
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 עקב • כ"א מנחם אב ה'תשפ"א

א'תט

שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע • ביאורים 
הלכות, מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים  בתורת רבינו •

• יומנים ותאריכי חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו

ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

32



31
לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

צעירי־אגודת־חב"ד באה"ק ת"ו • יו"ר: הרב יוסף־יצחק הכהן אהרונוב

מערכת: לוי־יצחק שייקביץ, יוסף־יצחק אולידורט,

אליהו קעניג, אברהם מרינובסקי, מנחם־מענדל שייקביץ
מו"ל: המרכז לעזרי שליחות, ת"ד 1122 כפרחב"ד 6084000

chabad@chabad.org.il :דואר אלקטרוני www.chabad.org.il :אינטרנט
גיליון 1409 • ISSN 7474-0793

אור וחום ההתקשרות

כאשר הרבי נותן ציווי לעשות דבר מסוים שקשור עם ענין של סיגופים, או אפילו הציווי 
להרבות בתורה ובתפלה באופן שבשביל זה צריך להתנתק ("ָאּפרייסן זיך") מעניני אכילה 

ושתיה ושינה, הרי, גם כשמקיים הציווי מתוך קבלת עול (בידעו שהוא אינו אלא רגל וצריך 
לקיים את ציווי הראש), יכולה לעלות לו מחשבה שאילו היה הרבי יודע עד כמה קשה לו 

לעשות דבר זה, יתכן שלא היה מַצוה עליו זאת.
והמענה על זה – על-פי האמור לעיל בנוגע לראש ורגל, שנוסף לכך שהראש מרגיש יותר 

טוב מהרגל, להיותו נעלה יותר, הרי, גם הרגש הכאב שברגל עיקרו הוא הרגש הראש, ולכן, 
כשהראש מַצוה על הרגל להכניס את העקב למים רותחים, צריך הרגל להישמע מיד מבלי 

להרהר בדבר ("ניט איבערטרַאכטנדיק"), ולהבין [מדת הבנה כזו 'מותר' שתהיה לו...] שאת 
הכאב – מרגיש הראש.

(שבת חוה"מ סוכות תשי"א, תורת מנחם חלק ב' עמ' 33)

4 > דבר מלכות • 8 > ניצוצי רבי • 10 > ממעיני החסידות • 11 > פרקי אבות • 12 > סוגיות בתורת 
רבינו • 15 > יומן מבית חיינו • 19 > עת לדעת • 20 > לוח השבוע • 21 > שניים מקרא ואחד תרגום 
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במענה לשאלותיו:
סדר בלימוד החסידות ע"פ [= על פי] התייעצות עם המשפיע שי' 

בישיבת תומכי תמימים.
הדעת מהן  היסח  לראש  לכל   – מתאוות  סוף  סוף  להפטר  הדרך 
(לא מלחמה..), כן (ועיקר בכלל במלחמת היצר) שיהי' בזכרונו תוכן 

התחלת פמ"א [= פרק מ"א] בתניא (איך שה' נצב עליו ובוחן כו').
בזה הוא מפני  החלישות  כנראה אמתית סיבת  הרגש לזוג' תי' – 

שנגמר השידוך "מבלי יגיעה" מצדו!
שנאמרו  הברכות  שבע  בתוכן  המתאים  ובעיון  היטב  ויתבונן 

בנישואין שלהם (ובשם המיוחד בכל אחת מהן -) וכו'.
וכן במחז"ל, אשר דוקא ביחד עם זוג' תי' [= זוגתו תחיה] – שכינה 
 – ויראה האמת  ושלום]  חס   =] ח"ו  גוזמא  כל  (בלי  ביניהם  שרויה 

אשר היצר הרע מנסה לבלבלו בזה וכו'. וה' יצליחו.
אישור פ"נ.

התמודדות והתבוננותהכתב והמכתב 

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

עקב | הפצת המעיינות לכל מקום!
המדבר  "מן  בפרשתנו  נאמר  הארץ  לגבולות  בנוגע 
(שטח  האחרון"  הים  ועד  פרת  נהר  הנהר  מן  והלבנון 
לכך  אומות),  עשר  דארץ  הגבולות  מאשר  יותר  גדול 

דרושה ההכנה על ידי מעשינו ועבודתנו.
וההכנה לזה היא – על ידי העבודה דהפצת המעיינות 
במקום  אפילו  היינו,  ממש,  ומקום  מקום  בכל  חוצה 
שאינו שייך כלל לגבולות ארץ ישראל (במובן הרוחני), 
אפילו לא לאחרי העניין ד"כי ירחיב ה' את גבולך" (ארץ 
המעיינות  את  מביאים  שם  גם   – וקדמוני)  קניזי  קיני 

(דתורת החסידות) עצמם באופן של הפצה דווקא.

דתורת  המעיינות  כי  זה,  בעניין  הגבלות  כל  ואין 
"מן  ממש,  ומקום  מקום  בכל  לבוא  צריכים  החסידות 
ועד הים האחרון",  המדבר והלבנון מן הנהר נהר פרת 
לכם  בו  רגלכם  כף  תדרוך  אשר  המקום  ש"כל  ובאופן 

יהיה"!
זהו  שהרי   – זו  לעבודה  כוח  נתינת  שיש  ובודאי 
פסוק מפורש בתורה שבכתב! ואם רואים שיש מניעות 
ועיכובים כו' – צריכים לדעת שאין זה אלא כמו שכתוב 

בפרשתנו "למען ענותך לנסותך".

(ש"פ עקב תשמ"ג, תורת מנחם תשמ"ג חלק ד' עמ' 1901)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' שבת פרק ל. הלכות עירו־כ"א במנחם-אבו'
מ"ע קנה.הל' תרומות פרק יא.בין.. בפרקים אלו. פרק א-ב.

מל"ת שכ.פרק יב.פרק ג-ה.כ"ב במנחם-אבש"ק

מל"ת שכא.פרק יג.פרק ו-ח.כ"ג במנחם-אבא'

הלכות שביתת עשור.. בפרקים כ"ד במנחם-אבב'
מ"ע קסה. מל"ת שכט. פרק יד.אלו. פרק א-ג.

מ"ע קסד. מל"ת קצו.

הלכות שביתת יו"ט.. בפרקים כ"ה במנחם-אבג'
מ"ע קנט. מל"ת שכג. פרק טו.אלו. פרק א-ג.

מ"ע קס. מל"ת שכד.

הל' מעשר.. בפרקים הלכות שביתת יו"ט. פרק ד-ו.כ"ו במנחם-אבד'
אלו. פרק א.

מ"ע קסב. מל"ת שכה. 
מ"ע קסג. מל"ת שכו.

פרק ז-ח. הלכות חמץ ומצה.. כ"ז במנחם-אבה'
פרק ב.בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע קסו. מל"ת שכז. 
מ"ע קסז. מל"ת שכח. 

קצט.

מ"ע קנו. מל"ת קצז. פרק ג.פרק ב-ד.כ"ח במנחם-אבו'
קצח.
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דברמלכות

4

 הסתלקות אהרון
– מסר לכל הדורות

"לא ברא הקדוש-ברוך-הוא בעולמו דבר אחד לבטלה", מדוע אם כן 
מצוינת מיתת אהרון בתורה שלוש פעמים? • בכל עניין יש שלושה 

חלקים: כפי שהוא לעצמו, כמשפיע על מה שלפניו ואחריו, וכמשפיע 
על כל העולם • בפרשת עקב מופיעה מיתת אהרון כ"דברי תוכחה" 

המכוונים לכל הדורות • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
ידוע הכלל שהובא בגמרא1: "כל מה שברא הקדוש-

ברוך-הוא בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה".
אודות  שמדובר  דכיוון  הפשוט,  בשכל  גם  וכמובן 
זה  הרי  בעולמו",  הקדוש-ברוך-הוא  שברא  "מה 
שהוא  דבר  עושה  שאינו  ודם  מבשר  במכל-שכן 
ועל-אחת-כמה-וכמה בנוגע לקדוש- לבטלה לגמרי, 

ברוך-הוא, שהוא תכלית השלימות, שבוודאי לא ברא 
דבר אחד לבטלה.

שהרי   – שבעולם  דבר  לכל  בנוגע  הוא  זה  וכלל 
עוד  ש"אין  הקדוש-ברוך-הוא,  על-ידי  נברא  הכל 
כל  גם  אלא  הבריאה,  כללות  רק  לא  ולכן,  מלבדו"2, 
אינו  אחד",  "דבר  הגמרא:  ובלשון  בהבריאה,  פרט 

"לבטלה".
על- העולם,  לענייני  בנוגע  אמורים  הדברים  ואם 
הקדוש-ברוך- של  לתורתו  בנוגע  אחת-כמה-וכמה 

למצוות  בנוגע  וכן  אמת",  "תורת  שנקראת  הוא, 
התורה, "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה"3 – שבוודאי 

אין "דבר אחד לבטלה".

1. שבת עז, ב.
2. ואתחנן ד, לה.

3. קידושין מ, ב. וש"נ.

ב
[...] על פי זה מתעוררת שאלה בנוגע לעניין מיתת 

אהרון שנאמר בפרשת עקב4:
בפעם  אהרון  מיתת  עניין  נזכר  עקב  בפרשת 
אהרון  מיתת  אודות  מסופר  כבר  שהרי   – השלישית 
ואינו  מסעי6.  בפרשת  זה  ולאחרי  חוקת5,  בפרשת 
פעם  זה  עניין  על  לחזור  התורה  צריכה  מדוע  מובן: 
נוספת בפרשת עקב, לכאורה הרי זה מיותר לגמרי?!

הן אמת ש"אי-אפשר לבית המדרש בלא חידוש"7, 
ובנידון  זה,  נזכר לפני  שלא  עניין  ובכל פעם ניתוסף 
הייתה  אהרון  שמיתת  ניתוסף  מסעי  שבפרשת  דידן, 
שנותיו  מספר  וגם  לחודש",  באחד  החמישי  "בחודש 
חייו – "ואהרון בן שלוש ועשרים ומאת שנה במותו"8, 
הלוחות,  לשבירת  הסמיכות  ניתוספה  עקב  ובפרשת 
"לומר שקשה מיתתן של צדיקים לפני הקדוש-ברוך-

אינו  עדיין  אבל  הלוחות"9,  בו  שנשתברו  כיום  הוא 
פרטים  לכתוב כל  יכולה  הייתה  התורה  שהרי  מובן, 

4. י, ו.
5. כ, כח.

6. לג, לח.
7. חגיגה ג, סוף ע"א.

8. שם, לט.
9. פירוש רש"י פרשתנו שם.
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ולספר  צריכה לחזור  הייתה  ולא  אחד,  במקום  אלו 
אודות מיתת אהרון שלוש פעמים?!

חילוק  יש  גופא  שבתורה  הידוע  פי  על  ובפרט 
באריכות  שנאמרו  מתן-תורה  שלפני  העניינים  בין 
בקיצור  שנאמרו  מתן-תורה  שלאחרי  לעניינים 
של  שיחתן  "יפה  רז"ל10  וכמאמר  ברמז,  ואפילו 
פרשה  שהרי  בנים,  של  מתורתן  אבות  (בתי)  עבדי 
לא  תורה  גופי  והרבה  בתורה,  כפולה  אליעזר  של 
ניתנו אלא ברמיזה" [וכמו שלפני מתן-תורה הייתה 
אריכות,  של  באופן  העולם  גשמיות  הנהגת  כללות 
כפי שמצינו בנוגע לאריכות ימים שהייתה בעשרים-

ניזונין  שהיו  מתן-תורה  שלפני  הדורות  ושישה 
בנוגע  ואם-כן,  הקדוש-ברוך-הוא11],  של  בחסדו 
למיתת אהרון שהייתה קרוב לארבעים שנה לאחרי 
מתן-תורה, בוודאי אינו מובן פשר אריכות הדברים 

בתורה – שלוש פעמים!
הוראה12, היינו, שכל  וכיוון ש"תורה" היא מלשון 
ה',  בעבודת  ישראל  לבני  הוראה  הם  ענייני התורה 
אהרון  מיתת  לעניין  בנוגע  גם  הוא  שכן  מובן  הרי 
שלוש  בזה  שיש  פעמים,  שלוש  בתורה  שנאמר 
פעמים,  זה שלוש  עניין  נאמר  ולכן  שונות,  הוראות 

כיוון שבכל פעם יש הוראה מיוחדת בפני עצמה.
וכפי שיתבאר לקמן.

ג
בכל עניין שבעולם – ומזה מובן במכל שכן בנוגע 
אלוקיכם"13 לה'  אתם  "בנים  ישראל,  בני  לענייני 

עניין  ועל-אחת-כמה-וכמה  ישראל"14,  בכורי  ו"בני 
עצם  א)  פרטים:  שלושה  ישנם   – אהרון  כמו מיתת 
לעניינים  שייכותו  ב)  לעצמו,  שהוא  כפי  העניין 
השייכות והפעולה  שקדמו לו או שבאים אחריו, ג) 

בנוגע לעולם כולו.
וביאור העניין:

חיי-שרה  התורה  על  רש"י  בפירוש  הובא  ח.  ס,  פרשה  בראשית-רבה   .10
כד, מב.

11. פסחים קיח, א. וראה ליקוטי-שיחות חלק טו עמ' 66 ואילך.
(בשם  בראשית  פרשת  ריש  גור-אריה  ח.  יט,  לתהלים  רד"ק  ראה   .12

הרד"ק). זוהר חלק ג נג, ב.
13. פרשת ראה יד, א.

14. שמות ד, כב.

ללא  לעצמו,  שהוא  כפי  העניין  ישנו  לראש  לכל 
שייכות לעניינים שלפניו ושלאחריו, וכמובן גם על-

תורת  אודות  והאמונה15  היחוד  בשער  המבואר  פי 
הבעל-שם-טוב בנוגע לחידוש התהוות הבריאה בכל 
רגע, כמו שאומרים16 "המחדש בטובו בכל יום תמיד 
מעשה בראשית" – דכיוון שברגע זה נתהווה מחדש, 

הרי לא נוגע מה שקדם לו או מה שברא לאחריו.
 – זה  עניין  שייך  שאליהם  העניינים  גם  וישנם 
העניין שקדם לו, בדרך סיבה ומסובב (בגלוי או שלא 
ממנו.  שיבוא  שלאחריו  העניין  לאידך,  וכן  בגלוי), 
ולדוגמה – פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר17 שהעבר מלמד 
וכן המבואר בספרי מוסר בעניין "שכר  על העתיד; 
מצווה" ו"הפסד עבירה"18, ש"החכם עיניו בראשו"19, 
מרה  ואחריתה  זרה  שפתי  תיטופנה  ש"נופת  וידוע 
עצמה  שהתורה  שאף-על-פי  והיינו,  כלענה"20, 
העניין  מקום,  מכל  "נופת",  בשם  זה  עניין  קוראת 
שבא לאחרי זה – "אחריתה" – מוכרח להיות באופן 

ד"מרה כלענה".
 – בכל העולם  זה פועל  שעניין  מה  ישנו  וכמו-כן 
"ה' אחד",  שבעולם נברא על-ידי  עניין  שכל  דכיוון 
אחד  ה'  גו'  למלך  ה'  "והיה   – אחת  מטרה  בשביל 
דירה  יתברך  לו  שעושים  זה  על-ידי  אחד"21,  ושמו 
בעניין  עושה  שיהודי  פעולה  כל  הנה  בתחתונים22, 

מסוים שבעולם הרי היא פועלת בכללות העולם.
ישראל  "כל  נאמר  ישראל  לבני  שבנוגע  גם  ומה 
כאחד  לאחדים  כאחד"24,  ד"כולנו  באופן  חברים"23, 
ממש25 (למרות ההתחלקות דכהנים לוויים וישראלים 
וכן ההתחלקות דשנים-עשר השבטים) – כפי שנפעל 
בשעת מתן-תורה על הר סיני, שאז היו נוכחות כל 

15. בתחילתו.
16. נוסח ברכות קריאת-שמע.

עמ'  ספר-השיחות תש"ד  ע"ב.  סוף  חלק א פה,  ליקוטי-דיבורים  ראה   .17
159. אגרות-קודש שלו חלק ד עמ' שעג. חלק י עמ' תכה. וראה גם אגרות-

קודש חלק כה עמ' רכה. וש"נ.
18. ראה אבות ריש פרק ב. וראה גם ליקוטי-שיחות חלק ד עמ' 1196 ואילך. 

19. קהלת ב, יד.
20. משלי ה, ג-ד.
21. זכריה יד, ט.

ג.  פרשה  סוף  בראשית-רבה  טז.  נשא  ג.  בחוקותי  תנחומא  ראה   .22
במדבר-רבה פרשה יג, ו. תניא ריש פרק לו. ובכמה מקומות.

23. על פי ספר שופטים כ, יא. וראה חגיגה כו, א. תניא אגרת-הקודש סוף 
סימן כב.

24. נוסח ברכת "שים שלום" בסוף תפילת העמידה. וראה תניא פרק לב.
25. ראה ליקוטי-תורה ריש פרשת ניצבים. ובכמה מקומות.
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נשמות  גם  כולל  הדורות26,  שבכל  ישראל  נשמות 
הגרים27, ואז נעשו כל בני ישראל לאחדים ממש, כי, 
מחיצה  "משה  היה  מתן-תורה  שבשעת  אף-על-פי 
לעצמו כו'"28, ולאחרי זה כל שאר בני ישראל, הנה 
לגבי העניין ד"אנוכי ה' אלוקיך" היו כולם לאחדים 
לכמה  בנוגע  מצינו  ולכן  אחת,  מציאות   – ממש 
באופן  דווקא  להיות  שצריך  ישראל  בארץ  עניינים 
בוודאי  הרי  שכן,  וכיוון  עליה"29.  יושביה  ש"כל 
שכל פעולה של יהודי, אפילו יהודי שנמצא בקצה 

העולם, יש לה שייכות ופועלת בכללות העולם.

ד
מיתת  בעניין  גם  ישנם  אלו  עניינים  ושלושת 

אהרון – שלכן נזכרה בשלושת הפרשיות:
בפרשת חוקת – מדובר אודות מיתת אהרון כפי 
שהיא עניין לעצמו, ללא שייכות למה שקדם לה או 

שבא לאחריה.
בפרשת מסעי – מדובר אודות מיתת אהרון כפי 
שהיא שייכת למה שקדם לפניה ובא לאחריה, שהרי 
של  המסעות  ארבעים-ושניים  אודות  שם  מדובר 
בני ישראל בצאתם ממצרים, וביניהם אירעה מיתת 
אהרון – בין המסעות שלפני זה והמסעות שלאחרי 

זה.
ובפרשת עקב – מדובר אודות עניין מיתת אהרון 
כפי ששייך ופועל על כל הדורות ובכללות העולם:

פרשת עקב היא בספר דברים, שבו נאמרו "דברי 
תוכחות"30 ששייכים ונוגעים לכל בני ישראל לא רק 

בדור הזה, אלא גם בדורות שלאחרי זה.
וכפי שמדייק רבינו הזקן בתניא31 ש"ציווה משה 
רבינו עליו השלום במשנה תורה לדור שנכנסו לארץ

לקרות קריאת שמע כו'" (דלכאורה אינו מובן: הרי 
הציווי דקריאת שמע היה גם במדבר) – כדי להדגיש 

26. פרקי דרבי אליעזר פרק מא. שמות-רבה פרשה כח, ו. תנחומא יתרו 
יא. זוהר חלק צא, א.

הגר  נשמת  בו  ומתגלה  נמשכת  אזי  תורה,  פי  על  מתגייר  וכאשר גר   .27
שגוי  יכולה להיות מציאות  זאת לא  לולי  סיני, שכן,  הר  במעמד  שהייתה 

יהפוך להיות יהודי.
28. ראה פירוש רש"י יתרו יט, כד.

29. ערכין לב, סוף ע"ב. רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י הלכה ח.
30. פירוש רש"י ריש פרשת דברים.

31. סוף פרק כה. וראה גם תורת-מנחם חלק מג עמ' 312. וש"נ.

שזהו ציווי שנוגע (לא רק במשך הזמן שהיו במדבר, 
אלא) לכל הדורות, שהרי הכניסה לארץ הוא עניין 

שנוגע לכל בני ישראל במשך כל הדורות.
אהרון  מיתת  עניין  נוספת  פעם  כאן  נזכר  ולכן 
צדיקים  של  מיתתן  "שקשה   – תוכחה  דברי  בתור 
בו  שנשתברו  כיום  הקדוש-ברוך-הוא  לפני 
עניין  שזהו  העגל"32,  בו את  שעשו  כיום  הלוחות... 
שנוגע לכל בני ישראל בכל הדורות, כמו שכתוב33

עליהם  כשאפקוד  "תמיד  ופקדתי",  פקדי  "וביום 
עוונותיהם, ופקדתי עליהם מעט מן העוון הזה עם 
שאר העוונות, ואין פורענות באה על ישראל שאין 

בה קצת מפירעון עוון העגל"34.
וזהו הטעם שהעניין ש"קשה מיתתן של צדיקים... 
את  בו  שעשו  כיום  הלוחות...  בו  שנשתברו  כיום 
השלישית  (בפעם  עקב  בפרשת  רק  נאמר  העגל" 
שנזכר בתורה עניין מיתת אהרון) – דלכאורה אינו 
מובן: מדוע לא נזכר עניין זה בסיפור אודות מיתת 

אהרון שבפרשת חוקת או בפרשת מסעי?
[ואין לומר שזהו לפי שבפרשת עקב נזכר מעשה 
העגל ושבירת הלוחות – שהרי עניין זה נאמר כבר 
בתורה  שמסופר  הראשונה  שבפעם  כך,  במקומו, 
כבר  יכולים  חוקת)  (בפרשת  אהרון  מיתת  אודות 
לומר ש"קשה מיתתן של צדיקים... כיום שנשתברו 
בו הלוחות... כיום שעשו בו את העגל", ואין צורך 

להמתין לפרשת עקב].
– שבפרשת  לעיל  האמור  על-פי   – בזה  והביאור 
ששייך  כפי  אהרון  מיתת  עניין  אודות  מדובר  עקב 
בכל  העולם  וכללות  בני-ישראל  כל  על  ופועל 

הדורות.

ה
וזהו גם הלימוד לכל אחד ואחד מישראל:

הלימוד מכללות עניין מיתת אהרון – כמובן מזה 
שמביאה  ההתבוננות  עם  קשור  האבלות  שעניין 

לידי תשובה35.

32. פירוש רש"י פרשתנו שם.
33. תשא לב, לד.

34. פירוש רש"י על הפסוק.
35. ראה רמב"ם הלכות אבל סוף פרק יג: "כל מי שאינו מתאבל כמו שצוו 
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סיכום
פעמים:  שלוש  בתורה  מצוינת  אהרון  מיתת 
 – ובפרשתנו  מסעי  פרשת  חוקת,  בפרשת 

פרשת עקב.

כל דבר ניתן לחלק לשלושה חלקים:

כ'משפיע'  ולא  עצמו,  בפני  כ'דבר'  הדבר  א) 
על דברים אחרים. 

סביבתו  על  משפיע  שהוא  כפי  הדבר  ב) 
הקרובה, דברים הבאים לפניו ולאחריו. 

גדולה  השפעה  המשפיע  כגורם  הדבר  ג) 
ומרחיקת לכת על כל העולם כולו. 

מצוין  בתורה  אהרון  מיתת  של  אזכור  בכל 
חלק אחד מתוך השלושה: 

מצוינת  חוקת,  בפרשת  הראשונה,  בפעם 
מיתת אהרון כדבר בפני עצמו, מבלי להתייחס 

על  אהרון  למיתת  שיש  ולהשפעה  לשייכות 
עניינים אחרים. 

סיפור  מופיע  מסעי,  בפרשת  השנייה,  בפעם 
עניינים  על  המשפיע  כדבר  אהרון  מיתת 
אהרון מופיע בתוך  מיתת  הסמוכים לו – ציּון 
שהמיתה  כפי  כלומר,  ישראל,  מסעות  מניין 

שייכת ומשפיעה על המסעות הסמוכים לה.

מיתת  מצוינת  בפרשתנו,  השלישית,  בפעם 
אהרון כדבר השייך לכל הדורות כולם – כחלק 
ציון  הדורות.  לכל  הנאמרים  התוכחה  מדברי 
זה מכיל את המסר "קשה מיתתן של צדיקים 
כיום שנשתברו בו הלוחות... כיום שנעשה בו 

העגל". 

מועבר  הדורות,  לכל  המיועד  זה,  מסר 
מצוינת  בה  שרק  משום  בפרשתנו  לראשונה 

מיתת אהרון כשייכת לכל הדורות. 

וכן הלימוד ממיתת אהרון כפי שהוא חלק מארבעים-
אחד  כל  בעבודת  גם  ישנו  שעניינם   – המסעות  ושנים 
שכל  הבעל-שם-טוב36  פתגם  כידוע  מישראל,  ואחת 
מסעות  ארבעים-ושנים  לעבור  צריך  מישראל  אחד 

בחייו הפרטיים כו'37.
ד"מסעי  העניין  העניין בזה – שצריך להיות  וכללות 
כל  על  דקאי  מצרים"38,  מארץ  יצאו  אשר  ישראל  בני 
הגלויות שנקראו על שם מצרים, ועד ש"כל המלכויות 
של  מלכות  שאפילו  והיינו,  מצרים"39,  שם  על  נקראו 
על  ממשלה  לה  שיש  מלכות  שזוהי  כיוון  הרי  חסד, 

חכמים הרי זה אכזרי, אלא יפחד וידאג ויפשפש במעשיו ויחזור בתשובה".
36. ראה כתר-שם-טוב בהוספות סימן ל. וש"נ.

ד (תורת-מנחם  סעיף  ה'תש"ל  מטות-מסעי  פרשת  שבת  שיחת  גם  ראה   .37
חלק סא עמ' 105 ואילך).

38. ריש פרשת מסעי.
39. בראשית-רבה פרשה טז, ד.

זה כבר עניין של מצרים,  הגופים של בני ישראל, הרי 
היציאה  להיות  צריכה  ולכן  גלות;  של  לעניין  ועד 
אף  שהנשמה  בגלל   – היא  לזה  והאפשרות  ממצרים, 
ועל  נשיאנו40),  רבינו  (כפתגם  לגלות  הלכה  לא  פעם 
גם  יוצאים  טפל41,  וגופם  שעושים נפשם עיקר  זה  ידי 
ירדן  "על   – המסעות  כל  לסוף  ועד  מהגלות,  הגופים 
ומשם  מזרחה"43,  קדמה  ירחו  לירדן  "מעבר  יריחו"42, 
באים לעבר הירדן המערבי, בביאת משיח צדקנו, יבוא 

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, בקרוב ממש.

(משיחת שבת פרשת עקב ה'תש"ל. תורת-מנחם חלק סא עמ' 145
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

40. ספר-השיחות תרפ"ז עמ' 170. וש"נ.
41. ראה תניא ריש פרק לב.

42. מסעי לג, מח-נ.
43. שם לד, טו.
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

לדייק בכל פרט בתורה
האם השבת היא "מלך", "מלכה" או שניהם יח ד? • רשימה נוספת בסדרת 

"יסודתו בהררי קודש" • החסיד שהתכתב עם הרבי בקשר להשפעת 
השלוחים לאה"ק בשנת תשט"ז

שבת – "מלך" או "מלכה", ושניהם יחד?
(תורת מנחם  הרבי  ה'שי"ת אמר  מנחם אב  בהתוועדות כ' 

כרך א' עמ' 152 ואילך):

ועד  ביותר,  מדוייק  הלשון  שבעל-פה  בתורה  גם 
שמדיוק הלשון יכולים להוציא [ללמוד] תילי תילים של 

ענינים.
הבאה:  הדוגמא  על  להצביע  ניתן   – לכך  כהמחשה 
(וב'התוועדויות תשד"מ' עמ' 1143)  ב'לקוטי שיחות' כרך כו עמ' 392

הערה 1 (*147) נאמר: 
"מלוה מלכה" – כן הוא בכל מקום. וצריך-עיון וטעם 
אדה"ז  שו"ע  וראה  "מלך".  בזה  מצינו  שלפעמים  מה 
חלק אורח-חיים סימן רסב סעיף ד' (ושם-נסמן): כיוצא 
לקראת המלך כו' חתן וכלה כו' לקראת שבת המלכה. 

ושם סימן ש סעיף ב': שמלווין את המלך. ועוד.
ופעם שניה – בהערה נוספת (השלמה להתוועדות ש"פ ויקרא תשמ"ט 
או  זו"  "שבת  לביטוי  בקשר   (431 עמ'  ב'  כרך  תשמ"ט'  'התוועדויות   –

"שבת זה" נאמר (הערה 4):
ושניהם אמת – כידוע ששבת נקרא גם בלשון נקבה 
וגם בלשון זכר (תשא לא, יד: "בה". ויקהל לה, ב: "בו"). 
וכמו שנאמר בנוסח התפלה בליל שבת – "וינוחו בה", 
וביום השבת – "וינוחו בו". ונוסף לזה ישנו גם החיבור 

דשניהם יחד, כהנוסח דמנחת שבת – "וינוחו בם".
הרבי  דברי  לכך  קדמו  כבר   – שלישיה  בה  ועוד 
 (496 עמ'  תשכ"ב  קודש'  ('שיחות  תשכ"ב  שלח  ש"פ  בהתוועדות 
שהוגהה ונדפסה ב'לקוטי-שיחות' לש"פ ואתחנן תשל"ד 

(ומשם ב'לקוטי-שיחות' כרך יד עמ' 19-18):

בה"  "וינוחו  שבת  של  ערבית  בתפלת  אומרים  ולכן 
(זעיר-אנפין),  בו"  "וינוחו  שחרית  בתפלת  (מלכות), 

ובתפלת מנחה "וינוחו בם" (יחוד של ז"א ומלכות)".
יד צוינו מקורות אחדים בנסתר  כרך  בלקוטי-שיחות 
(הערה 43) וכמה בנגלה (הערה 46). והנה, כמה פעמים ('אגרות-קודש' 

על  דברי  לייסד  הנני  "שמשתדל  הרבי  ציין  קד)  עמ'  לא  כרך 

אלה שקדמוני...".

ולפעמים: "לא קראתי בשם – כי רבים המה", וישנם: 
יותר  בבד  ובד  דברי)",  יסדתי  (ועליהם  שקדמוני  "עוד 
הרמב"ם  נוהג הוא בעקבות  כי  הרבי  אחת העיד  מפעם 
(הל' ת"ת פ"ה ה"ו) "לבדוק התלמידים" (ראה 'המלך במסיבו', קה"ת תשנ"ג, 

"מבוא" עמ' כג ואילך).

כי  ולהסיק  דברים,  של  פשרם  לבחון  ננסה  בנידוננו 
ומאידך  השומעים,  את  לאתגר  אחד  מצד  ביקש  הרבי 
דבריו (ומסקנתו) מבוססים על דברי הראשונים (רמב"ן רבינו 
יד  כרך  בלקו"ש  בנוסף למקורות שצוינו  ועוד). זאת,  בחיי. 

שם.
חנינא  רבי  של  הנהגתו  מובאת  א  קיט,  במסכת שבת 
ומכריז:  כניסת השבת  עם  נאים  בבגדים  מתעטף  שהיה 
ינאי  שרבי  בעוד  המלכה",  שבת  לקראת  ונצא  "בואו 
מובא  לזה  ובדומה  כלה".  בואי  כלה  "בואי  מכריז:  היה 
(בשינויים קלים) במסכת בבא קמא לב (א-ב): "רבי חנינא 

– לקראת שבת כלה מלכתא".
וברש"י שם (ד"ה בואו ונצא): "כאדם המקבל פני המלך", וכן 
הוא לשון הרמב"ם (הלכות שבת פרק ל הלכה ב): "איזהו 
כבוד... ויושב בכובד ראש מיחל להקביל פני השבת כמו 
היו  הראשונים  וחכמים  המלך...  לקראת  יוצא  שהוא 
ואומרים:  ומתעטפים  שבת  בערב  תלמידיהם  מקבצים 
גירסא  על-פי  והוא  המלך".  שבת  לקראת  ונצא  בואו 
המובאת במגיד-משנה (הלכות שבת שם): "שבת מלכא" 

– פירושה בארמית "המלך" וכ"ה הגירסא ברי"ף כאן.
במפרשי הש"ס והתורה דנו בסתירה הקיימת בפסוקים 
רבים בתנ"ך אם שבת היא לשון זכר (בראשית א,ג. בשלח טז,כו. ויקהל 
לה,ב. יתרו כ,ח. ואתחנן ה,יג. פינחס כח,יו"ד. ישעי' נו,ב). או נקבה (תשא לא,יד. אמור 

כג,ג). האבן עזרא מתבטא (בשלח טז,כג): "ומילת שבת בדקדוק 
קשה", וראה גם פירוש רד"ק לירמי' יז, כד: "ימצא שבת 

לשון זכר ולשון נקבה" עיין שם.
והנה הרמב"ן (עה"פ יתרו כ, ח) מפרש את הפסוק "זכור את 
יום השבת לקדשו" וביסס את דבריו עפמ"ש בספר הבהיר 
(קפב) "ומאי טעמא זכור ושמור, זכור לזכר ושמור לכלה", 
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זה מחלק בין ערב שבת שעליו נאמר "שמור את  ועל פי 
יום השבת" לבין יום השבת שהוא "זכור את יום השבת". 
וממשיך: "זהו מאמר החכמים שאומרים בערב שבת 'בואי 

כלה...' בואו ונצא לקראת שבת מלכה כלה".
על  לנצי"ב  שאלה'  'העמק  בפירוש  איתא  זה  ומעין 
השאילתות (יתרו, שאילתא נד ס"ק א) המחלק בין יום השבת שהוא 
זכר, ללילה שהיא נקבה ("הפסוק מחללי' מות יומת לשון 
נקבה")  לשון  הוא  הלילה  כי  שבת  ליל  מוסב על  נקבה, 
לא  פרק  שמות  תמימה  התורה  עליו  שתמה  מה  [וראה 
בחיי  ברבינו  גם  נמצא  הרמב"ן  דברי  ומעין  כט].  הערה 
בשלח טז, כה. ולעומתם הריטב"א (כתובות ה, א) סבור להיפך: 

ערב שבת שהוא בלשון זכר לשבת שהיא בלשון נקבה.
את  ללמד  פתחנו,  בה  בהערתו  הרבי,  כוונת  כנראה 
השומעים לדייק בכל דבר ועניין של תורה (כבשיחת כ"ף 
מנחם אב תש"י הנ"ל), וכדוגמא האיר – שסוף-סוף מצינו 
(ו"כלה")  "מלכה"  בין  האמירה  בצורת  ושינויים  סתירה 
הכניסה  של  הן  השונים  בשלבים  (ו"חתן")  ל"מלך" 

והיציאה דשבת-קודש.

על השמועות
על  לסמוך  "אין  כי  רבינו  בשם  צוטט  מקומות  בכמה 
שמועה  ומאידך ציין "מי יודע אם  השמועות כלל וכלל" 
ברשימה  בעבר  על-כך  הרחבנו  וכבר  היא"  אמיתית 

מיוחדת במדור זה (גליון רסד עמ' 13-10).
ויש לציין לסדר ברכת הנהנין לאדמו"ר הזקן פי"ב ה"ח: 
אדם  מפי  שמע  כן  אם  אלא  שמועה...  על  מברכין  ,ואין 
נאמן שראה את הדבר, ואם אין המגיד נאמן בעיניו – יברך 

בלי שם ומלכות".

השלמה לרשימה
 השלמה לרשימה אודות ביקור השלוחים באה"ק בשנת 
חיים  ר'  הרה"ח  שיגר  תשט"ז  מנחם-אב  בכ"ד  תשט"ז: 
ספר  הרבי  אל  ת"ו  ירושלים  מעיה"ק  ע"ה  לרנר  אליהו 
שהדפיס (מדובר בספר "משמיע ישועה" שכתב ה"מנחת 

אלעזר" ממונקאטש על ביאת המשיח).
בין השאר כתב הרב לרנר במכתבו אל הרבי על הרושם 
בירושלים.  והתוועדותם  בביקורם  השלוחים  שעשו  העז 
להלן יועתק חלק זה של מכתבו אל הרבי ותגובת הרבי על 
הנחות בלה"ק" לימים אחרונים  כך (נדפסו על ידי "ועד 

דחג הפסח תשע"ט):
"ביום ב' [כ"ב מנחם-אב] לבשתה ירושלים עוז ושמחה 
קדושתו  הוד  של  שלוחיו  בראותה  מקורית  חסידית 

שליט"א.
הק'  ישיבתו  ירושלים,  בגאון  להיות  זכיתי  אנכי  "גם 

תורת אמת, בהתאסף קהל הקדש בקרתא קדישא לשמוע 
דבר ה' מפי שנים עשרה שליחיו הנאמנים.

היהדות  של  ומשמנה  מסלתה  נוכחו  המסובים  "בין 
החרדית ומנקיי הדעת שבירושלים. כולם התפלאו לראות 
והחסידות  התורה  שקדושת  חמד  בחורי  עיניהם  במו 
מרחפת על פניהם שמוצאם ומהם מקורם בארצות העמים 
אמריקה  בחורי  לראות  פללנו  לא  מעולם  כו'.  שעפרה 
שזורים  נעלות  ומדות  וחסידות  ותורה  נפלאה  באצילות 
ביחד. כולם הודו ואמרו שאין זה רק בכחו הגדול שעומד 

לנס עמו.
מבית  הדרת-שלום  מהשלוחים  שמענו  יתירה  "בחיבה 

רבנו ואת דרישותיו הנחוצים לנו כאויר לנשימה.
אחד  מפי  דאורייתא  הפלפולא  לשמוע  זכינו  "גם 
השלוחים בסוגיא דחצי שיעור, ומה מאד נתרשמנו בנתוח 
הגיוניות ויסודיות ובקיאות  הענין בסדר נפלא ובסברות 
עצומה בסוגיות שונות אשר לאו כל אחד ממשמש בהם. 
את  נאמנים  מפי עדים  גדלה שמחתנו משמוע  מאד  ומה 

פעולות הנשגבות של חב"ד בכל תפוצות ישראל.
על  כמים קרים  לנו  היה  השלוחים  של  דבריהם  "וסוף 
לבשי עזך  עורי  עורי  ירושלים  לבני  בקריאה  נפש עיפה 
ללגיון  נתגייס  אנו  שגם  וכו',  קומי  מעפר  התנערי  ציון, 
והיהדות,  להרמת קרן התורה  מלך לפעול ולהפעיל  של 
של  דא"ח  של  החכמה  מעינות  להפצת  נלהבה  ובקריאה 
שזכינו  אשרינו  נבג"מ.  רבותינו-הקדושים  אור  מאורי 
לכך, וכשם שזכינו לראות שלוחיו של אדם כמותו, נזכה 
ממש  ובקרוב  שליט"א,  עוזו  גאון  הדר  בהופעת  בקרוב 
נזכה לראות את פני משיח ה' הולך תמים במהרה-בימינו-

אמן".
שנכתב  כמענה למכתבו של הרב לרנר,  במכתב הרבי 
ביום כ"ט מנחם-אב תשט"ז, כותב הרבי בין השאר (נדפס 

שם):
של  ההתועדות  על-דבר  במכתבו  לקרות  לי  ...נעם 
השלוחים הרבנים שליט"א ודברי ההתעוררות שנשמעו, 
דא  כגון  ענין  שמכל  זי"ע  הק'  נשיאנו  הוראת  ועל-פי 
בלימוד  ותוספת  פועל  של  בענין  בכן  להמשיך  צריך 

התורה והידור בקיום המצות ובעבודת התפלה.
כל  יעשה  הדברים  ששמעו  אלה  שכל  לקוות  ורצוני 
במעשה  בפועל  ההתעוררות  בהבאת  חלקו  מהם  אחד 
מלמעלה  ניתנה  והיכולת  במחשבה,  ואפילו  בדבור  וגם 
הקדושה  בארץ  ובפרט  ברצון  אלא  תלוי  הדבר  ואין 
אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה 

שגדולה האחריות וגם הזכות ביותר...
בברכה לבשורות-טובות בכל האמור.
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פרשת עקב
ארץ אשר אבניה ברזל (ח,ט)

אל תקרי אבניה אלא בוניה (תלמידי חכמים מקיימי 
עולם בבנייניהו, רש"י) (תענית ד)

ב'ברזל'  גם  צורך  יש  ארץ-ישראל  את  לבנות  כדי 
כפשוטו, היינו צבא ונשק שירתיעו את שונאי-ישראל; 
אבל יש לזכור תמיד ש'ברזל' זה אינו אלא לבוש בדרך 

הטבע לכוחנו האמיתי, לימוד ושמירת התורה.

(משיחת כ' מנ"א תשל"ז)

מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה 
את ה' אלוקיך (י,יב)

לגבי  אין,  היא?  זוטרתא  מילתא  יראת-שמים  אטו 
משה מילתא זוטרתא היא (ברכות לג)

במדרש ואגדה, שניתנו  הלימוד  על-ידי  יש לבאר: 
של  לדרגה  בקלות  להגיע  אפשר  משה,  על-ידי  לנו 
ספכ"ט)  נתן  דרבי  (אבות  רז"ל  כמאמר  ה'.  יראת 
טעם  לא  בידו מדרש,  ואין  הלכות  מי שיש בידו  "כל 
פרשתנו  כן אמרו (ספרי  וכמו  חטא".  יראת  של  טעם 
ספי"א): "למוד דברי אגדה שמתוך כך אתה מכיר את 

מי שאמר והיה העולם".

(אור-התורה דברים, עמ' תקסט)

* * *
ליראת-שמים,  מביאות  ושפלות  הכנעה  ועוד: 
לכן  ה'".  יראת  ענווה  "עקב  כב),  (משלי  כדכתיב 
ה' למילתא זוטרתא לגבי משה, העניו  יראת  נחשבת 
מה" (בשלח טז).  שאמר על עצמו "ונחנו  מכל אדם, 
ומטעם זה עצמו קל גם לכל אדם להגיע ליראה, שכן 

בכל נשמה ישנה בחינת "מה", הביטול להקב"ה.

(אור-התורה דברים, עמ' תקסט)

והיה אם שמוע תשמעו (יא,יג)
בימי אדמו"ר ה'צמח-צדק' היה חסיד אחד שמפאת 
החסיד  הרבי.  אל  לנסוע  יכול  היה  לא  המופלג  גילו 
בדרכו  עירו  דרך  שעבר  חסיד  כל  ללוות  נהג  הזה 
שמוע" – אם תשמע,  לליובאוויטש, והיה אומר לו: "אם

"תשמעו" – סופך להכיר ולהרגיש ("דערהערען").

(מפי השמועה)

"דגנך ותירושך ויצהרך" (יא,יד)
כ"ק  של  אביו  ע"ה,  לוי-יצחק  רבי  הגה"ק  אומר 
חג  של  הגאולות  שלוש  נרמזות  זה  בפסוק  אדמו"ר: 

הפסח, פורים וחנוכה.
דגנך – חג הפסח. שכן גלות מצרים החלה בחלומו 
לז),  (וישב  מאלמים אלומים"  אנחנו  "והנה  יוסף  של 
לשבור  למצרים  יעקב  בני  ירדו  מכן  וזהו דגן. לאחר 
בר – דגן. בני-ישראל יצאו ממצרים כאשר "משארותם 

צרורות בשמלותם" (שמות יב) – שוב דגן.
יין  על-ידי  אירע  פורים  נס  שכן  פורים,   – תירושך 
(ושתי נטרדה במשתה היין ובמקומה באה אסתר, וכן 

מפלת המן היתה במשתה היין שעשתה אסתר).
יצהרך – חנוכה, שהרי נס חנוכה קשור בפך השמן.
(מפי השמועה)

ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת 
(יא,טו)

לבהמתו,  מאכל  שייתן  קודם  שיאכל  לאדם  אסור 
ואכלת  והדר  לבהמתך,  בשדך  עשב  ונתתי  שנאמר 

ושבעת (ברכות מ)
בהמה – היינו התבוננות בעניין אלוקי המובן  אכילת
אדם – התבוננות בעניינים  גם לנפש הבהמית. אכילת

נעלים, המתאימים לנפש האלוקית.
"אסור לאדם שיאכל קודם שייתן מאכל לבהמתו" – 
הבהמית, היינו פסוקי  הנפש  את  יש להאכיל  תחילה 
דזמרה, שהוא סידור שבחו של מקום בבחינת ממלא 
בנפש  כוח  נותן  וזה  בנפעל,  הפועל  כוח  עלמין,  כל 
אין-סוף-ברוך-הוא.  לעלות ולהתכלל באור  הבהמית 
שמע  קריאת  היינו  אדם,  מאכל  יאכל  מכן  ולאחר 
במהות  ממש,  באחד"  נפשו  ש"מוסר  עשרה,  ושמונה 

ועצמות אור אין סוף.

(לקוטי-תורה ויקרא עמ' מט)

ממעייני החסידות
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"כתר שם טוב
עולה על גביהן"

בן זומא אומר: איזהו חכם? הלומד מכל אדם, שנאמר: מכל מלמדי השכל  תי כי 
עדותיך שיחה לי (פרק ד משנה א). שלושה כתרים הן, כתר תורה כתר כהונה 

וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן (שם, משנה יג)

מוסיף  אדם  מכל  הלימוד   – השכלתי"  מלמדי  "מכל 
לא רק בחכמה ("איזהו חכם"), אלא גם בכוח המשכיל 

("השכלתי"), שהוא שורש ומקור השכל.
"כי עדותיך" – במסירת עדות לא נוגע מעמדו ומצבו 
מכל  ללמוד  יש  כאן:  אף  דבריו.  תוכן  אלא  העד  של 

אדם, יהיה מי שיהיה.
משיחה  גם  להיות  וצריך  יכול  הלימוד   – לי  שיחה 
של  חולין  "שיחת  רז"ל,  מאמר  על-דרך  בעלמא, 
יהודי,  בכל  ודוגמתו  לימוד".  צריכה  תלמידי-חכמים 
בניך  "וכל  ככתוב  חכם",  "תלמיד  בבחינת  שהוא 

לימודי ה'".

(התוועדויות תשמ"ח כרך ג, עמ' 554)

שיתהלל  "שראוי   – הוא  חכם"  ד"איזהו  הפירוש 
דיבר  מלא  מקרא  הרי  בזה:  לדקדק  ויש  בחכמתו". 
הכתוב, "אל יתהלל חכם בחכמתו גו' הגיבור בגבורתו 

גו' עשיר בעושרו"?
יתהלל  בזאת  אם  "כי  ממשיך  הפסוק  והביאור: 
כשהמטרה  כלומר:  אותי",  וידוע  השכל  המתהלל, 
גם  המתהלל"  "יתהלל  אזי  אותי",  וידוע  "השכל  היא 
אינו  עניינם  כל  שכן  ועושר,  גבורה  דחכמה  במעלות 
אלא למען "השכל וידוע אותי". ואף כאן: "איזהו חכם, 
שראוי שיתהלל בחכמתו", שכן כל מטרת החכמה היא 

"השכל וידוע אותי".
שיחה  עדותיך  "כי   – הכתוב  בסיום  מודגש  והדבר 
אינה  השכלתי")  מלמדי  ("מכל  החכמה  תכלית  לי": 

אלא בשביל "עדותיך", על-דרך "השכל וידוע אותי". 
ומזה מובן גם לגבי גבורה ועושר, שאינם אלא בשביל 

ענייני קדושה, תורה ומצוותיה, "עדותיך".

(התוועדויות תשמ"ו כרך ד, עמ' 385)

"כתר שם טוב" מצד עצמו הוא עניין חיצוני, ולמטה
מ"כתר תורה, כתר כהונה, וכתר מלכות", ועד כדי כך, 
שהתנא מונה "שלושה כתרים" (תורה, כהונה ומלכות) 
הוא  הרי  גביהן,  על  בהיותו  ואף-על-פי-כן,  בלבד. 

"עולה על גביהן", למעלה מג' הכתרים.
וההסברה בזה:

היות  – עם  מלכות"  תורה, כתר כהונה, כתר  "כתר 
שגם בהם ישנו עניין של הליכה מדרגא לדרגא (ולא 

באופן של עמידה בלבד),
"לאפשה  של  באופן  התורה  לימוד  תורה:  כתר   –
לה". כתר כהונה: "לעמוד לפני ה' לשרתו", שעמידה 
של  באופן  בוודאי  היא  הרי  ה'",  "לפני  להיותה  זו 
גבוה  ומעלה  "משכמו  להיותו  מלכות:  וכתר  הילוך. 
מכל העם", עם כל הרחבות של עניין המלוכה, הרי זה 

בודאי באופן של הליכה –
מלמעלה,  הנתינה  בעיקר  בהם  מודגש  מקום,  מכל 
כן  שאין  מה  עצמו,  העבודה בכוח  מעלת  כך  כל  ולא 
"כתר שם טוב", שכל ענינו הוא עבודה בכוח עצמו – 

הרי הוא "עולה על גביהן".

(התוועדויות תשמ"ח כרך ד, עמ' 321)

פרקי אבות
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שניים מקרא ואחד תרגום
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פשוטו של מקרא
מפורסם העיקרון לפיו רש"י יצר את פירושו: "לא באתי אלא לפשוטו 

של מקרא" – האומנם ילד בן חמש שנים יכול להבין את התורה? • מדוע 
לעיתים רש"י אומר "איני יודע"? מה ההבדל בין פירוש רש"י על התורה 

לפירושו על הנ"ך? • ביאור מרתק בדרך הלימוד של פירוש רש"י

שנינו1 במשנה: "בן חמש למקרא" –  בעת שהילד כבן 
חמש שנים הוא מתחיל ללמוד מקרא. 

וכן פסק רבינו הזקן בריש הלכות תלמוד תורה: "מצות 
תורה...  הקטן  בנו  את  ללמד  האב  על  התורה  מן  עשה 
מלמדו  לדבר  משיתחיל  ללמדו?  חייב  אביו  מאימתי 
שמע  מפרשת  ראשון  ופסוק  וגו'  משה  לנו  צוה  תורה 
פסוקים  פסוקים  מעט  מעט  מלמדו  ואחר-כך  ישראל 
בעל פה עד שיהא בן חמש שנים דהיינו בשנה חמישית 

שאז מלמדו לקרות תורה שבכתב מעט מעט...".
כאשר בן החמש מתחיל בלימוד, יכולותיו הלימודיות 
הפשט  רובד  את  רק  להבין  יכול  הוא  גבוהות.  אינן 

שבתורה, לא את הרבדים העמוקים יותר כדרש ורמז2.

כל החומש מתפרש בדרך הפשט
הלימוד  ניתנה באופן כזה שהתחלת  מכיוון שהתורה 
עתה  שזה  צעיר  ילד  למקרא",  חמש  "בן  על-ידי  הוא 
מתחיל את לימודיו, ומכיוון שכך רמת הלימודים איננה 
גבוהה, בהכרח לומר שאכן קיים בתורה רובד של פשט 
המתאים ל"בן חמש למקרא", ולכן ניתן לפרש, להסביר 
עד שיהיה מובן  וברור  ולבאר את התורה באופן פשוט 

לילד הצעיר "בן חמש למקרא"3.
בכך נשללת טענה שעלולה להיאמר:

חלק  רק  להבין  יכול  חמש"  "בן  צעיר  ילד  הלוא 
שיהיה  באופן  לפרש  ניתן  התורה  כל  את  לא  מהתורה; 
ברור ומובן גם לילד בן חמש. אמנם ילד בן חמש לומד 
בשכלו  שהילד,  משום  זאת  אך  תורה,  חומשי  חמישה 
אך  כלשהי,  פרשנות  התורה  לדברי  מעניק  הפשוט, 
דברי  של  האמיתי  הפירוש  איננה  זו  פשוטה  פרשנות 
רק  אך באמת,  לומד,  התורה. הילד אמנם חושב שהוא 

מאת  רש"י'  'כללי  רבות בספר  הסתייענו  בכתיבת הדברים  המערכת:  הערת   .1
הגה"ח הרב טוביה בלוי שיחי'. 

2. על-פי ליקוטי-שיחות חלק יד עמ' 87 בשוה"ג.
3. על-פי תורת-מנחם תשמ"ו ח"ד עמ' 351.

שהם  דברים  להבין  יכולת  בו  ותהיה  יחכים  כשיגדל, 
מעבר לפשט, יוכל להבין את כל חלקי התורה.

ובכן, טענה זו אינה נכונה כלל. מכך שניתנה התורה 
להיות נלמדת גם אצל ילד בן חמש, "בן חמש למקרא", 
ולהשיג  להבין  יכול  אותו  הפשוט,  הרובד  שגם  מובן 

הילד בן החמש, הינו חלק מהתורה, תורת אמת4.
ויש להרחיב בעניין זה:

הקדוש- והמצוות מצד עצמן הינן רצונו של  התורה 
הקדוש- שרצונו של  אלא  ה"עצמות",  רצון  ברוך-הוא, 
ועד  שתחתיו  הדרגות  בכל  וחודר  משפיע  ברוך-הוא 

למדרגות הנמוכות ביותר. 
זו הסיבה שאנו מוצאים טעמים למצוות. מצד עצמן, 
כאמור, המצוות הינן רצונו של הקדוש-ברוך-הוא, רצון 
בעניינים  גם  וחודר  יורד  הרצון  אך  מטעם,  שלמעלה 
נמוכים ובהתאם לירידה מוטעמות המצוות גם בטעמים 

והסברים שעל פי שכל.
"נסעה  התורה  התורה.  בלימוד  גם  הוא  הדבר  כך 
ובארבעת  ההשתלשלות  בסדר  גם  וחדרה  וירדה" 

העולמות אצילות בריאה יצירה ועשייה.
דרוש  רמז,  פשט,  מדרגות:  ארבע  התורה  בלימוד 
העולמות  לארבע  מקבילות  אלה  מדרגות  ארבע  וסוד. 
ה"פשט"  ולענייננו:  ועשייה.  יצירה  בריאה,  אצילות, 
וירידתה  התורה  להשתלשלות  העשייה;  לעולם  מקביל 

בעולם העשייה5.
מזה יש להסיק כי את כל התורה ניתן לבאר גם בדרך 

הפשט:
מאחר שרצון העצמות שבתורה ומצוות חודר ופועל 
 – העשייה  עולם  עד  השתלשלות  שבסדר  הדרגות  בכל 
לא  עולם הפשט, בהכרח לומר שכל עניין בתורה מובן 

4. ראה תורת-מנחם שם.
5. ע"פ ליקטוי-שיחות חלק ה עמ' 14.

סוגיותבתורת רבינו
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רק בדרך הרמז הדרוש והסוד, שכנגד העולמות אצילות 
עולם  שכנגד  הפשט  בדרך  גם  אלא  ויצירה,  בריאה 

העשייה6. 

'דרש' לכתחילה
נאמר:  שעליהם  פסוקים  ישנם  כי  לציין  יש  זאת,  עם 
היא  הכוונה  דרשני".  אלא  אומר  הזה  המקרא  "אין 
זה הוא בעיקר בדרך הדרש ולא כל-כך  שפירוש פסוק 

לפי פשוטו7. 
וכמה  כמה  ישנם  וכתובים  נביאים  בספרי  כן,  כמו 
פסוקים ומילים שמוכרחים לפרשם דווקא בדרך הדרש 

ולא על פי פשט8.

הפשט קשור עם עצמות התורה
מכאן  בסופה",  תחילתה  "נעוץ  נכתב  יצירה  בספר 
לכאורה,  והנחותים,  הירודים  העניינים  שדווקא  למדנו 
ל"תחילה", העניינים הנעלים  ה"סוף", קשורים ושייכים 

והמרוממים ביותר. 
על-פי-זה מובן שלימוד בדרך הפשט, אף שהוא נובע 
מבין  ביותר  הנמוך  העשייה,  לעולם  התורה  מ'ירידת' 
ארבעת העולמות, הנה לימוד בדרך זו שייך וקשור עם 

ה'תחילה' שבתורה.
במיוחד  ושייכות  קשר  שיש  בחסידות  מבואר  והנה, 
בין עולם העשייה לעולם האצילות. על הפסוק (ישעיה 
אף  יצרתיו  בראתיו  ולכבודי  בשמי  הנקרא  "כל  ז)  מג, 
שהמילה  ג)  סט,  (בלק  בליקוטי-תורה  עשיתיו" מבואר 
"אף" רומזת על עולם האצילות (ובזה גופא על מדרגות 
נסמכה  זו  ומילה  האצילות),  שבעולם  ביותר  הנעלות 
העשייה.  עולם  על  המורה  "עשיתיו",  למילה  דווקא 
מעשיות  מצוות  קיום  על-ידי  שדווקא  שם,  ומבאר 
את  וממשיכים  פועלים  והנמוך  הגשמי  בעולם-הזה 

הנרמז במילה "אף", עיין שם.
ודווקא  האצילות  לעולם  שייך  העשייה  שעולם  כשם 
על-ידו פועלים ההמשכה ממנו, הנה כך הוא גם בלימוד 
הפשט  בדרך  הלימוד  וב'אצילות',  שב'עשייה'  התורה 
מיוחד  באופן  וקשור  שייך  העשייה  עולם  כנגד  שהינו 

ללימוד בדרך הסוד שכנגד עולם האצילות9. 

6. תורת-מנחם תשמ"ב ח"ד סוף עמ' 1815 ואילך. וראה גם תורת-מנחם תשמ"ו 
ח"ד עמ' 309.

7. ליקוטי-שיחות חלק כא עמ' 33. וראה 'כללי רש"י' עמ' 222 הערה 7. 
דווקא  הלימוד,  סדר  שעל-פי  לקמן  וראה   .373 עמ'  יח  חלק  ליקוטי-שיחות   .8
וכתובים  נביאים  ספרי  ואילו  שנים  חמש  לגיל  הילד  בבוא  מיד  נלמד  החומש 
נלמדים רק בהמשך לאחר שכבר למד הילד את החומש יותר מפעם אחת וכבר 

נתקרב יותר לגיל של "בן עשר למשנה". 
9. ליקוטי-שיחות חלק ה עמ' 1 ובהערה 3.

ועוד יש להוסיף בזה:
לומר  יש  ועל-פי-זה  עלייה",  צורך  "ירידה  כי  ידוע 
שברובד  וללימוד  ה'עשייה'  לעולם  התורה  שירידת 
גם  הנעלית  ביותר,  גדולה  עלייה  לידי  מביאה  הפשט 
לעולם  ירד  שלא  שבתורה  ה'סוד'  בדרך  מהלימוד 

העשייה, והיינו עלייה לעצמיותה של התורה10.
על  ב)  יג,  צו  לקו"ת  (ראה  בחסידות  המבואר  ידוע 
כל  על  כי  האדם  יחיה  לבדו  הלחם  על  לא  "כי  הפסוק 
מוצא פי ה' יחיה האדם", שהאדם חי מהניצוץ האלוקי 
– "מוצא פי ה'", המצוי בתוך ה"לחם". ואף-על-פי שגם 
וניזון  ה'", חי  ו"מוצא פי  ניצוץ  בגופו של היהודי מצוי 
על-דרך-זה  ובצומח.  שבדומם  מהניצוץ  דווקא  האדם 
יש לומר בענייני פנימיות התורה, שישנם עניינים נעלים 
לרובד  נופלים  הם  הרי  הגבוהה  מעלתם  ומצד  ביותר, 

הפשט דווקא, הנחשב לנמוך וירוד ביותר11.

פירוש רש"י – דרך הפשט
המבואר לעיל בעניין "פשוטו של מקרא" מביא פירוש 
וכיוון  החומש,  לומדי  לכל  המיועד  החומש,  על  רש"י 
שבכלל לומדי החומש נמצא גם "בן חמש למקרא", שזה 
עתה מתחיל את לימודיו, מבאר רש"י את התורה באופן 
בדרך  לימוד  והיינו,  זה,  לתלמיד  גם  ומובן  המתאים 

הפשט.
למקרא  חמש  לבן  מותאם  רש"י  דברי  תוכן  רק  לא 
אלא גם הניסוח ואופן הרצאת הדברים מותאמים לרמת 
הבהיר כי  רש"י עצמו  הלימוד של "בן חמש למקרא"12. 
וכמה  כמה  שבתורה.  ה'פשט'  את  ולבאר  לפרש  כוונתו 
פעמים13 מבהיר רש"י: "אני לא באתי אלא לפשוטו של 

מקרא".
רש"י אמנם לא מבהיר זאת בתחילת פירושו, אלא רק 
הדבר  פשוט  אך  פסוקים,  וכמה  בכמה  ביאורים  לאחר 
שכן  רש"י,  של  הראשון  בפירושו  מיד  תקף  זה  שְכּלל 
עם  החומש  ללימוד  למקרא"  חמש  ה"בן  שניגש  בעת 
פשט  ברור לו שלכל לראש יסבירו לו את  פירוש רש"י 

הפסוקים14.
לאור הנחה זו, שפירוש רש"י מבאר את רובד הפשט 

שבתורה נפתרת תמיהה גדולה:
את  יודע"  "אינו  שהוא  רש"י  כתב  מקומות  בכמה 

10. ליקוטי-שיחות חלק ה עמ' 14.
11. שיחות קודש תשל"ה א עמ' 529.

פרק  תשע"ח)  רש"י' (הוצאת  וראה 'כללי   .149 עמ'  טז  חלק  ליקוטי-שיחות   .12
ג כלל 3. 

13. הפעם הראשונה: בראשית ג, ח. וכך כתב בעוד כמה מקומות.
14. תורת-מנחם תשד"מ ח"א עמ' 349.
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 שבת קודש פרשת עקב
כ"ב במנחם-אב

(ישעיה  זמרה"  וקול  תודה  ציון...  "ותאמר  הפטרה: 
מט,יד-כו נ,א-יא נא,א-ג).

פרקי-אבות - פרק ד.

* היערכות לשנת שמיטה:
מנותק  שהוא  בעציץ  המונח  פרי  עץ  של  שתיל1 

ז ופרק  פרק  התורה והארץ)  שביעית' (מכון  הבא לקמן – ראה 'קטיף  בכל   .1
מח, וש"נ.

צר  הינו  שהנקב  או  נקב  בעציץ  שאין  כגון  מהקרקע, 
ממש  הקרקע  על  עומד  אינו  שהעציץ  או  ס"מ,  מ-2 
 – וכדומה  פלסטיק  יריעות  שולחן,  רצפה,  על  אלא 
אב.  כ"ט  עד  שבעציץ  העפר  גוש  עם  להעבירו  אפשר 
יש להיזהר שגוש העפר לא יתפורר במהלך ההעברה. 

שתיל עץ פרי המונח בעציץ בעל נקב רחב מ-2 ס"מ 
עוד לפני ט"ו באב, והונח על האדמה ממש, או מעליה, 
ראש- עד  עפרו  עם  להעבירו  מותר   – באב  כ"ט  לפני 
השנה, ויש להשקותו מיד לאחר השתילה. יש להיזהר 

שגוש העפר לא יתפורר, כנזכר לעיל.

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

תר"ט

יום פטירתו של
הרה"ח ר' משה מייזליש

יום פטירתו של הרה"ח ר' משה מייזליש, מחסידיו המפורסמים של כ"ק אדמו"ר הזקן. 
 לפני שהתקרב לרבנו הזקן נמנה על עדת המתנגדים והיה השמש וה'נאמן' של קהילת 
לפני  אחדות  שנים  זה  היה  הזקן.  לרבינו  והתקשר  לחסידות  התקרב  בהמשך  וילנא. 

שנלקח רבינו למאסר. 
בעת מלחמת נפוליאון שלחו רבינו הזקן שישמש כמרגל עבור הצבא הרוסי.

 בשנת תקע"ו עלה לארץ הקודש והתיישב בצפת ובשנת תקפ"ג עבר לחברון. 
נסתלק בהיותו בן תשעים, ומנוחתו כבוד בעיר חברון.

(ימי חב"ד ע' 233)

כ"ד 
אב

כ"ו 
אב

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, עוזב את אסיפת הרבנים
 כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, עזב את העיר פטרבורג לאחר האסיפה הידועה - בדרכו חזרה לליובאוויטש.

תקפ"ח  בשנת  הצרופה, החלה  את יסודות היהדות  ששמה לה למטרה לקעקע  ההשכלה  תנועת   
לפעול בקרב יהודי רוסיה, עיקר מלחמתם הייתה נגד תורת החסידות. שליחיהם קשרו קשרים עם 
שפת  כלליים,  לימודים  ללמוד  חייבים  היהודים  ילדי  שכל  חוק  להוציא  אותם  ושכנעו  השלטונות 

המדינה, מתימטיקה, גאוגרפיה וכדומה.
של  דרישתם  כפי  ישראל  בדת  תיקונים  כמה  לבצע  במטרה  רבנים  אסיפת  הזמין  הפנים  שר   

המשכילים, וראשית דבר - לאסור את לימוד החסידות.
בראיות  הוכיח  הוא  הממשלה,  הצעת  נגד  הקדושה  נפשו  וחרף  עמד  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק   

ברורות שאסור לערוך תיקונים בחוקי התורה, והוכיח את ההכרח בלימוד תורת החסידות.
משוחד  גם  היה  את יראי ה',  ולהעיק  להצר  הייתה  מגמתו  שכל  להיותו רשע  הפנים שבנוסף  שר   
על  יחתמו  הרבנים  שכל  הרבנים  באסיפת  בתוקף  דרש  הוא  לצידם.  בתוקף  ועמד  מהמשכילים 

הפרטי-כל שהכינה הממשלה.
 כ"ק אדמו"ר הצמח צדק התנגד לכך בתוקף, ובשל כך נאסר עשרים ושתיים פעמים בבית הכלא! 

היה זה צעד שחזר על עצמו שוב ושוב, כדי להניא אותו מעקשנותו.
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק היה נתון אז בסכנה גדולה, והדבר נודע בכל רחבי רוסיה, והיהודים נרעשו 
ציבור ולקריאת "ויחל" ושבתו ממלאכה.  בכל ריכוזי היהודים התאספו היהודים לתענית  מהמצב. 
ושר  פעולתם,  את  פעלו  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  של  נפשו  ומסירות  דעתו  ותוקף  הכללי  הרעש 

הפנים נסוג מכל הצעותיו בתיקוני הדת, ולימוד החסידות הותר כבתחילה.
(שם ע' 234)

תר"ג

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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בזה.  וכיוצא  מלמדנו"  מה  ידעתי  "לא   – הכתוב  פירוש 
מבוארים  הדברים  כי  המפרשים  העירו  מקומות  בכמה 
ומפורשים במדרשי חז"ל. מדוע אם כן לא הביאם רש"י, 

האומנם נעלמו מעיניו ביאורי חז"ל?
לש"ס  בפירושו  עצמו  שרש"י  פעמים  מזו,  יתירה 
הוא  לחומש  בפירושו  אך  ומבארם,  הדברים  את  מפרש 

"אינו יודע" את פירוש הדברים.
רבים ממפרשי רש"י התחבטו בשאלה זו.

ברם, לאור האמור שרש"י בא לפרש את פשט התורה, 
הדברים פשוטים וברורים:

כוונת רש"י לומר כי "לא ידעתי" ביאור לדברים בדרך 
בדרך הדרש  הדברים  את ביאור  אכן ידע  הפשט. רש"י 
מה  ידעתי  "לא   – הפשט  בדרך  אך  חז"ל,  שביארו  כפי 

מלמדנו"15.

בין "לא ידעתי" ל"לא ידוע"
חוסר  את  לתלות  מקפיד  רש"י  לדייק:  יש  זה  בעניין 
אינו  רש"י  יודע",  ידעתי" "איני  וכותב: "לא  הידיעה בו 

כותב "לא ידוע".
הסיבה לדבר: הלשון "לא ידוע" עלולה להתפרש כאילו 
פירוש  וכי  הפשט  ברובד  ידוע"  "איננו  בתורה  זה  חלק 
כפי שנתבאר לעיל באריכות,  קיים. והרי,  איננו  פשטני 
כל התורה מתפרשת בדרך הפשט. רצונו יתברך מחלחל 
לעולם העשייה, והתורה ניתנה להילמד ל"בן חמש  עד 
אם  בלבד. מובן  פשט  לקלוט ולהבין  המסוגל  למקרא" 
כן, כי בוודאי ישנו פירוש בדרך הפשט. כוונת רש"י היא, 

אפוא, לומר כי הוא אינו יודע זאת16. 
ידוע  עצמו  שהעניין  ואומר  מדייק  שרש"י  מאחר 
אותו, בוודאי כוונתו בזה  אינו יודע  – רש"י –  ורק הוא 
להורות ללומד שעל-ידי יגיעה בוודאי יהיה ניתן להבין 
יגיעה  להתייגע  שיש  אלא  הפשט,  בדרך  גם  הדבר  את 

רבה תוך דיוק בכללי רש"י ועיון רב בפסוקים.
בהנחה זו, שניתן למצוא פירוש בדברים שרש"י כתב 
 – רש"י  של  בכבודו  פגיעה  חלילה,  אין,  יודע",  ש"אינו 

רש"י עצמו סבור כך:
בפירושו לתורה כותב הרשב"ם, נכדו של רש"י, אודות 
חסידותם,  מתוך  "הראשונים,  זקנו:   עם  שניהל  שיחה 
נתעסקו לנטות אחרי הדרשות שהן עיקר, ומתוך כך לא 
הורגלו בעומק פשוטו של מקרא... וגם רבנו שלמה אבי 
אמי, מאיר עיני גולה, שפירש תורה נביאים וכתובים, נתן 
לב לפרש פשוטו של מקרא. ואף אני שמואל ב"ר מאיר 

15. על-פי ליקוטי-שיחות ח"ה עמ' 1 הערה 2.
16. תורת-מנחם תשמ"ב ח"ד עמ' 1816.

חתנו זצ"ל נתווכחתי עמו ולפניו, והודה לי שאילו היה 
הפשטות  לפי  פרושים אחרים  לעשות  צריך  היה  פנאי  לו 

המתחדשים בכל יום". 
"פשטות  ישנם  כי  מבהיר  עצמו  רש"י  שאף  הרי 
המתחדשים בכל יום", ועל כן, לא ייפלא כי אף העניינים 
שרש"י עצמו מעיד כי "לא ידעתי" פירושם בדרך הפשט, 

על-ידי יגיעה רבה ועצומה, יתחדש ללומד פירושם17.

פירוש רש"י על הנ"ך

ישנם  והכתובים  הנביאים  בספרי  לעיל,  שהובא  כפי 
הדרש  בדרך  לבארם  יש  שמלכתחילה  ומילים  פסוקים 
דווקא ולא בדרך הפשט. וכן, ספרי הנביאים והכתובים 
נלמדים על-ידי ילד מבוגר יותר, וכבר למד את החומש 
ביכולתו  חמש".  מ"בן  גדול  והינו  אחת  מפעם  יותר 
להתקרב להיות "בן עשר למשנה" ולהבין ולהשיג מעט 

יותר מהפשט הפשוט ביותר. 

לפירושו  המשך  הינו  נ"ך  לספרי  רש"י  של  פירושו 
זאת,  עם  הפשט.  בדרך  רש"י  הולך  בו  ואף  התורה  על 
ומדקדק  מקפיד  הוא  אין  לעיל,  המנויות  מהסיבות 
והוא  הפשט  דרך  על  ורק  אך  יהיה  הנ"ך  על  שפירושו 
מכניס ומשלב בו גם עניינים שאינם ענייני פשט בלבד18.  

"יינה של תורה"

רבינו הזקן19 אמר: "פירוש רש"י על התורה הוא יינה 
פירוש  את  מכיל  איננו  רש"י  של  פירושו  תורה".  של 

הפשט בלבד, הוא מכיל גם פירושים על פנימיות.

וקשורה  שייכת  הפשט  בדרך  הלימוד  לעיל,  כאמור 
הסוד, ואף למעלה ממנה. זו הסיבה  עם הלימוד בדרך 
שפירוש רש"י, המבאר את דרך הפשט, מכיל גם עניינים 

על פנימיות20.  

וכאמור לעיל, ישנם עניינים בפנימיות התורה שמצד 
הפשט.  לרובד  דווקא  ו"נפלו"  ירדו  הגבוהה  מעלתם 
נמצא, כי יש עניינים ב'יינה של תורה' הניתנים להשגה 
בדרך  המפרש  דווקא,  רש"י  של  פירושו  לימוד  על-ידי 
בדרכים  אליהם  ולהגיע  להשיגם  ניתן  ולא  הפשט, 

אחרות21. 

17. תורת-מנחם תשמ"ב ח"ד עמ' 1816.
18. ליקוטי-שיחות חלק יד עמ' 87 בשוה"ג. חלק יח עמ' 373. אגרות-קודש חלק 

כז עמ' שב.
19. "היום יום" כ"ט שבט.

20. על-פי ליקוטי-שיחות חלק ה עמ' 1 והערה 3.
21. שיחות קודש תשל"ה א עמ' 529.
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שבת עילאית בבית חיינו
שבת יום הילולת אביו של הרבי • הנהגות הרבי בעת התפילה • חיי 

מסירות הנפש של ר' לוי-יצחק וההוראה לכל אחד • הרבי מראה קירוב 
מיוחד לאחד שזכה לסייע לאביו • מאמר מוגה חדש • שיחה מיוחדת 
בקשר לפטירת הרה"ח יעקב יהודה העכט ז"ל • שמחה בלתי רגילה 

במהלך התוועדות השבת. יומן תש"נ, מתוך: 'בית חיינו'

יום שישי, י"ט מנחם-אב
מוגה  מאמר  אב״  כ׳   - ״קונטרס  לאור  יצא  היום 
וגו׳  המן״  את  ויאכילך  וירעיבך  ״ויענך  ד״ה  מהרבי, 

שנאמר בהתוועדות ש״פ עקב ה׳תשכ״ג.
לקראת שבת זו - כ׳ מנחם-אב - הגיעו אורחים רבים 
ושלוחים מערי השדה. בלטו במיוחד ילדי ״מחנה גן־

ישראל״ המסיימים בימים אלו את המחנה.

ליל שבת קודש 
הספסלים  את  גדשו  מהמחנה  הילדים  מאות 
שמאחורי בימת הרבי, לבושים בחולצות וכובעים של 

ה׳קעמפ׳, כל היכל 770 היה באנשים.
ילדי  של  בשירה  מלווה  הרבי  נכנס  שבת  לקבלת 
מיד  ניגש  אלא  בידו  הרבי  עודד  לא  הפעם  הקעמפ. 
לעמוד התפילה והחל לומר ״לכו נרננה״. הקהל שמר 
את  היטב  לשמוע  שיוכלו  מנת  על  מוחלט  שקט  על 
תפילתו של הרבי. כאשר סיים הרבי את הקטע השני 
והבחין בשקט ששרר, הניף בידו לאות שיתפללו בקול 

רם יותר.
בנעימה  הקטעים  את  סיים  הרבי  התפילה:  בשעת 
״מזמור שיר  המיוחדת לשבת, סיים בקול רם גם את 
החל  מלך״.  ״ה׳  הקטע  את  לפני שהחל  השבת״  ליום 
שלושת  את  לחזור  סיים  בטרם  ״ויכולו״  באמירת 
הפסיעות. לא כרע בתחילת ברכת מעין שבע. ב״עלינו 

לשבח״ שרו הילדים והרבי עודד ביד ימינו.
הרבי,  עודד  ב״אל תירא״ שוב  הילדים  כאשר שרו 
אלוקים  ״כי  לשיר  שימשיכו  לאות  לעודד  והמשיך 

המשניות  כל  את  הרבי  אמר  אחר-כך  ציון״.  יושיע 
זעק  התפילה  בסיום  בסידור.  מונח  שהיה  דף  מתוך 
א׳ הילדים ״יחי אדונינו מורינו ורבינו״ שלוש פעמים 
החלו  הגבאי,  הכרזת  לאחר  מיד  ענה אחריו.  והקהל 
אליהם  פנה  והרבי  אדונינו״,  ״יחי  לשיר  הילדים 
כשהוא מניף ידו בחזקה כמה פעמים. לאחר מכן יצא 

לחדרו כשהוא מעודד את השירה בשמחה רבה.

שבת קודש פרשת עקב, כ' מנחם אב
ומקובל רב פעלים  והרה"ח  הרה"ג  של  ההילולא  יום 
 - של  אביו  שניאורסאהן  ז״ל  יצחק  לוי  ר׳  וכו׳  לתומ״צ 

יבלחט״א - כ״ק אדמו״ר שליט"א.
לתפילת שחרית נכנס הרבי בשעה 10:00 וניגש ישר 
שחזר  ולפני  קדיש,  באמירת  החל  התפילה.  לעמוד 
והביט  לאחוריו  פנה  הקדיש,  בסיום  פסיעות,  שלוש 

על הילדים שארף והילד שפירא שאמרו קדיש.
של שבת. הילדים שרו  בנעימה  הקטעים  את  סיים 
לפי  הימנית  בידו  עודד  והרבי  והאמונה״  ״האדרת 
רם  בקול  ״נקדישך״ החל הרבי  באמירת  קצב הניגון. 
כבוד״  ״ברוך  וכן  מ״קדוש״  כגון  פסקה  כל  מתחילת 
המילים  וכו׳. בסיום הקדושה נעצר, שהה מעט לפני 
״דוד  המילים  לפני  שוב  שהה  ואחר-כך  ידי״,  ״על 

משיח צדקך״.
עודד.  לא  הרבי  הילדים,  שרו  דרבנן״  ב״מודים 
(הקטן)  תורה  הספר  את  הוציאו  התורה  לקריאת 
שנכתב לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית ע״ה. המזכיר 
הרב בנימין קליין מסר את הספר תורה לרבי. באמירת 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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גרליק,  מענדל  גרשון  הרב  הקהל  עם  התוועדו 
שליח הרבי במילאנו, והרב שמעון לזרוב שליח הרבי 

ביוסטון טקסס ושלוחים נוספים.

השלמה לגיליון הקודם:

ראשי דברים מחלוקת שטרות לצדקה 
מתאריך ז' אב

ילד (של אחד מאנ״ש) אמר לרבי (באנגלית): "היום 
זהו יום ההולדת שלי". הרבי נתן לו דולר נוסף. אחר-
על  (בהצביעו  ואמר  לאביו,  גם  נוסף  דולר  נתן  כך 
הילד): "פאר זיין birthday, [= עבור יום הולדתו], 

הוא הרי מדבר אנגלית, אז נדבר גם אנו כך".
אישה אחת ביקשה ברכה מיוחדת עבור בית חדש 
"הניחי  באמרו:  נוסף,  דולר  לה  נתן  הרבי  שקנתה. 
קופת צדקה בבית החדש, ותני דולר זה בתוך קופת 

הצדקה. זה יביא אושר מיוחד בבית החדש".
של  רבם  שליט"א  וואזנער  הלוי  בן-ציון  להרה"ג 
רבי שמואל הלוי  הגאון  של  חסידי גור במונסי (בנו 
וואזנער, אב"ד ד"זכרון-מאיר״ בני-ברק) אמר הרבי: 
הנ"ל  ממלכתו".  על  ימים  יאריך  ״בשורות-טובות, 
אמר שבנה מקווה בעירו. הרבי: "העיקר הוא שאחר 
כך יולדו הרבה ילדים יהודים באופן כשר ובדרך טוב 
על טהרת הקודש". המשיך הרבי ואמר (בחיוך): "הרי 

הוא גם-כן לוי שעליו כתוב 'וילוו אליך וישרתוך'".
מוסד  של  הכבוד'  'נשיא  את  הציג  קנלסקי  הרב 
יברך  "שהקדוש-ברוך-הוא  הרבי:  אברהם'.  'ברית 
אותך בכל המצטרך". הנ״ל: "לי יש כבר הרבה ברכות, 
אבל אני רוצה שהרבי יברך את הרב קנלסקי". הרבי: 
צריך  שאני  כמו  ה',  לברכת  זקוק  אתה  אופן  "בכל 
לברכת ה' וכמו שהרב קנלסקי זקוק לברכת ה' וכמו 
ביותר  והברכה הטובה  ה',  לברכת  זקוק  יהודי  שכל 

היא ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש".
אחד אמר לרבי שהייתה, לא עלינו, שריפה בביתו, 
בבית- ושוכב  קשות  נכווה  משפחתו  מבני  ואחד 
"עבור  ואמר:  אחד  דולר  לו  נתן  הרבי  הרפואה. 
תהיה  "שמהשריפה  באמרו:  נוסף  דולר  עצמך", 
מכל  טובות  בשורות  "שיהיו  שלישי  ודולר  עשיר", 

המשפחה".
אחד אמר לרבי שבנו הוא פרופסור באוניברסיטת 
בר-אילן. הרבי: "באיזה תחום הוא מתעסק?". הנ״ל: 

"מתמטיקה". הרבי: "שיעשה 'חשבונו של עולם!' הרי 
יסיים  והוא  משיח  יבוא  ואחר-כך  לזה.  הזמן  עכשיו 

את העבודה".
בבית- עלינו,  לא  נמצאת,  שבתו  לרבי  אמר  אחד 

הרפואה.
הרבי נתן לו דולר נוסף ואמר: "שיביאו לה לבית-

הרפואה קופת-צדקה, ושהיא תכניס לבד את הדולר 
בבית- אצלה  שישאירו  טוב  ומה  בקופת-צדקה, 

צדקה  לתת  תוכל  את קופת הצדקה שהיא  הרפואה 
מתי שהיא תרצה".

לו  נתן  והרבי  שליט"א.  מאשלג  האדמו"ר  עבר 
חוצה".  המעיינות  בהפצת  "הצלחה  באמרו:  דולר, 
האדמו"ר מאשלג שליט"א: "אמן. אנו צריכים ברכה 
עניינים  רק  אצלם  שיהיו  ארץ-הקודש  יהודי  עבור 
טובים ולא חס-ושלום דברים רעים". הרבי: "דברים 
ה'ארץ'  להיות!  אי-אפשר  בארץ-הקודש  רעים 
רק  שיהיה  הרעים!  הדברים  את  מוקיעה  בעצמה 
מנוחת  מתון  והנגלה  הנראה  טוב  רק  והעיקר  טוב, 
הנפש והגוף וללמוד פנימיות התורה ונגלה דתורה, 
הרבי  משיחא'".  מלכא  דא   - מר  'קאתי  יהיה  ואז 
רבה  הצלחה  "עבור  באמרו:  נוסף  דולר  לו  העניק 
ליהודים בארץ-הקודש". הרבי שאלו אם הוא ממשיך 
עבור  נוסף  דולר  לו  והעניק  הספרים  בהדפסת 

הספרים שמוציא לאור.
אודותיו.  התעניין  הרבי  נוסף,  עבר אדם  אחר-כך 
"אזי  הרבי:  ידיד";  "הוא  שליט"א:  מאשלג  האדמו"ר 

הוא צריך לעזור לך גם בהדפסת הספרים".
הרב שלום דוכמן הציג את הרב יוטקוביץ - רבה 
ומופלגה".  רבה  "הצלחה  הרבי:  פולין.  של  הראשי 
הנ"ל ביקש ברבה עבור אנשי קהילתו. הרבי: "יאריך 
לארץ- אותם  תנהיג  ובקרוב  ממלכתו,  על  ימים 

את  צריכים  הם  משיח,  עם  ילכו  כשהם   - הקודש 
הרב בראשם". הנ״ל ביקש ברכה עבור בני משפחתו 
קשה"  "ארץ  היא  שברזיל  ואמר  בברזיל,  הנמצאים 
דברים  אין  הקדוש-ברוך-הוא  "אצל  הרבי:  וכו'. 
קשים, אפילו בברזיל ושאר מדינות. בשורות-טובות 
באמרו:  נוסף  דולר  לו  נתן  הרבי  ממש!".  בקרוב 

״כפליים לתושייה".
גדול.  תלמיד-חכם  שבעלה  לרבי  אמרה  אישה 
הרבי נתן לה דולר נוסף ואמר: ״שיהיה תלמיד עוד 

יותר גדול״.
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נקראים  שהם  ידם,  שעל  והעיקר  חסידותי,  נחת 
לחיים  יאמרו  והם  צדקינו  משיח  יבא  ״משיחי״, 

למשיח צדקנו".
מכוסו,  שתה  שהרבי  לאחר  השיחה  בסיום 
והורה  הילדים  לעבר  פנה  והרבי  דממה  השתררה 
אמרו  הילדים  בניגון.  ויתחילו  ׳לחיים׳  שיאמרו 
'לחיים' והחלו לנגן ניגון ההקפות, לאביו ז״ל. הרבי 
לתנועה  וכשהגיעו  רבה  בשמחה  ידו  להניף  החל 
הידועה בניגון זה החל הרבי לסובב בידו השמאלית 
וכך  הילדים,  לעבר  בעיקר  גדולה,  ובשמחה  בעוז 
הרבי  פעם  ובכל  פעמים,  עשרה  זו  תנועה  ניגנו 

מסובב בידו. 
אלה  ברגעים  הכל  על  ששרתה  השמחה 
הילדים  אחד  קרא  כשסיימו  רגילה.  בלתי  הייתה 
וכל  ורבנו״,  מורינו  אדונינו  ״יחי  מהפירמידה, 
הרבי  פעמים.  שלוש  כך  ״יחי״,  אחריו  ענה  הקהל 
אדונינו״  ״יחי  לשיר  וכשהחלו  אלה  ברגעים  חייך 
פנה הרבי לעברם והחל מניף ידו בתנועות שמחות, 
כשכל הקהל רקד בשמחה גדולה. כך זה נמשך זמן 

מה. אחר-כך החלו הילדים לנגן ׳ופרצת׳.
בשיחה הרביעית עודד על דבר הוספה בשיעורי 
תורה, ואמר כי: "על ידי זה זוכים ל"תורה חדשה", 
דורנו בראשם,  ונשיא  ול"הקיצו ורננו שוכני עפר" 
יהדות  להפיץ  אותם  מינה  שהוא  אלו  ובפרט 
ותורה, ובפרט אצל תשב״ר, ובפרט ששמו של אחד 
לרב  (הכוונה  יהודה יעקב  היה  עניין  על  הממונים 
יעקב יהודה העכט שנפטר השבוע) – על שם יעקב 
אבינו שהיה אבוהון דכולהו, ויהודה - שהוא עיקר 

השבטים.

חלוקת 'משקה' וסיום ההתוועדות
בסיום שיחה זו החלה חלוקת ה״משקה המשמח״. 
והרבי  השולחן,  על  בקבוקים   17 העמיד  המזכיר 
חזרה  מזג  אחר-כך  לכוסו,  בקבוק  מכל  מעט  מזג 

מכוסו לבקבוקים וכל אחד ניגש להכריז. 
אחרון עלה ר׳ הערי שפיגלשהכריז על התוועדות 
שעורך במסע באוניה. בשעת מעשה הכריז שהרבי 
הרבי  ומיד.  תיכף  השלימה  לגאולה  בראשנו  ילך 
מה יהיה עם ההתוועדות באוניה  פנה אליו ושאלו 
תתקיים  זה  שבמקרה  השיב  הנ״ל  יבא?  כשמשיח 
חייך  הרבי  עיר-הקודש!  בירושלים  ההתוועדות 

ואמר לו שיכריז זאת לקהל, וכך עשה.
והחל  קומתו,  מלא  הרבי  עמד  מכן  לאחר  מיד 
מקומו,  על  כשרוקד  ז״ל,  לאביו  ההקפות  בניגון 
אלו  ברגעים  כפיים.  ובמחיאות  עצומה  בשמחה 
כל  כוחו.  בכל  ורקד  על רגליו  הקהל  כל  התרומם 
770 געש ורעש בשמחה בלתי מוגבלת שלא ניתנת 
לתיאור. בהמשך רקד הרבי כשמסובב בידו הימנית 

בעוז במשך זמן עד שהתיישב על מקומו. 
ביהמ״ק״  ״שיבנה  שינגן  לחזן  פנה  מכן  לאחר 
ניעט  ״ניעט  לנגן  החל  כשסיים  מהמזונות.  וטעם 
כשהרבי  גדולה,  בשמחה  הצטרף  והקהל  ניקווא״, 
שוב מעודד בהנפת ידו. בסיום עורר אודות אמירת 
בשעה  לערך  הסתיימה  התוועדות  אחרונה.  ברכה 

.16:20

תפילת מנחה
בקצה  העמידו  התפילה  עמוד  (הסטענדר)  את 
וכשסיים  ׳קטורת׳  אמר  הרבי  ההתוועדות.  בימת 

הביט לעבר הקהל והחל לומר ״אשרי״ בקול רם. 
בסיום  לספר-תורה.  הרבי  עלה  התורה  בקריאת 
שמונה- שלפני  הקדיש  באמירת  החל  הקריאה 

בדרכו  כבר  היה  שהספר-תורה  אחר  רק  עשרה 
לארון הקודש. 

הרבי  ״אתה אחד׳׳ חזר  של  בחזרת הש״ץ בקטע 
על המילים (מנוחת) ׳אמת ואמונה׳. בסיום התפילה 
והמשיך  עודד  והרבי  הילדים  שרו  תירא״  ב״אל 
לעודד ״כי אלוקים יושיע ציון״. בינתיים אמר את 
(שרו  בידו,  עודד  זה  זמן  משך  ובכל  המשניות  כל 

ניגון זה שמונה פעמים). 
הפירמידה  לצד  שחלף  ברגעים  שיצא,  בעת 
המלאה בילדי הקעמפ, עודד הרבי לעברם בתנועות 
כחצי  הרבי  מוצש״ק נכנס  של  ערבית  לתפילת  יד. 
ב׳זאל׳  התקיימה  התפילה  מהרגיל.  מאוחר  שעה 
מעודד  כשהוא  הרבי  יצא  התפילה  ובסיום  למטה 

בידו את השירה. 
באווירה עילאית זו הסתיימה שבת זו - שבת יום 
וגדושה  מלאה  שהייתה   - מנחם-אב  כ׳  ההילולא 
במוצש״ק  במיוחד.  נעלות  רוחניות  בחוויות 
והתוועדות  גדולה  מלכה  מלוה  סעודת  התקיימה 
״רוצח  הלכות  על  סיום  עריכת  עם  יחד  חסידית 

ושמירת נפש״ ברמב"ם. 

17

הספר-תורה  את  מעט  הרבי  הגביה  ישראל״  ״שמע 
נלהב  היה  פניו  מראה  לקהל,  מוסבות  הק׳  כשפניו 
במיוחד. כשהחל לומר ״אחד אלוקינו״ הביט בסידור 
פנה  אחר-כך  לה'״.  ״גדלו  לומר  כשהחל  וכן  לרגע, 
שמאל,  מצד  הלך  מקומו,  על  הסתובב  ימין,  לצד 
עמדה  (שהפעם  הבימה  על  הספר-תורה  את  והניח 

בקירוב לארון הקודש).
שבת.  בכל  כמו  התורה  קריאת  בעת  ישב  הרבי 
לפני מפטיר ניגש לאמירת חצי קדיש ואחר-כך עלה 
״יקום  לומר  החל  המפטיר  ברכות  בסיום  למפטיר. 
מוסף.  בתחילת  והחל  התפילה  לעמוד  חזר  פורקן״, 
זמן  משך  ושהה  הרבי  נעצר  ״יחד״  במילה  ב״כתר״ 
״הוא  הקטע  את  וכו'.  כולם״  ״יחד  המשיך  ואחר-כך 
המילה  לפני  הידועה.  במנגינה  הרבי  שר  אלוקינו" 
״שנית״ נעצר מעט ואחר-כך אמר ״שנית״ בלי מנגינה, 
וכן ״בקרוב״ ו״ברחמיו״ בלי מנגינה. ב״עלינו לשבח״ 
שרו הילדים והרבי עודד בידו וכן ב״אל תירא״, אך 
ציון״.  יושיע  אלוקים  ״כי  לעודד  המשיך  לא  הפעם 
בסיום התפילה שרו הילדים והרבי יצא כשמניף ידו 
לערך  הסתיימה  התפילה  שמחה.  בתנועות  לעברם 

בשעה 12:00.

התוועדות
לקראת ההתוועדות נראתה ׳הפירמידה׳ המערבית 
שגדשו  ה״קעמפ״  ילדי  מאות  עקב  מאוד  ססגונית 
אותה עד אפס מקום, כשלבושים בחולצות וכובעים 
להתוועדות  נכנס  הרבי  ולבן.  ירוק   - הקעמפ  של 
בשעה 13:30 מלווה בשירת הילדים - ניגון ההקפות 

של אביו ז״ל בעל ההילולא.
הרבי התיישב במקומו, ולאחר שעשה קידוש, ניגן 
הרבי ענה  שוב את ניגון ההקפות לאביו ז״ל.  הקהל 
לקהל ׳לחיים׳, ובאמצע פנה לעבר הילדים והניף ידו 
ביתר  גוברת  כשהשירה  ובשמחה  חזקות  בתנועות 

שאת.
יום  של  שהחידוש  הרבי  ביאר  הראשונה  בשיחה 
ולאחריה הוא,  שנים שלפניה  על  דשנה זו  ההילולא 
להסתלקות  הארבעים-ושש  השנה  היא  זו  ששנה 
״לוי״,  בגימטרייה  שארבעים-ושש  תש״נ)   - (תש״ד 
מורה- רב  שהיה  ההילולא,  בעל  של  הראשון  שמו 
הוראה במדינת רוסיה אשר בזמן ההוא היה זה בגדר 
של מסירות נפש, ולא זו בלבד אלא נסע כמה וכמה 

פעמים למוסקבה לפעול אצל המלוכה לבטל גזירות 
או אפילו מחשבה של גזירות וכידוע המעשה בנוגע 
המשיך  שהוגלה  לאחר  ואפילו  פסח.  של  למצות 
גלותו  בעיר  גם  מורה-הוראה  כרב  בתפקידו  לשמש 
וכן כתב חידושי תורה (הערות והארות על תושב״כ 
שאמר הרבי נ״ע  מה  ותניא). ידוע  זוהר  ותושבע״פ, 
שאליו הוא הי׳ קשור ומסור לפני הסתלקותו: ״איך 
ועל- אייך״,  איך  לאז  כתבים  די  און  הימעל  אין  גיי 

את  שבתורתו הכניס  לבעל ההילולא  דרך-זה בנוגע 
עצמו – וכל זה מתוך מסירות נפש.

ביום  בעמדנו  האדם:  בעבודת  זה  מכל  ההוראה 
ידי  על  בערך  שלא  עליה  לנשמה  יש  ההילולא שאז 
התפילה ואמירת הקדיש יש ללמוד מהנהגתו, וכשמו 
בבית  הקב"ה  את  לשרת  אחד  לכל  יש  אשר  "לוי", 

המקדש הפרטי שלו.
דוד  בסיום שיחה זו החלו הילדים לשיר ״מצאתי 
מהמזונות,  חתיכה  שארף  לילדים  נתן  הרבי  עבדי״. 
ואחר-כך פנה לעבר ילדי ה׳קעמפ׳ כשהוא מניף ידו 
השירה  באמצע  זמן.  למשך  רבה  ובשמחה  בעצמה 
אלו  על  להימנות  (שזכה  נימוטין חי"ד  לרב  פנה 
שסייעו בשעתו לרבי לוי יצחק) שיאמר ׳לחיים׳, נתן 
לו חתיכה מהמזונות ומיד הניף ידו הימנית במהירות 
גדולה ובשמחה רבה. גם אחר שהתיישב הביט לעברו 
משך זמן, חייך אליו, ואמר לו ׳לחיים׳. אחר-כך פנה 

שוב לעבר הילדים והניף ידו לעברם.
בשיחה השנייה דובר אודות ההפטרה "ותאמר ציון 
בשבוע  בהפטרה  הנביא  נחמת  שלאחר  ה'",  עזבני 
שעבר עונים בני ישראל כי הם רוצים שהקב"ה ינחם 
אותם בעצמו, ועל כך נאמר בשבת הבאה "ראה אנכי 
על הקב"ה בעצמו.  שב'אנכי' הכוונה  נותן לפניכם", 

בהמשך דיבר על פרקי אבות דשבת זו.
בסיום שיחה זו ניגן הקהל ניגון שמח והרבי עודד 
בתנועות  הילדים,  לעבר  בעיקר  ידו,  בהנפת  שוב 
גדולות ובמרץ רב. הקהל שר את הניגון בשמחה רבה 

ובמשך זמן רב.
הקעמפ  ילדי  אל  פנה  השלישית  בשיחה  בדבריו 
עם  יחד  'לחיים'  לומר  זו  לשבת  מה'שדה'  שהגיעו 
ניגון שמח של בעל ההילולא. הרבי ברך את הילדים 
שיגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים וכל רואיהם 
רוב  מהם  "ושיראו  הוי׳  ברך  זרע  הם  כי  יכירום 
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