה-שאין-כן הרהור תשובה, שיכול להיות ברגע כמימרא ממש.

26. הלכות תשובה פרק ג הלכה ד.

27. הלכות תשובה פרק ג הלכה ד.
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סיכום
האמיתית  הגאולה  עם  קשור  השבת  תוכן 

והשלמה: 
מברכים החודש מנחם-אב:

"על  במדרש:  נאמר  מנחם-אב  חודש  על 
על  אריאל...  את  והחריב  אריה  במזל  אריה 
מנת שיבוא אריה במזל אריה ויבנה אריאל". 
בניין  מנחם-אב  חודש  של  שתוכנו  נמצא 

בית-המקדש, "והפכתי אבלם לששון". 
פרשת פינחס: 

פינחס קינא לה' וביטל עניין בלתי רצוי ועל ידי 
זה זכה ל"ברית כהונת עולם". נמצא שעניינו 
של פינחס הוא: "והפכתי אבלם לששון". כמו 
מבשר  אליהו",  זה  "פינחס  חז"ל:  אמרו  כן, 

הגאולה. 
על-פי האמור, מובן שבשבת זו צריכה להיות 

הוספה בכל ענייני העבודה שעל-ידם מזרזים 
את הגאולה.

הטוענים שכיוון שעברו שנים רבות מאז  יש 
ההכרזה "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה" 
הכוונה  אין  כנראה  לגאולה,  זכינו  לא  ועדיין 

"לאלתר לגאולה" תיכף ומיד...
לגאולה"  "לאלתר  נכונה,  איננה  זו  טענה 
פירושו – תיכף ומיד ממש, אלא שבעוונותינו 

לא זכינו לכך.
הצורך בהקדמת עבודת התשובה אינו מעכב, 
שכן, זו נעשית ב"שעתא חדא ורגעא חדא". 
בתשובתם,  המתמהמהים  כאלה  יש  אם  גם 
של  בכוחה  כי  עולה  הרמב"ם  מדברי  הרי 
כולו  העולם  "כל  את  להכריע  יחיד  תשובת 

לכף זכות".

"אילנא דטוב ורע"28 ("עץ הדעת טוב ורע"29) – אין זה 
עצמו,  הוא  אבל  בו",  הנאחזות  הקליפות  "מצד  אלא 
ולא  וטוב"30,  חיים  ש"כולה  דאצילות,  מלכות  בחינת 
עוד, אלא שמתחבר עם "עץ החיים"31, ובלשון הכתוב32: 
"ועשיתים לעץ אחד"; אמנם, קושיות אלו – הם מ"סטרא 

דרע" ממש.

ו
 – בנוגע למעשה בפועל  האמור לעיל  מכל  ההוראה 
כדברי חכמים במשנתם (בפרק דשבת זו)33 "לא המדרש 

עיקר אלא המעשה":
להוסיף  יש   – מנחם-אב  מברכים  בשבת  בעמדנו 

28. זוהר חלק ג קכד, ב – ברעיא-מהימנא. הובא ונתבאר באגרת-הקודש סימן 
כו.

29. בראשית ב, ט. יז.
30. קונטרס עץ-החיים פרק ה.

31. שם פרק י.
32. יחזקאל לז, יט.

33. אבות פרק א משנה יז – פרק דשבת זו.

ביתר שאת וביתר עוז בכל ענייני העבודה אשר על ידם 
מקרבים וממהרים את הגאולה האמיתית והשלימה על-

ידי משיח צדקנו.
ומובן, שאין להסתפק בהחלטות טובות בלבד, אלא 
בארוכה  וכמבואר  ממש,  בפועל  מעשה   – הוא  העיקר 
בתלמוד  הערוכה  ההלכה  "פסק  אודות  בתניא34 
אם כיוון את כל הכוונות ולא קיים  ופוסקים" שאפילו 

את המצווה בפועל ממש – לא יצא ידי חובתו35.

(משיחת שבת פרשת פינחס, מברכים החודש מנחם-אב, ה'תשמ"ה. 
תורת מנחם ח"ה עמ' 2616 ואילך, 2620 ואילך. הנחת השומעים, 
בלתי מוגה)

34. ריש פרק לח.
הוכחה  עבורם  שמספיקה  כאלו  ואמר: "ישנם  חייך,  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק   .35
בכך,  מסתפקים  שאינם  כאלו  ישנם  אבל  התניא;  בספר  הזקן  אדמו"ר  מדברי 
כ"ק  של  ממאמר   – ועל-כל-פנים  ע"ב"...  מ"המשך  הוכחה  גם  רוצים  אלא 
מאמרים  וכמה  כמה  ישנם  ובכן:  ע"ב"!  "המשך  בעל  נ"ע,  (הרש"ב)  אדמו"ר 
שבהם מבואר גודל העילוי של עניין המעשה, עד כדי כך, שעל-ידי-זה מתאמת 
כללות עניין השכל, ולא עוד, אלא שעל-ידי המעשה ניתוסף גם בהבנת העניין. 
פועלת  וכמבואר גם בהמשך תרס"ו שהידיעה שהדבר נוגע למעשה בפועל – 

שיבוא למסקנת העניין לאשורו כו'".
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משיחוגאולה

להורות באצבע
על הגאולה!

הגאולה צריכה להיות נראית לעין הגשמית
"פינחס זה אליהו" – מבשר בשורת הגאולה. 

הלשון "זה" ("פינחס זה אליהו") מדגיש את עניין הראיה הגשמית – "מראה באצבעו ואומר זה", כלומר, לא 
מספיק שהנשמה רואה את הגאולה, אלא צריכים גאולה שהאצבע הגשמית מצביעה ואומרת "זה", "הנה זה בא".

ועל דרך מה שכתוב בקריעת ים-סוף – "זה א-לי ואנווהו", ש"היו מראין אותו באצבע".
ים-סוף הייתה עדיין אימת  שהרי, עד קריעת  היציאה ממצרים,  ושלימות  ולהעיר, שקריעת ים-סף הוא גמר 
ישראל את מצרים על שפת הים", "לא נשאר בהם עד  מצרים עליהם, ורק לאחר קריעת ים-סוף, כאשר "וירא 

אחד" – אזי יצאו לגמרי גם מאימת מצרים.
ועל-פי הידוע שגאולת מצרים היא ההתחלה והשורש לכל הגאולות, עד לגאולה העתידה, עליה נאמר "כימי 
צאתך מארץ מצרים וגו'" – מובן, שגם הגאולה העתידה צריכה להיות כפי שהיה בקריעת ים-סוף (גמר ושלימות 

היציאה ממצרים), "מראין אותו באצבע".
וכאמור, כל זה תלוי ב"פינחס זה אליהו", שעל-ידו יתבטל לגמרי הפחד מעניין הגלות, כשם שקריעת ים-סוף 

ביטלה לגמרי את אימת מצרים.

(תורת מנחם תשמ"ח כרך ב עמ' 555)

שבט לוי – היכונו לקבלת נחלה בארץ!
 . לבוא, "לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות כו' .  לעתיד  ...נוסף על כל העילויים שיהיו 
ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד . . כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", כולל קיום 
כל המצוות בתכלית השלימות, "כמצות רצונך" – יתוסף עילוי מיוחד אצל שבט לוי, שעד עתה לא קיבלו נחלה 

בארץ, ולעתיד לבוא – יקבלו נחלה בארץ.
וקדמוני,  קניזי  קיני  בארץ   – הרמב"ם  ולדעת  ארץ-ישראל,  בכל  נחלה  יקבלו  הסמ"ג  לדעת   – גופא  ...ובזה 
שגדלה מעלתה לגבי ארץ שבעה אומות, כמבואר בחסידות שארץ שבע אומות היא כנגד ז' מדות, וארץ קני קניזי 
וקדמוני היא כנגד ג' ראשונות, וכן הוא בפשטות – על-פי נגלה – שזוהי הארץ שהובטחה לאברהם אבינו בברית 

בין הבתרים.
ומכיוון שכן, הרי הדברים קל וחומר: אם כל בני-ישראל צועקים "עד מתי"... ומבקשים שתבוא הגאולה תיכף 

ומיד, "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", הרי בנוגע לשבט לוי – נוגע הדבר ביתר שאת וביתר עוז!
הזה, שכן כל העניינים דלעתיד  ומה גם שעניין זה נוגע גם לפרנסתם – ברוחניות ובגשמיות גם יחד – גם בזמן

לבוא הם באופן ד"טועמיה חיים זכו" כאשר נמצאים עדיין בסוף זמן הגלות, "ערב" הגאולה!

(תורת מנחם התוועדויות תשמ"ו כרך א, עמ' 404)
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

רבי וחסידים
החסיד שנאלץ לחזור ארצה אחרי שלושה ימים בלבד • כיצד צריך להגיב 

לרב שחזר בו מט עותו הראשונה? • מעלת ה'יחידות כללית'

נמצא  בדפוס)  (הנמצא  לג  כרך  ב'אגרות-קודש' 
המכתב הבא (מיום כ"ו שבט תשל"ח) לרה"ח ר' ראובן 

דונין על גיליון מכתבו באותו יום ובו נאמר:
זה  מכ' 
ו  מ ד קו ה ו

נתקבלו.
כמענתי 
 – מאז 
תו  חו שלי
ת  צ פ ה
באה"ק  היהדות 
אבל  וסביבותי'),  (ובפרט בחיפה 
שיתנהג   – תלוי'  בזה  ההצלחה 
 – לראש  ולכל  מסודר,  באופן 
ע"י  ביתו] שי'  ב"ב [=בני  פרנסת 
משרה קבועה (זו דעתה) – וה"ז 

[=והרי זה] ציווי התורה.
שנתראינו  לאחרי   – ולכן 
ולאחרי  לבב,  וטוב  בשמחה 
 – ראשון  אדר  מברכים  ש"ק 
באה"ק שליחותו  למילוי  יחזור 

[=והרי  וה"ז  [=בארץ-הקודש], 
זה] גם לטובת בריאותי.

אזכיר  באה"ק.  לצדקה  בזה]  [=המצורף  המצו"ב 
עה"צ.

הרבי  בחצר  להיות  הספיק  ראובן  שר'  מסתבר 
לארץ-הקודש  לשוב  ונאלץ  בסך-הכול,  ימים  שלושה 

על-פי הוראת הרבי.
וכך כותב הרה"ח ר' יצחק מאיר שי' סוסובר במכתבו 

מיום א' כ"ח שבט לאחד מידידיו:
"בוודאי שמעת וראית שהר' ראובן דונין חוזר היום 
אומרים  לאוזן  ומפה  כאן.  שהיה  ימים  שלושה  אחרי 

שזה על-פי הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א".
ויש להוסיף:

א) הרעיון שהרה"ח ר' ראובן יבוא לחצר הרבי היה 
החסידים ובהתייעצות של הרה"ח ר' אפרים  של אחד 
(עליהם-השלום)  מיידנצ'יק  שלמה  ר'  והרה"ח  וולף 
לרבי  נחת-רוח  תגרום  ב-770  שהופעתו  שסברו 

שתוסיף לבריאותו.
ביקש, אפוא, הרה"ח ר' אפרים וולף את הר"ר דונין 
קה"ת  מנהל  וולף  שי'  רמ"מ  (הרה"ת  ל-770  לבוא 

אה"ק).
ב) "משרה קבועה (זו דעתה)" – פעמים רבות הדגיש 
מכ"ח  במכתב  לדוגמא  ראה   – ראובן  לר'  הרבי  זאת 
תמוז תשי"ט (מקדש מלך כרך א' עמ' 35): שהסתדר 

בעבודה קבועה... שיעבוד שם בקביעות.
"להשפיע  במכתב מי"ט סיון תש"כ:   – עמ' 38  ושם 
ובמילא גם לדור במקומו עתה". וראה גם שם עמ' 114, 

115. ח"ב עמ' 402, 415, 417.
ג) כשר' ראובן הגיע אז והרבי פגש בו שאל ר' ראובן 
את הרבי איך הרבי מרגיש והרבי ענהו: "מרגיש בטוב", 
אך דעתו לא הייתה כל-כך נוחה מהגעתו בעיצומם של 

ימי המעשה.
ד) בכלל ר' ראובן חשב פעמים רבות שמוטב ויקדיש 
כל זמנו להפצת היהדות והמעיינות, והרבי היה סבור 
גשמית  לעבודה  מזמנו  חלק  מקדיש  כשהוא  שדווקא 

על הטרקטור לעיני כל הוא תורם חלקו לקידוש ה'.

כיצד צריך להגיב לרב?
היה  (תרפ"ה-תשנ"ח)  הלוי  דוד  חיים  רבי  הגאון 
תלמיד חכם גדול שחיבר ספרי הלכה חשובים, שימש 
הראשי לתל-אביב  שנה בתפקיד הרב  וחמש  כעשרים 

יפו והיה ידיד חב"ד.
חשף  שיחי'  וולפא  הלוי  דובער  שלום  ר'  הרה"ח 
א', מהדורה חדשה  בספרו 'שמן ששון מחבריך' (כרך 

עמ' 325) ואילך את הדברים הבאים:
כבוד  עם  מכתבים  חילופי  לי  היו  תש"מ  "בשנת 
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אלי  מכתביו  דיויד".  "קמפ  הסכמי  בעניין  הלוי  הרב 
הרב)  שם  את  לציין  (בלי  מודפסים  אליו  ותשובותי 
הקודש'  בארץ  המצב  בענייני  תורה  'דעת  בספר 
(מהדורה שלישית עמודים 214-222). הרב הלוי ניסה 
ללמד זכות על מסירת ה'שטחים' למען ה'שלום', ואני 
על  בהסתמך  הרבי  עמדת  את  לפניו  לבאר  ניסיתי 

ההלכה בשולחן-ערוך אורח-חיים סימן שכ"ט.
של  מנאומו  פירסום  ראיתי  מספר,  שנים  "לאחר 
אכזבה  ארצי של רבנים שבו הביע  בכינוס  הרב הלוי 
גדולה מהסכמי "קמפ דיויד", ואמר שעכשיו רואים עד 
לעם  נפשות  פיקוח  ומהוים  מסוכנים  ההסכמים  כמה 

ישראל".
ממשיך הרב וולפא:

את  קראתי  כאשר  היום:  מזכיר  אני  חטאי  "ואת 
דעתי  את  והבעתי  הרב,  אל  מכתב  כתבתי  הדברים 
"דברים  רשמית  בהודעה  עתה  לצאת  צריך  שהרב 
שפסק  שהדברים  כלומר  בידי".  היו  טעות  שאמרתי 
בעבר בעד ההסכמים עם הערבים, היו בטעות יסודם 
וכו'. העתק ממכתבי אל הרב שלחתי אל כ"ק אדמו"ר.

חריף  [=מענה]  מכתב  קיבלתי  קצר  זמן  "כעבור 
ביותר בכתב יד קדשו של הרבי: האם זוהי דרכה של 
תורה, שואל הרבי, להציק לרב חשוב בישראל ולומר 
צריך  שהיית  בוודאי  בטעותך?!  להודות  עליך  לו 
להגיב על דבריו של הרב, כותב הרבי, אבל באופן אחר 
נאומו,  את  ששמחת לקרוא  עליך לכתוב  היה  לגמרי! 
ואתה מעודד אותו בהבעת הדברים הברורים שמסירת 
השטחים יש בה פיקוח נפש, ולבקשו שימשיך בפרסום 
וכו'.  שו"ע  עפ"י  ברורה  תורה  דעת  שהם  אלו  דברים 
אמר  שבעבר  אופן  בשום  להזכיר  לא  חס-ושלום  אבל 
ישראל,  אהבת  נגד  התורה,  כבוד  נגד  שזהו  אחרת! 
רבנית  תמיכה  של  המטרה  את  כלל  משרת  אינו  וגם 
בשמירת שלימות הארץ ומניעת פיקוח נפש של העם 

היושב בציון".
מסיים הרשד"ב וולפא:

"מה רואים במכתב זה: אהבת ישראל עצומה, כבוד 
נאמן  רועה  של  נפלאה  ומסירות  ולומדיה,  התורה 

לחינוכם של צאן מרעיתו".

מעלת ה'יחידות כללית'
הרה"ח ר' דוד פ. הלוי שי' ברעם משפילד שבצפון 
אנגליה [ראה גם גיליון א'ת עמ' 19] זכה לקשר בלתי 
וכן  חלקו  מנת  היו  רבות  יחידויות  הרבי.  עם  רגיל 

עשרות רבות של מענות ומכתבים שזכה לקבל מהרבי.
ר'  הרה"ח  השד"ר  ובעידוד  ביוזמת  נוצר  הקשר 
לדרכו  בקשר  התלבט  כשהלה  ע"ה,  שמטוב  ציון  בן 
"גם  לו:  אמר  בן-ציון  ור'  חומרים  בהנדסת  ועיסוקו 

הרבי למד הנדסה...". 
חג- אחרי  התקיימה  שלו  הראשונה  ה'יחידות' 
ממחצית- (יותר  רב  זמן  וארכה  תשל"ו,  השבועות 
יודע  הרבי  כי  התבטא  מה'יחידות'  משיצא  השעה). 

עליו הכול...
פעם  חופשית.  בצורה  הרבי  עם  משוחח  היה  הוא 
אמר לו הרבי: "בכל פעם שתהיה זקוק למשהו תפנה 
שאני  זמן או  לי  שאין  יגידו לך  ה'מזכירים'  אלי, ואם 
עסוק, אמור להם (מה שאני אומר לך) שאני ילד גדול, 

ויודע להחליט בעצמי...".
באחת הפעמים אמר ר' דוד לרבי: "אם הרבי יאמר 
בעיניים  הרבי הביט  זאת!".  אבצע   – לקפוץ מהגג  לי 
שהוא  משהו  פעם  לך  אומר  אני  "אם  ואמר:  רציניות 

היפך השולחן-ערוך אסור לך להקשיב לי...".
'יחידות- תמורת  חדש.  סדר  החל  תשמ"א  בשנת 
עם  נכנס  דוד  ר'  בקבוצות.  יחידות  החלה  פרטית' 
קבוצת הישראלים. הוא נותר אחרון והרבי פנה אליו 
בחיוך ואמר: "אני רואה שנכנסת עם ישראלים למרות 

שהנך מתגורר באנגליה".
ר' דוד: "בשל העדפת השיחה בעברית". 

הרבי: "אתה עדיין (נשארת) ישראלי!".
ר' דוד: "זה קומפלימנט (=מחמאה)?...".

מה  ותאמר דעתך:  אותך  לשאול  רוצה  "אני  הרבי: 
דעתך על הסדר החדש ['יחידות כללית']?".

ר' דוד: "זה לא מוצא חן בעיני...".
שב'יחידות  והיתרון  המעלה  לך  אבאר  "אני  הרבי: 

כללית' – ואח"כ אשמח לשמוע אם שינית דעתך".
הרבי התבטא בפניו: היתרון ב'יחידות כללית' הוא: 
מגיעה  שלא  אלה  גם  מתברכים   – הברכה  משניתנת 

להם ברכה (מסוג זה) כלל וכלל.
ר' דוד [לאחר שאלת הרבי "האם שינית דעתך?"]: 

"לא".
הרבי: "גם אני איני אוהב כל כך הסדר החדש".

ר' דוד: "אז שהרבי יחזיר הסדר הקודם".
הרבי: "יחידות פרטית אורכת זמן רב, וצריך להשיג 
אנשים  הרבה  על  והשפעה  דברים  הרבה  ולהספיק 

בזמן מוגבל".
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פרשת פנחס
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן (כה,יא)

פינחס הוא אליהו (ילקוט שמעוני)
נפש,  מסירות  מתוך  ה'  לעבודת  רומז   – "פינחס" 

שבה מתגלה עצם הנפש, בחינת "יחידה".
של  ביאתו  את  מקרבת  זו  עבודה   – אליהו"  "הוא 
מבשר הגאולה, שאז יתגלה מהותו ועצמותו יתברך, 

בחינת "יחיד".

(לקוטי שיחות כרך ב, עמ' 344)

והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם 
(כה,יג)

החטא של בועל ארמית גורם לחידוש ושינוי הטבע, 
המחיצה  ר"ל, ובכך מתבטלת  מוליד גוי  יהודי  שהרי 
ביטל  שפינחס  ומכיוון  לעמים.  ישראל  בין  הטבעית 
חטא שיש בו משום שינוי הטבע, קיבל את שכרו מידה 
כנגד מידה, וניתנה לו כהונה בדרך של חידוש ושינוי 
הטבע, שהרי הוא לא היה ראוי לכך מצד עצמו, כפי 

שרש"י מפרש כאן.

(לקוטי שיחות כרך ח, עמ' 153)

והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם 
(כה,יג)

של מקום מעל  רבנו הסיר את חרון אפו  אף משה 
ישראל (לאחר חטא העגל), ובכל-זאת לא זכה לשכר 

של "לו ולזרעו אחריו", ובניו לא ירשו את כבודו.
בטעם הדבר אומר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו:

משה רבינו ביטל את הגֵזרה למעלה על-ידי תפילה, 
מכיוון  אור".  "המשכת  בדרך   – החסידות  ובלשון 
שהתוצאות של עבודה זו הן בדרך כלל זמניות בלבד, 
למצבו  ה"מטה"  חוזר  מסתלק  האור  כאשר  שהרי 

הקודם, לכן היה גם השכר ארעי.

לעומת זה, פינחס פעל בדרך של "העלאת המטה" – 
הוא החזיר את העם בתשובה על-ידי המעשה שעשה. 
כתוצאה מעבודה זו משתנה ה"מטה" עצמו, כך שאין 
סיבה שיחזור לקדמותו; והשכר היה מידה כנגד מידה, 

שכהונתו עברה גם לזרעו אחריו.

(לקוטי שיחות כרך יח, עמ' 344)

אך בגורל יחלק את הארץ (כו,נה)
בעבודת  שהיא  כפי  הארץ,  חלוקת  של  המשמעות 
אחת  מצווה  ניתנה  יהודי  שלכל  היא,  לקונו,  האדם 
השייכת לו במיוחד. וכמאמר רז"ל (שבת קיח) "אבוך 

במאי הווי זהיר טפי".
בחסידות  מבואר  שכן  בגורל,  הארץ  נחלקה  לכן 
הוא  פרטיות,  לנשמות  המאיר  הזה,  הפרטי  האור  כי 
בבחינת "למעלה מטעם ודעת", "כך עלה במחשבה"; 
מטעם  שלמעלה  על-שכלי,  עניין  הוא  הגורל  וגם 

ודעת.

(לקוטי שיחות כרך ב, עמ' 346)

צו את בני-ישראל (כח,ב)
איש על העדה... אמר לו  לפי שאמר משה יפקוד ה' 
עלי  בניי  פקוד  בניי,  על  מפקדני  שאתה  עד  הקב"ה: 

(ספרי)
אין  אשר  כצאן  ה'  עדת  תהיה  "ולא  ביקש  משה 
להם רועה". כלומר, שיכירו תמיד שיש רועה ומנהיג 
פרטית  העולם מונהגים בהשגחה  וכל ענייני  לעולם, 
בהמשך  לפניהם".  יבא  ואשר  לפניהם  יצא  "אשר   –
התמיד, המסמל  לזה ציווה הקב"ה על הקרבת קרבן 
מחזקת  הקרבנות  עבודת  שכן  הקרבנות,  כללות  את 

ומגבירה את התחושה שיש מנהיג לעולם.

(לקוטי שיחות כרך יב, עמ' 18)

ממעייני החסידות
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ואמרת אלהם... ואמרת להם (כח,ב-ג)
הגשמית.  הבהמה  הקרבת   – אליהם"  "ואמרת 
אדם,  של  שבליבו  הבהמה  הקרבת   – להם"  "ואמרת 
יש   – לה'"  תקריבו  אשר  האישה  "זה  הבהמית.  הנפש 
ולהפכה  הבהמית  הנפש  להקריב את האש הזרה של 

לאהבת הבורא.

(אור התורה במדבר עמ' א'צח)

זה האשה אשר תקריבו לה'... את הכבש 
אחד תעשה בבקר (כח,ג-ד)

פתח הכתוב בלשון רבים ("תקריבו") וסיים בלשון 
יחיד ("תעשה").

מסביר אדמו"ר הזקן:
קול הכבש מעורר רחמים, ומשמעותה של הקרבת 
על  רחמים  התעוררות   – היא  האדם  בעבודת  הכבש 
עמיקתא.  לבירא  רמא  מאיגרא  שירדה  הנשמה, 
כל  של  חובתו  זו  שכן  רבים,  בלשון  נאמר  והציווי 
התעוררות זו באה על-ידי מוח הדעת,  יהודי. ואולם 
היינו התבוננות מעמיקה בגודל הירידה; ולכן מופנה 
הציווי על העשייה בפועל כלפי משה רבינו, הממשיך 

בחינת הדעת בנשמות-ישראל, כמבואר בחסידות.

(לקוטי תורה במדבר עמ' עח)

עולה תמיד (כח,ג)
קרבן עולה, שהיה "כליל לה'", רומז לביטול מוחלט 
להקב"ה; ו"עולה תמיד" מורה שביטול זה הוא תמידי, 

במשך כל היום.
ביטול  מבטאים  היום  בתחילת  האדם:  ובעבודת 
זה  וביטול  אני",  "מודה  באמירת  להקב"ה  מוחלט 

מטביע את חותמו על כל היום.

(לקוטי שיחות כרך ג עמ' 940)

אשה ריח ניחח לה' (כח,ח)
מפרש הרב המגיד ממזריטש:

בחמימות  ה'  את  עובד  אדם  כאשר   – "אשה" 
ובהתלהבות, הרי זה "ריח ניחוח לה'".

(אור תורה במדבר עמ' נ)

ביום השמיני עצרת תהיה לכם (כט,לה)
"עצרת  טז)  (דברים  כתיב  פסח  של  בשביעי  ואילו 

לה' אלוקיך".
אומר כ"ק אדמו"ר הזקן:

קבלת התורה,  ממצרים, לפני  בני-ישראל  כשיצאו 
לא היו מסוגלים לקלוט את הניסים הגדולים שנעשו 
האלה); הגילוי  שבניסים  האלוקי  הגילוי  (היינו  להם 
נאמר  לכן  "קטנות".  בבחינת  אלא  בהם  האיר  לא 
בחג  ואילו  אלוקיך".  לה'  "עצרת  פסח  של  בשביעי 
בבחינת  בנשמות-ישראל  הגילוי  האיר  הסוכות, שאז 

גדלות, נאמר "עצרת תהיה לכם".

(לקוטי תורה ויקרא עמ' יג)

פר אחד איל אחד (כט,לו)
מדברי הרבי מהר"ש:

"שור" ו"עז" הם שני ציורים של הנפש הבהמית. שור 
– היינו שור תם ושור נגח. עז – היינו תוקף וחוצפה.

יש גם "שור" ו"עז" בקדושה (הלעומת-זה של שור 
ועז שבנפש הבהמית), אך אינם "סחורה מיוחלת". זה 

אדם "בעל ציפורניים", דוקרני.
בהמות  סוג  מאותו  שהם  אף   – ו"איל"  "פר"  ואילו 
מורגש  יותר;  נעלית  בדרגה  עומדים   – ועז  שור  של 

בהם ה"אחד".
זהו "פר אחד איל אחד".

(ספר השיחות ת"ש עמ' 53)
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עשה לך רב
רבן גמליאל אומר: עשה לך רב, והסתלק מן הספק;

ואל תרבה לעשר אומדות (פרק א, משנה טז)

יכולים  נמוכים  לעניינים  שבנוגע  החושבים  יש 
הם בעצמם להבין ולהחליט, ובמילא אינם צריכים 

לשאול אודותם אצל "רב".
צריך  יהודי  כל  רב",  לך  "עשה  אומרת  המשנה 
בזה  שהכוונה  חושבים  הם  ואילו   – רב  לו  שיהיה 
נעלים, אבל כשמדובר אודות  היא בנוגע לעניינים 
זקוק  ואינו  בעצמו,  הוא  מאמין  פשוטים,  עניינים 

להשפעה של רב. ביכולתו לפעול זאת לבדו.
באותו  הוא  עומד  ועדיין  זמן  משך  שעובר  ואף 
מצב הנמוך – אף-על-פי-כן חושב הוא שלא כדאי 
שיערה  "עד  ימתין  הוא  ל"רב".  זה  בשביל  ללכת 
כדבעי,  ביראה  שיתעורר  עד  ממרום",  רוח  עליו 

ויתקן כל מה שצריך לתקן – בכוח עצמו.
ועל זה היא ההוראה דמינוי מלך ברוחניות עתה: 
ופעולתו  בני-ישראל) ענינו  אצל   – ש("עליך"  הגם 
של מלך שייך בעיקר בנוגע למדריגות נעלות, הרי 
חשש  חס-ושלום, או  כשישנו מצב ד"אותי מאסו", 
המלך  להשתמש במורא  מיד  למצב כזה – צריכים 

בשביל עניין זה.
מוצאים  שאינם  שאומרים  כאלה  ישנם  כן  כמו 

לעצמם "רב".
עליהם לדעת שזהו מעצת ופיתוי היצר. כי בודאי 
לא אלמן ישראל, ולא שייכת מציאות כזו שבין בני-

ה'  ויראת  ה'  לו אהבת  שיש  אחד  יהיה  לא  ישראל 
"רב".  עבורו  להיות  יכול הוא  ובמילא  ממנו,  יותר 
מלשון  (גם  "עשה"  להיות  צריך  זה  שבשביל  אלא 
ויגיעה עצמו)  ישות  כפיית  הצדקה",  על  "מעשין 

על  כי,  עד שימצא "רב".  – עליו להתייגע ולחפש, 
"רב".  לו  שיהיה  ובהכרח  לסמוך,  לו  אסור  עצמו 
ימצא  באמת,  ויחפש  יתייגע  ומצאת" – אם  ו"יגעת 

"רב".
את  עמו  ("ַאיינלערנען")  וישנן  ילמד  וה"רב" 
שמע והיה   – בהקהל  היה קורא  שהמלך  הפרשיות 
שמים  מלכות  עול  קבלת  שעניינם  וכו',  שמוע  אם 
כו', ולאחרי שיעורר אצלו את הדרגא התחתונה של 
המדריגה  את  גם  עליו  ימשיך  עול,  וקבלת  ביטול 

הנעלית – יראה עילאה.
דמשיחא,  לעקבתא  מיוחדת  שייכות  הנ"ל  ולכל 
ערב ביאת משיח צדקנו – שענינו: רב (ילמד תורה 
לכל העם, אפילו לאבות ומשה רבינו) ומלך – מלכא 

משיחא.
('תורת מנחם התוועדויות' תשי"ג חלק א' (ז) עמ' 72-73 – 
בלתי מוגה)

אחד  כל  אצל  ודוגמה  מעין  למצוא  ...יכולים 
ואחד – כפי שידע איניש בנפשיה שבנוגע לעניינים 
צריך  הקדושה  שמצד  תחילה  סבור  היה  מסויים 
וכו',  עולמות  הרעיש  ולכן,  וכך,  כך  באופן  להיות 
לך  "עשה  המשנה  הוראת  את  כשקיים  כן,  ולאחרי 
רב", נוכח לדעת, להפתעתו, שלדעתו של הרב, אין 
שלא  (אף  קבלת-עול  ומצד  כו',  הקדושה  מצד  זה 
בטוח  שאינו  אלא,  עוד,  ולא  הרב,  דעת  את  הבין 
שהרב  מכיוון  דעתו,  את  ביטל   – דבריו)  בצדקת 
שקיבל על עצמו, בהשגחה-פרטית, אמר לו כך וכך.
('תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ז, כרך ג, עמ' 235-216 – 
בלתי מוגה)

פרקי אבות
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאורנערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
19

פינחס מנצח את הגלות 
ומחיש את הגאולה

קונטרס י"ט תמוז • קיום שיעורים בענייני בית הבחירה • עריכת 
סיומים בימי תשעת הימים • "שתיתן את הדולר בעוד עשר שנים!" – 

הוראת הרבי לאישה החולה במחלה הידועה ר"ל

יום שישי, כ' תמוז
עם  בקשר  תמוז׳  י״ט  ׳קונטרס  לאור  יצא  היום 
אדמו״ר  כ״ק  לכניסת  שנים  ועשר  מאה  מלאות  יום 
מוהריי״צ נ״ע בבריתו של אאע״ה (י״ט-תמוז, תר״ם-
תש״נ), ויום השביעי דחגיגת הבר מצוה שלו - מאמר 
שנאמר  כו׳,  שיושבין״  ״עשרה  ד״ה  מהרבי  מוגה 
הינו  זה  מאמר  ה׳תשמ״ב.  תמוז  ט״ו  בהתוועדות 

המשך למאמר שיצא לאור לקראת י״ב תמוז.

יום שבת-קודש פרשת פינחס, כ"א תמוז
שר  בשעה 13:30. הקהל  להתוועדות  נכנס  הרבי 
על  התיישב  שהרבי  עד  גאולה״  די  זיין  שוין  ״זָאל 
הניגון  את  הקהל  ניגן  קידוש  שעשה  אחרי  מקומו, 
ממזמור פ״ט. באמצע השירה הניף ידו בתנועות של 

שמחה לעבר הקהל.
המתאים  הזמן  זהו  כי  אמר  הראשונה  בשיחה 
לקשר את כל ענייני התקופה לביאת המשיח: פרשת 
שלחם  הגאולה;  מבשר  אליהו"  זה  "פינחס   – פינחס 
את "מלחמת ה' במדין" – לשון מדון ומריבה – סיבת 
הגלות; "לאלה תחלק הארץ", חלוקת הארץ בפשטות 

לעתיד-לבוא, לכל עם ישראל.
מנחה  בתפילת  הנקראת  'מטות-מסעי'  פרשת 
ב"מסעי"  שכן  המשיח,  לביאת  היא  אף  קשורה 
וכן המסע האחרון  המסעות  כל  רבים כוללים  לשון 

מהגלות אל הגאולה, תיכף ומיד. 
אביו  הוראת  את  הרבי  הזכיר  השבת  ליום  בקשר 
להתפרש  שיכול  דבר  מכל  בשבת  להיזהר  נ"ע 
כאבלות חס ושלום, כי בשבת מודגש בגילוי רק טוב 

ושמחה, שהרי שבת קשורה עם "שבת ומנוחה לחיי 
העולמים".

לשלימות  עד  לישראל״,  טוב  ״אך  בחודש:  כ״א 
הטוב – הגאולה האמיתית והשלימה.

בסיום שיחה זו ניגן הקהל ניגון שמחה של שמחת-
תורה, הרבי הניף ידו בשמחה גדולה לכל הכיוונים 
גופו הק׳ נע עמם,  כשכל  במיוחד  ובתנועות חזקות 
ובכל תנועה נוספת גוברת השמחה ביתר שאת. הדבר 
הקטן  לילד  פנה  השירה. באמצע  כל  נמשך במהלך 

׳שארף׳ שאמר לחיים, ונתן לו חתיכה מהמזונות.
בשיחה השנייה עורר הרבי אודות קיום השיעורים 
יחזקאל,  בספר  המבוארים  בית-הבחירה  בענייני 
חז"ל  מדרשי  ומפרשיהם,  ו״תמיד״  ״מדות  משניות 
וכו׳, ושיחליטו על זה בתוקף. כדי להקל את הלימוד, 
אמר הרבי, הודפס כל הנ״ל בחוברת אחת, באופן של 

״תורה בפירושה ניתנה״.
להפטרה)  (בנוגע  ללשון  התייחס  בהמשך 
ג׳  מעלת  למעליותא:  וביארו  דפורענתא״  ״תלתא 
דנחמתא),  (שבעה  המדות  לז׳  המשפיעים  המוחין 
כל  אתפריעו  ״מיני׳ה  מלשון  הוא  ו״פורענתא״ 
נהורין״ ומלשון פריעת חוב של בני-ישראל להקב״ה 
שבוודאי פרעוהו אם בכלל היה איזה ענין של חוב...

שתבא  רצון  "ויהי  הרבי:  אמר  השיחה  בסיום 
אש  חומת  לה  אהיה  ״אני  ואז  ומיד,  תיכף  הגאולה 
שום  בלי  תורה  וילמד  יישב  יהודי  כל  שאז  סביב״, 
בגלות  שנמצאים  זמן  כל  מה-שאין-כן  בלבולים, 
זמן  כל  הרי  מנוחה,  מתוך  ואפילו  תורה  ולומדים 
שלא נמצאים בירושלים ובהר הבית אין בלבול גדול 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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מזה!".
יושיע  אלוקים  ״כי  הקהל  שר  זו  שיחה  בסיום 
באמצע  הק׳.  ידו  בהנפת  עודד  והרבי  וגו׳,  ציון״ 

הורה לאחד שיאמר ׳לחיים׳.
עריכת  אודות  הרבי  עורר  השלישית  בשיחה 
שחל  בשבוע  ובפרט  בתשעת-הימים,  'סיומים' 
כפשוט,  עצמו,  באב  בתשעה  וכן  באב  תשעה  בו 

באופנים המותרים.
עריכת  אודות  הפרסום  על-ידי  כי  הוסיף  הרבי 
אליהו״  זה  ל״פינחס  במהרה  זוכים  הסיומים, 
ו״לאלה תחלק הארץ״ - לשון נוכח - כל הנמצאים 
שחיבבו  הנשים  גם  כולל  ישראל  כלל  בתוך  כאן, 
את הארץ ולא השתתפו בחטא שהביא את כל ענין 
הגלות, ואדרבה, בבניית המשכן היו הן הראשונות 

שהתנדבו.
הקהל ״ניעט ניעט ניקווא״,  בסיום שיחה זו ניגן 

הרבי עודד בהנפת ידו.
קהילות  הקהלת  אודות  דיבר  הרביעית  בשיחה 

בשבת, ושיש לעורר בהן אודות עריכת הסיומים.
חלוקת בקבוקי ה׳משקה׳.  בסיום השיחה החלה 
בקבוקים,  חמישה  השולחן  על  העמיד  המזכיר 
חזרה  ואח״כ  מהבקבוקים לכוסו  והרבי מזג כרגיל 

מכוסו לבקבוקים.
ההקפות לאביו ז״ל,  הרבי לנגן ניגון  אח״כ החל 
והקהל המשיך בשמחה רבה. הרבי טעם מהמזונות. 
וכשהקהל  ביהמ״ק״  ״שיבנה  לנגן  לחזן  הורה 
החל  אח״כ  הק׳.  ידו  בהנפת  הרבי  עודד  הצטרף, 
הרבי לנגן ״ניעט ניעט ניקווא״ והקהל המשיך ביתר 
אחרונה.  ברכה  אמירת  אודות  הזכיר  הרבי  שאת. 

ההתוועדות הסתיימה בשעה 15:25.
לאמירת  הרבי  התיישב  מנחה  תפילת  אחרי 
פרקי אבות, (פרק א׳) יחד עם הקהל וכשסיים יצא 
כשמעודד בידו את השירה. יצוין, שבשבת זו נוסף 
אחד)  לכל  חילק  (שהרבי  הגאולה  חג  לקונטרס 
שמונח בימים אלה בסידורו של הרבי, מונח שם גם 
המאמר המוגה של הרבי, וכן קובץ הוספות מנהגים 
המצרים'  בין  ימי  חב״ד  'מנהגי  המנהגים,  לספר   -

שנערך ע״י הרה״ת אברהם ישעיה הולצברג.
ב׳זאל׳  התקיימה  מוצש״ק  של  מעריב  תפילת 
למעלה. הרבי נכנס מאוחר מהרגיל (בשעה 21:45) 

ועודד בידו וכן כשיצא.

יום ראשון, כ"ב תמוז
לצדקה,  הדולרים  חלוקת  החלה   11:45 בשעה 

והסתיימה בשעה 14:45.
חלוקת  במהלך  שאירעו  דברים  כמה  להלן 

השטרות לצדקה:
ברכה  ביקש  מה  זמן  שלפני  אמר  אחד  
והרבי אמר לו (בזמנו) להניח קופת צדקה בעסק. 
איתו את קופת  כעת בא שוב לבקש ברכה, ומביא 
הצדקה. הרבי: ״ישלחו לך קבלה בעזרת ה' יתברך״, 

וברכו.
עניינים  לכמה  ברכה  שביקש  לאחד  
ולכמה משפחות, אמר הרבי שיכתוב את כל השמות 

בפתק וימסור זאת למזכירות.
מבית-הרפואה  עתה  זה  שבאה  אישה  
ביקשה ברכה עבור עצמה וכן עבור אישה שחולה 
במחלה הידועה ר״ל, ששהתה עמה בבית הרפואה 
לה  שנותרו  אמרו  והרופאים  עדיין,  ומאושפזת 
דולר  לחיות שלושה שבועות בלבד. הרבי נתן לה 
עבור עצמה וברכה, ואח״כ נתן דולר עבור האישה 
השנייה, ודולר נוסף עבור הנ״ל ואמר: ״שהיא תיתן 

זאת לצדקה בעוד עשר שנים!...״.
לעניין מסוים עבור  בקשר  ששאל  לאחד  
יכול  הוא  "הרי  הרבי:  אמר  לעשות,  מה  חותנו 

לשאול לבד, הוא כבר אחרי בר-מצוה...".
לבסוף  ברכו.  והרבי  ברכה,  ביקש  אחד  
אמר הנ״ל שהוא יעזור לרבי... כשהחל ללכת אמר 

לו הרבי (בחיוך): ״אל תיתן לי שוחד...״.
מתומכי  כמה  הציג  מרקוביץ  נחום  הר׳  
״שיהיה  להם:  אמר  והרבי  באופקים,  חב״ד  בית 

אופק רחב״.
לכמה מהעוברים ששאלו שאלות שונות,  

ענה הרבי שישאלו אצל רב.
נתן  סנדק  להיות  שעומד  מאנ״ש  לאחד  
בחיוך:  ואמר  הסנדקאות,  עבור  נוסף  דולר  הרבי 

"שתהיה עשיר".
אחד אמר שקיבל עבודה חדשה וב״ה הוא  
"כן!  הרבי:  בזה.  להמשיך  האם  ושואל  טוב,  עובד 
באם אתה עושה את זה בטוב אזי תמשיך בעבודה 
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שבת-קודש פרשת פינחס
כ"ג בתמוז, מברכים החודש

בציבור. אחר-כך  תהילים  אמירת  השכם בבוקר - 
מובן  שיהיה  חסידות  מאמר  כשעה  במשך  לומדים 

לכולם, ואחר-כך התפילה.
מעניינים  להישמר  יש  המצרים'  'בין  של  בשבתות 
של חשש אבלות, יותר מאשר בשאר שבתות השנה, 

בכדי שלא לתת מקום לחשש אבלות בשבת1.
א,א-ב,ג),  (ירמיהו   " גו'  ירמיהו  "דברי  הפטרה: 

הנדפסת בחומשים בסוף פרשת מטות.
המולד: ליל שבת-קודש 9:59 ו-9 חלקים.

ביום  מנחם-אב  "ראש-חודש  החודש:  מברכים 
השבת-קודש".

אין אומרים 'אב הרחמים'.
התוועדות בבית הכנסת.

פרקי אבות - פרק א.

יום רביעי
כ"ח בתמוז

ליל ה' כ"ח בו, תקופת תמוז בשעה 1.30

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

תרפ"ט

הרבי הריי"צ עוזב את ריגה 
לביקור בארץ-הקודש

את  עזב  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
בארץ  לביקור  ברכבת  ריגה 
עלו  חסידים  כשמונים  הקודש. 
הרבי,  את  ללוות  הרכבת  על 
ונסעו עד העיר מיסוי, שם נפרדו 

מהרבי וירדו מהרכבת.
היה:  ברכבת  הנסיעה  מסלול 
באניה:  וינה.  פראג,  ברלין,  ריגא, 
אלכסנדריה  ברינדיזי,  טרייסט, 
(כ"ט תמוז), וברכבת - לירושלים 

(ב' אב).
כ"ק  עלה  תמוז)  (בכ"ג  בברלין 
עד  ונסע  לרכבת  נשי"ד  אדמו"ר 
תמוז נפרד מכ"ק  ברינדיזי, ובכ"ז 

אדמו"ר מוהריי"צ וחזר לברלין.
(ספר התולדות מוהריי"צ ח"ד ע' 25-26)

כ"ב 
תמוז

כ"ד 
תמוז

תרי"ג

יום הולדתו של
סבו של הרבי

ר'  הרה"ח  הרה"ג  הרבי,  של  סבו  של  הולדתו  יום 
ברוך שניאור, בנו של הרה"ג הרה"ח לוי יצחק, בן 

הרב"ש. 
הרה"ג הרה"ח ר' ברוך שניאור היה גאון גדול ובעל 
זכרון נפלא; הוא ידע את כל הש"ס בעל פה. היה 
אדמו"ר  כ"ק  המהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק  של  חסיד 

מוהרש"ב וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. 

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

כ"ו 
תמוז

יום ניצחון
הבעל שם טוב

על  טוב  שם  הבעל  ישראל  ר'  מורנו  נצחון  יום 
הפראנקיסטים בעיר לבוב.

במכתבי הגניזה החרסונית (שנדפסו ב"התמים") 
חג  יום  על  המספרים  מכתבים  כמה  מובאים 
שהכריזו הבעל שם טוב ותלמידיו לרגל נצחונם 

על כת הפראנקיסטים.
(ימי חב"ד ע' 216. אג"ק כ"ק אדמו"ר חי"ט ע' פא)

תקי"ט

תרנ"ג

יום פטירת הרה"ח יהודה לייב סלונים
יום פטירתו של הרה"ח ר' יהודה לייב סלונים, בן הרבנית מנוחה רחל, בת 

כ"ק אדמו"ר האמצעי, ומנוחתו כבוד בעיר טבריה.
ונחמד  למעלה  אהוב  בהדרו,  כלול  הרוח,  אציל  חכם  תלמיד  היה  הוא 
העמוקות  עיניו  טוב;  דבר  לכל  וערה  פתוחה  ונפשו  נלהב  חסיד  למטה, 

הפיקו חכמה ותבונה, והיה גם בעל-תפלה בחסד עליון.
לליובאוויטש  הנוראים  הימים  לקראת  נסע  עשרה  שמונה  בן  בהיותו 
הצמח  אדמו"ר  ביקש  ערב,  בקול  היות וניחן  צדק.  הצמח  אדמו"ר  לכ"ק 
צדק  שיהיה "שליח ציבור" בתפילת מוסף של ראש השנה. ר' יהודה לייב 
אבל  הדין.  ביום  הרבי  אצל  החזן  להיות  העוז  בו  היה  לא  ונרתע,  היסס 
זיין  וועסט  דו  לו:  ואמר  הקיטל  את  לו  הושיט  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק 
אונזער חזן (אתה תהיה החזן שלנו). ר' יהודה לייב ניגש לעמוד והתפלל 
כל השומעים, ומאז בכל פעם שהיה בראש  בנעימות רבה שהפליא את 

השנה בליובאוויטש, היה הוא השליח-ציבור.
והוא  היות  אליו,  שיכנסו  שבטבריה  חב"ד  מחסידי  ביקש  פטירתו  לפני 
מרגיש שאלו רגעיו האחרונים. כשנכנסו לחדרו ביקשם לנגן ניגון דביקות 

חסידי ותוך כדי נגינת הניגון החזיר את נשמתו לבוראה.
    על פי בקשתו טבלו את גופו, לאחר ה'טהרה', בים כנרת.

(ספר הצאצאים ע' 161. ימי חב"ד ע' 217)

כ"ז 
תמוז
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שאל  הנ״ל  טובות".  בשורות  לשמוע  לך  יעזור  וה׳ 
את הרבי: "האם לרבי יש עוד משהו לומר עבורי". 

הרבי: "שתוסיף באידישקייט".
ורוצה  מכתב  שהכניס  לרבי  אמר  אחד  
לדעת מה התשובה. הרבי: "התשובה היא שאזכיר 

אותך על הציון".
מבית  התלמידים  מקבוצת  אחד  לכל  
למלאכה בכפר-חב"ד, נתן הרבי דולר נוסף  הספר 
ואמר: ״הצלחה בלימודים״. לאחראים עליהם אמר: 

״כפליים לתושיה״.
לצדקה  השטרות  חלוקת  לאחר  מעט  
שליט״א  ירושלים   - ממאקאווא  הגאון  הרב  הגיע 
ספר של אביו  המזכירות)  שמסר לרבי (באמצעות 
משה״  ״עטרת  זצוק״ל  ממאקאווא  האדמו״ר  כ״ק 
בשם עץ  זה עתה לאור וספר של זקינו  ח״ב שיצא 

אפרים. 
למקווה,  לנסוע  בדרכו  למכונית  יצא  כשהרבי 
טובות  בבשורות  ברכו  הרבי  המכונית.  ליד  עמד 
הספרים.  את  קיבל  שכבר  לו  ואמר  רבה,  והצלחה 
מקבלים  לאה״ק  חוזרים  שכאשר  הרבי,  הוסיף 

חכמה בכפליים.
אחר-כך נתן לו מטבע עבור הספר ועוד שלושה 
מטבעות עבור שליחות מצוה לצדקה. לפני שנכנס 
לששון  אלו  ימים  "יהפכו  ואמר:  פנה  למכונית 
מטבע  גם  לו  ונתן  עוזרו  את  בירך  כן  ולשמחה״. 

לצדקה.
בשעה  חזר   ,16:10 בשעה  ל׳אוהל׳  נסע  הרבי 
לתפילות  נכנס  דקות  כמה  אחר  לחדרו.   22:45
מנחה ומעריב. בסיום התפילה, החל הרבי בחלוקת 

דולרים לצדקה שטר אחד לאנשים, נשים וטף. 

יום שלישי, כ"ד תמוז
לפני תפילת מנחה חילק הרבי מטבעות לצדקה 
הילדים  ולאחד  המעלית,  ליד  שעמדו  לילדים 
שנפנף בידו השיב בנפנוף. אחר כך שלשל בעצמו 

לתוך הקופה הקבועה, ונכנס לתפילה.
לתפילת מעריב נכנס הרבי לערך בשעה 21:00. 
בסיום התפילה סימן בידו למזכיר שברצונו לחלק 
דולרים לצדקה וחילק שטר אחד לכל אחד ואחת. 
הרבי  יצא  ובסיומה  דקות  כעשר  נמשכה  החלוקה 
הבחין  בדרכו  השירה.  את  בידו  מעודד  כשהוא 

לידו  וכשעבר  מאה״ק,  היום  מאנ״ש שהגיע  באחד 
לאחר  בידו.  לו  והניף  לעברו  הק׳  בראשו  הניד 
טובה  ״בשעה  באמרו:  נוסעים  הרבי  בירך  מכן 

ומוצלחת״.

יום רביעי, כ"ה תמוז
אחר תפילת מנחה, בשעה 15:45, כשנכנס הרבי 
ר׳  הגאון  נכנס אחריו ל״יחידות״ הרב  הק׳,  לחדרו 
ישראל פיקארסקי שליט״א - ראש הישיבה - ושהה 
שעה).  (כרבע   16:00 השעה  עד  הרבי  של  בחדרו 
כשיצא, ליווה אותו הרבי עד פתח חדרו הק׳ (כבכל 
פיקארסקי  הרב  נכנס  לחו״ל,  שנוסע  לפני  שנה, 

ליחידות).
לתפילת מעריב נכנס הרבי בדיוק בשעה 21:00. 
תלמידים  קבוצת  לעבר  ידו  הניף  לבימה  כשהגיע 
בחזקה  ששרו  בכפר-חב"ד  למלאכה  ספר  מבית 

״ופרצת״.
שיחלק  למזכיר  הרבי  סימן  התפילה  בסיום 
לפני  ממש  החלוקה.  שולחן  לעבר  וניגש  דולרים, 
שהחל בחלוקה, החל באופן מפתיע באמירת שיחה 
(לשמחת הקהל שזה זמן רב שלא שמע שיחה אחר 

תפילת מעריב). 
עמוד  ליד  תמיד  המונח  הרמקול  הובא  מיד 
הרבי  את  והקיף  התקרב  המופתע  הקהל  הש״ץ. 
שיחת  את  ולשמוע  לראות  מנת  על  הצדדים  מכל 
פקוחות,  הרבי  עיני  היו  השיחה  בתחילת  הרבי. 

ובאמצעה עצם את עיניו הק׳ עד לסיום השיחה.
לצדקה,  דולרים  הרבי  חילק  השיחה  לאחר 
יצא  החלוקה  בסיום  ואחת.  אחד  לכל  אחד  שטר 

כשמעודד בידו את השירה.

יום חמישי, כ"ו תמוז
היום נסע הרבי לאוהל בשעה 13:40 וחזר בשעה 
מנחה  לתפילות  נכנס  דקות  מספר  לאחר   .20:45
ומעריב, ובסיום התפילה יצא כשהוא מעודד בידו 

את השירה (לא התקיימה חלוקת דולרים).
יצוין, שבימים אלו מתקיימים שיעורי תורה רבים 
התמימים  בין  גדולה  התעוררות  וישנה  ב-770, 
חדשים  תורה  שיעורי  לפתיחת  שהביאה  ואנ״ש 

רבים.
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