
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 ואתחנן - נחמו • י"ד מנחם אב ה'תשפ"א

א'תח

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

ועל-דרך-זה בנוגע לאתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא, שזהו עניינם של הרביים נשיאי 
הדורות, עד לכ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא, שעבודתו הייתה עם כל-אחד-ואחד מישראל, 

אפילו עם אלה שהם במעמד ומצב של נפרדים, עמו מלשון עוממות, שנתרחקו ונעשו 
מושקעים בתאוות בתענוג ורתיחה, ואפילו אלה שנכרת חבל נשמתם על-ידי עבירות של 

כריתות ומיתות בית-דין – הרי זהו עניינו של רבי, שלהיותו ממוצע המחבר, כמו-שכתוב אנכי 
עומד בין הוי' וביניכם, ועוד למעלה מזה, הרי הוא פועל גם אצלם, שבחינת היחידה תוכל לבוא 
בגילוי ולפעול פעולתה, החל ממצב של נסיון, להסביר לו שבענין זה מוכרח הוא לעמוד בנסיון, 

ואחר-כך במשך הזמן לפעול אצלו החיבור דחבל נשמתו גם בנוגע להנימים הפרטיים. ועל-
אחת-כמה-וכמה שפועל על אלה שהם בבחינת עמו כפי שהוא באופן של עילוי, שלא יבואו 

לידי מצב שהרוח שטות תוכל לכסות על האמת.
(ממאמר י' שבט תשי"ד. תורת מנחם חלק י"א עמ' 16)

4 > דבר מלכות • 9 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 11 > פרקי אבות • 12 > ממעיני החסידות • 
13 > יומן מבית חיינו • 16 > עת לדעת • 18 > לוח השבוע • 20 > שניים מקרא ואחד תרגום 
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מענה לאישה שכתבה כי היא אינה יכולה להיות בשמחה 
ואדרבה היא "כועסת על הקב"ה", רח"ל:

פרקים  הלבבות]  חובת   =] חוה"ל  בספר]   =] בס'  תלמוד 
המתאימים ותראה איך שהשכל אפילו דנה"ב [= דנפש הבהמית] 

מוכיח שצ"ל [= שצריך להיות] אהבת השם.

גם השכל מביןהכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ד במנחם אב ה'תשפ"א – כ"א במנחם אב ה'תשפ"א

ואתחנן | משה לא מוותר: מתפלל ושוב מתפלל
החילות  "אתה  באמרו  תפילתו  את  התחיל  משה 
להראות את עבדך – פתח להיות עומד ומתפלל", זאת 
יכנס  לא  [שמשה  גזירה  שנגזרה  ש"אף-על-פי  אומרת 
לארץ-ישראל], אמר לו, ממך למדתי שאמרת לי ועתה 
שבי  פתח  לפתוח  אלא  בך  הייתי  תופס  וכי  לי  הניחה 
היה תלוי להתפלל עליהם, כמו כן הייתי סבור לעשות 
לי  תמחול  אם  בידך  שימחה  מי  אין  "אתה  עכשיו", 

ותבטל גזירתך" (פירוש רש"י).
לארץ-ישראל  הכניסה  אודות  שמדובר  היות  שכן, 
הגם  הנה   – בני-ישראל  לכל  השלימה  הגאולה  והבאת 
בו  התלוי  כל  לעשות  משה  המשיך  הגזירה,  על  שידע 
להתפלל, ועוד הפעם ועוד הפעם, עד – להתפלל תקט"ו 
תפילות... שמא זה יפעל שהקב"ה יבטל גזירתו וייתן לו 

להכניס את בני-ישראל לארץ-ישראל.
יתירה מזו: אפילו לאחר שאמר לו הקב"ה "אל תוסף 
משה  אם  גדול  ספק  הרי   – הזה"  בדבר  עוד  אלי  דבר 
נפשו  את  מסר  שמשה  מסתבר  כביכול...  זאת  קיבל 

והמשיך לבקש ולהתפלל להיכנס לארץ-ישראל.
...ומכאן ישנו גם הלימוד לדורות – בנוגע לאתפשטותא 
מו"ח  כ"ק  שבדורנו,  משה  עד  ודור,  דור  בכל  דמשה 
אדמו"ר נשיא דורנו, ועל-דרך-זה בנוגע לבחינת משה 
ובקשות  שמבלי הבט על התפלות  יהודי –  שישנו בכל 
שהיו עד-עתה, צריכים עוד פעם ושוב להתפלל ולבקש 
והבקשה  שהתפלה  בטוח  והדבר  מתי"...  "עד  מהקב"ה 

מתקיימים.. 

(ש"פ ואתחנן תנש"א – תורת מנחם תנש"א ח"ד עמ' 91)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מל"ת שכ.הל' תרומות פרק ד.הל' שבת פרק ט-יא.י"ד במנחם-אבו'

מל"ת שכב.פרק ה.פרק יב-יד.ט"ו במנחם-אבש"ק

מל"ת שכב.פרק ו.פרק טו-יז.ט"ז במנחם-אבא'

מל"ת שכא.פרק ז.פרק יח-כ.י"ז במנחם-אבב'

מל"ת שכא.פרק ח.פרק כא-כג.י"ח במנחם-אבג'

מ"ע קנה.פרק ט.פרק כד-כו.י"ט במנחם-אבד'

מ"ע קנה.פרק י.פרק כז-כט.כ' במנחם-אבה'

פרק ל. הלכות עירובין.. בפרקים כ"א במנחם-אבו'
מ"ע קנה.פרק יא.אלו. פרק א-ב.
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דברמלכות

4

יום של אחדות
בין בני ישראל

בנדבת העצים שבט"ו ניכרת "אהבת ישראל" גם למי שמצבו הרוחני 
נחות ואין לו כוחות "להקריב קורבן" – להתקרב לקדוש-ברוך-הוא

• מדוע בט"ו אב יחד עם משפחת "בני זותא" הביאו עצים גם "כהנים 
לווים וכל מי שטעה בשבטו"? • ביום ט"ו אב ניתנים כוחות מיוחדים 
להוסיף באחדות בין בני ישראל • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
שנקבעו  הזמנים  אחד  הוא  באב  חמישה-עשר1 
כהנים  עצי  במשנה2: "זמן  כדאיתא   – העצים  לקורבן 
בו  בחמישה-עשר  באב...  בחמישה  תשעה...  והעם 
– "בעשרים  באב"  עם "עשרים  קשור  זה  (ועניין  כו'" 

בו כו'").
העצים  שבקורבן  בארוכה3  פעם  נתבאר  והנה, 
דחמישה-עשר באב יש הדגשה מיוחדת אודות העניין 

של אהבת-ישראל:
מתנדבים  שהיו   – הוא  העצים"  ד"קרבן  התוכן 
קורבנות  להקריב  שיוכלו  כדי  לבית-המקדש  עצים 
ישראל  דאהבת  העניין  מודגש  ובזה  המזבח,  גבי  על 
– שדואגים לאותם יהודים שרוצים להביא קרבן ואין 

להם עצים, שגם הם יוכלו להקריב את קורבנותיהם.

ב
בעומק יותר:

קירוב  קירוב4,  מלשון   – הקורבן  מעלת  גודל  ידוע 

חמישה  של  העניין  לכללות  "בנוגע  אדמו"ר:  כ"ק  אמר  השיחה  בתחילת   .1
עשר באב – הרי עדיין לא נתבארו ונדפסו כל פרטי הדברים שבזה, ולכן, כאן 

המקום להשלים כמה פרטים בדבר".
2. תענית כו, א. 

3. ליקוטי-שיחות חלק ד עמ' 1104 ואילך. 
הערה   294 עמ'  טז  חלק  ליקוטי-שיחות  קמ (קט).  סי'  הבהיר  ספר  ראה   .4

"רזא  הידוע5:  ובלשון  לקדוש-ברוך-הוא,  האדם 
דקורבנא עולה עד רזא דאין סוף". וכן הוא בפשטות 
היינו,  לה'"6,  ניחוח  "ריח  הוא  שהקורבן   – העניינים 
מעיד  שהקדוש-ברוך-הוא  כזו  לדרגא  מגיע  שיהודי 
– כפי  רצוני"  ונעשה  שאמרתי  רוח לפני  עליו: "נחת 
שמפרש רש"י בפירושו על התורה, פשוטו של מקרא 
(באופן  מקרא"7  של  לפשוטו  אלא  באתי  לא  "אני   –
המובן אפילו ל"בן חמש למקרא"8), ועל-אחת-כמה-
וכמה על-פי הפירושים על דרך הרמז הדרוש והסוד.

את  לפעול  יכול  שאינו  יהודי  ישנו  כאשר  והנה, 
העניין ד"נחת רוח לפני" מפני שאין לו עצים להקריב 
עליהם את הקורבן – הרי זה בוודאי בהשגחה פרטית, 

וטעם הדבר – מפני ש"הרעותי את מעשיי כו'"9.
ולעומת זאת, ישנו יהודי שיש לו עצים בשופי, כך 
יפה",  "בעין  לתתם  למערכה,  עצים  לנדב  שביכולתו 

באופן ד"נדיב לבו יביאה"10.
ישראל  אהבת  של  העניין  אפוא,  מתבטא,  ובזה 
יהודי  של  מעלתו  גודל  שלמרות   – ישראל  ואחדות 

21. וש"נ.
5. ד"ה "טעמה" תש"ט ריש פרק ד (פר-המאמרים תש"ט עמ' 31). וראה זוהר 

חלק ב רלט, א. חלק ג כו, ב.
6. ויקרא א, ט. פינחס כח, ח. ועוד.

7. פירוש רש"י בראשית ג, ח. כד. ועוד.
8. אבות פרק ה משנה כב.

9. קידושין בסופה.
10. ויקהל לה, ה. 
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הבאת  עם  (הקשורים  העניינים  כל  את  לו  שיש  זה 
שנמצא  יהודי  לאותו  הוא  דואג  בשופי,  קורבן) 
במעמד ומצב נמוך כל-כך עד שאין ביכולתו להביא 
קורבן, וזאת – למרות שאינו מכירו כו', שהרי נדבת 
אם  כי  זה,  פרטי  ליהודי  שנותן  באופן  העצים אינה 
באופן ד"מוסרו יפה יפה"11 עבור בית-המקדש (כדי 
שיהודים אלו יוכלו להקריב קורבנות), ועד שהדבר 
וגם  המקבל,  מיהו  יודע  אינו  שהנותן  באופן  נעשה 

המקבל אינו יודע מיהו הנותן12.
[ובפרטיות יותר: בנוגע למקבל – ישנה אפשרות 
כאשר מביא קורבן  שכן,  מיהו הנותן,  לדעת  שיוכל 
מסתבר  (לדוגמא),  באב  לחמישה-עשר  בסמיכות 
לומר שהנותן הוא זה שהביא קורבן עצים בחמישה-

לנותן – אינו יכול לדעת מי  עשר באב: אבל בנוגע 
שהרי  העצים",  ל"לשכת  שהתנדב  בעצים  ישתמש 
מניין לו לדעת מה נעשה ב"לשכת העצים" – התפקיד 
להיכנס ל"לשכת העצים" כדי להביא את העצים כו' 
שייך לכהנים ולא לישראל, שמהם באו רוב מתנדבי 
לא  שהנותן  בעיקר  נוגע   – בענייננו  אמנם,  העצים. 
דאהבת  העניין  מודגש  שבזה  המקבל,  מיהו  יודע 
ישראל – שדואג גם עבור יהודי שאינו מכירו, כנ"ל].

ג
מחמישה- ובעניין זה – יש הדגשה מיוחדת החל 

עשר באב ואילך:
של  כוחה  תשש  ואילך  באב  "מחמישה-עשר 
שאינן  לפי  למערכה  עצים  כורתין  היו  ולא  חמה, 
"שבירת  מגל"13,  תבר  יום  ליה  ש"קרו  ועד  יבשין", 
הגרזן, שפסק החוטב מלחטוב עצים"14. ולכן, כאשר 
שנסתיימה  לאחרי  לבית-המקדש  עצים  מתנדבים 
מודגש העניין דאהבת  עצים, אזי  התקופה דכריתת 
עבור  והדאגה  ההשתדלות  שכן,   – ביותר  ישראל 
הזולת היא גם כאשר לא יוכלו להשלים זאת על-ידי 

כריתת עצים נוספים:
באב  חמישה-עשר  שלפני  העצים  לנדבת  בנוגע 

11. ראה ראש-השנה ז, ריש ע"ב.
12. ראה בבא-בתרא י, ריש ע"ב. רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק י הלכה 

ח. טור שולחן-ערוך יורה-דעה סימן רמט סעיף ז.
13. תענית בסופה. בבא-בתרא קכא, ב. פתיחתא דאיכה-רבה לג.

14. לשון רש"י תענית שם.

נוספים  עצים  ולכרות  ליער  ללכת  ביכולתו  הרי   –
כדי להשלים מה שנחסר לו כתוצאה מנדבת העצים 
עבור אחרים. מה-שאין-כן לאחרי חמישה-עשר באב 
מתנדב  כאשר  כן,  ואם  זאת,  להשלים  יכול  אינו   –
עצים בתקופה זו – אזי גדולה ביותר הדגשת העניין 

דאהבת ישראל.
באב  בחמישה-עשר  לא רק  היא  זו  מעלה  אמנם, 
כורתין  אין  שבה  התקופה  כל  במשך  אם  כי  בלבד, 
הגשמים),  ימי  לאחרי  הקיץ שיבואו  ימי  (עד  עצים 
והמיוחד שבחמישה-עשר באב הוא – להיותו התחלת

תקופה זו; ונוסף לזה, ישנה הדגשה מיוחדת בעניין 
דאהבת ישראל הקשורה עם יום חמישה-עשר באב 
– על- רק בתור התחלת תקופה שלמה)  (לא  עצמו 

פי המבואר בגמרא אודות שאר הטעמים ליום-טוב 
דחמישה-עשר באב, כדלקמן.

ד
אודות קביעת חמישה-עשר באב ליום-טוב – מצינו 
ובירושלמי,  בבלי   - תענית15  במסכת  (הן  בגמרא 
וכמה כמה  ובמדרשים17 בבא-בתרא16)  במסכת  והן 

טעמים. ומבואר במפרשי הש"ס18 ש"כל הנך אמוראי 
לא פליגי, אלא מר גמיר האי מרביה ומר גמיר האי 

מרביה", ולאמיתו של דבר – כולהו איתנהו ביה.
ישנו   – זה  בעניין  שנאמרו  הטעמים  בין  והנה, 
הטעם ד"יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה", וכן "יום 

שהותר שבט בנימין לבוא בקהל".
עניין  את  מדגישים  אלו  טעמים  ששני  ומובן, 
אהבת ישראל שביום זה – שכן, למרות שהיה משך 
לזה, וכן בנוגע  זה  זמן שהשבטים לא יכלו להינשא 
היה  בנימין  ששבט  זמן  משך  שהיה  בנימין  לשבט 
אסור לבוא בקהל, מכל-מקום, כאשר הגיע היום של 
בזה",  זה  לבוא  שבטים  "הותרו  חמישה-עשר באב", 
זה  שעל-ידי  בקהל",  לבוא  בנימין  שבט  "הותר  וכן 

נפעל העניין דאהבת ישראל ואחדות ישראל.
וכפי שמודגש עניין אחדות ישראל – שהרי מדובר 

15. שם.
16. שם, א ואילך.

17. פתיחתא דאיכה-רבה שם.
18. רשב"ם לבבא-בתרא שם.
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אודות עניין הנישואין, שתכליתם – בלשון הכתוב19
לכן  שקודם  שלמרות  היינו,  אחד",  לבשר  "והיו   –
דברים  שני   – מזו  ויתירה  מזה,  זה  נפרדים  היו 
הפכיים, איש ואישה (שהרי על-פי דין ישנו חילוק 
גדול ועיקרי בין איש לאישה), מכל-מקום, תכלית 
הכוונה היא – כאשר מתאחדים יחדיו, שאז "שכינה 
ביניהם"20, ועד לתכלית הייחוד, "והיו לבשר אחד", 
ובפרט כפי שעניין זה בא בגילוי על-ידי לידת בנים 
ובנות, שכן, "הולד נוצר על-ידי שניהם ושם נעשה 

בשרם אחד"21.
ישראל  דאהבת  העניין  הדגשת  את  רואים  ובזה 
בנוגע לחמישה-עשר באב עצמו (לא רק מפני היותו 
התחלת תקופה שלמה) – שכן, ביום זה אירעו שני 
דאהבת  העניין  מודגש  שבהם  חשובים  מאורעות 
ליום- חמישה-עשר באב  נקבע  זה  ומטעם  ישראל, 

ד"הותרו  לטעם  (בנוגע  התוספות  כלשון   – טוב 
שבטים לבוא זה בזה"): "פירוש דהיינו יום-טוב"22.

ה
על פי האמור לעיל אודות הדגשת העניין דאהבת 
ישראל בחמישה-עשר באב עצמו – יובן דבר תמוה 

בנוגע לקורבן העצים דחמישה-עשר באב:
זותא  בני  בו  "בחמישה-עשר  במשנה23:  איתא 
שטעה  מי  וכל  ולוויים  כהנים  ועמהם  יהודה,  בן 

בשבטו"24.
העניין  לכללות  הטעם  מובן25:  אינו  ולכאורה 
ש"כשעלו  בגמרא26  כמבואר   – דקורבן העצים הוא 
אלו  ועמדו  בלשכה,  עצים  מצאו  לא  הגולה  בני 
(המשפחות שנמנו במשנה) והתנדבו משלהם, וכך 
עצים  מלאה  לשכה  שאפילו  שביניהן  נביאים  התנו 

19. בראשית ב, כד.
20. סוטה יז, א.

21. פירוש רש"י על הפסוק. וראה סנהדרין נח, א.
22. ראה ליקוטי-שיחות חלק כד עמ' 51 הערה 42. שיחת ט"ו באב תשמ"ב 

סעיפים י-יא (תורת-מנחם התוועדויות תשמ"ב ח"ד עמ' 1993 ואילך).
23. תענית כו, א.

ילך עם בני זותא"  24. "כל מי שטעה בשבטו ולא היה יודע עם מי ילך – 
(פירוש רע"ב על המשנה).

25. ראה גם "לחם שמיים" (יעב"ץ) על המשנה: "עניין משנה זו נעלם ממני 
הבא למלא ידו להקריב עמהם? ומה  בני זותא לכל  מכל וכל. האם מחלו 

שייכות טעות השבט לכאן?", עיין שם.
26. תענית כח, א.

והגורלות  שנאמר27  משלהם,  מתנדבים  אלו  יהיו 
והעם  הלוויים  הכהנים  העצים  קורבן  על  הפלנו 
לעיתים  אבותינו  לבית  אלוקינו  לבית  להביא 
אלוקינו  ה'  מזבח  על  לבער  בשנה  שנה  מזומנים 
לאותן  הדבר  שייך   – זה  פי  ועל  בתורה".  ככתוב 
משפחות שהתנדבו עצים באותם זמנים, ומה עניין 

"מי שטעה בשבטו" (וכן כהנים ולוויים) לכאן?!
ואחד הביאורים בזה – על-פי האמור לעיל:

בעניין  מיוחדת  הדגשה  ישנה  זה  שביום  מכיוון 
שהותרו שבטים לבוא  אהבת ישראל (להיותו "יום 
בקהל") –  שבט בנימין לבוא  זה בזה... יום שהותר 
התבטא הדבר באופן מיוחד גם בנוגע לקורבן העצים 
דיום זה, שמלבד בני זותא בן יהודה שהתנדבו ביום 
מי  וכל  ולוויים  "כהנים  גם  עמהם  השתתפו  זה, 
שטעה בשבטו", שכן, בעניין זה מודגש עניין אהבת 

ישראל.
לעיל  האמור  מכל  שלמדים  ההוראה  אפוא  זוהי 
מיוחדת  נתינת-כוח  ישנה  באב  שבחמישה-עשר   –
ישראל  דאהבת  באופן  ההנהגה  לכללות  בנוגע 

ואחדות ישראל.

ו
רצון אשר מהשמחה של חמישה-עשר  [...] ויהי 
כחמישה-עשר  לישראל  ימים טובים  באב, "לא היו 
 – השמחה  בעניין  השלמות  לתכלית  נבוא  באב", 

"שמחת עולם על ראשם".
("בניין  בית-המקדש  עם  קשור  השמחה  ועניין 
מקור  אמן"):  בימינו  במהרה  שייבנה  בית-המקדש 
בבית-המקדש,   – כולו הוא  העולם  שבכל  השמחה 
אורה ש"משם   – בית-המקדש  של  עניינו  שכן, 

ברכות  ענייני  כל  כלולים  ובזה  לעולם"28.  יוצאה 
של כל העולם כולו, שמקור כולם – מארץ-ישראל, 
ובארץ-ישראל  העולם29,  כל  שותה  שמתמציתה 
גופא – "קרית מלך רב", ושם גופא – בית-המקדש 
ולכן,  אליו30,  פונים  פיות  שכל  "תלפיות",  שנקרא 

27. נחמיה י, לה.
28. ירושלמי ברכות פרק ד הלכה ה.

29. תענית י, ריש ע"א.
30. ירושלמי שם. ברכות ל, א.
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סיכום
על  מורים  באב  עשר  חמישה  יום  אירועי 

אהבת ישראל: 

בהם היו  חמישה-עשר באב הוא אחד הימים 
מביאים נדבה של עצים לבית-המקדש.

החל  ישראל:  אהבת  ניכרת  זו  עצים  בנדבת 
כריתת  במלאכת  מפסיקים  היו  אב  מט"ו 
עצים  לכרות  אפשר  שאי  אף  על  העצים. 
בעקבות נדבת  שנחסר  את  ולהשלים  חדשים 
עצים  מלנדב  נמנעו  לא  למקדש,  העצים 
קורבנות  להקריב  נוספים  ליהודים  ולסייע 

בבית-המקדש.

ביום  העצים  מנדבי  כי  מציינת  המשנה  ב) 

חלקי העם: "בני זותא  מכל  חמישה-עשר היו 
כהנים  ועמהם  עצים),  שתרמה  משפחה  (שם 
זו  בנדבה  בשבטו".  שטעה  מי  וכל  ולוויים 

הייתה ניכרת האחדות בין כל חלקי העם. 

הותר  בזה...  זה  לבוא  שבטים  "הותרו  ג) 
במאורעות  גם  בקהל",  לבוא  בנימין  שבט 
מיוחד,  באופן  ישראל  אחדות  מודגשת  אלה 
אחדות הנוצרת בין בני ישראל על-ידי נישואין 

הינה אחדות מיוחדת – "והיו לבשר אחד".

ולהוסיף  לפעול  כוחות  ניתנים  אב  ט"ו  ביום 
בכל הקשור לאחדות בין בני ישראל.

בשעת התפילה צריך לכוון פניו ולבו כנגד בית-המקדש 
וקודש-הקודשים שבו31.

וזוכים לסיום וביטול כללות העניין ד(מסכת) תענית, 
ליבטל  האלו עתידים  "כל הצומות  הרמב"ם32:  ובלשון 
לימות המשיח, ולא עוד אלא שהם עתידים להיות ימים 
טובים וימי ששון ושמחה, שנאמר33 "כה אמר ה' צבאות 
ולשמחה  לששון  יהודה  לבית  יהיה  גו'  הרביעי  צום 

ולימים טובים",
כללות  שזהו   – אהבו"  והשלום  "והאמת  ומסיים: 

אור  ג.  הלכה  ה  פרק  תפילה  הלכות  רמב"ם  שם.  ברכות  וירושלמי  בבלי   .31
ושולחן-ערוך ואדמו"ר-הזקן אורח-חיים ריש סימן צד.

32. הלכות תעניות בסופן.
33. זכריה ח, יט.

אהבת  עם  גם  הקשורה  ישראל,  אהבת  של  העניין 
יום- העניין של  התורה – תוכן  וכן עם אהבת  המקום, 
הכיפורים וחמישה-עשר באב: יום-הכיפורים – שניתנו 
ואילך  בו לוחות שניות34, וחמישה-עשר באב – "מכאן 

דמוסיף יוסיף"35, הוספה בלימוד התורה.
וכל עניינים אלו – במהרה בימינו ממש, מתוך שמחה 

וטוב לבב, נשמות בגופים.

(משיחת ליל ט"ו מנחם-אב תשד"מ. תורת-מנחם ה'תשד"מ ח"ד עמ' 
2344 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

34. תענית ל, סוף ע"ב. בבא-בתרא קכא, סוף ע"א. פתיחתא דאיכה-רבה לג.
35. תענית בסופה. בבא-בתרא שם, ב.
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משיחוגאולה

משיח צדקנו יודה 
למחישים את בואו

לקיים שליחות הדור
כ"ק מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו הכריז – בשעתו אז – "לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה", והודיע, שכבר 
נסתיימה כל העבודה, ולא נותר אלא "לצחצח הכפתורים", ו"עמדו הכן כולכם" לקבלת פני משיח צדקנו. ועל 

אחת כמה וכמה לאחרי שעברו כמה עשרות שנים מאז הכרזה זו.
ובמילא, דבר ברור הוא שדורנו זה הוא דור האחרון של הגלות, ודור הראשון של הגאולה – דוגמת הדור 
שנכנס לארץ לאחרי חמשה עשר באב שבו "כלו מתי מדבר", ואז נעשו "כולם שלמים ועומדים להיכנס לארץ 

. . מאותן שכתוב בהן (בפרשתנו) חיים כולכם היום".
ד"מדבר  הגלות  בסיום  שנמצאים  ביותר  מודגש  שבו  באב,  לחמישה-עשר  ממש  בסמיכות  בעמדנו  ולכן 
הדגשה  להיות  צריכה   – גלות  אחריה  שאין  נצחית  גאולה  של  באופן  לארץ",  להכנס  ו"עומדים  העמים", 
והוספה מיוחדת בכל הקשור לקירוב הגאולה, כולל ובמיוחד – הציפייה, הבקשה והתפלה על הגאולה – על 

דרך ובדוגמת תפלת משה, תקט"ו תפילות, כדי לפעול הכניסה לארץ באופן של גאולה נצחית.
על כל אחד ואחת לעשות חשבון צדק בנפשו: מה עשה עד עתה לקירוב הגאולה?!...

מדברי  כמובן   – ישראל  את  לגאול  רוח  בקוצר  ומצפה  עומד  שמשיח צדקנו  על-ידי ההתבוננות  ובפרט 
הגמרא שאינו מתיר שני נגעים ביחד שלא יתעכב כדי קשירת שני נגעים, כמוזכר לעיל – לאחרי שכל אחד 
ואחד ישלים את התלוי בו להחיש את ביאת המשיח, ומכיוון שמשיח צדקנו בכבודו ובעצמו עומד וממתין 
לפעולה שלו, הרי מובן גודל האחריות המוטלת עליו, ביחד עם גודל הזכות כו', שלכן, כשיבוא משיח צדקנו 
בקרוב ממש, יודה לכל אחד ואחת על פעולתו להחיש ביאתו, ולא רק הודיה בלבד, אלא יוסיף ויתן מענייניו, 
הן עניינים רוחניים, החל מלימוד התורה, "תורה חדשה מאתי תצא", והן עניינים גשמיים, ש"הטובה תהיה 

מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר".
ועניין נוסף המודגש ביותר בדורנו זה – עבודת השליחות לפעול על הזולת:

כ"ק מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו – "הנשיא הוא הכל", "לב כל קהל ישראל" – הטיל על כל אחד ואחת 
אלו הנמצאים  אדם", דכל  נשמת  ה'  אחרים, "נר  להיות "נר להאיר", להאיר  קדושה  מאנשי הדור שליחות 
בסביבתו (נוסף על בני ביתו כו'), ובכל מקום שידו מגעת, שיאירו ב"נר מצוה ותורה אור", אשר על-ידי זה 

מבטלים את חשכת הגלות ומביאים את אור הגאולה.
ופרטי הדברים דעבודת השליחות – הלא הם כתובים בריבוי אגרות קודש שלו, בשיחותיו ובמאמריו כו', 
ונתינה (דוגמת  מסירה  מתוך  השליחות  למלא את  איהו להוי פרוונקא",  ש"קריינא דאיגרתא  וצריך להיות 
בתורת  שנתבארה  כפי  התורה  פנימיות  ובמיוחד  כולל  התורה,  הפצת  על-ידי  דפינחס),  נפש  המסירות 
החסידות, בחינת היחידה שבתורה, שעל-ידי זה מגלים בחינת היחידה שבכל אחד ואחת מישראל (האנשים 

הנשים והטף), ניצוץ משיח, ועד להתגלות בחינת היחידה הכללית – משיח צדקנו.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת ואתחנן תשמ"ח; תורת-מנחם תשמ"ח, כרך ד, עמ' 151; 154-155)
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

ביקור השלוחים לארץ-
הקודש בשנת תשט"ז

"שליחות מטלטלת" – כשהרבי בחר באחד-עשר בחורים מובחרים ושיגרם 
בשליחות מיוחדת לארצנו-הקדושה • לראשונה מפרסמים אנו מסמך 

מיוחד בפרסום ראשון השופך אור על מטרת הביקור ומהותו • המכתב נכתב 
ונחתם בידי הרב חדקוב ז"ל ושוגר לגאון החסיד רבי שלמה יוסף זוין ז"ל

הרבי  הודיע  תשט"ז  השבועות  חג  של  שני  ביום 
במהלך ההתוועדות (תורת מנחם כרך טז עמ' 357):

חב"ד,  כפר  בחיזוק   =] ההשתתפות  מאופני  אחד 
מתלמידי  חמישה  נרצחו  בו  המחריד  המאורע  אחר 
ה'-יקום-דמם,  ומדריכם,  החקלאי,  ספר  בית  המוסד, 
בידי מחבלים] הוא: שיסעו עשרה או אחד-עשר באי-

ובישיבת  חב"ד  בכפר  יהיו  בעיקר  ישראל,  לארץ  כוח 
תומכי-תמימים בלוד... וגם לבקר במקומות הקדושים, 
ואחר-כך בבואם חזרה, אם ירצה ה', יביאו עמהם את 
זאת  ולהמשיך  לארץ,  בחוץ  ישראל"  דארץ  "אווירא 
למטה מעשרה טפחים, וכן גם שם יביא הדבר תוספת 

הן בישיבה והן בכל הסביבה.
ובהתוועדות ש"פ מטות-מסעי תשט"ז ('תורת מנחם' 

כרך יז עמ' 130) התבטא הרבי:
אנ"ש  כל  בשם  ישראל  לארץ  שנסעו  השלוחים 
בהצלחה  זה  שיהיה  השם-יתברך  ייתן  ובשמי... 
למעלה  עילוי...  אחר  בעילוי  הדבר  ויומשך  מופלגה... 

גם מבלי גבול.
עם שובם של השלוחים – נערכה התוועדות מיוחדת 
עמ'  (שם  והשלמתה  השליחות  לנושא  התייחס  והרבי 

185 ואילך).

סיכום במרחק של מספר שנים אחר-כך
במהלך   – לאחר-מכן  שנים  מספר  הרבי  התבטא  כך 
התוועדות פורים תש"כ (תורת מנחם כרך ז"ך עמ' 459):

לארץ  שלוחים  עשרה  שלחו  אחדות  שנים  לפני 
ישראל, ובעיקר – לבקר בכפר חב"ד, ולכתחילה סוכם 
שקלטו  מה  לשם  להביא  ביקור,  לשם  היא  שנסיעתם 

כאן, ולחזור לכאן ולהביא מה שקיבלו שם.
ובעזר השם יתברך, הנה כל השלוחים הנ"ל הסתדרו 
טובתם גם  בטוב רוחני כדבעי, וללא כל ספק תהיה זו 

בגשמיות יום קודם או יום אחר-כך.
הנאסף ב'ספר השליחות' (קה"ת   - על הביקור ראה 
 .24 עמ'  לשם  (וב"מבוא"  ואילך   565 עמ'  תשמ"ז) 
ועוד  תשע"ג.  כ"ח סיון  קרינסקי  ובתשורה  נסמן)  ושם 

(במספר הזדמנויות במדור זה עסקנו בשליחות זו).
במסמך שלפנינו המוגש כאן בתצלום (מתפרסם כאן 
באדיבות הרה"ת שלום אברהם שי' מגידמן) מוסבר כי 
נשללו  ולכן  ותורנית  חסידותית  היא  השליחות  מטרת 

ביקורים שניתן לייחס להם עניינים פוליטיים.
התורני.  הישוב  מייצגי  הם  הראשיים  הרבנים 
האדמו"רים מבעלזא (הרה"צ הק' רבי אהרן רוקח) וגור 
(הרה"צ הק' רבי ישראל אלתר ה"בית ישראל") מייצגי 
סולובייצ'יק  זאב  יצחק  רבי  הגאון  החסידי.  העולם 
לפגוש)  אמורים  השלוחים  היו  בו  (שגם  מבריסק  הרב 
מייצג את העולם הליטאי. הגאון הרב צבי פסח פראנק 
דב  הרב  מטשעבין,  האדיר  והגאון  הרבנים,  זקן  הוא 
קרוב  הוא  מישרים",  "דובב  שו"ת  בעל  וויידענפעלד 
משפחה, "מחותן", של כ"ק אדמו"ר שליט"א (חתנו הוא 

הרה"ג ברוך שמעון שניאורסהאן).
הביקור נועד גם להשפיע ב"מלחמת השבת" של כ"ק 

אדמו"ר נגד נסיעת האניות הישראליות בש"ק.
את  "בידענו  מיוחדת  קביעה  מצויה  המסמך  בסיום 
מדת התקשרותו [=של הרב זוין] לכ"ק אדמו"ר שליט"א 

ולכל עניני חב"ד".
מזכירות

ב"ה, י"ד מנ"א תשט"ז
ברוקלין

צמ"ס  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  הוו"ח  והרה"ח  הרה"ג 
חו"ב וכו' מוהרש"י שי' זוין

שלום וברכה!
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שליט"א,  אדמו"ר  כ"ק  שלוחי  הנוסעים,  שאלת  על 
אך  היא  נסיעתם  מטרת  באשר  כי  היום  להם  הברקנו 
שיחיו  אנ"ש  ואת  כפר חב"ד  יושבי  את  כדי לעורר  ורק 
היא  ושנסיעתם  המעינות,  הפצת  בעניני  ולעורר  בכלל, 
עליהם להסתפק  מובן הדבר כי  חסידותית ותורנית,  רק 
ביקורם  כאלה אשר  ומקומות  אנשים ומוסדות  בביקורי 

עומד בקשר ישר עם המטרה הנ"ל.
ביקור  כל  לשלול  שההכרח  מובן  גם  הנ"ל  עפ"י 
פוליטית, ולעורר עי"ז [=על- אליו צורה  שאפשר ליחס 

שאינן  [=פוליטיים]  פוליטים  והסברות  שאלות  ידי-זה] 
נכנסות כלל לגדר השלוחים ותפקידם הנ"ל.

הראשיים  הרבנים  את  לבקר  החלטתם  מובנת  עפי"ז 
האדמו"רים  את  התורני,  הישוב  כבאי-כח  שליט"א 
מבעלז וגור שליט"א כבאי-כח היהדות החסידותית, ואת 
כבאי-כח  מבריסק  שליט"א  סלעווייטשיק  וכו'  הרה"ג 

העולם'שע.
כראש  לא  שזהו  שי',  שזר  מר  את  ביקורם  ג"כ  מובן 

מפא"י או הסוכנות, אלא כאיש העומד בתוך 
ובמסירות בכל עניני סידור הכפר מיום הוסדו 
ושקיבל  זה,  עם  בקישור  ושיעמוד  עתה,  ועד 
זצוקללה"ה  אדמו"ר  מכ"ק  ובקשות  הוראות 
מכ"ק אדמו"ר  תש"י,  שנת  ואחר  נבג"מ זי"ע, 
שי'  שזר  מר  ומשום זה הביקור של  שליט"א. 
הנסיעה.  להוצאות  בתמיכתו  כלל  תלוי  אינו 
אף  יתן  שלא  ובין  ההוצאות  כל  שיתן  בין  כי 
פרוטה, אינו משתנה יחוסנו לביקורם אותו, כי 
כאמור לעיל, מבקרים אותו כאיש שגם בעבר 
על  מהנמנים  יהי'  לעתיד  גם  ובטח  בהוה  וגם 

המסייעים באמונה לעבודתנו הנ"ל.
הראשיים  הרבנים  לביקור  בהנוגע  והנה 
לחשוב  אנו  מוצאים  שי',  שזר  ומר  שליט"א 
יואיל  הוא  שגם  כת"ר  את  לבקש   – מאד 
כת"ר  ידע  ובטח  ההוא.  בביקור  להשתתף 
אודות  שנחוץ,  למי  להסביר  מאחרים  יותר 
יובן הטעם מדוע  מטרת השליחות (שבמילא 
מובן  אחרים).  את  ולא  אלה  את  מבקרים 
לצרף  לנחוץ  ימצא  כת"ר  באם  כי  מאליו 
להשתתפות בביקורים אלה עוד את מי שהוא 

– הרשות בידו.
השתתפות כת"ר בביקור הרבנים הראשיים 

שליט"א תסייע גם לענין האניות.
עם  עומד  כת"ר  יחס  באיזה  שנדע  ומבלי 
סלווייטשיק  והרב  שליט"א  האדמו"רים 
בעצמו  שכת"ר  בדוקא  לבקש  לנו  קשה  שי', 
ישתתף בביקורם, אלא על בינתו אנו נשענים, 
מי  את  לבקש  או  אתם  ללכת  אם  להחליט 
אתם  להשתתף  שיחיו  מאנ"ש  אחר  שהוא 

להודיע  נא  יואיל  בזה  שיחליט  וכפי  האלו.  בביקורים 
להשלוחים שיחיו וכן יעשו.

מקום  ואין  לעבודתם  לנצל  צריכים  זמנם  שכל  מובן 
כלל שישמעו איזה הרצאות שהן.

קשה  לרב,  רב  בין  לחלק  שלא  כדי  שבכלל,  אף 
אולי  זאת  בכל  סתם,  רבנים  לבקר  להשלוחים  להורות 
הרה"ג  את  שיבקרו  הכלל  יוצא מן  באופן  כדאי ואפשר 
ואת  הרבנים.  זקן  הוא  כי  לב  בשים  שי'  פראנק  וכו' 
הטשעבינער רב שי' באשר שהוא מחותן לכ"ק אדמו"ר 
ולהורות  בזה,  כת"ר להחליט  את  לבקש  שליט"א. והננו 

להשלוחים איך שיתנהגו בזה.
שליט"א  אדמו"ר  התקשרותו לכ"ק  מדת  את  ובידענו 
הטרחנו  על  לנו  שיסלח  אנו  בטוחים  חב"ד,  עניני  ולכל 

אותו בכל האריכות הנ"ל. ומודים לו למפרע.
בכבוד ובברכה כל טוב סלה

מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א ח.מ.א. חדקוב
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הגישה לתורה שבע"פ 
מתוך יראת שמים

רבי חנינא בן דוסא אומר: כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו – חכמתו 
מתקיימת, וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו – אין חכמתו מתקיימת 

(פרק ג משנה ט)

פירוש "מגן אבות" לרשב"ץ: 
יהיה ירא  איך  חכמה  אין בו  שאם  לחכמה  החטא  יראת  אפשר שתקדם  כי איך  בזמן,  קדימה  אינה  הקדימה  "זאת 
חטא – אז ילמד החכמה  מקדים במחשבתו להיות ירא  חטא?... אבל זאת הקדימה היא קדימת המחשבה, שאם אדם 
החטא ויפרוש ממנו...  אותו למה שהוא קודם במחשבתו, כי מהחכמה ידע מה הוא  המדריכה  ותתקיים בידו, כי היא 
אבל אם קדמה במחשבתו ידיעת החכמה בלא יראת חטא – לא תתקיים בידו כי מתוך שהיא מונעת אותו מחפצו יקוץ 

בה וימאסנה...".
שנעשה  לימוד  הוא  הראוי  באופן  התורה  לימוד 

מתוך יראת שמיים, ביטול וקבלת עול.
וששון  ושמחה  אורה  הייתה  "ליהודים  הפסוק  על 

ויקר" אמרו חז"ל: "אורה זו תורה". 
בשם  תמיד  נקראת  התורה  הלוא  השאלה:  נשאלת 
לשון  "אורה",  כאן  כתוב  ומדוע  זכר,  לשון  "אור", 

נקבה?
הכוונה  כאן  ש'תורה'  הזקן,  אדמו"ר  כך  על  עונה 
לתורה שבעל-פה, שהיא מקבלת מתורה שבכתב, ולכן 

נאמר כאן "אורה" לשון נקבה.
תורה שבעל-פה היא עניין שנמסר להבנה, ולמרות 
זאת הגישה של יהודי גם לתורה שבעל-פה היא מתוך 
אמונה; לא ניתן לפסוק לפי מסקנות השכל האישי, גם 
כאשר יש לו ראיות רבות וחזקות – אם יש לזה סתירה 
ההלכה  שפסק  והאחרונים,  הראשונים  מהפוסקים 

שלהם התקבל בתפוצות ישראל.
מדובר  היה  אם  הכיצד?  לטעון:  אפשר  לכאורה 

להבנה  נמסר  לא  אכן  זה  שבכתב,  מהתורה  בעניין 
זה  בשכל; אבל מכיוון שבתורה שבכתב לא נכתב דין 
שנמסרה  שבעל-פה,  מתורה  עניין  זה  אלא  במפורש, 
הקודם  בדור  הדין  את  שפסקו  והפוסקים  להבנה, 
פסקו כך לכאורה רק מפני שהיו להם ראיות שכליות, 
עליו  מדוע   – אחרת  מבין  בשכלו,  שהוא,  ומכיוון 

להתחשב בפסקיהם?
המענה הוא: הגישה של יהודי גם לתורה שבעל-פה 
היא באמונה וביראת-שמים. כפי שחז"ל אומרים: "כל 

שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת".
זה "חכמתו", שהרי  אכן, ודאי שצריך וחייב שיהיה 
זה ענינה של תורה שבעל-פה, חכמה ושכל, אך מתי 
כאשר   – קיום?  לה  יהיה  מתי  מתקיימת",  "חכמתו 
באה  כשהיראה  לחכמתו",  קודמת  חטאו  "יראת 

כהקדמה לחכמה.

(על-פי ליקוטי-שיחות כרך ג, עמ' 919-819)

פרקי אבות
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פרשת ואתחנן
אתה החילות   להראות את עבדך את 

גדלך... אעברה נא (ג,כד-כה)
היתה  ים-סוף  שקריעת  כשם  כי  בחסידות  מבואר 
ידו  "והניף  לעתיד-לבוא יהיה  כך  למתן-תורה,  הכנה 

על הנהר" (ישעיה יא) כהכנה לגילוי סודות התורה.
וזהו שרמז הכתוב:

 – גדלך"  את  עבדך  את  להראות  החילות  "אתה 
רז"ל (ברכות  כמאמר  ים-סוף,  רומז לקריעת  "גדלך" 
ע"ה  רבנו  משה  ים-סוף".  קריעת  זו   – "הגדולה  נח) 
מבקש מהקב"ה: כשם שזכיתי שקריעת הים היתה על-
ידי, כן אזכה שגם "והניף ידו על הנהר" יהיה על-ידי,

"אעברה נא".
(אור-התורה – דברים, עמ' קיב)

עלה ראש הפיסגה (ג,כז)
אלי,  דבר  תוסף  אל  שנאמר  בתפילה,  אלא  נענה  לא 
וסמיך ליה, עלה ראש הפסגה (בדבר תפילה זו נתרציתי 

להראותך אותה, רש"י) (ברכות לב)
מן  פטור  אומנותו  שתורתו  מי  כל  הרי  לכאורה, 
זה מדוע הוזקק משה רבנו  התפילה (שבת יא), ולפי 
יותר  אומנותו  שתורתו  אדם  לך  אין  הרי  לתפילה, 

ממשה?
שהיא  רגילה,  תפילה   – תפילה  סוגי  שני  יש  אלא 
ותפילה שמטרתה לבטל גזירה רעה.  בכל יום,  חובה 
הראשון  מהסוג  ורק  אך  פטור  אומנותו  שתורתו  מי 
של תפילה, אבל הוא אינו פטור מן התפילה שנועדה 

לבטל גזירה רעה.

(אור-התורה – דברים, עמ' קלו)

ועתה ישראל (ד,א)
השם ישראל מורה על ניצחון במלחמה, "כי שרית 
דווקא  לב).  (וישלח  ותוכל"  אנשים  ועם  אלוקים  עם 
בזמן הזה נקראת הנפש האלוקית "ישראל" – על שם 

ניצחונה על הנפש הבהמית. אבל לעתיד-לבוא, שאז 
לא  במלחמה,  צורך  יהיה  ולא  לגמרי  הרע  יתבטל 

תקרא עוד בשם זה.

(ליקוטי-תורה דברים עמ' לח)

לא תוסיפו... ולא תגרעו (ד,ב)
על  שעובר  שמי  אותנו  מלמדת  הציוויים  סמיכות 
תגרעו",  "לא  על  גם  שיעבור  סופו  תוסיפו",  "לא 

וכמאמר רז"ל (סנהדרין כט): "כל המוסיף – גורע".

(ליקוטי-שיחות, כרך טו, עמ' 491)

ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם 
היום (ד,ד)

יש שני סוגים של "חיים" – "חי בעצם", היינו דבר 
שחי  דבר  כלומר,  במקרה",  ו"חי  עצמו,  מצד  שחי 
מסיבה חיצונית גרידא. לדוגמה – האש היא מציאות 
חמים  הם  רותחים  מים  זאת,  לעומת  בעצם.  חמה 

כתוצאה מסיבה צדדית.
תמיד  שדבק  מי   – אלוקיכם"  בה'  הדבקים  "ואתם 
חי  הוא   – כולכם"  "חיים  חיי-החיים,  שהוא  בקב"ה, 
בעולם-הזה  אף   – "היום"  בעצם,  חי  אמיתיים,  חיים 

הנקרא "היום", כדכתיב (להלן ז), "היום לעשותם".

(כתר-שם-טוב, עמ' יא)

* * *
בקב"ה  הדבקות  בזוהר:  זה  פסוק  מבואר  וכך 
חיותו  את  ממעטות  אינן  יתברך  אליו  וההתבטלות 
של האדם, אלא להיפך – הן גורמות לחיים אמיתיים. 
כדכתיב (משלי יט), "יראת ה' – לחיים"; ככל שתגדל 

יראתו וביטולו של האדם כן יתרבה שפע חיותו.
באותו עניין מוסיף ואומר המגיד ממזריטש:

כמו  שלא  נצחיים,  חיים  המלאכים  חיים  מדוע 
הנשמות? כי במלאכים יש יותר יראת-שמים.

(סידור עם דא"ח, עמ' 164)

ממעייני החסידות
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נחמה גשמית ונחמה רוחנית
חיבור רוחניות וגשמיות בבית-המקדש בעבודת כל אחד ואחד • קידוש 

לבנה – סגולה לאריכות ימים • עידודים וקירובים מיוחדים לילדי 
הקעמפ • אלו שורות ביקש הרבי להוסיף במודעה שהייתה בלוח 

המודעות? • יומן תש"נ, מתוך: 'בית חיינו'

יום שישי, י"ב מנחם-אב
בסיומה  מנחה,  לתפילת  הרבי  נכנס  בשעה 15:15 
החל בחלוקת דולרים לצדקה – שטר אחד – לאנשים 
נשים וטף. החלוקה נמשכה כמה דקות. בסיומה יצא 

הרבי כשהוא מעודד בידו את השירה.

שבת פרשת ואתחנן, י"ג מנחם-אב
עשרת  לשמיעת  הרבי  נעמד  התורה  בקריאת 
הקהל.  לעבר  כשפניו  הסטענדר  על  ונשען  הדיברות 
הביט בחומש ומידי פעם הביט לעבר בימת הקריאה. 
בסיום הסתובב חזרה ונשאר עומד עד לסיום קריאת 

התורה.
כשהחזירו את הספר תורה לארון הקודש, תוך כדי 
קטן "רבי".  ילד  צעק  ספר-התורה,  על  מביט  שהרבי 
הרבי פנה אליו ובחיוך נפנף לו בידו לשלום, הצביע 
לילד  פעמיים  וסימן  המתקרב  ספר-התורה  לעבר 

שייגש לנשק את ספר-התורה.
הרבי נכנס להתוועדות בשעה 13:30. הקהל ניגן "כי 
מקומו.  על  הרבי  שהתיישב  עד  יושיע ציון"  אלוקים 
את  כרגיל,  לשיר,  החל  והקהל  היין,  על  קידש  הרבי 

הניגון ממזמור פ"ט. הרבי ענה לקהל ׳לחיים׳.
"נחמו  נחמו":  "שבת  על  דובר  הראשונה  בשיחה 
בית- חורבן  על  נחמה  כפולה,  נחמה   - עמי"  נחמו 
המקדש שהיה כלול מגשמיות ורוחניות, שכן, המקדש 
לי  "ועשו  היא  תכליתם  אך  גשמיים  מחומרים  עשוי 
הכוונה  בזה  להיות  שצריכה  לשמי,   – "לי"  מקדש", 
שבכל  הקדוש-ברוך-הוא,  לשם  שהיא  הרוחנית 
ענייני המקדש אין לחלק בין גשמיות לרוחניות, אלא 

 - הכפולה  הנחמה  זוהי  ברוחניות.  חדורה  הגשמיות 
על  והן  בית-המקדש  של  הגשמי  הצד  על  הן  נחמה 
נאמר "נחמו  אחד.  הצד הרוחני שבאמת הרי הם צד 
פעמים מרוחקות, לפי  בשתי  בפעם אחת ולא  נחמו" 
והרוחניות  הגשמיות  להיות  צריכים  שבבית-המקדש 

יחד, באחדות מלאה.
ההוראה הנלמדת מכך בעבודת האדם: 

ובחדרו  בביתו  מעט  מקדש  יש  ואחד  אחד  בכל 
בתוכם"  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  פנימה,  שבלבו 
שהגשמיות  מיהודי  נדרש  ואחד.  אחד  כל  בתוך   –
לחלק  ניתן  יהיה  ושלא  ביחד  יהיו  שלו  והרוחניות 
ולדוגמה,  רוחני,  דבר  שעושה  בשעה  גם  ביניהם. 
המצווה שנאמרה בפרשתנו: ״ואהבת את ה' אלוקיך״, 
ולא  רוחני  דבר  היא  שהאהבה  לחשוב  האדם  שיכול 
באה  כך  על  הגשמי.  הלב  בבשר  נרגש  להיות  צריך 
והרוחניות,  הגשמיות  חיבור  להיות  שצריך  ההוראה 
שאהבת ה׳ צריכה להיות מורגשת בבשר הלב הגשמי. 
יכול  והתפילה.  התורה  עסק  בשעת  גם  הדבר  וכן 
האדם לחשוב שעניין התפילה הוא דבר רוחני בלבד 
- התפשטות הגשמיות, וכן בתורה, שעניינם לכאורה 
ההוראה  באה  זה  על  רוחני.  דבר  וזה  וכו'  שכל  רק 
הגוף  בגשמיות  חדורים  להיות  צריכים  שהדברים 
התורה  ולימוד  התפילה  שבשעת  ישראל  וכמנהג 
על-דרך- מתנדנדים באופן ד״כל עצמותי תאמרנה״. 
להיות  צריך  גשמי,  דבר  שעושה  שבשעה  מאידך  זה 

חדור בצד הרוחני.
החל  הרבי  שמח.  ניגון  הקהל  ניגן  השיחה  בסיום 
ובהמשך  שמחה לעבר הקהל  ידו בתנועות של  מניף 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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שמחת  בדוגמת  גדולה,  הכי  לשמחה  עד  באב',  עשר 
אלו  שבימים  ישראל  מנהג  על-פי  ובפרט  נישואין... 
וחתונות  בשידוכין  מרבים  באב),  תשעה  (לאחרי 
בישראל (ובפרט שזה בא לאחרי ההפסק בעניינים אלו 

ב'שלושת השבועות')"11.
במנחה אין אומרים 'צדקתך'8.

פרקי-אבות - פרק ג12.

ברכות ואיחולים 
ואילך,  ישראל שמחמישה-עשר-באב  מנהג  "...ידוע 
מברכים איש את רעהו בברכת 'כתיבה וחתימה (וגמר 
חודש מנחם-אב,  של  במזלו  וכמרומז  טובה',  חתימה) 
מזל אריה... - ראשי תיבות 'אלול, ראש- השנה, 11יום-
מנחם-אב  שבחודש  היינו,  הושענא-רבה',  הכיפורים, 
טבא'  בה'פתקא  טובה  החתימה  ושלימות  גמר  נרמז 

דהושענא-רבה"13.

11. ספר-השיחות תנש"א ח"ב עמ' 733.
12. נתבאר בגיליון 'התקשרות' בשבוע שעבר עמ' 16 הערה 7.

היה  בע"פ   .63 הערה   725 בעמ'  גם  וראה   ,770 עמ'  שם  תנש"א  סה"ש   .13
המאמר דכ"ג  וכן בסיום  מנ"א תשל"ט.  י"ג  בשיחת  כגון  מקדים ומברך,  הרבי 
שם  ומצויין  רז,  עמ'  תמוז-אלול  ספר-המאמרים  (תורת-מנחם  תשכ"ח  מנ"א 
לכמה  בנוגע   - מתחלת  מנ"א  שבכ'  בהערה,   1163 עמ'  ח"ד  ללקוטי-שיחות 
א'  מיום  רק  מאחל  היה  בדרך-כלל   - בכתב  לראש-השנה).  ההכנה   - עניינים 
עמ'  אלול-תשרי,  חב"ד',  מנהגי  ('אוצר  הכלל  היו יוצאים-מן-  אך  אלול,  דר"ח 

יב-יג. וראה 'בית חיינו' גיליון 99 עמ' 14).

יום חמישי
כ' במנחם-אב

המקובל  הרה"ח  הרה"ג  של  היארצייט-הילולא  יום 
אדמו"ר  כ"ק  של  אביו  נ"ע,  שניאורסון  לוי-יצחק  ר' 
אדמו"ר  לכ"ק  בן,  אחר  בן  חמישי,  דור  דורנו,  נשיא 
בהחזקת  עבודתו  על  והוגלה  נאסר  צדק.  הצמח- 
בעיר  ה'תש"ד,  בשנת  בגלות  ונפטר  היהדות,  והפצת 
ושם  לשעבר),  (ברית-המועצות  קזחסטן  אלמא-אטא, 

מנוחתו-כבוד14.
זה  ביום  להתוועד  נהג  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 
בתחילת  מסכת  מסיים  היה  החול,  בימות  (וכשחל 

ההתוועדות)15.
וכתב הרבי: "ועלי החוב והזכות גדול להציע ולבקש 
וכו' - ללמוד בההתוועדות מתורתו, ולנדב ביומא דין 

לז"נ [=לזכות נשמתו]"16.

חב"ד  בספר 'תולדות לוי יצחק' (הוצאה חמישית, קה"ת, כפר  תולדותיו -   .14
תשע"ח).

15. על-פי ספר המנהגים עמ' 100.
16. ממכתב (כללי-פרטי) מוצאי ת"ב ה'תשד"מ.
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והקהל  חזקות  בתנועות  ידו  את  מסובב  החל  אף 
פנה לעבר  ביתר שאת. אחר-כך  השמחה  את  מגביר 
חתיכה  לו  ונתן  ׳לחיים׳  שאמר  הקטן  שארף  הילד 
כמה  של  רבם  דיין,  לרב  הורה  באמצע  מהמזונות. 

יישובים בדרום בארץ-הקודש, שיאמר ׳לחיים׳.
בשיחה השנייה עורר על המובא בספרים שקידוש 
לנסיעה  וסגולה  ימים  לאריכות  סגולה  הוא  לבנה 
לפרסם  שיש  וציין  ומוצלחת,  טובה  בשעה  שתהיה 

זאת. הורה להוסיף בשיעורי תורה דרבים.
הרבי  צדיק",  בימיו  "יפרח  ניגנו  השיחה  בסיום 
עודד בתנועות חזקות, בעיקר לעבר קבוצות אורחים.
אבות.  בפרקי  משנה  ביאר  השלישית  בשיחה 
אחר-כך קרא לאלו שהכניסו בקבוקי משקה שיעלו 
את  הרבי  שתה  בסיומה  פעולותיהם.  על  ויכריזו 
העמיד  המזכיר  המשקה'.  'חלוקת  והחלה  הכוס  כל 
שישה בקבוקים והרבי מזג מכוסו לבקבוקים, וחזרה 
מהבקבוקים לכוסו. כשהסתיימו ההכרזות החל הרבי 
והקהל הצטרף  לאביו,  ניגון ההקפות  את  לנגן בעוז 
ניקווא"  ניעט  "ניעט  לנגן  החל  אחר-כך  בשמחה. 

וטעם מהמזונות. הזכיר על ברכה אחרונה.
ואחריה   15:50 בשעה  הסתיימה  ההתוועדות 
כרבע  הרבי  נכנס  ערבית  לתפילת  מנחה.  התפללו 
שעה לאחר צאת השבת. לאחר התפילה נכנס לחדרו 

ושהה בו כמה דקות, אחר-כך יצא ל'קידוש לבנה'.

יום ראשון, י"ד מנחם-אב
דולרים  חלוקת  התקיימה  שחרית  תפילת  לאחר 

לצדקה.
חוקה  ועדת  יו"ר  (לשעבר,  קולס  אלי  מר  כשעבר 
פנים.  ובמאור  בחמימות  הרבי  קיבלו  בכנסת), 
הנ"ל שאל את הרבי מה למסור בארץ בקשר למצב 
להוסיף  "צריכים  הרבי:  וכווית.  עירק  בין  הביטחוני 
בביטחון בה' וה' יוסיף יותר בברכותיו, שיהיו ברכות 
ארבעה  לו  העניק  הרבי  יהודיות".  וברכות  בריאות 
לצדקה  בהצלחה״,  ״נסיעה  עבור  עבורו,  דולרים: 
והוסיף  בצדקה"  יותר  ו"שיוסיף  בארץ-הקודש, 

"לטוב אין שיעור".
הרבי  ברך  לידו  שעמד  נחשון  דוד  הרב  את 
דוד  הרב  על  הצביע  אחר-כך  רבה'.  ב'הצלחה 

ושאל (בחיוך) את הנ"ל: "האם הוא עוזר לך  נחשון 
להשתחרר מהכסף מידי פעם?...".

לאחר מכן מסר הרב דוד נחשון לרבי את המפתח 
של ה'טנק' החדש. הרבי: "האם זהו עבורי?", והוסיף: 
"שיהיה בהצלחה רבה ומופלגה", ונתן לו דולר נוסף 

שיכניס בקופת צדקה ב'טנק'. 
רבה״  ״בהצלחה  טאוב  אבי  ר'  את  בירך  אחר-כך 
ו״כפליים לתושיה" ונתן לו דולר נוסף להכניס בתוך 

הטנק, וכן לעוד אחד מידידי ה״טנקים״.
16:50 בשעה   .15:20 בשעה  הסתיימה  החלוקה 

נסע הרבי ל׳אוהל׳ וחזר בשעה 21:10 ונכנס לחדרו. 
לאחר כמה דקות יצא לתפילות מנחה ומעריב כשהוא 

מעודד חזק בידו.
בסיום תפילת מעריב החל הרבי בחלוקת דולרים 
החלוקה  בשעת  אחד.  לכל  דולרים  שני  לצדקה, 
לילדים. לילד  ובפרט  חייך הרבי להרבה מהעוברים 
שקיבל ואמר: "תודה" השיב הרבי בחיוך: "לבריאות". 
הרבי  יצא  ובסיומה  שעה,  כרבע  נמשכת  החלוקה 

כשמעודד בידו את השירה.

יום שני, ט"ו מנחם-אב
ואמר  לחדרו  הרבי  נכנס  שחרית  תפילת  אחר 
(של  ההלוויה  מועד  על  שיכריזו  הריל"ג  למזכיר 
שנקבעה  השעה  ז״ל).  העכט  יהודה  יעקב  הרה"ח 

הייתה 12:00 בצהריים.
כרבע שעה אחר סיום התפילה נסע הרבי למקווה 
לאחר   .12:00 השעה  לפני  וחזר  מהרגיל),  (מוקדם 

כעשר דקות נסע ל׳אוהל׳.
העיר  קצוות  מכל  אנשים  אלפי  הגיעו  ללוויה 
אנשי  הגיעו  כן  ז״ל.  ושמעו על הרב העכט  שהכירו 
יהודים.  ושאינם  יהודים  רבים,  ציבור  ואישי  ממשל 
 ,12:30 השעה  לאחר  רק  הלוויה  מסע  יצא  בפועל, 
כאשר לפני כן הודיעו שרק מי שהיה במקווה, יוכל 
לשאת את הארון. מסע ההלוויה נעצר בכמה מקומות 
בעיר על יד כמה מהמוסדות של המנוח ומשם נסעו 

לבית החיים.
קברו  ליד  מעט  שהה  מהאוהל  הרבי  כשיצא 
הטרי של הרה"ח יעקב יהודה העכט ז"ל. הרבי חזר 
מה׳אוהל׳ לערך בשעה 21:10 ואחר כמה דקות נכנס 
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החל  התפילה  בסיום  ומעריב.  מנחה  לתפילות 
אחד.  לכל  אחד  שטר  לצדקה,  דולקים  בחלוקת 

החלוקה הסתיימה לאחר כרבע שעה.

יום שלישי, ט"ז מנחם-אב
לתפילות מעריב הגיעו קבוצת ילדים ממחנה גן־
ישראל בדטרויט. בסיום התפילה שרו הילדים ״אל 

תירא״ וגו׳, והרבי עודד בהנפת ידו על הסטענדר.
והרבי  לשיר,  הפסיקו  זה  קטע  סיימו  כאשר 
המשיך להניף בידו כמורה שימשיכו ואכן המשיכו 

לשיר בהתלהבות כאשר הרבי מעודד ביתר שאת.
הרבי  הסתובב  לשבח  עלינו  שלאחר  בקדיש 
לעברם. בחלקו הראשון של הקדיש אמר יחד עמם 
׳אמן׳ בהדגשה מיוחדת בפיו הק' (על דרך שאומר 
שארף).  ממשפחת  הקטן  הילד  עם  יחד  לפעמים 
אדונינו  "יחי  הילדים  אחד  צעק  הקדיש  בסיום 
ג'  וכך אמר  אחריו  חזר  וכל הקהל  ורבינו"  מורינו 
הלכות  סיום  הגבאי על  הכריז  מכן  לאחר  פעמים. 
פצחו  ההכרזה  בסיום  בלילה.  שיתקיים  ברמב"ם 
בהנפת  עודד  הרבי  אדונינו".  "יחי  בשירת  הילדים 
לצדקה,  ידו לעברם והחל בחלוקת שליחות מצוה 

שטר אחד לכל אחד.
בזמן החלוקה, פנה הרבי מידי פעם לעבר קבוצת 
רגילה.  בלתי  בשמחה  לעברם  ידו  והניף  הילדים 
גדולה  ובשמחה  בעוז  עודד  אף  הפעמים  באחד 
במיוחד. לכמה מהילדים שניגשו לקבל דולר, הניף 

הרבי את ידו הק' לעברם.
הכניס  ובסיומה  שעה,  כרבע  נמשכה  החלוקה 
לעבר  פנה  (כרגיל),  לסידורו  אחד  דולר  הרבי 
הק'  כשפניו  לעברם  ידו  והניף  הילדים  קבוצת 
מאירות במיוחד. כך עודד בשמחה רבה לכל אורך 

הדרך.
נעצר  למטה  המדרש  מבית  היציאה  דלת  ליד 
קטע  של  צילום  דף  לעבר  קט  לרגע  והביט  הרבי 
הגאולה,  סימני  על  המדבר  מ׳ילקוט-שמעוני׳ 
(ושמקשרים זאת למצב העולם בימים אלה), שהי׳ 
תלוי על הדלת והמשיך בדרכו. לתועלת הקוראים 

הננו מביאים כאן את הקטע הנ״ל:
בו  נגלה  שמלך-המשיח  שנה  יצחק:  רבי  "אמר 
כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס 
מתגרה במלך ערבי והולך מלך ערבי לארם ליטול 
עצה מהם וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם, 
ונופלים  ומתבהלים  מתרעשים  העולם  אומות  וכל 
על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל 
מתרעשים ומתבהלים ואומרים: להיכן נבוא ונלך? 
להיכן נבוא ונלך? ואומר להם: בני, אל תתיראו, כל 
מה  מפני  בשבילכם,  אלא  עשיתי  לא  שעשיתי  מה 
אתם מתיראים? אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם! ולא 
כגאולה ראשונה גאולה אחרונה כי גאולה ראשונה 
היה לכם צער ושעבוד מלכיות אחריה אבל גאולה 

אחרונה אין לכם צער ושעבוד מלכויות אחריה".
"שנו רבותינו בשעה שמלך-המשיח בא עומד על 
גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר 

ענווים הגיע זמן גאולתכם״.
השורות  ללא  הנ"ל  הקטע  צולם  לכתחילה 
האחרונות וכך פורסם. אולם זמן מה לאחר שהרבי 
האחרונות.  השורות  ללא  הפתק  את  וראה  עבר 
את  שתלה  לאברך  הריל"ג  המזכיר  התקשר 
השורות  את  לא הוסיפו  מדוע  ושאלו  הנ"ל  הקטע 
האחרונות. אז פורסם הקטע שוב עם השורות הנ"ל.

יום רביעי, י"ז מנחם-אב
מאמר   - באב  ט״ו   - קונטרס  לאור  יצא  היום 
כחמשה  לישראל  טובים  ימים  היו  ״לא  ד"ה  מוגה 
באב  ט״ו  בהתוועדות  הרבי  שאמר  כו'"  באב  עשר 

ה׳תשמ״ז.
קליין  בנימין  הרב  כשהמזכיר  השבוע  באמצע 
הבנים  לכל  קרא  העכט,  משפחת  את  לנחם  הלך 
ומסר להם מסר מהרבי שכל המוסדות של אביהם 
 – חינוך  לעניני  ה״מרכז  תחת  מעתה  יעברו  ז״ל 

ליובאוויטש (על פי השמועה).
לנחם את המשפחה היו אנשים  שהגיעו  בין אלו 
יורק,  ניו  מדינת  מושל  כגון:  מהממשל  חשובים 

ראש העיר ועוד.

15

שבת קודש פרשת
ואתחנן - שבת נחמו
חמישה-עשר באב

בקריאת 'שניים מקרא ואחד תרגום' קוראים עשרת 
הדברות ב'טעם התחתון'1.

סוף זמן קידוש לבנה: כל ליל שבת-קודש, ליל ט"ו 
בחודש.

כדי  אחד מישראל צריך לעשות כל התלוי בו  * כל 
שמייד בתחילת ובראשית היום (וכל היום כולו) יהיה 
כחמישה-עשר  לישראל  טובים  ימים  היו  ש"לא  ניכר 
ואילך  זה  שמיום  בהלכה,  גם  עניינו  כמבואר  באב", 

צריכה להיות הוספה בלימוד התורה וכו'2.
הוראת  את  מקום  בכל  ולהכריז  לפרסם  כדאי ונכון 
חז"ל3 ש"מחמשה-עשר באב ואילך – דמוסיף לילות על 

הימים לעסוק בתורה, יוסיף חיים על חייו"4.
בקשר  ואחד לעשות  אחד  כל  שעל  החשבון-צדק   *
ללימוד התורה, נתינת הצדקה וכללות המצוות במשך 

כל השנה, מתחיל משבת נחמו5.
אל  הקהל, ופניו  עומד  בעת קריאת עשרת הדברות 

ספר-התורה6.
קוראים את עשרת הדברות ב'טעם העליון'7.

1. שו"ע אדה"ז סי' תצד סי"א.
2. התוועדויות תשמ"ט ח"ד עמ' 415,412,157.

3. תענית לא,א ובפירש"י. רמ"א יו"ד רמו סעיף כג, מג"א או"ח רלח ס"ק א.
4. ובמיוחד להוסיף בשיעורי תורה ברבים, לייסד חדשים ולחזק ולהרחיב את 

השיעורים הקיימים - התוועדויות תש"נ ח"ג עמ' 124.
5. ספר-השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 582.

6. ספר-המנהגים עמ' 31.
7. לוח כולל-חב"ד פ' יתרו, כדעה האחרונה בשו"ע אדה"ז שם.

מיוחד,  בנוסח-טעמים  ואתחנן  דפ'  הדיברות  עשרת  את  קורא  היה  אדה"ז 
שונה מזה של הקריאה בכל השנה ואף מזה של עשה"ד דפ' יתרו, וכן נהגו גם 
כל בניו. הוא לימד זאת להרה"ק הרב"ש בן הצמח-צדק, שלימד זאת להרה"ק 

לא נעדר" (ישעיה  עמי... איש  הפטרה: "נחמו נחמו 
מ,א-כו)

אין אומרים 'אב הרחמים'8.

התוועדות
"על-פי מנהג ישראל, אשר תורה היא, לקדש הלבנה 
לחדש  גרמא  הזמן  הרי  באב...  תשעה  במוצאי  דווקא 
תשובה  עניני  בכל  טובות  להחלטות  ההתעוררות 
הגלות...  סיבת  המבטלות  שהן  ומצוותיה,  והתורה 
- לקבלן  בציבור  הנעשות  החלטות  כוח  שגדול  וכיוון 
שמחה  שמחה,  בהתוועדות  יחד  רבים  בהתאסף 
ועיניים  לב  המשמחת  שהיא  תורה,  דברי  באמירת 
התורה  בלימוד  והגבלה  גדר  פורצת  ושמחה  מאירה, 
ביומין  בפרט  התוועדויות  מצוותיה,  בקיום  והידור 
בחמשה- פנים:  ועל-כל  באב,  לתשעה  זכאין הסמוכין 
עשר באב... ובשלוש פעמים הווי חזקה – חזקת תורה 

ומצוותיה ומתוך שמחה וטוב לבב תמיד כל הימים"9.
גדולה  התוועדות  ומקום  מקום  בכל  שיעשו  "כדאי 
וטף,  נשים  אנשים  יהודים,  לקבץ  גדולה10:  בשמחה 
מסכת,  'סיום'  לעשות   - טוב  ומה  תורה,  דברי  ולדבר 
בכל  להוסיף  טובות  החלטות  ולקבל  לצדקה,  ולתת 

ענייני תורה ומצוות ובכל עניינים טובים.
לבב,  וטוב  שמחה  מתוך  התוועדות   - "ובהדגשה 
בהתאם לכך ש'לא היו ימים טובים לישראל כחמישה 

וראה   .459 עמ'  ח"ב  דיבורים  (לקוטי  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  אחי  הרז"א 
תולדות אדה"ז ח"ד עמ' 1070).

8. לוח כולל-חב"ד.
שלהן  ר"ה  שחל  ובעוד שנים  ה'תשד"מ (באותה שנה,  מוצאי ת"ב  ממכתב   .9
מעלת  את  רבות  פעמים  הרבי  הדגיש  ה-ו,  בימי   - תשרי  חגי  כל  ובחו"ל   -

ה'חזקה'), לקוטי- שיחות כרך ל"ט עמ' 229.
ממש  לסעודה  ועד  ושתייה,  אכילה  ושמחה',  'משתה  של  באופן   .10

('התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 157, עיי"ש).

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
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ביאורים ב'לקוטי לוי יצחק'
על תניא

החל לבאר את "לקוטי לוי  כ"ק אדמו"ר 
יצחק", הערות על התניא מאביו.

מידי שבת היה כ"ק אדמו"ר מבאר עניין 
שבת  עד  נמשך  הדבר  אביו.  מהערות 
תשל"א  ויקהל-פקודי  פרשת  קודש 
החל  תשל"א  צו  פרשת  משבת  (החל 
ספר  על  אביו  הערות  את  לבאר  הרבי 

הזוהר)..
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס. 'תורת-מנחם

תפארת לוי-יצחק' ח"א עמ' 7)

ייסוד 'כולל תפארת זקנים'
בקריאה,  אדמו"ר  כ"ק  יצא  אב  כ"ף  בהתוועדות 
לייסד בכל מקום ומקום "כולל" עבור יהודים בגיל 
שם  על  יצחק"  לוי  תפארת זקנים  "כולל   - הזקנה 

אביו.
הרבי,  אמר   - זאת  מציע  שהוא  העובדה  על      
 - אביו  של  שמו  על  נקראים  שהכוללים  שמכיוון 
אישית  להשתתף  והזכות  החובה  עליו  מוטלת 
מקום  לייסד  היא,  הכוללים  מטרת  בהקמתם. 
לתורה  עתים  לקבוע  שיוכלו  זקנים  יהודים  עבור 

ולמלא את זמנם באופן מסודר.
(שיחות קודש תש"מ ח"ג ע' 884).

תש"מתש"ל

תשמ"אתשל"ו

הדפסת חידושי תורה
חוברות  לזמן  מזמן  לאור  להוציא  הורה  אדמו"ר  כ"ק 
שבהם ירכזו חידושי תורה – בחלק הנגלה – מאת כ"ק 
רבותינו נשיאינו הק' ותלמידיהם. בהתאם לדברי הרבי 
החלו להופיע חוברות בשם "יגדיל תורה", שיצאו לאור 
ע"י חברי הכולל שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר בברוקלין, 
ובית  הכנסת  שבבית  הכולל-אברכים  חברי  וע"י  נ.י. 

המדרש צמח צדק בירושלים עיה"ק.
(הקדמת היום יום בשלשלת היחס. שיחות קודש תשל"ו ח"ב ע' 630)

סיום ספר-תורה הראשון של ילדי ישראל
ילדי  של  הראשון  התורה  ספר  סיום  התקיים 
ישראל, ומיד הותחל בכתיבת ספר התורה השני. 
התקיימה  התורה  ספר  והכנסת  סיום  חגיגת 
בעיר  "צמח-צדק"  המדרש  ובית  הכנסת  בבית 

העתיקה בירושלים, וברחבת הכותל המערבי.
סיומים נוספים התקיימו בשנים: תשמ"ו, תשנ"ה 

(כ"ו אלול), תשס"ה, תשע"ב ותשע"ו.
(אלבום אות בספר תורה ע' 285)

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

תקס"א

אדמו"ר הזקן
מתיישב בליאדי

חמשת  בלוויית  הגיע  הזקן  אדמו"ר  כ"ק 
ביום  ליאדי,  בעיר  והתיישב  חסידים  אלפים 

ששי ערב שבת פרשת נחמו.
היו  בליאדי,  הזקן  רבינו  של  שבתו  ימי 
בעסקנות  עבודתו  רוח;  קורת  של  ימים 
הלבנה  רוסיה  רחבי  בכל  התפשטה  הכלל 
לעדת  התווספו  אלפים  ואוקראינה, 

החסידים.
(ספר התולדות אדמו"ר הזקן ח"ד ע' 1006)

י"ד 
אב

ט"ז 
אב

תרפ"ט

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ
מסיים את ביקורו בארץ הקודש

ויצא  הקודש  בארץ  ביקורו  את  סיים  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
ברכבת למצרים בדרכו לביקורו בארצות הברית. ביקורו בארץ 

ישראל נמשך חמשה-עשר יום.
מוהריי"צ בארצנו הקדושה, היה  בזמן שהותו של כ"ק אדמו"ר 
והוד  אצילות  רוח   - ה'  לדבר  החרדים  היהודים  בקרב  מורגש 
זיוה,  פנה  כי  הורגש  הקדושה  ארצנו  את  הרבי  וכשיצא  קודש, 
לא  בלב  עמוק  שנחרת  הרושם  אולם  הדרה,  ופנה  הודה  פנה 

ימחה לעולם...
הביקור  את  כשסיים  הרבי  את  ליוו  אוטובוסים  עשר  חמשה 

בארץ הקודש. 
(ספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד ע' 41)

כ' 
אב

קיצורים והערות לספר 
התניא

הראשונה  בפעם  לאור  יצא 
והערות  "קיצורים  הספר 
כ"ק  של  התניא"  לספר 
צדק,  הצמח  אדמו"ר 
כ"ק אדמו"ר, לרגל  בעריכת 
היארצייט של רבי לוי יצחק 

נ"ע.

תש"ח

תש"ד

הסתלקות רבי לוי יצחק שניאורסאהן
יום הסתלקות כ"ק הרה"ג הרה"ח המקובל וכו' רבי לוי 
יצחק שניאורסאהן, אביו של כ"ק אדמו"ר, בגולה בעיר 

אלמא-אטא שבקזחסטן, ושם מנוחתו כבוד. 
בן שישים ושש היה בעת הסתלקותו. 

ביום הסתלקותו אמר לחסיד אחד שעמד ליד מיטתו: 
 =  ] זייט!"  יענער  אויף  אריבער-כאפן  זיך  דארף  "מען 

הגיע הזמן להתכונן לעבור לעולם אחר!]. 
לא  קולו  אך  הרף,  רחשו ללא  שפתיו  הסתלקותו  ביום 
שיצאו  מילים  מעט  שמע  אוזן  שהיטה  אחד  נשמע. 
עקבות  אי,  נודעו...  לא  "ועקבותיך  אנחה:  תוך  מפיו 

משיחא... עקבות משיחא...".
(תולדות לוי יצחק (תשע"ח) ח"ג עמ' 104)

כ"ק אדמו"ר ישב שבעה בחדרו הק' ב-770.
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