ב"ה • ערב שבת קודש פרשת מטות מסעי • כ"ט בתמוז ה'תשפ"א

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

א'תו
שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע
• הלכות ,מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים
• יומנים ותאריכי חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום
לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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אור וחום ההתקשרות
בכל זאת יכול יהודי לשאול ...כאשר מדובר על נשמת יהודי המלובשת בגוף ועוסקת
בעניינים גשמיים המגבילים אותה ומפריעים לה ,כיצד איפה ניתן לדרוש ממנו גם כאן
התנשאות מהתלבשות בגשמיות ובאופן אמיתי?
והתשובה על כך היא ,שבכל דור נמצאים נשיאי ישראל ,שהם הינם בעלי התכונות של
מלכות ונשיאות ,והם נותנים לכל יהודי את הכוח לגלות בעצמו )על-כל-פנים מעין(
התכונה של "ממלכת כהנים".
)ליקוטי-שיחות חלק י"ח עמ'  – 37תרגום מאידיש(

 < 4דבר מלכות •  < 8גאולה ומשיח •  < 9ניצוצי רבי •  < 11ממעייני החסידות •  < 12פרקי אבות
 < 13יומן מבית חיינו •  < 16עת לדעת •  < 17לוח השבוע •  < 21שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע
תאריך

עלות השחר
זמן זריחת סוף
חצות מנחה שקיעת צאת
היום
 120ד' 72
לפניד' ציצית החמה זמן ק"ש והלילה גדולה החמה הכוכבים
לפני
הזריחה הזריחה ותפילין

3.07
ו' ,כ"ט בתמוז
ש"ק ,א' במנחם-אב 3.08
3.09
א' ,ב' במנחם-אב
3.10
ב' ,ג' במנחם-אב
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ג' ,ד' במנחם-אב
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ַא חסידישע פרשה
מטות-מסעי | תוקף של מטה
מבואר בליקוטי-תורה שכללות עניין הנדרים קשור
עם עניין הפרישות ,כדתנן באבות – "מילי דחסידותא"
– "נדרים סייג לפרישות" .וזהו כללות העניין ד"קדש
עצמך במותר לך" ,היינו ,שלא מדובר כאן אודות העניין
ד"סור מרע" ,שהרי בנוגע לדבר האסור לא שייך עניין
של נדר כו' ,כי אם אודות פרישות מדברים מותרים.
ומובן ,שלזה צריכים תוקף מיוחד ,את עניין ה'מטות'
שמורה על תוקף בענייני התורה – שהרי היצר-הרע
יכול לבוא ולטעון :למה לך לקדש עצמך במותר לך
על-ידי סייגים וכו' – הרי מפורש בירושלמי "דייך מה
שאסרתך תורה!."...
ובפרט – ממשיך היצר-הרע לטעון – שעניין זה נאמר

הכתב והמכתב

בירושלמי" ,אין תורה כתורת ארץ ישראל"" ,אור ישר",
היינו ,שכך מחייב השכל הישר!
...ועל זה אומרים לו :הן אמת שבירושלמי נאמר "דייך
מה שאסרתך תורה" ,אבל מכיוון שהנך נמצא במעמד
ומצב ד"מחשכים" ,עליך להתנהג על-פי דברי הבבלי
– "במחשכים הושיבני ,זה תלמודה של בבלי" – "קדש
עצמך במותר לך".
ועניין זה נפעל על-ידי התוקף ד"מטות" ,היינו,
תוקף מיוחד שלא להתפעל מטענותיו של היצר-הרע,
ולהתנהג באופן ד"קדש עצמך במותר לך".
)ש"פ מטות-מסעי .תורת מנחם תשמ"ג ח"ד עמ' (1827

התרופה למחלה החדשה

לפנינו מענה הרבי לאחד ששאל על דבר לימוד תורת החסידות:

כשנתחדש ר"ל ]= רחמנא ליצלן[ חולי בגוף  -שלא הי' בדור שעבר  -מוכרחים לרפואה חדשה
עאכו"כ ]= על-אחת-כמה-וכמה[ בחולי הנפש שצ"ל ]= שצריך להיות[ לאפשה באורייתא )שבלאה"כ ]=
שבלאו הכי[ מוכרח ע"פ הזוה"ק ]= על-פי הזוהר הקדוש[ וגם ע"פ ]= על-פי[ נגלה(.

ברמב"ם
מורה שיעור ללימוד היומי
כ"ט בתמוז ה'תשפ"א – ז' במנחם אב ה'תשפ"א
יום
ו'

יום בחודש
כ"ט בתמוז

ש"ק א' במנחם-אב
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א'
ב'

ב' במנחם-אב
ג' במנחם-אב

ג'

ד' במנחם-אב

ד'

ה' במנחם-אב

ה'
ו'

ו' במנחם-אב
ז' במנחם-אב

ג' פרקים ליום

פרק א' ליום

הל' תפלה וברכת כהנים פרק
יד-טו .הל' תפילין ומזוזה וס"ת ..הל' כלאים פרק י.
בפרקים אלו .פרק א.
הל' מתנות עניים ..בפר־
פרק ב-ד.
קים אלו .פרק א.
פרק ב.
פרק ה-ז.
פרק ג.
פרק ח-י.
פרק
אלו.
בפרקים
ציצית..
הל'
פרק ד.
א-ג.
הל'
א-ג.ברכות ..בפרקים אלו .פרק פרק ה.
פרק ו.
פרק ד-ו.
פרק ז.
פרק ז-ט.

ספר-המצוות
מ"ע כו .יב.
מ"ע יג.
מ"ע טו .יח.
מ"ע יז.
מ"ע יד.
מ"ע יט.
מ"ע יט.
מ"ע יט.

דברמלכות

ייחודו של אהרון הכוהן
במה נשתנה אהרון שהתורה מציינת בפירוש את יום הסתלקותו
בראש-חודש מנחם-אב? • מה הרבותא בכך שבמהלך מסעם מצאו בני
ישראל שבעים תמרים ,וכי "שבעים תמרים" יכולים להספיק ליותר
משישים ריבוא?! • החל מראש-חודש מנחם-אב ועד לתשעה בו ,יש
ללכת בדרכו של אהרון "רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה" •
משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
בפרשת מסעי מסופר אודות פרטי המסעות דבני
ישראל ,וכפירוש רש"י" :למה נכתבו המסעות הללו...
משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק
לרפאותו ,כיוון שהיו חוזרין התחיל אביו מונה כל
המסעות ,אמר לו כאן ישננו כאן הוקרנו כאן חששת
את ראשך וכו'" ,כל פרטי המאורעות שאירעו במשך
נסיעתם ,הן לטוב והן למוטב.
והנה ,בין המסעות שנימנו בפרשתנו  -נאמר:1
"ויסעו ממרה ויבואו אילימה ובאילים שתים עשרה
עינות מים ושבעים תמרים ויחנו שם".
ותוכן הדברים – בפשטות – שבמקום זה אירע דבר
טוב ,שהרי לפני כן הלכו במדבר ,מקום שאין בו מים
ואינו מצמיח כו' ,ובבואם לאילים – מצאו "שתים
עשרה עינות מים ושבעים תמרים".
וכאן מתעוררת שאלה אצל "בן חמש למקרא" ,וכמו
כן אצל "בן ארבעים לבינה" ,עד ל"בן מאה" :מהי
הרבותא בכך שבמקום זה היו "שבעים תמרים" – כיצד
יספיקו "שבעים תמרים" עבור "שש מאות אלף רגלי
הגברים לבד מטף" ,2וביחד עם הנשים והטף – מיליוני
בני-אדם ,הכמות של "שבעים תמרים" עבור מיליוני
בני-אדם היא בבחינת "לועג לרש...!?"3
בשלמא בנוגע ל"עינות מים" – הרי רואים במוחש
 .1לג ,ט.
 .2בא יב ,לז.
 .3משלי יז ,ה.

שאפילו מ"מעין" אחד נובעים מים בריבוי מופלג עד
אין סוף ,ועל-אחת-כמה-וכמה – "שתים-עשרה עינות
מים"; אבל "שבעים תמרים" – כיצד יספיקו עבור
מיליוני בני-אדם?! ואם-כן ,מהי הטובה הגדולה בכך
שבמקום זה היו "שבעים תמרים"? לכאורה – אדרבה:
מכיוון שאין הכמות מספיקה עבור כולם – עלול הדבר
לגרום לידי מחלוקת ,קנאה תחרות!...
והנה ,עניין זה נאמר גם בפרשת בשלח" - 4ויבואו
אילימה ושם שתים-עשרה עינות מים ושבעים
תמרים" .אבל :בפרשת בשלח תוכן הסיפור הוא שבאו
ממקום של מדבר שאין בו מים וצמחיה – למקום
שהיה בו מים וצמחים ,כלומר ,הדגשת מעלת המקום,
ולא )כל-כך( הטובה ביחס לבני ישראל; מה-שאין-
כן בפרשתנו ,שהכתוב חוזר ומספר את המאורעות
שאירעו עם בני ישראל )מה שאירע לבן המלך" ,כאן
ישננו וכו'"( – אזי מתעוררת שאלה הנ"ל :איזה טובה
הייתה למיליוני בני-אדם מ"שבעים תמרים"?!

ב
עניין נוסף בפרשת השבוע:
בהמשך הסיפור אודות פרטי המסעות – נאמר:5
"ויעל אהרון הכהן אל הֹר ההר ...וימת שם בשנת
הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש
החמישי באחד לחודש".
 .4טו ,כז.
 .5לג ,לח.
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וכאן מתעוררת שאלה אצל בן החמש למקרא:
לא מצאתי לו חבר בכל המקרא – טוען בן החמש
– שהכתוב יפרש את תאריך הפטירה?! – לא מצינו
זאת אצל אברהם יצחק ויעקב ,ולפני זה – אצל נח
ואדם הראשון ,וגם לא אצל משה רבינו )אחיו של
אהרון( ומרים )אחותו של אהרון( ,ואם-כן ,מהי
אפוא הסיבה לכך שבנוגע לפטירת אהרון הכהן
מספרת התורה את התאריך המדויק – "בשנת
הארבעים ...בחודש החמישי באחד לחודש"?!
אמנם ,גם בנוגע למשה ומרים ידוע היום שבו
מתו – משה רבינו בשבעה באדר ,6ומרים בעשירי
בניסן ,7אבל – זאת למדים בתורה שבעל-פה על-פי
חשבונות כו' ,מה-שאין-כן בנוגע לאהרון הכהן –
מפורש בתורה שבכתב שמת "בחודש החמישי באחד
לחודש"!
וכפי שיתבאר לקמן שעניינים אלו צריכים להיות
מובנים בפשטות ,בהתאם לאופן הבנתו של בן חמש
למקרא.

מים ושבעים תמרים – תופס הוא מיד את הרמז
שבמספר זה:
שנים עשר שבטי ישראל – כפי שכבר למד פעמים
רבות ,וכן שבעים זקנים – כפי שכבר למד בפירוש
רש"י בפרשת בהעלותך 8אודות הדיוק של מספר
שבעים דווקא ,למרות ש"החשבון עולה לשתים-
עשרה שבטים שישה שישה לכל שבט ושבט...
)שלכן( נטל שבעים-ושנים פתקין וכו'" .ובפרט –
כאמור – שלמד בפירוש אודות רמז זה )שנים-עשר
שבטים ושבעים זקנים( בפירוש רש"י בפרשת בשלח.
ונמצא ,שכוונת הדגשת הכתוב בפרשתנו אודות
המאורע הטוב שהיה בהגיעם לאילים ,הוא – שמספר
עינות המים והתמרים שמצאו במקום זה היה מכוון
בהתאם למספרים חשובים אצל בני ישראל ]ולא
כל-כך עצם העובדה שיכלו לשתות מן המים ולאכול
מן התמרים ,שלזה אין צורך במספר זה דווקא,
ואדרבה כו' ,כנ"ל בארוכה[ ,שבכך מודגשת מעלתם
של ישראל:
"עינות מים" וה"תמרים" שנזדמנו להם באילים –
היו שם זמן רב לפני בואם של בני ישראל לאילים,
שכן ,משך זמן הצמיחה והגידול של עצי תמרים עד
שיתנו פירות הוא – עשרות שנים ,שבעים שנה,9
ועל-אחת-כמה-וכמה בנוגע ל"עינות מים" – שהם
מהתחלת הבריאה )דלא כ"באר" שחופרים בני-
אדם(.
ומכיוון שכן ,הרי כאשר בני-ישראל באו לאילים,
ראו דבר נפלא – שעוד מקדמת דנא עשה הקדוש-
ברוך-הוא שבמקום זה יהיו "שתים-עשרה עינות
מים ושבעים תמרים" ,במספר המכוון לכללות
בני-ישראל :שנים-עשר שבטי ישראל – כללות
עם ישראל ושבעים הזקנים – שעל-ידם נמשכה
ההשפעה לבני ישראל בנוגע לאותם העניינים
שלא היו יכולים להמשך ממשה רבינו עצמו ,כי אם
באמצעות שבעים הזקנים.
ועילוי זה מודגש עוד יותר ,בהתחשב עם העובדה
שהמקום שממנו באו לאילים הוא – "מרה"" ,ויסעו
ממרה ויבואו אילימה":
ב"מרה" אירע דבר בלתי-רצוי בהנהגת בני ישראל,

ג
] [...הביאור בזה:
ה"בן חמש למקרא" בוודאי זוכר מה שלמד
בפירוש רש"י בפרשת בשלח אודות המספר "שתים-
עשרה עינות מים ושבעים תמרים" – "שתים עשרה
עינות מים כנגד שנים-עשר שבטים נזדמנו להם,
ושבעים תמרים כנגד שבעים זקנים".
ואפילו לולי זאת ,כאשר לומדים עניין זה בפרשת
מסעי ,לאחר שכבר למדו את פרשת נשא – מבין זאת
בן החמש למקרא מעצמו:
אודות קורבנות הנשיאים שבפרשת נשא – מפרש
רש"י כמה וכמה פרטים אודות הרמזים שבמספרי
הקורבנות .ומזה מבין הבן חמש למקרא ,שכאשר
ישנו עניין במספר מדויק – הרי זה מכוון ומורה על
עניין מסוים.
ועל-פי-זה :כאשר הבן חמש למקרא לומד שבני
ישראל הגיעו למקום שהיו בו שתים-עשרה עינות
 .6מגילה יג ,ב.
 .7טור שולחן-ערוך אורח-חיים סימן תקפ סעיף ב .שולחן-ערוך אמו"ר-
הזקן שם סימן תקל סעיף א.
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 .8יא ,כו.
 .9זוהר חלק ג טז ,א .כד ,א .ליקוטי-תורה בחוקותי מט ,סוף ע"ד.
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כאשר בני-ישראל באו לאילים ,ראו דבר נפלא – שעוד מקדמת
דנא עשה הקדוש-ברוך-הוא שבמקום זה יהיו "שתים-עשרה
עינות מים ושבעים תמרים" ,במספר המכוון לכללות בני-
ישראל :שנים-עשר שבטי ישראל – כללות עם ישראל ושבעים
הזקנים – שעל-ידם נמשכה ההשפעה לבני ישראל

אהרון ,בכך שמפרשת את התאריך המדויק של יום
מיתתו – "בחודש החמישי באחד לחודש" )אף שלא
פירש זאת אצל מישהו אחר(.
ויש להוסיף בזה – להמתקת העניין:
מכיוון שבמיתת אהרון נכחו "כל העדה" ,וכולם
יחדיו התאבלו על מותו – מובן ,שבבוא יום זה
בשנה הבאה ,התאספו כל העדה יחדיו כדי להזכיר
ולהיזכר שוב במאורע זה ,להתבונן בכל הדרוש
תיקון בהליכה בדרכיו של אהרון ,וכיוצא בזה.
ומטעם זה מפרשת התורה את התאריך המדויק
של מיתת אהרון – מכיוון שזהו מאורע שנוגע לכל
בני ישראל ,מאורע שזוכרים אותו משנה לשנה
ומדור לדור; מה-שאין-כן בנוגע למיתת משה
ומרים וכיוצא בזה – שאין כל הכרח שבמאורע זה
נכחו כל העדה ,ובמילא ,גם בשנה שלאחרי זה לא
נשמר זיכרון מאורע זה על-ידי כל בני ישראל.

כפי שכבר למד הבן חמש למקרא בפרשת בשלח.10
ולמרות כל זה ,הנה במקום הראשון שאליו הגיעו
מיד לאחרי מרה – אילים ,הודגשה גודל מעלתן של
ישראל!

ד
הביאור בציון התאריך המדויק של מיתת אהרון
)בתורה שבכתב( – "בחודש החמישי באחד לחודש":
הבן חמש למקרא כבר למד אודות מיתת אהרון
בפרשת חוקת ,שם 11נאמר" :ויראו כל העדה כי גווע
אהרון ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל",
ומפרש רש"י" :האנשים והנשים ,לפי שהיה אהרון
רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש
לאשתו".
והנה ,מעלה מיוחדת זו – מצינו אצל אהרון
דווקא ,לא אצל משה ומרים ,ולא אצל אברהם יצחק
ויעקב ]ואדרבה :אברהם – היה לו ריב עם נמרוד,
יצחק – עם ישמעאל ,ויעקב – עם עשיו[ ,וכמו כן
לא אצל נח ואדם-הראשון; היחידי שמצינו אצלו
בהדגשה את המעלה ד"רודף שלום ומטיל אהבה
בין בעלי מריבה כו'" ,הוא – אהרון.
ומכיוון שבנוגע למיתת אהרון מצינו מעלה
מיוחדת שלא מצינו אצל מישהו אחר – שוב אין
כל פלא שהתורה מייחסת חשיבות מיוחדת למיתת

ה
והנה ,כללות הנהגתו של אהרון קשורה במיוחד
עם הזמן ד"בין המצרים":
הסיבה של חורבן בית שני )והגלות שלאחרי זה(
היא – "מפני שהייתה בו שנאת חינם" ,12היפך הנהגתו
של אהרון – אהבת ישראל בתכלית השלימות.
ומזה מובן ,שכאשר נמצאים בזמן ד"בין המצרים",
ובפרט החל מתשעת הימים שמראש-חודש מנחם-

 .10טו ,כב ואילך.
 .11כ ,כט.

 .12יומא ט ,ב.
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ובפשטות – שזוכים תיכף ומיד לגאולה האמיתית
והשלמה על-ידי משיח צדקנו ,ומשה ואהרון עמהם,
וכאמור – שזוכים לשמוע את "אלה הדברים אשר דיבר
משה אל כל ישראל" מפיו של משה ,במהרה בימינו
ממש ,ומתוך שמחה וטוב לבב.

אב )יום פטירתו של אהרון( עד תשעה באב ]שכן ,רובם
ככולם של המנהגים של היפך השמחה שב"שולחן-
ערוך" עצמו הם בנוגע לתשעת הימים בלבד ,ואילו
בנוגע לכל שלושת השבועות )החל משבעה-עשר
בתמוז( – נוסף הדבר בדברי הרמ"א ב"מפת השולחן"[
– יש להוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל ענייני אהבת
ישראל ,עד לאופן ד"אהבת חינם" ,שעל-ידי-זה מבטלים
את סיבת הגלות ,ובמילא – בטל המסובב,

)משיחת שבת פרשת מסעי ,מברכים החודש מנחם-אב ,ה'תשד"מ.
תורת-מנחם ה'תשד"מ ח"ד סוף עמ'  2276ואילך ,עמ'  2282ואילך.
הנחת השומעים ,בלתי מוגה(

סיכום
ותמרים במספרים המרמזים לעניינים כלליים
בעם ישראל ,מדגישה את מעלתם וחביבותם.

ביאורים בפשוטו של מקרא:
א( "ויסעו ממרה ויבואו אילימה ,ובאילים
שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים
ויחנו שם" .מפשט הכתוב משמע ,שמציאת
שתים-עשרה עינות מים ושבעים תמרים
הינה מאורע טוב.

ב( "ויעל אהרון הכהן אלהֹר ההר ...וימת שם
בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ
מצרים בחודש החמישי באחד לחודש".
שאלה :מדוע אצל אהרון מציינת התורה את
יום פטירתו המדויק ,מה שלא מצינו אצל אף
אדם אחר?

שאלה :מהי הטובה במציאת "שבעים
תמרים" ,וכי "שבעים תמרים" יכולים לספק
צרכיהם של יותר משישים ריבוא?!

תשובה :לאהרון הייתה מעלה ייחודית
שלא מצינו דוגמתה אצל אחרים" :רודף
שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה" .כיוון
שהנהגתו הייתה חריגה ומיוחדת ,כך סיפור
פטירתו הינו חריג וייחודי ומצוין בו תאריך
מדויק.

תשובה :מציאת התמרים ועינות המים מורה
על חביבותם ומעלתם של ישראל.
כבר בפרשת בשלח פירש רש"י" :שתים
עשרה עינות מים כנגד שנים-עשר שבטים
נזדמנו להם ,ושבעים תמרים כנגד שבעים
זקנים".

חורבן הבית אירע מחמת 'שנאת חינם' .בימי
בין-המצרים ,ובפרט בתשעת הימים ,יש
לאמץ את הנהגתו של אהרון "רודף שלום
ומטיל אהבה בין בעלי מריבה".

העובדה כי זמן רב קודם בואם של ישראל
לאילים ,הניח הקדוש-ברוך-הוא עינות המים
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משיחוגאולה

נחמה אמיתית בראיית
בית המקדש
הגאולה יכולה לבוא תיכף ומיד ממש
על-פי הלכה – שצריכה להיאמר בלשון צחה וברורה – הרי כש"המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה",
זוכים ורואים )על-ידו ובזכותו( גם כל ישראל  . .ואם-כן ,יש לדייק ולומר )לא רק בלשון יחיד ,אלא( בלשון רבים,
"זוכים ורואים בשמחתה".
נחמה – על-פי ההלכה – צריכה להיות בפועל ממש ,היינו ,לא רק בתורה ,אלא בעולם כפשוטו ,שהרי התורה "לא
בשמים היא" ,שלא ניתנה למלאכים למעלה ,וגם לא לנשמות כפי שהן למעלה ,כי-אם לנשמות שהתלבשו בגוף
גשמי ,ובמילא ,ראיית הנחמה פירושה – שרואים את בית-המקדש הגשמי שמקריבים בו קרבנות בפועל ממש ,לא
רק ברוחניות ,על-ידי התפילה" ,תפילות כנגד תמידין תקנום" ,אלא הקרבת התמידין כפשוטם.
ולהעיר ,שמכיוון שמשיח צדקנו יכול לבוא תיכף ומיד ממש ,ותיכף ומיד יורד בית-המקדש השלישי שכבר בנוי
ומשוכלל – הרי יכולים עוד להספיק ולהקריב קרבן תמיד של בין הערביים דיום זה ,ועל-אחת-כמה-וכמה בנוגע
להדלקת המנורה – ש"אין מחנכין את המנורה אלא בהדלקת שבעה נרותיה בין הערביים" דווקא.
בכלל ,כשיהודים שומעים דיבורים כאלה – שיש אפשרות שביום זה יקריבו תמיד של בין הערביים בבית-
המקדש השלישי – אזי נבהלים...
אבל התורה – לא נבהלת! על-פי תורה – הרי בית-המקדש השלישי "בנוי ומשוכלל ייגלה ויבוא מן השמים" ,ואז
"אהרן ובניו ומשה עמהם" )שיורו פרטי הדינים כו'( – מבלי שיצטרכו להמתין ל"הזאה שלישי ושביעי" – ותיכף
ומיד מקריבין קרבנות.
)מתוך ראשי-דברים יום ה' כ"ג שבט תשמ"ח – 'תורת מנחם – מנחם ציון' עמ' (122-123

מצד 'העליון' כבר זכו לגאולה
יש לבאר קשר ושייכות "חזק חזק ונתחזק" על ספר רביעי שמסיימים בשבת פרשת מטות-מסעי – לתוכן הזמן
דשלושת השבועות:
מעלתו של בית-המקדש העתיד" ,מקדש אד' כוננו ידיך" ,נאמרה כבר בשירת הים ,בנוגע לבניין בית-המקדש
שהיו צריכים לבנות בכניסה לארץ תיכף ומיד ,כמאמר רז"ל "אילו זכו ישראל ,כיוון שעלו פרסות רגליהם מן הים
היו נכנסים לארץ" ,ואז הייתה הכניסה לארץ )על-ידי משה( באופן של גאולה נצחית שאין אחריה גלות ,ובניין
בית-המקדש נצחי )שאין אחריו חורבן(.
ויש לומר ,שכיוון שכל ענייני התורה הם אמיתיים ונצחיים ,כולל גם העניינים שהובאו בתור קא-סלקא-דעתך,
כבנדון-דידן "אילו זכו כו'" – ישנו גם עתה )לאחרי החורבן והגלות( עניין הגאולה הנצחית ובית-המקדש נצחי
באופן של חוזק ותוקף ,אלא שהחוזק והתוקף שלהם הוא מצד העליון בלבד ,ולכן בעולמו של התחתון )יכול להיות
ו(ישנו מצב של חורבן וגלות.
ומאידך ,לא מספיק החוזק והתוקף בגאולה ובניין בית-המקדש מצד התחתון בלבד ,שמכיוון שהתחתון הוא
מדוד ומוגבל ,הרי החוזק והתוקף שבו הוא במדידה והגבלה ,ולא באופן נצחי.
ולכן יש צורך בחיבור שתי המעלות – חוזק ותוקף הגאולה ובניין בית-המקדש מצד העליון ומצד התחתון גם
יחד ,שאז נעשית גאולה נצחית ובית-המקדש נצחי.
)שבת פרשת מטות-מסעי תנש"א .התוועדויות תנש"א חלק ד עמ' (71-72
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ניצוצירבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

"האומן את היונק"
מכתבים ,מענות ויחידויות נדירות בפרסום-ראשון להן זכה ר' דוד פנחס
הלוי שי' ברעם משפילד שבאנגליה עמו שוחח הרבי בחופשיות; ברשימה
זו הננו מגישים את המכתבים – בתוספת רקע קצר
בחודש תשרי תשל"ח שהה ר' דוד ברעם ב.770-
גם רעייתו ובתו ,ואף אמו שהתגוררה בחיפה ,באו
לחצרות-קדשנו.
בשמיני עצרת אירע האירוע הבריאותי לרבי ,כך
שרק ר' דוד עבר ב'יחידות' זוטא שהתקיימה בשלהי
החודש .רעייתו ,בתו ואמו לא זכו אז לעבור ב'יחידות'.
אמו )ז"ל( עבדה אז בחברת הדלק 'סונול' והוצעה לה
פרישה מוקדמת מהעבודה .היא תכננה לשוחח על-כך
עם הרבי ב'יחידות'.
"להשתדל ככל האפשרי לדחות היציאה לפנסיה" )ראה בעמ' הבא(

מכיוון שלא נכנסה ל'יחידות' השאלה נשארה
תלויה ועומדת ונמסרה לרבי בכתב.
בתחילת חודש תמוז כותב הרבי לר' דוד )אותו
עיטר בשורת תוארים "הוו"ח אי"א נו"נ עוסק
בצרכי צבור ,דוד פנחס הלוי שי' ברעם"( בשולי
מכתב כללי-פרטי:
נ.ב .מצו"ב ]=מצורף בזה[ העתק מכתבי לאמו
תחי' ,שהמענה נשלח ישר ,אבל הרי הוא שהביא
מכתבה.
תקותי חזקה שאף שמסיבות שאינן תלויות
בי לא עלה בידינו לדבר ביחידות פא"פ ]=פנים
אל פנים[ ,הרי זה כאילו הי' הדבר ,וכן עם זוג'
]=זוגתו[ ובתו תחי' .וביחוד תקותי חזקה ,אשר
כאו"א מהם מוסיף בהפצת היהדות בסביבתם
ומתוך שמחה וטוב לבב.
והנה המכתב לאמו של ר' דוד:
ב"ה ,ה' תמוז ,ה'תשל"ח
מכתב במקום 'יחידות'
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ברוקלין ,נ.י.
מרת לאה תחי' ברעם
רח' דישראלי  ,10אחוזה
חיפה
ברכה ושלום:
במענה למכתבה ,אזכירה למילוי משאלות לבבה
לטובה בכל העניינים שכותבת.
ולסיום מכתבה ,אשר עומדת לצאת לפנסי' בעוד
שלש שנים כו' – ידועה דעתי בכל כגון זה שיש
להשתדל ככל האפשרי לדחות היציאה לפנסי'
לעוד כמה זמן ,על פי מאמרי חכמינו ז"ל בגודל עניין
המלאכה ושלילת הבטלה ,ובפרט שכבר הורגלה
במשרתה מכמה שנים .ורואים ג"כ השינוי בכל אלו
היוצאים לפנסי'.
בהכירי את בנה מר דוד פנחס שי' ,תקותי חזקה
שמתעסקת בהפצת היהדות וערכי' בכל מקום
שידה מגעת ,ובפרט בנוגע לקיום מצוות מעשיות,
שהמעשה הוא העיקר .ויהי רצון שתבשר טוב בזה
ובכל ענייני'.
בברכה
בי"א תמוז תשמ"ז כתב ר' דוד לרבי כי היום בכוונתו
לחזור בעזרת-ה' לשפילד לאחר מספר רב של פגישות

הברכה להגיע "בעזרת-ה' היום לשפילד"

מוצלחות מאוד בנושא
העבודה .הרבי מתח קו תחת
המילים "בע"ה היום לשפילד"
והוסיף:
ראיתי המצו"ב ]=המצורף
בזה[ ות"ח ]=ותשואת-חן[
ואזכיר עה"צ ]=על הציון[
להצלחתו ובשאר ענייניו.
להחזיר
הרבי צירף שטר בן עשר
ליש"ט;
את ההצלחה הוא ראה כבר
באותו יום ,כאשר המטוס
נאלץ להמתין יותר משעתיים
והוא הגיע בטעות ,לכאורה,
בשעה מאוחרת .או אז הובנה
כוונת הרבי "בע"ה היום
לשפילד".

זהירות מיוחדת בקידוש שם שמיים .הפרטים המלאים מאחורי המכתב יובאו בקרוב
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ממעייני החסידות

פרשת מטות-מסעי
עליך לנסוע בבחינת "מסעיהם למוצאיהם"...

אלה מסעי בני-ישראל )לג,א(
כאן ישננו ,כאן הוקרנו ,כאן חששת את ראשך )רש"י(
מסעות בני-ישראל במדבר רומזים לירידת הנשמה
לעולם הזה ,שבו עומדת הנשמה במאבק תמידי בין
הטוב להרע .רש"י מצביע כאן על שלושה דברים
היוצרים את האפשרות לבחירה חופשית בין טוב לרע.
"ישננו" – שינה )שבה מסתלקת הנשמה מהגוף(
רומזת על צמצום והסתר פנים ,המאפשרים בחירה
ברע.
"הוקרנו" – דהיינו 'צינון' הגבורות בבחינת "שיתף
עמו מידת הרחמים" ,דבר המאפשר את הבחירה
בטוב.
"חששת את ראשך" – היינו השכל של הנפש
הבהמית ,ה'לעומת זה' של השכל דנפש האלוקית.
העובדה שהנפש הבהמית היא לא רק בעלת מידות
אלא גם בעלת שכל ,מעמידה אותה כ'שווה מול שווה'
עם הנפש האלוקית ,וכך מתאפשרת בחירה חופשית
ביניהן.

)מפי השמועה(

ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על-פי ה' וימת
שם )לג,לח(
פרשתנו נקראת תמיד בסמיכות לראש-חודש אב.
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מצביע על הקשר בין
פטירת אהרן לבין חודש אב:
א .רז"ל אמרו )ר"ה יח( "שקולה מיתתן של צדיקים
כשריפת בית אלוקינו".
ב .סיבת חורבן בית שני היתה שנאת חינם ,שתיקונה
אהבת חינם ,שהיא מידתו של אהרן הכהן" ,אוהב את
הבריות ומקרבן לתורה".
)לקוטי-שיחות כרך יח עמ' (411

זאת הארץ אשר תיפול לכם )לד,ב(
מן הגבולים הללו ולפנים המצוות נוהגות )רש"י(
"זאת הארץ" – "ארץ" ,מלשון רצוא ,רומזת לנשמה,
המשתוקקת תמיד לאביה שבשמים.
"אשר תיפול לכם" – רומז לירידת הנשמה למטה.
"מן הגבולים הללו ולפנים המצוות נוהגות" – כוונת
הירידה היא קיום מצוות מעשיות ,שאפשר לקיימן רק
בתוך ה'גבולים' של העולם הזה הגשמי.

)ליקוטי-שיחות ,כרך יח ,עמ' (390

מוצאיהם למסעיהם ...מסעיהם למוצאיהם
)לג,ב(
אחד מתלמידי 'תומכי תמימים' נכנס פעם אחת אל
המשפיע רבי גרונם ז"ל ,כדי לקבל ממנו ברכת פרידה
לפני שנסע הביתה לחג-הפסח.
פתח המשפיע ואמר:
חנווני מליובאוויטש שנוסע לויטבסק ,לקנות
סחורה ,הנה כשהוא נוסע מליובאוויטש עשרים ק"מ,
למשל ,הרי בעצם התקרב לליובאוויטש בעשרים
ק"מ .זהו "מסעיהם למוצאיהם" – מטרת הנסיעה היא
כדי לחזור למקום מוצאו .לעומת זה ,איש ויטבסק
הנוסע מליובאוויטש לביתו ,הנה לאחר עשרים ק"מ
התרחק מליובאוויטש בעשרים ק"מ .זהו "מוצאיהם
למסעיהם" – כוונת היציאה היא להגיע למקום אשר
לשם הוא נוסע.
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)לקוטי-שיחות כרך יג ,עמ' (126

אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את
הארץ )לד,יז(
כל נשיא ונשיא אפוטרופוס לשבטו ...ובורר לכל
אחד ואחד חלק הגון )רש"י(
הווי אומר – גדלותו של נשיא בישראל אינה רק
למדנותו וצדקותו ,אלא היותו 'אפוטרופוס לשבטו',
הוא דואג לאנשי שבטו ומספק להם את כל צורכיהם.
ודאגתו היא לא רק לכללות השבט ,אלא גם לצרכיו
של כל יחיד" :ובורר לכל אחד ואחד חלק הגון".
)שיחת ש"פ מטו"מ תשל"ז(
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שניים מקרא ואחד תרגום

פרקי אבות

"דע מה למעלה ממך"
הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה .דע מה למעלה ממך ,עין רואה ואוזן
שומעת ,וכל מעשיך בספר נכתבים )פרק ב משנה א(
יש הטוענים :מי אני ומה אני ,ומה נוגעת עבודתי
וכו'.
על זה יש מאמר הבעל-שם-טוב ,הרב המגיד
ואדמו"ר הזקן ,בפירוש המשנה "דע מה למעלה
ממך" – שכל העניינים שלמעלה הם "ממך".
כמו-כן יש פירוש הבעל-שם-טוב על הפסוק
"הוי' צילך" ,שכפי שיהודי עושה למטה ,כך נעשה
כביכול למעלה ,מכיוון ש"הוי' צילך" ,בדוגמת צל
האדם ,שנעשה בצל כמו שהוא באדם.
החילוק בין שני פתגמים הנ"ל:
ידוע ש"שכר מצווה מצווה" ,היינו ,שאמיתית
עניין השכר הוא לא גן-העדן ולא העולם הבא,
שהרי עניינם אינו אלא בחינת הגילויים ,ואמיתית
השכר הוא עצמותו יתברך.
ובנדון דידן" :דע מה למעלה ממך" – הוא בבחינת
הגילויים ,ו"הוי' צלך" – הוא בבחינת העצמות.
והעניין בזה – שלא מספיק עניין הגילויים ,שכן
בעניין האורות יש שינוי מצד המקבלים ,ויש בהם
חילוק בין מעלה ומטה ,ולכן יכול היצר הרע לטעון
שלפי מעמדו ומצבו אין לו שייכות לעניין הגילויים;
אולם מצד "הוי' )צילך(" ,שם העצם ,הרי "אני הוי'
לא שניתי" ,שנמצא בכל מקום בשווה ,ומתמסר
)"ער גיט זיך ַאוועק"( לכל אחד מישראל ,כי אף
ש"לית מחשבה תפיסא ביה" ,הנה על-ידי קבלת
עול יכולים לקחת את עצמותו )"אים ַאליין"(.
הכוח לקבלת-עול בא מהעצמות ,ועל-ידי
קבלת-עול לוקחים את העצמות.

...וזהו ביאור באותיות השכל בתורת הרב המגיד
)שהוא המקשר והממוצע בין הבעל-שם-טוב
ואדמו"ר הזקן  . .ולאחרי זה נהיה גם תורת אדמו"ר
הזקן[ במאמר חז"ל "דע מה למעלה ממך" – "דע"
ש"מה שלמעלה" תלוי "ממך" ובך:
מכיוון שלכל יהודי ישנה בחינת יחידה
המתאחדת עם ניצוץ "בורא" ,והיא תמיד בשלימות,
ועד שפועלת ומקיפה את כל כוחותיו ,כולל כוח
עשייה הגשמית – אם כן מובן )ובאופן של ידיעה,
"דע" ,נוסף על ההבנה בשכל )חכמה ובינה(( מדוע
"מה שלמעלה" )אצל הבורא( זהו "ממך" ,כיוון
שכל הפעולות הן "ממך" )אפילו פעולה בעשייה
הגשמית( הכול נובע מבחינת יחידה ,המאוחדת עם
ניצוץ בורא.
ועל-פי זה מובנת יכולתו של יהודי לפעול
גילוי בחינת יחיד שלמעלה )עצמותו יתברך(
בכל העולם על-ידי גילוי בחינת יחידה שבנפשו,
שהרי אם פעולה גשמית )ואפילו דבר קטן( של
יהודי בעולם הזה למטה – פועלת למעלה )כיוון
שכל פרט ופעולה של יהודי נובעת מבחינת יחידה
שבנפשו( ,על אחת כמה וכמה שעצם גילוי בחינת
יחידה שבנפשו ,שזה גופא הוא גילוי "ניצוץ בורא"
)המתאחד עם הניצוץ נברא ,בחינת יחידה( – פועל
גילוי בחינת יחידה שלמעלה ,בעולם הזה הגשמי.
)תורת-מנחם – התוועדויות תשמ"ז חלק א ,עמ' (116

)תורת-מנחם – התוועדויות תשט"ז חלק ג )יז( ,עמ' (216

12

נערך על ידי 'חזק' הוצאה לאור
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כראש-חודש ,46והן כ'שבת חזק'.47
פרקי אבות  -פרק ב.

* היערכות לקראת שנת שמיטה:
נטיעת 50עצי-פרי גלויי-שורש )כגון תמרים( יש
לסיים עד ט"ו באב לפני השקיעה .51וכן הדין בעצי-
פרי הנמצאים בגוש אדמה שיש חשש שיתפורר במהלך
הנטיעה.
נטיעת עצי-פרי בגוש אדמה המספיק למחייתם
לשבועיים ,מותרת עד כ"ט באב .אם מנקבים לפני
כ"ט באב את הכלי שבו נמצא השתיל בנקב שקוטרו
 2ס"מ לפחות ,ומניחים אותו על אדמה גלוייה )"עציץ
נקוב"( ,מותר לטעת את העץ עד ערב ראש השנה.
כמו-כן מותר לעקור עץ עם גוש אדמה המספיק
למחייתו למשך שבועיים ולנטוע אותו מחדש עד ערב
ראש השנה.
לכתחילה יש לסיים נטיעת עצי-סרק גלויי-שורש עד
ט"ו באלול .בשעת הדחק מותר לטעת אותם עד ערב
ראש השנה .נטיעת עצי-סרק בגוש אדמה המספיק
למחייתם מותרת עד ערב ראש השנה.

יום ראשון,
ב' במנחם-אב
בשיעור חומש היומי דשיעורי חת"ת ,מסיימים
כנדפס" :כאשר דיבר לכם" )א,יא(.48

יום רביעי
ה' במנחם-אב
יום ההילולא של האריז"ל  -מעורר בפשטות  -שנוסף
לההוספה ב'משפט' ו'צדקה' בכלל ,שהם בהדגשה
מיוחדת אצל האריז"ל  -שיוסיפו בכל הפעולות דהפצת
המעיינות חוצה "זאת החכמה" ,ובפרט כמוסבר בתורת
חסידות חב"ד.49

 .46לוח היום-יום ,ל' ניסן .וראה טושו"ע או"ח סי' תיט .אג"ק כ"ק אדמו"ר
מהוריי"צ חי"ג עמ' תמ .סה"ש תשנ"ב ח"א עמ'  ,123ועוד.
 .47ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' .233
 .48כמו בקרה"ת דש"ק הבעל"ט  -יבואר בעז"ה בגיליון הבא.
' .49תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' .109

 .50בהבא לקמן – ראה רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"ג הי"א' .משפטי ארץ
–שביעית' פ"א' ,קטיף שביעית' פ"ז ,וש"נ.
 .51שבועיים לקליטה ,ועוד שלושים יום  -כדי שהשנה השישית תהיה השנה
הראשונה למניין שנות ערלה ,ולא יאמרו שהעץ ניטע בשנת השמיטה.
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תש"נ  /יומן מתוך 'בית חיינו'

ה'סיום' שיסיים את הגלות
משמעותו הפנימית של הכינוי 'שלושת השבועות' • פתרון לאישה
שסובלת מפחדים • מה יעשה 'ראביי' קונסרבטיבי אשר פרנסתו
מגיעה מעבודתו ב'טמפל'? • הרבי נוסע בפעם הראשונה ל'אוהל'
בראש חודש!
שבת מטות-מסעי  -מברכים החודש
מנחם-אב ,כ"ח תמוז
הרבי נכנס לאמירת תהלים בשעה  8:30לערך,
וכשהגיע למקומו הסתובב לכיוון הקהל ,עודד את
השירה כבכל תפילה ,ומיד התיישב על מקומו .ישב
על מקומו כל משך זמן אמירת התהלים )רק לאמירת
"אמן יהא שמיה רבה" התרומם מעט מהכיסא(.
כשסיים הש"ץ את התהלים אחז הרבי באמצע
פרק קי"ט .הרבי קיפל את הדף שאחז בו ,סגר את
התהלים ,ויצא כשהוא מעודד בידו את השירה.
לפני שנכנס לחדרו הודיע אחד מאנ"ש לרבי
שנולד לו בן בליל שבת-קודש .הרבי ברכו" :תזכו
לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים" .הנ"ל ביקש
ברכה ליולדת ,והרבי אמר :שיעשו "מי שבירך",
ו"בשורות טובות".
הרבי נכנס לתפילת שחרית בשעה  .10:35לפני
״הודו״ ,כשניגנו "שיבנה ביהמ"ק" ,עודד הרבי
בהנפת ידו בחזקה לעבר ילדי שארף.
בקריאת התורה בסיום הפרק האחרון עמד הרבי
לאמירת "חזק" ,אך לא פנה לעבר הש״ץ ,וכן לא
פנה כשהש"ץ הכריז את זמן המולד לפני שברכו את
החודש.
בתפילת מוסף ניגן החזן בקטעים רבים והרבי
עודד את השירה בתנועות חזקות .התפילה הסתיימה
מאוחר מהרגיל ,בשעה .12:55
להתוועדות נכנס הרבי בשעה  .13:30בתחילה
קידש על היין וטעם מהמזונות .הקהל החל לנגן את
הניגון ממזמור פ"ט ,והרבי עודד את השירה בהנפת
יד .באמצע השירה פנה הרבי לילד הקטן שארף,

13

הורה לו שיאמר "לחיים" ונתן לו חתיכה מהמזונות.
במהלך השיחה הראשונה הקשה מדוע נקראים
שבועות אלו בשם "שלושת השבועות" ,והלא המספר
שלוש קשור לכמה עניינים של קדושה – התורה היא
"אוריאן תליתאי" שניתנה ל"עמא תליתאי" – ואילו
ימים אלו קשורים עם עניין של גלות!
נקודת הביאור הייתה ,שעניינו של "שלושה" אינה
רק מעלת הקדושה כשלעצמה ,אלא מעלה ועלייה
בקדושה שלא על דרך הרגיל שנפעלת רק על ידי
הקדמת עניין הירידה והניתוק ,אשר דווקא על-
ידי הירידה אפשר להגיע לעליה כזו )מה-שאין-כן
"מעלין בקודש" שבקדושה גופא ,הוא בסדר והדרגה
דווקא(.
וכמו שמצינו בנוגע לסדר בריאת העולם :היום
הראשון בבריאה נקרא בתורה "יום אחד" –"שהיה
הקב"ה יחיד בעולמו" ,וביום השני נבראה המחלוקת,
לכן לא נאמר בו ״כי טוב״ )אף שבמחלוקת הכוונה
גם למחלוקת בקדושה ובתורה עצמה כמו מחלוקת
הלל ושמאי( ,ואילו ביום השלישי הוכפל בו כי טוב,
כי עניינו הוא טוב כזה שמהפך גם את החיסרון של
יום השני.
בהמשך נאמר ביאור נפלא בראשי התיבות של
"משה"  -משה שמאי הלל ,אשר למרות שעניינו של
משה הוא אחדות ,ומדוע נרמז בשמו עניין המחלוקת
)הלל ושמאי(? אלא ששני שמות אלו באים ממשה
עצמו ותכלית מחלוקתם היא שנעשה עניין האחדות
באמצעות הפסק דין ,ועניין זה נרמז במשה.
וזהו גם החידוש דבית-המקדש השלישי ,שאחרי
שבבית השני "חסרו חמישה דברים" ובאופן ש"נגנזו"
על-פי תורה  -שלא שייך כביכול שיהיו ,הרי מצד

בשמחה רבה .הרבי שתה את הכוס וטעם מהמזונות.
הורה לחזן שינגן "שייבנה בית-המקדש" ,וכשהקהל
הצטרף הניף הרבי בידו לעידוד השירה .הזכיר
אודות ברכה אחרונה.
ההתוועדות הסתיימה לערך בשעה .15:35
בתפילת מנחה עודד הרבי בידו בקטע של ״שים
שלום״ )כרגיל לאחרונה( ,ובסיום התפילה התיישב
לאמירת פרקי אבות .הפעם ,הפסיק הרבי מעט בין
קטע לקטע  -בפרקי אבות  -ונראה כמעיין ,וכשסיים
יצא כשהוא מעודד בחזקה בידו את השירה .אחר
ההתוועדות התקיימה חזרה באנגלית על-ידי הר׳
לייבל אלטיין בהשתתפות מאות מהתמימים ואנ״ש,
וכן התקיים קידושא רבה על-ידי הגבאים.
לתפילת מעריב של מוצאי-שבת נכנס הרבי
ל'זאל' למעלה כשהוא מעודד בידו את השירה
וכן עודד כשיצא .לפני שנכנס חזרה לחדרו ברך
אישה הזקוקה לרפואה ב"רפואה קרובה ,ושנשמע
בשורות טובות".

מעלת ה"שלישי" דבית-המקדש דלעתיד לבוא,
יחזרו .סיים הרבי" :לפועל כבר "כלו כל הקיצין",
"דאלאי גלות"! כבר אלף תשע מאות שנה נמצאים
בגלות מרה כזו ,שלא רואים בה עניינים של חסדים
ואפילו לא חסדים המכוסים ,ובוודאי שהקב״ה
יוציא את עם ישראל מהגלות ,עוד ביום שבת זה,
ותיכף ומיד ממש".
בסיום שיחה זו עודד הרבי את השירה בהנפת
ידו ,במיוחד לעבר הפירמידה המערבית שם עמדו
קבוצת תלמידים מבית-הספר למלאכה בכפר-
חב"ד.
בשיחה השנייה עורר על עריכת 'סיומים' בימים
אלו ,ואף בתשעה באב עצמו בדברים המותרים
בו .בדבריו אמר שעניין הסיום מרמז לסיום
הגלות ,וכפי שמוסיפים בשם החודש "מנחם-אב",
ומקדימים "מנחם" ל"אב" להדגיש שכוונת הירידה
ד"אב" מלכתחילה היא בשביל הנחמה.
"ומכיון ש״אין איתנו יודע עד מה״ למה משיח
מתעכב ,הרי יש להוסיף בעריכת 'סיומים' בימים
אלו" .כאן ערך הרבי סיום על הש״ס .פתח
ב״מאימתי קורין״ וכו' וסיפר את הסיפור הידוע עם
אדמו"ר הזקן ור' אברהם המלאך ,אשר ״מאימתי״
הוא מלשון אימה ויראה ,וסיים בסיום הש״ס ״תנא
דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו
שהוא בן עולם הבא״ ,ואמר שהרי למדו את זה
בישיבתו של אליהו ובוודאי נכח שם ,וזה קשור
דווקא לאליהו  -מבשר הגאולה ,שעל-ידי שכל
אחד לומד הלכות מובטח לכל יהודי שהוא בן עולם
הבא.
בסיום שיחה זו ניגן הקהל ניגון שמח והרבי עודד
שוב בהנפת ידו.
בשיחה השלישית שוב עורר אודות עריכת
'סיומים' בימים אלו ועל פרסום העניין בכל מקום
וכו' .בסיום השיחה שתה הרבי מכוסו והחלה חלוקת
המשקה .המזכיר העמיד שמונה בקבוקים .הרבי
מזג מעט מהבקבוקים לכוסו וחזרה לבקבוקים,
ואחר-כך מזג לכל אחד מהבקבוקים .לכמה אמר
״הצלחה רבה״.
בסיום החלוקה הורה הרבי למזכיר שיביא את
בקבוק היין ומזג בעצמו לתוך כוסו .אחר-כך החל
הרבי לנגן ניגון ההקפות לאביו ז״ל ,והקהל הצטרף

יום ראשון ,כ"ט תמוז
אחר תפילת שחרית החלה חלוקת הדולרים
לצדקה .להלן כמה דברים שאירעו במהלך חלוקת
הדולרים:
לאחד העוברים אמר הרבי" :שיהיה לך

הרבה נחת ממך ומכל אלה שבסביבתך".
עברה קבוצת ילדים הלומדים

במוריסטאון בחדשי הקיץ ,והרבי נתן לכל
המדריכים דולר נוסף ״עבור כל הכיתה״.
אישה אחת אמרה לרבי שהיא סובלת

מפחדים .הרבי" :צריך לבדוק את המזוזות בביתך,
ולדייק בכשרות האכילה ושתיה .כשהכשרות אינה
בשלמותה אזי ."...הנ״ל" :הכל כשר אצלי בבית".
הרבי" :אולי חסר משהו במאכל או משקה שאינו
כשר המביא מחשבות המבלבלות ,וצריך לדייק
אולי בנוגע לחלב ישראל".
לאישה אחת שביקשה ברכה שאל הרבי

לשמה היהודי .היא השיבה שאין לה שם יהודי,
אלא שם לועזי – "סוניה" .הרבי הגיב" :זהו גם שם
יהודי".
אחד אמר לרבי שהיה 'ראביי' ב'טמפל'
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רק קטנים בידיעות ,אלא גם קטנים בשנים( שעדיין
אינם שייכים להבנה והשגה ,על-דרך ובדוגמת
הסיום דערב-פסח ,שמנהג ישראל להביא גם בכורים
הקטנים. 32
"וכן יש לעורר ]במיוחד בסיומים ,על אהבת-
ישראל 33ו[ על-דבר ההוספה בלימוד התורה בכלל
ובנתינת הצדקה ,על-פי מה שנאמר' :ציון במשפט
)=תורה( תיפדה ,ושביה בצדקה'".34
וכשבאים לעורר על נתינת צדקה  -יש להביא בפועל
קופת צדקה ,שאז תיכף ומייד נותנים צדקה בפועל.35
"למסור לאנ"ש שי' המתעסקים בהסיומים:
* לסיים כל סיום בהצעה-התעוררות על-דבר
)להוסיף ב(נתינות לצדקה.
* לחתום כל סיום בתיבות )עניין( דאהבת-ישראל".36
"בוודאי יפרסמו ויזרזו על-דבר קיום הוראות אלה
בכל מקום ומקום ,בכל קצווי תבל".37
"וגם כאשר יבוא משיח צדקנו קודם תשעת הימים,
יעשו את ה'סיומים' ,ויזכו להתחיל ולסיים ספרים
אחרים בתורתו של משיח".38
* בעניין סעודת בר-מצווה של נער שנכנס לעול
המצוות ביום ח' במנחם-אב ]שחל השנה בשבת-
קודש[ ,השיב הרבי" :יש לברר אם יש מנהג במקום
בכגון-דא ,ובאם לאו  -יש לעשותה בזמנה ,זאת
אומרת ליל ח' מנחם-אב ]ואם-כן  -קל וחומר למי
שהגיע למצוות בשבוע זה ,שיקיימוה בזמנה ,ראה
בהערה[ ,ובאם אי-אפשר מאיזה טעם שיהיה  -בשבת
שלאחריו".39

שבת-קודש פרשת מטות-ומסעי
א' במנחם-אב ,ראש-חודש
מנהגי ראש חודש:
לפני תפילת ערבית טופחים על השולחן כדי להזכיר
לקהל לומר 'יעלה ויבוא'.
שחרית :יעלה ויבוא ,חצי הלל ,קדיש תתקבל .שיר-
של-יום ,הושיענו ,ברכי נפשי ,קדיש יתום.
קריאת התורה :40מוציאים שני ספרי-תורה .בספר
הראשון קוראים בפרשיות מטות ומסעי .מנהג ישראל
לעמוד בפסוק האחרון ,ורצוי שהקורא יפסיק קימעא
לפני-כן ,מפני הרעש הנגרם בעמידת כל הקהל.
גם העולה לתורה אומר "חזק ,חזק ונתחזק".41
מניחים את הספר השני על הבימה ,ואומרים חצי
קדיש .הגבהה וגלילה .בספר השני קוראים למפטיר
בפרשת פינחס" :וביום השבת"" ,ובראשי חודשיכם...
ונסכו" )במדבר כח,ט-טו( .הגבהה וגלילה.
הפטרה" :שמעו ...אלוקיך יהודה .אם תשוב ...ובו
יתהללו" )ירמיהו ב,ד-כח; ד,א-ב( ,42ומוסיפים פסוק
ראשון ואחרון מהפטרת שבת ראש-חודש "השמים
כסאי" ,43דהיינו" - :כה אמר ה'"" ,והיה מדי חודש",
"ויצאו וראו" ,והיה מדי חודש" )ישעיהו סו ,א .כג ,כד,
כג(.44
אין אומרים 'אב הרחמים'.
מוסף) :45מכריזים ומתפללים( 'אתה יצרת' .אם טעה
ואמר 'תקנת שבת' ,ונזכר עד שלא סיים תפילתו  -חוזר
ומתחיל 'אתה יצרת' ,ואם כבר סיים תפילתו  -חוזר
לראש התפילה ,ואם אמר 'אתה יצרת' )או הזכיר
במשהו מוסף ראש-חודש( אף-על-פי שחתם 'מקדש
השבת' בלבד  -יצא.
אחר התפילה  -התוועדות בבית-הכנסת ,כנהוג; הן

 .32ספר-השיחות תנש"א ח"ב עמ'  .719ולמרות האמור שם "במיוחד בשנה
זו" אין נראה שזו הוראת שעה ,עיי"ש.
' .33תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ג ח"ד עמ' .1849
 .34ספר-השיחות תנש"א ח"ב עמ'  .708ספר-השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' .564
' .35תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' .123
 .36מענה בכתי"ק .נדפס בס' מאוצר המלך ח"א עמ'  .238קובץ "הורנו
מדרכיו" )ועד התמימים העולמי ,תשע"ה( עמ' .60
 .37ספר-השיחות תש"נ ח"ב עמ' .580
 .38משיחת ש"פ מטות ,מבה"ח מנ"א תשמ"א ,בסופה.
 .39אגרות-קודש חלק טו עמ' רנז ]סעודת בר-מצוה בזמנה היא סעודת
מצווה אף לעניין בשר ויין ,ראה מג"א סי' רכה ס"ק ד ויד-אפרים סי' תקנא.
ואם היא שלא בזמנה והנער דורש  -נחלקו האחרונים בזה ,ראה נטעי גבריאל
בין המצרים פ"מ סי"ד .וכיוון שאין זה שבוע שחל בו ת"ב  -אין לצמצם מספר
המשתתפים מכרגיל[.
בדרך כלל ,מנהגנו שאחרי שחרית חוזר הבר-מצוה מאמר ומכבדים ב'לקח'
ומשקה ,ובערב )מוצאי היום( עושים את הסעודה )כפי שנהג אדמו"ר הזקן.
ספר המנהגים עמ'  75מלקוטי-דיבורים ח"ב דף רסח,א(.

 .40הבעל-קורא בבית-חיינו ,הר"ר מרדכי שוסטערמאן ע"ה ,ועוד כו"כ בעלי-
קריאה ותיקים ובעלי-מסורת ,קראו את המסעות בקריאה רגילה )ראה לוח
'דבר בעתו' ע"ד המנהגים בזה(.
 .41היינו שלא רק הקהל מברך את העולה ,אלא גם העולה מברך את הקהל
 אג"ק ח"ד עמ' יד .לוח היום-יום ,ח"י טבת .ספר-המנהגים עמ'  .31וראה'אוצר מנהגי חב"ד' ניסן-סיוון עמ' רפו ,ו'התקשרות' גיליון שלח עמ'  ,19וש"נ.
 .42ספר-המנהגים ס"ע  .33ה'רשימות' הנזכרות שם נדפסו בחוברת ד' עמ'
 ,6וש"נ.
 .43לוח כולל-חב"ד ,ע"פ ההוראה )גם בס' המנהגים שם( בשבתות דומות.
 .44לקוטי-שיחות כרך לה עמ'  191הערה .34
 .45ע"פ לוח כולל-חב"ד ,בדר"ח אדר .וראה אשי ישראל פל"ט סט"ו והערה
קסו .וש"נ.
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ולצורך מצווה ]וכן המצטער מפני החום והזיעה- [16
מותר .הטובל בכל ערב שבת 17מותר לטבול ולרחוץ
ראשו ,פניו ,ידיו ורגליו לשבת.18
אסור לאכול בשר ולשתות יין )מלבד בשבת
ובסעודת-מצווה(.
אין נכנסים לדירה חדשה בתשעת הימים .פעם
ענה הרבי" :טוב לדחות לאחר ט"ו באב" .19פעם
אחרת הורה" :באם אפשר ...בחודש אלול הוא חודש
הרחמים".20
עצת הרבי בדבר טיפול רפואי :באם אפשר  -יש
לדחותו לאחרי יום התשיעי באב .וכל עכבה לטובה.
ובאם הרופא ידחוק בדווקא את השעה ,יש לעשות זאת
קודם שבת חזון.21

באב  -באופן המותר על-פי שולחן-ערוך ]ובמקום
המתאים  -גם עם סעודה והתוועדות.[26
"ומהטעמים בדבר  -כיוון שבימים אלו מחפשים
את כל האופנים המותרים כיצד להוסיף בעניינים
טובים ושמחים ,ועל-ידי-זה לגלות את הטוב-הפנימי
שבירידה הקשורה עם ימים אלו ,27החל מ"פיקודי ה'
ישרים משמחי לב"  -עושין שמחה לגמרה של תורה.
"ומפני טעם זה 28כדאי לערוך סיום גם ביום השבת
שב'תשעת הימים'.
"ומה טוב ' -ברוב עם הדרת מלך' ,לשתף עוד כמה
וכמה מישראל )מצד אהבת-ישראל ואחדות-ישראל(
בשמחה ,גם אם רובם לא סיימו בעצמם המסכת.
ולהוסיף ,שכדאי ונכון לערוך 'סיומים' על מסכתות
כאלה שסיומן בעניינים שקל לאומרם ולהסבירם
במהירות לכל אחד ואחד מישראל ,אפילו פשוט
שבפשוטים ,29שב'סיומים' אלו יכולים לשתף גם יהודי
שפוגשים ברחוב ,ובאמצע עסקיו  -כשחוזרים לפניו
על הסיום ,או אף שאומרים לו המאמר דסיום המסכת
מבלי לספר לו שזהו 'סיום' ,שהרי 'זכין לאדם שלא
בפניו'.
]מי שיכול  -יסיים בעצמו; אם לאו  -ישתתף לפחות
במעמד 'סיום' של אחרים; ומה טוב שיהיה במעמד
עשרה מישראל; וכדי לזכות גם את מי שמשום-מה
לא השתתף במעמד סיום כלשהו ,ובלאו-הכי אוכל
מאכלים המותרים רק בסעודת מצווה  -יש להשמיע
עבורו את הסיום ברדיו וכו' ,ולקשר אותו לפחות
בצורה כזאת לשמחה-של-מצווה.[30
"בקשר ל'סיומים' ,יש להשתדל במיוחד בעריכתם
]כאמור  -גם בשבתות[ "ברוב עם הדרת מלך" ,לאחד
רבים מישראל בהשמחה לגמרה של תורה" ,אנשים
ונשים )בנפרד כמובן( וטף" ,31כולל גם הקטנים )לא

סיומים:22
"המנהג לערוך 'סיומים' 23למסכתות הש"ס בכל יום
מ'תשעת -הימים' ,24מראש-חודש ]ומה טוב גם לפני
זה [25עד תשעה באב ,וגם בערב תשעה באב ובתשעה
 .16שו"ת אגרות-משה אה"ע ח"ד סי' פד אות ד ,נטעי-גבריאל הל' בין-
המצרים ח"א פמ"ב ס"ד )וי"א שם לעשות זאת בצינעא בביתו .וצ"ע אם שייך
גם במקום שהכל סובלים מהזיעה( .וראה גשר-החיים ח"א ס"ע רכ ,המתיר
בזה באבילות דיחיד אפילו בסבון ובמים חמים )וע' נטעי-גבריאל הל' אבילות
ח"א פרק קה סי"ג(.
מאידך בכף-החיים סי' תקנ"ד סוף ס"ק מו כתב בענייננו ,שאם יכול להעביר
זאת בצונן לא ירחץ בחמין.
 .17וכן הטובל בכל יום ,לעניין הטבילה בלבד .ראה לוח 'דבר-בעתו'.
 .18ולמעשה רוחצים כל הגוף ,במים חמים ובסבון .וכן הורה הרה"ג והמשפיע
ר' חיים-שאול ברוק ע"ה .וראה בכ"ז בס' 'מנהג ישראל תורה' סי' תקנ"א ס"ק
יא.
 .19אגרות-קודש כרך ט עמ' רכח.
 .20אגרות-קודש כרך יט עמ' שצ.
 .21אגרות-קודש שם עמ' שעו.
 .22עיקר הדברים – מוגה ,מסה"ש תנש"א ח"ב עמ'  708ועוד ,ומסה"ש
תשמ"ח ח"ב עמ'  ,564ומשיחות-קודש תש"מ עמ'  – 672שיחת ש"פ מטות
ומסעי תש"מ ,בלתי מוגה .ושולבו הוראות מכ"מ כמצויין בהערות.
 .23אף שיש דעות שניתן לעשות סיום על פרק ,או על מסכת שלמה במשניות,
מוטב לערוך סיום על מסכת בגמרא' ,סיום' עם כל הפרטים ,לכל הדעות ,כמו
מסכת תמיד )'תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ'  .86וראה גם
התוועדויות תש"נ ח"א עמ' .(97
"היה סיום הש"ס באולם הגדול ,וכ"ק אדמו"ר הרש"ב היה נוכח .אחד
הבחורים ...סיים ,ואמרו 'הדרן עלך' ,שמות בני רב פפא ולא יותר .ואמרו קדיש
דרבנן כמו שהוא בסידור ]א"ה :ראה ש"ך יו"ד רמ"ו ס"ק כז[ ,ולא כמו שהוא
בהמסכתות" )רשימות דברים להרה"ח הר"י חיטריק ח"ד עמ' ריט ,מכ"ד טבת
תרע"ה בליובאוויטש( .אבל כשאמר הרה"ח ר' מאיר אשכנזי ע"ה קדיש דרבנן
בסיום הש"ס כ"ד טבת תשי"ב ,ציווה הרבי שיאמר 'קדיש הגדול' כנדפס
במסכתות )הרה"ח ר' יואל שי' כהן .וגם לגבי המשך נוסח הסיום משמע
שאומרים אותו ,ראה 'תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ה ח"ג עמ' .(1700
" .24אפילו כשאין אוכלים סעודת בשר אחר-כך .להעיר מהנהגת אדמו"ר
מהורש"ב נ"ע לעשות סיומים בתשעת-הימים אף שלא היה סועד אחר-כך
בבשר ויין  -ספר-המנהגים עמ' ) "46לקו"ש חכ"ג עמ'  ,223ובכ"מ(.
' .25תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' .74

 .26ספר-השיחות תנש"א ח"ב עמ' .733
" .27להעיר גם מהפתגם הידוע ]בשם הרה"צ ממונקאטש[ בפירוש דברי
חז"ל" :משנכנס אב ממעטין בשמחה"  -ש'ממעטין' העניינים הבלתי-רצויים
דתשעת-הימים 'בשמחה' ,על-ידי ההוספה בשמחה ,באופן המותר על-פי
שולחן-ערוך ,כמובן".
 .28אע"פ שביארצייט שחל בשבת שלל הרבי עריכת 'סיום' ,כיוון שמנהג זה
עלול להתפרש כנתינת מקום לעניין של תענית )'תורת-מנחם –התוועדויות'
תשד"מ ח"ב עמ' .(872
" .29ולדוגמא :מסכת תמיד )מסכת הכי קטנה ,שמונה דפים בלבד ,שיכולים
ללמדה ולסיימה במשך זמן קצר( שסיומה "השיר שהיו הלוויים אומרים
במקדש" ,וכן הסיום ד"כל בניך לימודי ה'"  -בארבעת המסכתות :ברכות ,נזיר,
יבמות ,כריתות  -ראשי-תיבות "בניך".
 .30שיחות-קודש תש"מ ח"ג עמ' .672
' .31תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' .96
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קונסרבטיבי במשך כל ימי חייו ,ועכשיו בא להכרה
שרצונו של הקב"ה הוא להתנהג על-פי דרכי
התורה שהיא הדרך האורתודוקסית ,ולכן אינו
רוצה להיכנס יותר ל׳טמפל׳ ,אולם מאידך זהו
מקור פרנסתו" .הרבי" :המקור האמיתי של פרנסה
הוא הקב"ה ,והוא בטח יודע את רצונך לילך בדרך
האורתודוקסית ,ובזה גופא ללכת מחיל אל חיל.
והקב"ה יברך אותך שיהיו בשורות טובות".
לראש המועצה של רמת־ישי ,אמר הרבי

"בטח הנך יודע שישי היה אביו של דוד" .לאשתו
של הנ"ל נתן הרבי דולר נוסף עבור העזרה לבעלה.
מנהל מחנה קיץ עבר ליד הרבי ואיחל

בשם כל התלמידים במחנה אודות ביאת המשיח.
הרבי" :ובאופן של עד מהרה ירוץ דברו".
הר׳ אהרון חחיאשווילי מארגון חב"ד

ליהודי גרוזיה ביקש ברכה והסכמה מהרבי בקשר
לכתיבת ספר תורה כללי עבור יהודי גרוזיה .בעת
דבריו הביט הרבי בדף הפרסומת של המבצע,
ואמר" :הסכמה צריך לשאול אצל אגודת חב"ד
באה"ק" .אחר-כך חזר הרבי שוב על דבריו :״אזי
צריך לעשות כפי שאגודת חב"ד יגידו״ .הנ"ל מסר
חלק מתרגום של ספר התניא בגרוזינית .הרבי:
"בשורות טובות ,הצלחה רבה" .נתן דולר נוסף,
והמשיך :״ובשביל הנחת רוח שגרמתם ,שיהיה
מוסיף והולך" )מפי הנ"ל(.
לר' חגי הלוי מבורסת היהלומים רמת גן,

שמסר את מפתח משרדו המשמש גם כ"בית-חב"ד"
בבורסה אמר הרבי :״הצלחה רבה .תודה רבה .על-
פי דין כשנותנים מפתח אזי נותנים גם כן בעלות
על הבית שזה המפתח שלו ,זאת אומרת שיהיו כל
העסקים שם על-פי השולחן-ערוך ,בלי הסגת גבול,
בלי פגיעה בכבוד חברים .ובכבוד ידידים וכו'".
הרבי נתן לו דולר נוסף ואמר :״שתהיינה אבנים
טובות ביחד עם המצוות" .לבניו נתן דולר נוסף:
"עבור סיוע לאבא" )מפי הנ"ל(.
לאחד שאמר שהוא מרגיש טוב יותר

ואמר גם שנכדו נהיה חתן ברכו הרבי והוסיף:
"שתרקוד בחתונה ,לא רק להסתכל".
לחתן שאמר שמחר תתקיים שמחת

ה'ווארט' שלו ,אמר הרבי :״ברכה והצלחה״ ,נתן לו
דולר נוסף ואמר ״שיהיה בשעה טובה ומוצלחת",

וכן דולר נוסף ״לתת עבור הכלה״.
שופט שביקש ברכה שישפוט כראוי הרבי

ברכו ,והוסיף" :עוד מעט יהיה 'והשיבה שופטיך
כבראשונה ויועציך כבתחילה' ,בביאת משיח
צדקנו!".
החלוקה הסתיימה בשעה  .15:15הרבי נסע
ל׳אוהל׳ לערך בשעה  ,17:00וחזר בשעה .22:30
כשהמכונית נעצרה ליד  770המשיך הרבי לומר את
המענה-לשון משך זמן ,וכשיצא הורה לנהג המזכיר
הר' יהודה קרינסקי שייכנס לחדרו.
אחר כרבע שעה נכנס הרבי לתפילות מנחה
ומעריב .אחר תפילת מעריב הכריז הגבאי על
התוועדות לכבוד ראש חודש ואחר-כך החל הרבי
בחלוקת דולרים לצדקה .החלוקה נמשכה כעשר
דקות ,ובסיומה יצא הרבי כשהוא מעודד בידו
את השירה .לפני שנכנס לחדרו סימן למזכיר הר'
בנימין קליין שיכנס אחריו לחדרו הק׳ .לאחר מכן
התקיימה ב 770-התוועדות ,במהלכה ערך אחד
התמימים סיום מסכת ,כפי הוראת הרבי.

יום שני ,ראש חודש מנחם-אב
הרבי נכנס לתפילת שחרית בשעה  10:00ועודד
בידו את השירה ,כרגיל.
בדרכו הבחין שעל אחד השולחנות מונחת
שקית ניר על ספר .הרבי החל לגשת ולהיכנס בין
השולחנות כדי להוריד אותה .המזכיר הר' בנימין
קליין הבחין בכך ,הזדרז והורידה.
בסיום קריאת התורה יצא הרבי לחדרו כדי
לחלוץ את התפילין ואחרי כרבע שעה חזר ועודד
בידו.
כשהגיע לבימה ,הסתובב לעבר הקהל ועודד
בידו הק'.
אחרי התפילה נודע שהרבי נוסע היום לאוהל .זו
הפעם הראשונה שהרבי נוסע לאוהל בראש חודש!
הרבי נסע ל'אוהל' בשעה  14:10לערך .לפני
שנכנס למכונית נתן מטבע לצדקה לאחד שנוסע,
וברכו .חזר בשעה  ,21:35ואחר מספר דקות נכנס
לתפילות מנחה ומעריב .בסיום התפילה יצא
כשמעודד בידו את השירה.
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עתלדעת

לוח השבוע

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

מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

הרבי נוסע לאוהל,
לראשונה בראש-חודש
כ"ק אדמו"ר נסע היום לאוהל
לציון חותנו כ"ק אדמו"ר
מוהריי"צ .זו הייתה הפעם
הראשונה שנסע לאוהל
בראש חודש ,הפעם השניה
היתה  -אדר"ח אלול של אותה
שנה .בזמנו ,היו שקישרו זאת
לאירועים שקדמו למלחמת
המפרץ.
)שנת ניסים בבית חיינו ע'  .217וראה יומן
מבית חיינו הנדפס בגיליון זה(

בקשה נפשית:
'עשה לך רב'
כ"ק אדמו"ר הציע בבקשה
נפשית )"ועוד יותר מזה ,אלא
שאין בידי לעת עתה ביטוי
מתאים יותר"( שכל אחד
ואחד יקיים את דברי המשנה
"עשה לך רב" ,אשר עמו
יתייעץ בכל ענייניו ,ולו יצטרך
ליתן "דין וחשבון" מידי פעם
בפעם.

)תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ו ח"ד
ע' (175

תש"נ

א'
אב

שלוחי כ"ק אדמו"ר מגיעים
לארץ-הקודש
שנים-עשר בחורים ,שלוחי כ"ק אדמו"ר,
מגיעים לארץ-הקודש .הללו נשלחו על
מנת לעודד ולחזק את חסידי חב"ד
בכלל ,ואת תושבי כפר חב"ד בפרט,
בעקבות הפיגוע הקטלני בבית-הספר
למלאכה בכפר-חב"ד בראש חודש
אייר תשט"ז.
ביום שישי נחתו השלוחים בארץ
הקודש .ההתרגשות בקרב אנ"ש הייתה
עצומה .כולם ,אנשים נשים וטף ,הגיעו
לנמל-התעופה לקבל את פניהם.
השלוחים שהו בארץ עד א' אלול.
)ימי חב"ד עמ' (222

תשמ"ו

ד'
אב

ב'
אב

תשט"ז

ה'
אב
תקמ"א

תרפ"ט
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
מגיע לביקור בארץ הקודש
מטרת הביקור הייתה להתפלל במקומות הקדושים ,וכפי
שכותב הרבי:
"רגיל הייתי בארץ מולדתי ,לבקר מזמן לזמן בהיכלי קודש
ציוני אבות הקדושים ,לשאת רינה ותפלה בהתעוררות רחמים
רבים בעדנו ובעד כל תלמידינו ואנ"ש בתוך כלל אחינו בני
ישראל שי' .בזמן הזה הנני מושלל היכולת לנסוע לארץ
מולדתי ,והחלטתי בעזרתו ית' לעשות מסעי לאה"ק תובב"א,
לבקר במקומות הקודש."...

כתב ווילנא
התעוררות מחודשת לרדוף את החסידים
עד חרמה .בעיר וילנה פורסם כתב
)חרם( נגד החסידים ועל החתום בא
הגר"א והגאון רבי שמואל אב בית-הדין
שבווילנה .אחר-כך הצטרפו לזה עוד
ממקומות נוספים.
הגאון רבי שמואל לא רצה לחתום ,אך
אנשי וילנה הורידוהו מכיסא הרבנות עד
שהוכרח לענות אמן בעל כורחו.

הרבי ביקר בירושלים ,בעפולה ,בטבריה ,בצפת )ביום ה'
מנחם-אב – הילולא של האר"י ז"ל( ,במירון ,בחברון ,בתל-
אביב ,בבני-ברק ובפתח-תקוה.

)ספר התולדות אדמו"ר הזקן ח"ב ע' (440

)ראה באריכות בסה"ש תרפ"ח ע' יח ואילך
אג"ק מוהריי"צ ח"ב ע' קפה .קפז .קצג(

)ימי חב"ד ע' (221
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הלכות ומנהגי חב"ד
לתקופה בימים אלו גופא :עד ראש-חודש מנחם-אב,
מראש-חודש מנחם-אב ,11השבוע שחל בו תשעה
באב ,ערב תשעה באב ,ותשעה באב[ .12וגם בשבתות
 באופן המותר על-ידי אכילה ושתייה וכיו"ב ,בנוסףעל נתינת הצדקה בערב שבת-קודש כנהוג בהוספה
עבור השבת.13
מובן ,שההוספה בתורה בעניין שהזמן-גרמא ,צריכה
להיות גם אצל הילדים ]והילדות[ הנמצאים במחנות
הקיץ.

יום שישי
כ"ט בתמוז ,ערב ראש-חודש
ביום זה יש להוסיף במיוחד בתורה ,תפילה וצדקה,1
והצדקה  -הוצאת שתי סעודות ,ומה טוב  -שלוש
סעודות .מי שלא הספיק להחליט על-דבר קיום הוראה
זו ושל לימוד ענייני 'בית-הבחירה' לפני בין-המצרים,
עליו להחליט זאת בהקדם ,ויפה שעה אחת קודם.2
ומובן אשר אלה שלא עשו בפועל ככל הפעולות
דלעיל בזמנן  -כדאי להשלימן גם לאחר מכן" .3מובן
בפשטות ,שכל הנ"ל שייך גם לנשי ובנות ישראל".4

"תשעת-הימים" :
14

משנכנס אב ממעטין בשמחה ובמשא ומתן של
שמחה .ואסור לקנות בגדים ומנעלים חדשים או לתת
לאומן לעשות לו ,ואפילו אין משתמשים בהם עד
לאחר תשעה באב .ואסור לכבס בגדים )חוץ מבגדי
קטנים( אפילו להניחם לאחר תשעה באב .וכתונת
לשבת מותר לכבס רק על-ידי גוי ,ואסור ללבוש
בגדים מכובסים שלא לבשם עדיין )אלא לכבוד שבת-
קודש(] .ולכן נוהגים ללבוש לפני ראש-חודש לזמן-
מה את כל הבגדים המכובסים שעומדים ללבוש במשך
תשעת הימים.[15
בעלי הברית :המוהל ,הסנדק ,והורי-הבן ,מותרים
ללבוש לבנים ובגדי שבת.
ואסור לרחוץ כל גופו לתענוג אפילו בצונן ,ולרפואה

"בית הבחירה":
בימי 'בין המצרים' גופא יש להוסיף ב'משפט' )לימוד
התורה ,לכל לראש  -בהלכה למעשה מדיני ימים אלו,5
וכן ]בכל יום ,ועל-אחת-כמה-וכמה בשבתות ,שעניינן
'הקדמת רפואה' 6במיוחד בענייני התורה העוסקים
בגאולה 7ובבניין בית-המקדש ,ולכל לראש  -הפרקים
בספר יחזקאל מ-מג המדברים בעניין בית-המקדש
השלישי ,משנה  -מסכתות מידות ותמיד 8והלכות בית-
הבחירה 9להרמב"ם[( ו'צדקה' יותר מהנתינה הרגילה
לפני התפילה] 10ותוספת מיוחדת בכל מעבר מתקופה
 .1יתר על הנהוג בכל ערב ראש-חודש )המנהג ,ב'תורת-מנחם – התוועדויות'
תשמ"ו ח"ג ס"ע .(593
" .2על-פי פסק-דין שו"ע או"ח סי' תקע"א ס"ג".
 .3מתוך :פתח-דבר ל'הלכות בית הבחירה להרמב"ם עם חידושים וביאורים'
מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו )הוצאת קה"ת ,תשמ"ו ,ברוקלין נ.י.(.
 .4לקוטי-שיחות כרך כד עמ' .226
" .5לדעת את המעשה אשר יעשון ,כל זמן שמשיח צדקנו עדיין לא בא"  -עפ"י
התוועדויות תשמ"ח ח"ד עמ' ) 91,78מוגה(.108,
 .6ספר-השיחות תש"נ ח"ב עמ' .578
 .7ספר-השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' .606
 .8ספר-השיחות תש"נ ח"ב עמ'  579והערה  .186ובהתוועדויות תשמ"ט ח"ד
עמ'  38הלשון "ומקצת במסכת תמיד".
 .9ופעם אחת מצאנו שהורה הרבי ללמוד בנוסף לכך גם "הלכות הקרבנות"
)שיחת מוצש"ק פ' דברים תשל"ט ,הנחת הת' בלתי מוגה סכ"ו וסס"א(.
 .10לקוטי-שיחות חכ"ג ס"ע  .265ובפרט בצדקת מקדש מעט – בתיכ"נ ובתי-
מדרש )ישיבות וכו'( ,לקוטי-שיחות כח עמ'  .287וראה סה"ש תנש"א ח"ב
עמ' .733

 .11ב'תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ו ח"ד עמ'  187מבואר ,שהל' בית-
הבחירה נחלקו לשמונה פרקים ,כדי ללומדם שמונה ימים "עד ערב ת"ב לפני
חצות" ,עיי"ש )וראה סה"ש תנש"א )מוגה( ח"ב עמ'  691הערה  ,87ואכ"מ(.
' .12תורת-מנחם – התוועדויות' תש"נ ח"ד עמ' .102
' .13תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ'  .50וכנראה ה"ה ל'סיומים'
המובאים אח"כ.
 .14לוח כולל-חב"ד.
 .15כף-החיים סי' תקנא ס"ק צא .ולמעשה נזהרים בזה בחולצות ומכנסיים,
שמלות וחצאיות ,אך לא בלבנים וגרביים] .מי שלא הספיק :יניחם לזמן-מה
על הרצפה להוריד הבגד מנקיונו ,ואח"כ רשאי ללבשם .כן ניתן ללבוש בש"ק,
בתנאי שייהנה מזה בש"ק עצמה ,אחד בלילה ואחד בבוקר ואחד בצהרים
וכדומה[.
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