
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 ראה • כ"ח מנחם אב ה'תשפ"א

א'תי

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

יש לקרוא את הפטרת 'מחר חודש'

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 כפר חב"ד 6084000

chabad@chabad.org.il :דואר אלקטרוני www.chabad.org.il :אינטרנט
גיליון 1410 • ISSN 7474-0793

אור וחום ההתקשרות

ומה שכתוב שלבנו... אין חשק כל כך בלימודו, יסביר לו באותיות המתאימות לפניו, אז איצטער 
איז גאר אנדערש [= שכעת הדבר שונה לגמרי], וצריך הוא לדעת אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר 

הכ"מ הוא הוא הנשיא והראש של כל חסידיו ומקושריו, וכיון שהראש הרי, בפשיטות הגמורה, 
הוא בריא וחזק, הרי נמצאים בו כל הכוחות והחיות השייכים לכל אחד ואחת מהמקושרים 

שלו בשלמות ואין הדבר תלוי אלא בהם. ואם חס-ושלום אינם מתאימים לפי רצון הראש, הרי 
אין זה נוגע להמקושר בלבד.

וכאשר יתבונן בזה אפילו לשעה קלה, בטח יראה גודל האחריות המוטלת עליו, ובמידה 
המתאמת למצב בריאותו, ימסור ויתן את עצמו, זיך איבערגעבן גאר אינגאנצן [= יתמסר 

לגמרי], לרצונו של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ולמילוי דבריו והוראותיו הנמצאים בשיחותיו 
מכתביו הכלליים או הפרטיים, אשר בהם ימצא כל אחד ואחת מבני ישראל הוראות בדרכו 

בחיים. 
(אגרות קודש חלק ג' עמ' תסא)

4 > דבר מלכות • 8 > גאולה ומשיח • 9 > ניצוצי רבי • 13 > ממעיני החסידות • 14 > פרקי אבות • 
15 > יומן מבית חיינו • 17 > עת לדעת • 18 > לוח השבוע • 20 > שניים מקרא ואחד תרגום 

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

זמןעלות השחר

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף

זמן ק"ש

חצות 
היום 

והלילה
מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה

3.404.395.046.069.2112.461.207.33.88.00ו', כ"ח במנחם-אב

ש"ק, כ"ט במנחם-
3.414.405.046.079.2112.461.207.32.97.59אב

3.424.415.056.089.2112.461.207.32.07.58א', ל' במנחם-אב

3.444.425.066.089.2212.461.207.31.17.57ב', א' באלול

3.454.435.076.099.2212.461.207.30.17.56ג', ב' באלול

3.464.435.086.109.2212.461.197.29.17.55ד', ג' באלול

3.474.445.086.109.2212.461.197.28.27.54ה', ד' באלול

3.494.455.096.119.2312.451.197.27.27.53ו', ה' באלול

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
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לפנינו מענה שניתן לאישה שכתבה אודות קשייה בגידול הילדים:

יום הפטורת  הפעם]  עוד   =] עוה"פ  תקרא  ואמתי:  טוב  הכי   – רוחה  למצב  המענה 
ישראל].  בני   =] בנ"י  לכל  להזכיר  נצטווינו  וזה  חנה,  פעולת  גודל  השנה  דכל  הראשון 
ועיקר פעולתה – לדורי דורות – חינוך ילדי', אף שעי"ז [= שעל-ידי-זה] לא יכלה ללכת 

לשילה, היפך מנהגה וכו', משך שנתיים, ושמחה ע"ז [= על זה].

גודל מעלת חינוך הילדיםהכתב והמכתב 

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

ראה | ראיה פנימית
שכל  היינו,   – ברכה"  היום  לפניכם  נותן  אנכי  "ראה 
של  באופן  ומתגלים  נמשכים  לעיל  האמורים  העניינים 
ראייה ("ראה"), ובאופן של נתינה ("נותן") – "כל הנותן 
בעין יפה נותן", וכל זה נמשך באופן פנימי – "לפניכם", 

היינו, "לפנימיותכם".
עם  יהודי  של  ופעולתו  לעבודתו  בנוגע  גם  הוא  וכן 
להסתפק  שאין   – והיהדות  התורה  בהפצת  הזולת 
בפעולה חד-פעמית, אלא יש לעשות זאת באופן ד"כל 
יחדור  זה  שעניין  ולהשתדל  נותן",  יפה  בעין  הנותן 

באופן פנימי ("לפניכם").

מצוות  לקיים  יהודי  על  פועל  כאשר   – ובפשטות 
שהעניין  באופן  להיות  צריכה  זו  פעולה  הרי  תפילין, 
שגם  כך  הזולת,  של  בפנימיותו  יחדור  תפילין  דהנחת 
תפילין  יניח  זה  שלאחרי  הימים  וכל  ומחרתיים  מחר 
בעצמו, ושוב לא יהיה זקוק שיעוררו אותו על עניין זה. 
ועל-דרך-זה בנוגע לעניין החינוך במצוות – לפני בר-

מצווה ובת-מצווה. וכן הוא בנוגע לפעולות בכל ענייני 
המבצעים.

(ש"פ ראה, תשד"מ. תורת מנחם תשד"מ, חלק ד', עמ' 2493)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע קנו. מל"ת קצז. הל' מעשר פרק ג.הלכות חמץ ומצה פרק ב-ד.כ"ח במנחם-אבו'
קצח.

מל"ת ר. רא. מ"ע קנח.פרק ד.פרק ה-ז.כ"ט במנחם-אבש"ק

ל' במנחם-אבא'
פרק ח. נוסח ההגדה. הלכות שופר 

וסוכה ולולב.. בפרקים אלו. פרק 
א-ב.

פרק ה.

מ"ע קנז. ספר משנה 
תורה סוף הלכות חמץ 

ומצה: נוסח ההגדה. מ"ע 
קע.

מ"ע קסח.פרק ו.פרק ג-ה.א' באלולב'

מ"ע קסט.פרק ז.פרק ו-ח.ב' באלולג'

הלכות שקלים.. בפרקים אלו. פרק ג' באלולד'
מ"ע קעא.פרק ח.א-ג.

פרק ד. הלכות קדוש החדש.. בפר־ד' באלולה'
מ"ע קעא. קנג.פרק ט.קים אלו. פרק א-ב.

מ"ע קנג.פרק י.פרק ג-ה.ה' באלולו'
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דברמלכות

4

רק יהודי מקדש עצמו 
במותר לו

המילים "כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך" מופיעות בספר דברים שלוש 
פעמים ובכל פעם מפרש רש"י באופן אחר! • מדוע דווקא לפני הציווי 
"לא תתגודדו" מופיעה ההקדמה החריגה: "בנים אתם לה' אלוקיכם"?
• גר ונוכרי אינם מקדשים עצמם במותר להם, הנהגה זו ייחודית לעם 

ישראל, "עם קדוש" • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
פלא  דבר  ישנו  בפרשתנו,  רש"י  לפירוש  בנוגע 
(שלא מצינו בפרשיות אחרות אלא לעתים רחוקות), 
ולעת עתה לא מצאתי שיעמדו על זה – עניין שנכפל 
רש"י  מפרש  המקומות  ובשני  פעמים,  שתי  בפרשה 

פירושים שונים:
עם  "כי  פעמים  שתי  נאמר  דרביעי  הפרשה  בחלק 
קדוש אתה לה' אלוקיך": א) "בנים אתם לה' אלוקיכם 
תתגודדו וגו' כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך ובך  לא 
עם  כי  וגו'  נבלה  כל  תאכלו  "לא  ב)  וגו'"1,  ה'  בחר 

קדוש אתה לה' אלוקיך"2.
ובשני הפסוקים מפרש רש"י פירושים שונים:

תתגודדו"  "לא  לציווי  בהמשך  הראשון,  בפסוק 
עצמך  "קדושת  אתה",  קדוש  רש"י: "כי עם  מפרש   –

מאבותיך, ועוד, ובך בחר ה'".
ובפסוק השני, בהמשך לציווי "לא תאכלו כל נבלה" 
את  "קדש  לה'",  אתה  קדוש  עם  "כי  רש"י:  מפרש   –
נוהגים  ואחרים  המותרים  דברים  לך,  במותר  עצמך 

בהם איסור, אל תתירם בפניהם".
וצריך להבין:

1. יד, א-ב.
2. שם, כא.

כבר  נאמר   – אלוקיך"  לה'  אתה  קדוש  עם  "כי  א) 
לא מפרש מאומה,  ואתחנן3, ורש"י  לפני זה, בפרשת 
כיוון שמובן בפשטות, ללא צורך בפירוש וביאור כלל; 
עוד  ולא  זאת,  לפרש  רש"י  הוצרך  בפרשתנו  ולמה 
מוסיף  הראשונה,  בפעם  זאת  שמפרש  שלאחרי  אלא 

לפרש גם בפעם השנייה, ובפירוש אחר?!
ב) הפירוש בפסוק השני, "קדש עצמך במותר לך", 
בסתירה לפירוש  פירוש נוסף, אלא הוא  הוא לא רק 
לפי  כי,  מאבותיך",  עצמך  "קדושת  הראשון,  בפסוק 
כבר  שישנה  קדושה  אודות  מדובר  הראשון,  פירוש 
בפעולה  צורך  ללא  (מאבותיהם),  ישראל  בני  אצל 
ציווי  זה  הרי  השני,  פירוש  לפי  ואילו  נוספת מצדם, 

על תוספת קדושה: "קדש עצמך במותר לך"?!
בתחילה  הנה   – גופא  השני  בפסוק  בפירוש  ג) 
אחר- ואילו  לך",  במותר  עצמך  "קדש  רש"י  מפרש 

בהם  נוהגים  ואחרים  המותרים  "דברים  מפרש  כך 
איסור, אל תתירם בפניהם". ואינו מובן: א) מנא ליה 
לרש"י שמדובר אודות "אחרים" שנוהגים איסור?! ב) 
לאחרים  בנוגע  רק  משמעותו  בפניהם"  תתירם  "אל 
שנוהגים איסור בדברים המותרים, אבל בנוגע לעצמו 
זה בסתירה  הרי זה יכול להישאר דבר המותר, והרי 
איסור  לנהוג  צריך  בעצמו  שהוא  הפירוש,  להתחלת 

3. ז, ו.
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("קדש עצמך") בדבר המותר לו?!
ד) דובר כמה פעמים4 שנוסף על הדיוק בפירושו, 
וצריך  מהפסוק.  שמעתיק  בתיבות  גם  רש"י  מדייק 
רש"י  מעתיק  הראשון  שבפסוק  הטעם  מהו  להבין 
קדוש אתה", ובפסוק השני  התיבות "כי עם  רק את 

מוסיף ומעתיק גם תיבת "לה'"?
מובנים  להיות  צריכים   – אלו  עניינים  וכל 
של  עניינו  שהרי  הכתובים,  מפשטות  ומוכרחים 
רש"י הוא לפרש פשוטו של מקרא, ולכן, לא די בכך 
שפירושים אלו נאמרו בספרי, כי, פירוש הספרי הוא 
שלוש-עשרה או  על-פי  והרמז כו',  הדרוש  על דרך 
שלושים-ושתיים מדות שהתורה נדרשת בהם, ואילו 
חז"ל, אלא לפרש  דרשות  להעתיק  עניינו  אין  רש"י 

פשוטו של מקרא, כמדובר כמה פעמים.

ב
ויש לומר הביאור בזה:

ובהקדים ביאור הפסוק "בנים אתם לה' אלוקיכם 
עם  "כי  נאמר  לזה  שבהמשך   – וגו'"  תתגודדו  לא 
קדוש אתה גו'" – דלכאורה אינו מובן: בשביל הציווי 
תתגודדו", אין צורך בהקדמה "בנים אתם לה'  "לא 
בשאר ציוויי  אלוקיכם", שלכן לא מצינו הקדמה זו 
את  לקיים  אנו  שצריכים  בפשטות  וכמובן  התורה, 
אנו  אם  נפקא-מינה  ללא  הקדוש-ברוך-הוא  ציווי 
"בנים" או "עבדים", שהרי גם עבד צריך לקיים ציווי 
ואף-על-פי-כן  בנים,  שאינם  נח,  בני  וכמו  האדון, 

נצטוו על כמה מצוות, וחייבים לקיימם.
"לא  שכתוב  שמה  לומר,  צריך  כורחך  ועל 
תתגודדו" בהמשך לכך ש"בנים אתם לה' אלוקיכם" 
– אין זה ציווי ככל ציוויי התורה, אלא עניין שקשור 
לפני  (עוד  ישראל  בני  של  העצמית  מעלתם  עם 
וכפי שמפרש רש"י:  התורה ומצוות),  קיום  שנצטוו 
"לפי שאתם בניו של מקום, אתם ראויין להיות נאים, 

ולא גדודין ומקורחין".
"כי  בפסוק  גם  כן  בהכרח לפרש  הרי  שכן,  וכיוון 
עם קדוש אתה" – שאין זו הקדושה הקשורה עם קיום 
קדושה  אלא  ואתחנן),  (כבפרשת  ומצוות  התורה 
עצמית הקשורה עם היותם "בנים" – "קדושת עצמך 

4. ראה תורת-מנחם חלק מד עמ' 245. חלק מה עמ' 30.

"ועוד  הכתוב):  המשך  (לבאר  ומוסיף  מאבותיך", 
(מלבד הקדושה מאבותיך) ובך בחר ה'"5.

ג
המופלאים  לעניינים  בנוגע  גם  בזה  להוסיף  ויש 
בפשטות  הביאור  מלבד   – רש"י  בפירוש  שישנם 

הכתובים:
תשימו קרחה  ד"לא תתגודדו ולא  מלבד האיסור 
מיוחד  איסור  יש  ישראל,  לכל  בנוגע  שנאמר  גו'" 
ומצינו  וגו'"6,  קרחה  יקרחו  "לא  לכהנים:  בנוגע 
החילוקים  לפרטי  בנוגע  וטריא  שקלא  במפרשים7 

בין שני הציוויים והצורך בשניהם.
מובן  רש"י,  בפירוש  לעיל  שנתבאר  מה  ועל-פי 
ככל  ציווי  זה  הרי  כהנים  שאצל   – בפשטות  הדבר 
התורה, שבא בהוספה על העניין ד"לא  ציוויי  שאר 
תתגודדו" כפי שהוא אצל כל בני ישראל, שלהיותם 

"בנים לה' אלוקיכם", ראויים להיות נאים.

ד
רש"י על "כי עם קדוש  פירוש  לבאר  נבוא  ועתה 

אתה לה'" שנאמר בהמשך לאיסור אכילת נבילה:
אודות  שמדובר  לפרש  אפשר  אי  זה  בפסוק 
קשורה  שאינה  ישראל  בני  של  העצמית  הקדושה 
עם קיום התורה ומצוות (כמו בפסוק "כי עם קדוש 
אלוקיכם  לה'  אתם  ל"בנים  בהמשך  שבא  אתה" 
בני  של  העצמית  הקדושה  כי,   – גו'")  תתגודדו  לא 
ישראל שאינה קשורה עם קיום התורה ומצוות, אינה 
לנשחט  קנה  של  חציו  נשחט  "בין  להחילוק  שייכת 
רובו"8, סימן אחד או שני סימנים, שהרי אין מעלה 
לולי  כשלעצמה,  מסוים  באופן  בשחיטה  מיוחדת 
"לא  בעניין  כן  שאין  (מה  הקדוש-ברוך-הוא  ציווי 

תתגודדו", "לפי שאתם... ראויין להיות נאים").
על  טעם  נתינת  שזהו  לפרש  אי-אפשר  כן  וכמו 
ציווי  קיום  בשביל  כי,   – נבילה  דאכילת  האיסור 
עם  "כי  טעם  בנתינת  צורך  אין  הקדוש-ברוך-הוא 

5. ראה גם ליקוטי-שיחות חלק כח עמ' 178 ואילך.
6. אמור כא, ה.

7. ראה רמב"ן, רא"ם וגור-אריה כאן.
8. פירוש רש"י סוף פרשת שמיני. קדושים כ, כה.
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שכך  בגלל  זאת  לקיים  יש  אלא  לה'",  אתה  קדוש 
ציווה הקדוש-ברוך-הוא.

אתה"  קדוש  עם  ש"כי  נאמר  אם  ועיקר:  ועוד 
נתינת טעם על האיסור דאכילת נבילה – הרי  הוא 
עם  כי  נבלה  כל  תאכלו  "לא  לומר  צריך  הכתוב 
קדוש אתה", ולא להפסיק בין "לא תאכלו כל נבלה" 
ובין "כי עם קדוש אתה" בעניין הנתינה לגר ומכירה 
לנוכרי ("לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור 

לנוכרי").

ה
ולכן מפרש רש"י ש"כי עם קדוש אתה" הוא ביאור 
על  אלא)  נבלה",  כל  תאכלו  "לא  על  (לא  והסבר 
"לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור לנוכרי":

"מכור  התורה  אומרת  איך  מובן:  אינו  לכאורה 
לנוכרי" – אולי לא ירצה הנוכרי לקנות את הנבלה, 
מפני שירצה להחמיר על עצמו שלא לאכול נבלות?!

אתה",  קדוש  עם  "כי  הכתוב:  ממשיך  זה  ועל 
שלכן, רק אצלך שייך העניין ד"קדש עצמך במותר 
אבל  לך,  המותר  דבר  גם  עצמך  על  לאסור  לך", 
הנוכרי לא יאסור על עצמו דבר המותר לו, ובוודאי 

יקנה הנבלה.
שהוא   – בשעריך"  אשר  ל"גר  בנוגע  כן  וכמו 
זה, ואוכל  על  לעבוד  תושב שקיבל עליו שלא  "גר 
נבלות" (כפירוש רש"י) – הנה למרות שיהודי צריך 
בנוגע  גם  ("במותר")  קדושה  של  באופן  להתנהג 
ואחרים  המותרים  "דברים  ישנם  שכאשר  לאחרים, 
מכל- בפניהם",  תתירם  אל  איסור,  בהם  נוהגים 

לחשוש  מבלי  תתננה",  בשעריך  אשר  "לגר  מקום, 
שכיוון  נבלות,  לאכול  שלא  גם  עליו  קיבל  שמא 
שאינו קדוש לה', בוודאי לא יקבל עליו שלא לאכול 

נבלות, אלא "ואכלה".
תנאי,  כמו  הוא  ש"ואכלה"  לפרש  אין  [אבל 
ש"תתננה" לו רק כאשר אתה יודע ש"ואכלה", מה-

אסור  נבלות,  לאכול  שלא  עליו  קיבל  אם  שאין-כן 
זה,  פירוש  לפי  כי,   – "לפני עור"9)  לו (משום  ליתן 
אתה  קדוש  עם  "כי  הכתוב  להמשך  משמעות  אין 

9. קדושים יט, יד.

הכתוב  שכוונת  לומר,  צריך  כורחך  ועל  לה'"; 
שבוודאי  לגר,  הנבילה  נתינת  את  לחלוטין  להתיר 
לא יאסרנה על עצמו, כיון שאינו קדוש לה', "כי עם 

קדוש אתה" בלבד].
ל"גר  ישראל  בני  בין  החילוק  את  להדגיש  וכדי 
גם  מהפסוק  ומעתיק  רש"י  מוסיף  בשעריך",  אשר 
הקדושה  עניין  כי,   – לה'"  אתה)  קדוש  עם  "(כי 
כשלעצמו ("קדוש" סתם) יכול להיות גם אצל ה"גר 
אשר בשעריך", ש"קיבל עליו שלא לעבוד על זה", 
הקדושה  כי  "אתה",  רק  זה  הרי  לה'",  "קדוש  אבל 
"ואתם  נאמר10  שאז  מתן-תורה,  על-ידי  היא  לה' 
תהיו לי... גוי קדוש", ולכן, "עם קדוש... לה'" הרי 

זה רק "אתה".

ו
[...] ויש לבאר גם ההוראה מזה בעבודת האדם 

לקונו:
ביחס  קדוש"  "עם  נקראים  ישראל  שבני  כשם 
גופא  ישראל  בני  אצל  גם  הנה  העולם,  לאומות 
לנפש-הבהמית,  נפש-האלוקית  בין  החילוק  ישנו 
ממעל  אלקה  "חלק  שהיא  שהנפש-האלוקית 
ממש"11, היא "עם קדוש", ואילו על הנפש-הבהמית, 
היא למטה",  נאמר12 "רוח הבהמה היורדת  שעליה 
שמושכת את האדם לעניינים גשמיים, היא בבחינת 

"גר תושב".
בהתאם  יהודי  של  הנהגתו  להיות  צריכה  ולכן 
לכך ש"עם קדוש אתה לה' אלוקיך" – "קדש עצמך 
במותר לך", וכפי שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר13 אודות 
הפתגם שהיה שגור אצל חסידים הראשונים: "ווָאס 
מ'טָאר ניט – טָאר מען דָאך ניט, און ווָאס מ'מעג – 
מען אויך ניט" [ = מה שאסור – הרי נאסר,  דַארף 

ומה שמותר – גם בו אין צורך].
וכידוע גם סיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר14, שפעם בא 

10. יתרו יט, ו.
11. תניא ריש פרק ב.

12. קהלת ג, כא.
עמ' 126. תש"ה  סוף  עמ' 153. תש"ב  ה'ת"ש  השיחות קיץ  13. ראה ספר 
כה  יום"  "היום  בלוח  (נעתק  עד  עמ'  ד  חלק  שלו  אגרות-קודש   .72 עמ' 

אדר שני). ועוד.
תורת- גם  וראה   .144 עמ'   .140 עמ'  ה'ת"ש  קיץ  השיחות  ספר  ראה   .14
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סיכום
בפרשתנו  המילים "עם קדוש אתה" מופיעות 

פעמיים, בכל פעם מפרש רש"י באופן שונה:

לא  אלוקיכם  לה'  אתם  "בנים  הפסוק:  על  א) 
רש"י  מפרש  אתה",  קדוש  עם  כי  תתגודדו... 
בני  של  העצמית  לקדושה  היא  שהכוונה 
עצמך  קדושת  אתה –  קדוש  עם  ישראל: "כי 

מאבותיך...". 

על הפסוק: "לא תאכלו כל נבלה לגר אשר  ב) 
עם  כי  לנוכרי  מכור  או  ואכלה  תתננה  בקרבך 
היא  שהכוונה  רש"י  מפרש  אתה",  קדוש 
"קדש  האדם:  עבודת  על-ידי  הבאה  לקדושה 

עצמך במותר לך...".

ויש לבאר טעמי השינוי:

לא  אלוקיכם  לה'  אתם  "בנים  מהפסוק  א) 
תתגודדו... כי עם קדוש אתה" מובן, שעל בני 
בגלל היותם בנים לה'  ישראל נאסר להתגודד 
"לפי  רש"י:  שמפרש  וכפי  קדושים,  והיותם 
להיות  ראויין  אתם  מקום  של  בניו  שאתם 

נאים לא גדודים". 

הגורם איננו  תתגודדו"  "לא  שהציווי  נמצא, 
תוצאה הוא  להיפך,  בישראל,  לקדושה 

מובן,  זה  לפי  ישראל.  של  מהקדושה 
קדושתם  היא  בכתוב  המוזכרת  שהקדושה 
הקדושה הבאה  של בני ישראל ולא  העצמית 

אליהם על-ידי קיום המצוות.

אשר  לגר  נבלה,  כל  תאכל  "לא  בפסוק  ב) 
קדוש  עם  כי  לנוכרי,  מכור  או  תתנה  בשעריך 

אתה": 

לא ניתן לפרש שאכילת נבלה נובעת מהיותנו 
לא  האיסור  נאמר  שאילולי  מפני  קדוש,  עם 
כי  נראה  וגם,  נבלה.  באכילת  פגם  כל  היה 
נבלה,  אכילת  לאיסור  נימוק  אינן  אלה  מילים 
אלא נימוק להוראה להעבירה לגר או לנוכרי.

במותר  עצמך  "קדש  רש"י:  מפרש  לפיכך 
ופורש  עצמו  מקדש  ישראל  עם  רק   – לך" 
לא  בוודאי  והנוכרי  הגר  אבל  לו,  מהמותר  גם 
יקבלו  בוודאי  המותרת להם,  מהנבלה  יפרשו 

ממך את הנבלה ולא יאסרו אותה על עצמם.

את  לבחור  יהודי  כל  על  מכך:  ההוראה 
אלא  והמותר,  האסור  לפי  רק  לא  התנהגותו 
מאומות  אותו  שתבדיל  בקדושה  לנהוג 

העולם סביבו.

אדמו"ר מהר"ש לקישינוב, וביקשו ממנו שיאמר מאמר 
יהודי  של  שהנהגתו  שתוכנו,  מאמר,  ואמר  חסידות, 
צריכה להיות מתוך התחשבות אם דבר פלוני "מתאים" 
ניט"),  ּפַאסט  עס  צי  עס ּפַאסט,  ("צי  מתאים"  או "לא 
הקדוש-ברוך-הוא,  ציווה  שכך  בגלל  רק  לא  והיינו, 
אלא בגלל ש"לא מתאים" שיתנהג כמו כל העולם, מפני 
"לפי  רש"י:  ובלשון  אלוקיך",  לה'  אתה  קדוש  ש"עם 

שאתם בניו של מקום, אתם ראויין להיות כו'".
גם  שהרי  הגוף,  מצד  גם  הוא  זה  שעניין  ולהעיר, 

מנחם חלק י סוןף עמ' 58.

הגוף של יהודי הוא קדוש15, וכמו שמבאר רבינו הזקן16
מכל  בחרת  ("ובנו  במתן-תורה  שהיה  הבחירה  שעניין 
עם ולשון")17 קאי על הגוף, ולכן, גם מצד הגוף צריך 
לה'  אתה  קדוש  ש"עם  לכך  המתאים  באופן  להתנהג 

אלוקיך".

(משיחת שבת פרשת ראה תשכ"ו. תורת-מנחם חלק מז עמ' 292
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

אורח-חיים  אדמו"ר-הזקן  שולחן-ערוך  ע"ב.  ריש  ע,  ג  חלק  זוהר  ראה   .15
מהדורה בתרא סוף סימן ד.

16. תניא פרק מט (סט, סוף ע"ב ואילך).
17. שולחן-ערוך אדמו"ר-הזקן שם סוף סימן סד. וש"נ.
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משיחוגאולה

עידוד מהידיעה 
שבעבודתו יכול להביא 

מיד את ה גאולה
משל החכמים והסוסים

...והמעשה הוא העיקר – היינו, שבעמדנו בשבת מברכים חודש אלול, שאז נמשכת ברכה והמשכה בנוגע 
בראשי  מרומזים  העבודה  ענייני  בכל  להוסיף  להחליט  המתאים  הזמן  זה  הרי   – אלול  חודש  ענייני  לכל 
תיבות ד"אלול", היינו, כללות העבודה דג' הקווין דתורה, עבודה וגמילות-חסדים, ביחד עם הקדמת עבודת 

התשובה.
ונוסף לזה – גם עניין הגאולה, היינו, שכבר בהתחלת העבודה מודיעים ליהודי שתכלית העבודה היא – 
הגאולה, שעל-ידי זה נפעל תוספת כוח ועידוד בכללות עבודתו, ביודעו שביכולתו להביא את הגאולה תיכף 

ומיד – "היום אם בקולו תשמעו", הן הגאולה הפרטית שלו, והן הגאולה הכללית דכל בני-ישראל.
וכאשר יהודי בא וטוען שאינו רואה ואינו מרגיש שעל-ידי עבודתו יכול הוא להביא את הגאולה – אומרים 
לו: משל למה הדבר דומה – לחכמים היושבים בעגלה ועוסקים בשקלא וטריא בעניין שכלי, הנה אף-על-פי 
שבעל העגלה חושב אודות פרנסתו ולכן מריץ את הסוסים, והסוסים חושבים אודות התבן ולכן הם רצים 
– אין מחשבת הסוס אודות התבן (ומחשבת הבעל עגלה אודות פרנסתו) משנה מאומה בנוגע לדבר-שכל 
שבו עסוקים החכמים היושבים בעגלה (למרות שהחכמים זקוקים לבעל עגלה ולסוסים כדי שיוכלו להגיע 

למחוז חפצם)!
ועל דרך זה מובן בנוגע לנמשל: בכל אדם ישנם ג' העניינים הנ"ל – דהנה, מבואר בליקוטי-תורה (בחוקותי 
 – זה  ועל-פי  נפש-השכלית,   – הוא  המחברם  והממוצע  ונפש-הבהמית,  נפש-אלוקית  שבכל אדם יש  מז,ג) 
– "רוח  היא  כן  (כשמה  נפש-הבהמית  הם בדוגמת  הסוסים  נפש-האלוקית,  בדוגמת  הם  שבעגלה  החכמים 
הבהמה היא היורדת למטה"), ובעל העגלה הוא בדוגמת נפש-השכלית, הממוצע המחבר בין נפש-האלוקית 

לנפש-הבהמית (בדוגמת בעל העגלה שהוא האמצעי המריץ את הסוסים למחוז חפצם של החכמים).
וכשם שבמשל הנ"ל אין מחשבת הסוס אודות התבן גורעת מאומה מהתעסקותם של החכמים בעיון השכל, 
מכללות  מאומה  גורעת  אינה  כו',  גשמיים  עניינים  אודות  הנפש-הבהמית  שמחשבת  בנמשל,  הוא  כן  כמו 

עבודתה של הנפש-האלוקית.
ולכן, אף-על-פי שאינו רואה ומרגיש שעבודתו פועלת ומביאה את עניין הגאולה – אין זה גורע מאומה 
כל  בדבר, שהרי  מאמין  שהוא  שהיות  לו  אומרים  ולכן  הנפש-האלוקית,  על-ידי  וידיעתו  הדבר  מאמיתית 
ישראל הם "מאמינים בני מאמינים" [היינו, שנוסף על היותם מאמינים בכוח עצמם, הרי הם גם בני מאמינים 
– מצד כוח האבות, החל מאברהם אבינו שנאמר בו "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה", שעניין זה נמשך לכל 
אחד ואחד מישראל – "אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' גו'"], הנה סוף כל סוף יבוא הדבר 

גם באופן של ידיעה והרגשה.

(משיחת שבת פרשת ראה, מברכים החודש אלול ה'תשמ"ב; התוועדויות תשמ"ב, כרך ד, עמ' 2056-2055 – בלתי מוגה)
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

מצודת הרבי פרושה על 
העיר נהריה

בחודש תמוז תשל"ה העלה יהודי ב'יחידות' בקשה לשגר שליח לנהריה
• בקשה דומה העלו רבני העיר בקיץ של שנת תש"מ • שנתיים בדיוק 
אחרי תאריך כתיבת המכתב של הרבי עלתה העיר נהריה על מפת 

הפעילות החב"דית כשהרה"ח ר' ישראל ברוך בוטמן (ע"ה) ותבדל לחיים 
טובים רעייתו הגיעו כשלוחי הרבי לעיר • מכתב מיוחד אודות רעיון 

החסידות ששיגר הרבי בשנת תשמ"ו לנהריה
ויה"ר [=ויהי  שליט"א נחת (רב)  אדמו"ר  לכ"ק  יש 
רצון] שיקויים בהם יש לו מנה רוצה מאתיים, מאתיים 

רוצה כו'. אזכיר עה"צ
השורות האמורות באו כתגובה על מכתבו לרבי של 
דובער]  שלום  -יבלחט"א-  [בן  ברוך  ישראל  הרה"ת 
בוטמאן בב' דראש חודש כסלו תש"נ, מכתב שהסתיים 
במשפט: "וכולי תקוה שיש לכ"ק אדמו"ר שליט"א נחת 

מעבודתינו".
לעכו,  צפונית  הגליל,  בחוף  שוכנת  נהריה  העיר 
והיא למעשה היישוב היהודי הראשון בגליל המערבי. 
ההתיישבות היהודית במקום החלה בשנת תרצ"ד. את 

מעמדה כעיר קיבלה בשנת תשכ"ב.
מזוזה"  "מבצע  חינוך"  (כגון "מבצע  שונות  פעולות 
תהלוכות ל"ג בעומר) קיימו שלוחי הרבי לצפת בשנים 
תשל"ו-תש"מ (אזכורים על כך מצויים בדו"חות ששיגר 
התקשרות  ראה   – לרבי  צייטלין  אליעזר  אהרן  הרב 
במכתב   (8 עמ'  תתקצא   ;10 עמ'  תתקעט  גיליונות 
מעניין (משנת תשל"ט) שכתב ר' עמנואל מיכלין (חתנו 
של הרב שלמה שלייפר רבה של מוסקבה) בו תיעד את 
תוכן דברי הרבי אליו ב'יחידות' שהתקיימה בסמיכות 
לי"ב תמוז תשל"ה, הוא מספר על הוראה שקיבלו הוא 

ורעייתו לגבי פעולות בעיר מגוריו – נהריה:
בעירנו...  היהדות  לטובת  לפעול  הוראה  "קבלנו 
מילדי העולים מרוסי'  לזה... ארגנתי קבוצה  ובהתאם 
ולומד אתם כל שבוע בביתי, בלי תכנית קבועה, פשוט 
לגמרי  בורות  ממשפחות  בהיותם כולם  אידישקייט,   –
בביתי  עושה  אני  לדת...  ומתנגדות  עול  כל  שפרקו 

סדר-פסח כל שנה עבור 40-30 איש עולי-רוסי', רובם 
ב'התקשרות'  חלקי  צוטט  (המכתב  אקדמאים...".   –

גליון רעא עמ' 10).
תש"מ  בשנת  הרבי  אל  פנו  העיר  שרבני  מסתבר 
על- הגיב  והרבי  חב"ד  מרכז  בעיר  שיוקם  בבקשה 
 – לה  כרך  ב'אגרות-קודש  (יודפס  מיוחד  במכתב  כך 

הנמצא בדפוס):
ב"ה, כ"ב תמוז, ה'תש"מ

ברוקלין נ.י.
הרה"ג וו"ח אי"א נו"מ עוסקים בצרכי צבור

הרב דוד חי אבוחצירא והרב ישעי' מיטליס שיחיו,
לשכת הרבנות – נהרי'

מענה הרבי על הדו"ח המפורט הראשון ששלח הר' בוטמן
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שלום וברכה!
שהגיעני  אייר,  מכ"ה  מכתבם  קבלת  אני  מאשר 
האישור,  נתאחר גם  הטרדות  זמן רב, ומרוב  באיחור 

ואת כת"ר הסליחה.
בעירם,  חב"ד  מרכז  פתיחת  מכתבם,  ולנקודת 
עליהם לפנות לעסקני חב"ד בארצנו הק', ובפרט אלה 
הנמצאים בסמיכות להם, שיודעים פרטי האפשרויות 

בזה.
בהנ"ל  אלי  וכתבו  פרטית,  בהשגחה  שהכל  כיון 
חזקה  תקותי  אביא  בי,  תלוי  הדבר  שאין  אע"פ 
לנהל  המסורה  בעבודתם  יכולתם  ככל  שמנצלים 
על מי מישרים, מבועי  ק"ק [=קהילות-קודש] שלהם 

תורתנו הק' תורת חיים, הוראה בחיים, ומצותי' עליהן 
אמורים, על  נאמר וחי בהם. ואם בכל מקום הדברים 

עיני  תמיד  אשר  ארץ  ת"ו,  באה"ק  וכמה  כמה  אחת 
והשי"ת  שנה.  אחרית  ועד  השנה  מרשית  בה  ה"א 

יצליחם.
[=בעבודת  בעבוה"ק  ולהצלחה  ובברכה  בכבוד 

הקודש]
אבל לפניה זו קדמה פניה נוספת:

יום  במוצאי  מיכלין  עמנואל  ר'  שכתב  במכתב 
רעא  גליון  ב'התקשרות'  (נדפס  תשמ"ג  הכיפורים 
תשל"ה  בשנת  שכבר  חושף  הוא   ((13)  12 עמודים 
והנה  לנהריה,  שליח  לשגר  הרבי  בפני  בקשה  העלה 

הדברים מסתדרים:
פניתי  ה'יחידות'...  בזמן  שנים  משבע  יותר  "לפני 
לשלוח  בבקשה  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק 
לעירנו נהריה אברך או מספר אברכים לגור 
ולפעול פה, והם יכניסו אור לעירנו ויחממו 
את האווירה הקרה והמקפיאה, השוררת פה.
"לפני כמה חודשים התחילו צעירי חב"ד 
את  פתח  כבר  והוא  חב"ד"  "בית  פה  ליסד 
הצעיר,  כשהפעיל  בפעילות,  והתחיל  דלתו 
הרב  הוא  טובה  בצורה  פה  הסתדר  שכבר 
מצעדיו  שיחי'.  בוטמן  ישראל  ר'  הצעיר 
מהווה  הוא  כי  לראות,  יש  פה  הראשונים 
רבה  להצלחה  ויזכה  לכך,  הולמת  אישיות 
בעבודת הקודש שלו, כי אם זקנה אין כאן – 
חכמת ישראל יש כאן, וגם מרץ רב ומסירות 

לדבר בכל נפשו".
ומסיים ר' עמנואל: "באיחור זמן רב באתי 
הגעגועים שלי  ושמחתי היא לפי  שכרי,  על 
כ"ק  רגלי  תחת  אני  עפר  האלו.  השנים  כל 
אדמו"ר שליט"א. מתוך יראת הכבוד וכבוד 

עילאי וביטול גמור".
אפרים  הרב  מדווח  תשמ"ב  שבט  בר"ח 
וולף לרבי ('ימי תמימים' כרך ח' עמ' 131):

ישראל  האברך  של  בקשתו  בענין  "דובר 
בוטמן לצאת לנהריה להקים שם בית חב"ד 
שבחצי  סוכם  גג.  מהארגון  הקצבה  ולקבל 
400  – בסך  הקצבה  יקבל  הראשונה  השנה 

שקל לחודש".
שי'  נתן  ר'  הרה"ח  של  יוזמה  זו  הייתה 
לנהריה  הסמוכה  לעכו  השליח  אוירכמן 
לפעילות  מתאים  כר  בעלת  עיר  בה  שראה 
בוטמאן  שהרב  הורה  הרבי  הרעיון.  שהעלה את  והוא 

ימתין לסיום לימודי' של רעייתו תחי'.

מכתב הרבי לרגל 'שנת החסידות' בתיכון 'הראל' בעיר נהריה
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לאחר  ויום  שנתיים  (בדיוק  תשמ"ב  תמוז  בכ"ג 
שהרבי כתב לרבנים הראשיים כנ"ל) עלתה נהריה על 

מפת הפעילות החב"דית.
(ראה  לרבי  כתב  ומפורטים  מלאים  דו"חות 
;51-17 עמודים  אתפאר'  בך  אשר  'ישראלי'ק 

(107-58
בשנת תשד"מ כותב הרבי לרי"ב בוטמאן:

הצליח במקומו עתה גדולות וכו' וזהו התחלה לבד 
ומהו העג"נ [=העגמת-נפש] והמצב רוח?!

וסיים:  הכספי  מצבו  את  כשציין  נכתבו  הדברים   -  
"ה' יהי' בעזרי".

להדפסת  בקשר  הרבי  לו  כתב  הזדמנות  באותה 
התניא בעירו, מכתבים ודו"חות:

וכו'  מקרן  השתתפות  מצו"ב  נתקבל  ופ"נ  דוח 
כמפורסם.

מכתב מיוחד
בראש חודש כסלו תשמ"ו כתב הרבי איגרת מיוחדת 
לרכזת חינוך חברתי בבית הספר התיכון המקיף הדתי 

"הרא-ל" נהריה.
גליון  חב"ד'  ב'כפר  בשעתו  נדפס  שצילומו  המכתב 
ב'לקוטי  (ומשם   17 עמ'  תשמ"ו)  כסלו  (כ"ח   218
שיחות' כרך ל עמודים 299-298) נכתב ל"מרת אסתר 

מלכה תחי'" פותח בשורות הבאות:
כותבת  בו  בחשון,  מכתבה מי"ב  קבלת  אני  מאשר 
שבי"ט כסלו אמורים לקיים פתיחה חגיגית בקשר עם 
דברי  ומבקשת  "החסידות",  שנושאו  חינוכי  פרוייקט 

ברכה לחגיגה זו.
מבני  וזקן  נער  ואשה  איש  שכאשר  מבאר,  הרבי 
העולם  מענייני  להתרשם  לא  בתוקף  מחליטים  עמינו 
(מלשון העלם והסתר) המבלבלים לחיים על פי התורה 
וימלאו  יתגברו  שיצליחו  הם  מובטחים   – והמצוות 

תפקידם.
את  הספר ("הנושא  בית  אחרי התייחסות לשמו של 
היהדות  עניני  בכל  להוסיף  שתפקידו  א-ל"  השם "הר 
התורה  הקודש,  במעלות  ה'  להר  ומעלים  המוליכים 

ומצוותיה") מאחל הרבי: 
וחברי  והמחנכים  מהתלמידים  ואחת  אחד  לכל 
ב] [ויצליחו  חיל..  אל  מחיל  שילכו  שיחיו,  ההנהלה, 

בבחינת  היגיעה,  ערך  לפי  שלא  מרובה  הצלחה 
"מציאה"...

הייתה זו הגברת אסתר מלכה שפנתה לרי"ב בוטמן 
שיעץ לה לכתוב לרבי. הרבי כתב את המכתב ושיגרו 

הבא  המכתב  בתוספת  וולף,  אפרים  להרב  במפתיע 
(שצילומו נדפס בספר 'ישראל'יק אשר בך אתפאר' עמ' 
319- עמודים  ח'  כרך  תמימים'  ב'ימי  גם  התוכן   184

:(318
"ב"ה, ראש חודש כסלו, ה'תשמ"ו, ברוקלין, נ.י.
"ידידינו ומכובדנו הרה"ח וכו' מו"ה אפרים שי'

"שלום וברכה:
"מצו"ב מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א המענה למכתב 
מביה"ס התיכון הדתי "הרא-ל" בנהרי', שגם  שנתקבל 

העתקתו מצו"ב.
"וכיון שכאן לא ידוע[ים] הפרטים ע"ד מהות ביה"ס 
ואל  דחוף)  (מהיר  כת"ר  ידי  על  המכתב  נשלח  וכו' 

בינתו נשען אם למסור ובאיזה אופן.
היחידה  הדרך  שזו  אפשר  הרי  לכאורה,  "ובכלל, 
להבא,  גם  עמהם  מגע  ולקיים  התלמידים  אל  להגיע 

וכו'. ות"ח על הידיעה לכאן מההמשך בזה.
"בכבוד ובברכה, מזכיר ניסן מינדל".

בוטמן  הרב  דיווח  בזה",  מההמשך  לכאן  "הידיעה 
לרבי ('ישראל'יק אשר בך אתפאר' עמ' 182; 188):

ב"ה  והדר.  פאר  ברוב  תהיה  שהחגיגה  "השתדלתי 
לבב,  מר  העיר  ראש  הספר,  בית  הנהלת  השתתפו 
אליעזר  אהרן  ור'  ווילשנסקי  יצחק  יוסף  ר'  והרבנים 

צייטלין.
אד"ש  כ"ק  מכתב  את  קרא  ווילשאנסקי  "הרב 
לימוד  על  דיבר  צייטלין  הרב  גם  בפניהם.  והסבירו 
ושרו  רבה,  בשמחה  היו  התלמידים  החסידות.  וקיום 
אסתר  מרת  מהמכתב.  צילום  קיבל  אחד  וכל  ורקדו 
אדמו"ר  ולכ"ק  לנו  הודתה  העניין,  מארגנת  מלכה, 
שלרגל  הודיעה  כולם  בהתרגשות רבה ובפני  שליט"א 
כדין..."  הראש  בכיסוי  לנהוג, מעתה,  תחל  זה  מאורע 

(וראה גם בספר הנ"ל עמודים 182-181).

כינוס ראשון של שלוחי הרבי בנהריה
בארץ-הקודש  לראשונה  נערך  תשמ"ז  טבת  בכ"ד 
חב"ד  אגודת  צעירי  סניפי  מנהלי   – השלוחים  כינוס 
ובתי חב"ד בארצינו-הקדושה. הכינוס התקיים בנהריה.

במענה על ההזמנה להכינוס השיב הרבי:
אזכיר על הציון להצלחה רבה.

ועל התוכנית:
המדובר  פי  על  טובות –  לבשורות  הציון  על  אזכיר 
מו"ח  דכ"ק  וכו'  בשיחותיו  ומיוסד  בריבוי –  לאחרונה 
אדמו"ר והזמן גרמא – תיכף להילולא דאדמו"ר הזקן.
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חב"ד'  אגודת  'צעירי  נדפסו בספר  (שתי התשובות 
עמ' 436).

מיוחדת  בחוברת  נדפס  הכינוס  על  מפורט  תיאור 
שהופקה ע"י צאגו"ח בשם "צבא האור".

ייסוד כולל והתפתחות העבודה
הרה"צ בנש"ק  ע"י רב העיר,  הועלה  בשנת תשמ"ו 
רבי דוד אבוחצירא שליט"א, רעיון לפתיחת כולל של 
בעבודת  יעסקו  לימודיהם  שלצד  חב"דיים  אברכים 

השליחות, והרבי הגיב על-כך:
שייך לעסקנים וכו'.

פעולותיהם  ורושם  פעולתו,  ופעל  נפתח  הכולל 
עשה פירות ופירי פירות (חלקם פועלים בעיר עד עצם 

היום הזה).
בשלהי שנת תשמ"ז הגיעו לנהרי' הרה"ח הרה"ת ר' 
ברוך וילהלם ורעייתו. טרם צאתם הייתה להם הצעה 

נוספת והרבי הגיב על-כך:
כעצת ידידים מבינים אזכיר עה"צ.

כשהידידים הכריעו אודות נהריה – כתב הרבי:
אזכיר עה"צ.

לקבל  וילהלם  הרב  כשעלה  תש"נ  פינחס  בש"פ 
בקבוק משקה להתוועדות בנהריה אמר לו הרבי:

זאל זיין בהצלחה רבה.

על דיווח אודות התוועדות (מו' טבת תש"נ) נענה: 
נת' ות"ח

ותהא פעולה נמשכת
ובהוספה והזמ"ג,

כנתינת כח דחנוכה
להוסיף בזה מצוה ותורה אור מיום ליום

אזכיר עה"צ
בי"ב אייר תש"נ דיווח על הרחבת מנין ליובאוויטש 

והרבי כתב:
גרמא  והזמן  נמשכת)  לפעולה  (גם  עה"צ  אזכיר 

וכו'.
ותשובה נוספת מימי בין המצרים (באחת השנים):

והזמ"ג,  ובהוספה  נמשכת  פעולה  ותהא  נת' ות"ח 
מוסיפין  המוסיף  דכל  וברכתם  דחז"ל  כח  כנתינת 
כו'.  מרובה  שתוספתו  דהקב"ה  ברכתו  ובמיוחד  לו, 
לששון  יהיו  אלה  שימים  תורה  דפס"ד   – והזמ"ג 
תענית  התוספתא  כסיום  טובים,  ולשמחה ולמועדים 

ורמב"ם שם. אזכיר עה"צ.
נסתלק הרב בוטמאן למנוחת  בו' אדר שני תשע"ד 
ע"י  עבודת-הקודש  נמשכת  כיום  וגם  עולמים 
משפחתו, בניו ורעייתו יחיו לאורך ימים ושנים טובות, 
בראשות  שי'  השלוחים  של  מלא  פעולה  שיתוף  תוך 

הרב ברוך וילהלם שליט"א.

האם  הרבי  את  שאל  חב״דית,  לא  ישיבה  תלמיד  
לחזור ללמוד לקראת תחילת השנה בארץ-הקודש, או 
"תחזור  ותקיף):  החלטי  (בטון  הרבי בחו״ל.  להישאר 
ובקרוב  שקט,  בראש  לשם  סע  בארץ-הקודש!  ללמוד 
צדקנו".  משיח  עם  הקודש  לארץ  יבואו  היהודים  כל 
הרבי הוסיף בחיוך: "ובאם אתה תהיה שם, לא יהיו לך 

בעיות לשלם את הכרטיס".
חלוקת הדולרים הסתיימה בשעה 16:00. לפני שנסע 
הרבי למקווה, נתן סידור לחתן ובירכו, כרגיל - ״תבקש 
טובה  בשעה  ושיהיה  הטובים  הדברים  כל  את  בזה 
ומוצלחת ובניין עדי-עד״. בדרכו למכונית - נתן מטבע 
הרבי  שנסע  לפני  בסמיכות.  שעמד  ליהודי  לצדקה 
בנוסח  ובירכו  נוסף  לחתן  סידור  שוב  נתן  ל״אוהל״, 
לצדקה לחתן ולבני משפחתו, וכן  הנ״ל ונתן מטבעות 

למזכירים.

בשעה 17:35 נסע הרבי ל״אוהל״, וחזר בשעה 21:50. 
עם שובו מה״אוהל״ נכנס לחדרו וכעבור דקות אחדות 
כשהוא  יצא  ובסיומן,  ומעריב,  מנחה  לתפילות  יצא 
מעודד את השירה; לפני שנכנס לחדרו - בירך נוסעים.
היום רואיין מזכירו של הרבי הר' יהודה לייב גרונר

ב״קול ישראל״ בעקבות התייחסותו של הרבי על המצב 
בארץ-הקודש.

שלדעתו,  מדבר בזמן האחרון,  אמר: "הרבי  בדבריו 
שחושבים!  ממה  יותר  גדולה  במהירות  תבוא  הגאולה 
הרבי  ביקש  בארץ־הקודש  הביטחוני  למצב  ובנוגע 
ולדאוג  לפחד  שאין  למסור  בהתוועדות  אתמול 
מהאירועים שמתרחשים בארץ. הרבי גם התייחס בנוגע 
למסכות (אב״כ) שלדעתו אין מה למהר בזה, משום שהוא 
לא   - מזון  לאגירת  ובנוגע  בזה.  צורך  יהיה  שלא  חושב 
כאן חזר על המדרש ב״ילקוט שמעוני״.  לעשות זאת".

המשך מעמ'  16

12



פרשת ראה
ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה 

(יא,כו)
 – "אנכי"  באלוקות.  ראייה  לבחינת  רומז   – "ראה" 
הכוח והעזר לעבודה זו בא ממהותו ועצמותו יתברך, 
יפה,  בעין  ניתן  זה  עזר   – "נותן"  שאנכי".  מי  "אנכי 
יפה  בעין  הנותן  "כל  נג)  בבא-בתרא  (ראה  כמאמר 
 – "היום"  בפנימיות.  נקלט  הסיוע   – "לפניכם"  נותן". 
 – וקללה"  "ברכה  מחדש.  ויום  יום  בכל  מוגש  העזר 
הסיוע עוזר הן לקיום מצוות עשה והן לשמירת מצוות 

לא תעשה.

(לקוטי שיחות כרך ב, עמ' 696)

ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה 
(יא,כו)

אמר משה נביא: חמון דאנא מסדר קדמיכון יומא דין 
ברכתא וחילופא (תרגום ירושלמי)

ה"משה" שבכל דור נותן לנו לפעמים דבר שנראה 
מביא  הוראותיו  מילוי  כלומר,  'קללה'.  בבחינת 
של  עלינו לדעת שלאמיתו  אך  קשה.  לכאורה למצב 
דבר אין כאן קללה אלא ברכה, שכן על-ידי הייסורים 
האלה נפטרים מייסורים קשים יותר וכיוצא בזה, ולכן 

אין זו קללה אלא 'חילופא'.

(שיחת ש"פ ראה תש"י. תורת מנחם כרך א, עמ' 184)

היום ברכה וקללה (יא,כו)
גיהינום  ואוויר  גן-עדן  שאוויר  בספרים  מבואר 
מתפשטים סביב האדם. מחשבותיו ודיבוריו הטובים 
נרשמים באוויר גן-עדן, והרעים – באוויר גיהינום. על 
עצמה  הנשמה  זה אפשר לומר יתרה מזו, שאף  יסוד 

מצויה בגן-עדן או בגיהינום, על-פי מעשי האדם.
זהו "היום ברכה וקללה": כאשר אדם מקיים מצווה, 
בגן-עדן  ('היום')  מעשה  בשעת  נשמתו  נמצאת 
באותה  עבירה, היא נמצאת  וכשהוא עובר  ('ברכה'); 

עת בגיהינום ('קללה').

(אור התורה דברים עמ' תרמב)

וקללה (יא,כו)
ולוטין (תרגום אונקלוס)

וחילופא (תרגום ירושלמי)
לזכך  היא  ("קללה")  הגלות  ייסורי  של  המטרה 
"ה'  ח)  (עקב  ככתוב  לגאולה,  ולהכינם  ישראל  את 
אלוקיך מייסרך . . ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה". 
(תוספות  בבלי"  נקרא "תרגום  תרגום אונקלוס  והנה 
מנחות מד, א ד"ה כל), ובהעלם והסתר של בבל אין 
וניכרת;  מורגשת  הגלות  ייסורי  של  הפנימית  הכוונה 
לכן מתרגם "קללה" כפשוטו – "לוטין" (קללה בלשון 
ארץ- תרגום  הוא  ירושלמי  תרגום  ואילו  ארמי). 
ישראל, שבה אלוקות בגלוי וניתן להרגיש את הטוב 
שכן  תרגם "וחילופא",  הגלות; לכן  שבייסורי  הפנימי 
הברכה  המשכת  שאופן  אלא  היא,  ברכה  הקללה  גם 

מתחלף ומשתנה.

(לקוטי שיחות כרך יט, עמ' 133)

בכל אוות נפשך תאכל בשר (יב,כ)

אבל במדבר נאסר להם ב˘ר חולין (ר˘"י)
כשהיו ישראל במדבר, מנותקים מהעולם, לא אכלו 
ובהעלאת  בבירור  עסקו  שלא  היינו  חולין',  'בשר 
לארץ  משנכנסו  ואילו  העולם.  של  החולין  ענייני 
החלו לעסוק בעבודת הבירורים, ואז הותר להם 'בשר 
ה'  ירחיב  "כי  פסוקנו  בתחילת  שנאמר  זהו  חולין'. 
אלוקיך את גבולך": עם הכניסה לארץ ניתנה לישראל 
הרחבה רוחנית, היינו כוחות מיוחדים, שיאפשרו להם 

לברר גם את החולין ואת החומריות.
הוא  בבוקר  קם  כשהאדם  כן:  האדם  בעבודת  ואף 
בכוחו  אין  שכן  לאכול,  לו  ואסור  ב'מדבר',  עדיין 
התפילה,  לאחר  ורק  לקדושה;  המאכל  את  להעלות 
שהיא בבחינת 'ארץ-ישראל', ביכולתו להעלות ולברר 

גם 'בשר חולין'.

(לקוטי שיחות כרך ד, עמ' 1109)

ממעייני החסידות
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20



מנהג ישראל להוסיף בחודש אלול ביתר שאת וביתר 
תהילים4)  באמירת  (ובפרט  ובתחנונים  בתפילות  עוז 
פנימיות   – (ובפרט  התורה  בלימוד  התפילה,  ובעבודת 
ובאהבת- ובצדקה12,  בגמילות-חסדים  וכן  התורה11) 

ישראל בכלל13, והתעסקות מיוחדת ב'מבצעים'14.
ללא  יום  עליהן  יעבור  שלא  להקפיד  יש  לנשים,  גם 
הקשורים  וחסידות  מוסר  וענייני  הצריכות  הלכות 

לחודשי אלול ותשרי15.
השנה  על  חשבון-צדק  עריכת  זה:  חודש  מעבודת 
והגברת  הבאה16,  השנה  על  טובה  וקבלה  שעברה 

הזהירות והפעילות בסור-מרע ועשה-טוב17.
זה  בחודש  מוסיפים  תומכי-תמימים  בישיבות 
זמן  וההנהלה)  ראשי-הישיבה  וכל-שכן  (התלמידים, 
ומאמרים  'עבודה',  מאמרי  ובפרט  חסידות,  ללימוד 
דרך- בתניא,  איגרת-התשובה  כגון:  לאלול,  השייכים 

ליקוטי-תורה  ושער-התפילה,  שער-התשובה  החיים, 
אודות  שם  מדובר  ואילך  דברים  מפרשת  (שכבר 
התשובה), עטרת-ראש, וכן לתפילה במתינות ולחשבון-

נפש18.
כיוון שבמדינות אלה שנת הלימודים מתחילה בחודש 
בענייני  הפעילות  את  זה  בחודש  להגביר  יש  אלול, 

חינוך19.
עברו  (אם  ומזוזות  תפילין  זה  בחודש  לבדוק  נוהגים 
שנים-עשר חודש מבדיקתן האחרונה), וכל אשר ימצאו 
שכל  ביותר,  ונכון  וכדאי  יתקנו.   - מצוות  בשאר  בדק 
אחד ואחד ישתדל לפרסם זה - נוסף על הקיום בעצמו 
- בכל מקום שידו מגעת, בכל מקום ומקום, לכל אחינו 

בני ישראל שליט"א20.
היא  שבו21)  התשובה  (כולל  אלול  דחודש  העבודה 

אהרון שי' זליגסון ב'כפר חב"ד', גיליון 918 עמ' 72.
11. לקוטי-שיחות ח"ב עמ' 383 וח"ד עמ' 1345. ולהעיר, שע"פ המסופר בלקוטי-
אלול בליובאוויטש  אומרים או לומדים בחודש  שהיו  דיבורים (ח"א דף קטז,א) 
הא' של ס'  בהקדמה  כזה (המוזכר  מנהג  שאכן היה  הרבי  הסיק  זוהר',  'תיקוני 
כסא מלך על תיקוני הזוהר) בין חסידי חב"ד, אע"פ שאין הכוונה שחייבים לנהוג 

בזה (תורת-מנחם חלק לד עמ' 302).
12. צ"ל באופן ד'מתנות (לאביונים') הן בכמות והן באיכות, שתהיה דבר חשוב 

הן מצד הנותן והן מצד המקבל – תורת-מנחם תשמ"ט ח"ד עמ' 209.
13. ספר-השיחות תשמ"ט ח"ב עמ' 700, תש"נ ח"ב עמ' 638, 643 וש"נ.

14. שיחת ש"פ ראה תשל"ד – שיחות-קודש תשל"ד ח"ב עמ' 399. 
15. שיחת ח"י אלול תשל"ז – שיחות-קודש תשל"ז ח"ב עמ' 575, עיי"ש.

16. שיחת ש"פ ראה תש"ל – תורת-מנחם חלק סא עמ' 176. 
17. שיחת אדר"ח אלול תשל"ה ס"ב.
18. אוצר-מנהגי-חב"ד אות ג, וש"נ.

19. ליקוטי-שיחות כרך יד עמ' 261, וראה שם עמ' 251. שיחת ח"י אלול תשל"ח 
– שיחות-קודש תשל"ח ח"ג עמ' -418א.

20. ספר-השיחות תשמ"ח שם, ממטה-אפרים סי' תקפ"א ס"י. לוח כולל-חב"ד. 
וראה שיחות-קודש תשל"ד ח"ב עמ' 377, שכאשר זקוקין לברכה מיוחדת, עדיף 

לבדוק מידי י"ב חודש (כהידור קבוע - ואפילו שלא בחודש אלול).
21. ראה שיחת ח"י אלול תשל"ז סל"ד.

גדולה ממנה,  שמחה  להיות  יכולה  שלא  בשמחה רבה, 
שהרי "המלך בשדה . . ומראה פנים שוחקות לכולם"22.

יש לעורר את העם בדרכי נועם ומתוך ענווה, וחלילה 
חודש  אלול,  בחודש  ובמיוחד  השנה,  (בכל  לומר 
בנו   - ישראל  על  קשים  דברים  והסליחות)  הרחמים 

יחידו של הקב"ה23.
יש להרבות בברכות בחודש זה, ולשלול ענייני היפך 

הברכה ח"ו24.
'כתיבה  לאחל  נהגו  אלול,  בחודש  מכתב  כשכותבים 
וחתימה טובה'25. כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נהג לאחל זאת 
(ולהתברך)  לברך  להשתדל  הורה  כן  מכתביו26.  בסיום 
ואשה את רעותה, וכן הטף, ילד לחברו  איש את רעהו 

וילדה לחברתה, גם בעל-פה פנים אל פנים27.
תפילת  אחרי  בשופר  תוקעים  מהיום  שופר:  תקיעת 
שחרית: תשר"ת, תש"ת, תר"ת28. ממשיכים בתקיעות כל 
(תוקעים  ראש-השנה  וערב  משבת-קודש  חוץ  החודש, 
תקעו בשופר  לא  אם  ובפרט לילדים).  וכו',  בכל כינוס 
בסיום תפילת שחרית, מנהג נכון שיתקעו בשופר לאחרי 

תפילת מנחה29.
מהיום עד ערב יום-הכיפורים ועד בכלל, אומרים בכל 
הסדר.  לפי  תהילים  פרקי  שלושה   - היום  במשך   - יום 
מי שהחסיר - יתחיל מהיום שהוא עומד בו, ואת אשר 
הפרקים  את  'מראש'  לומר  (אי-אפשר  ישלים   – החסיר 
של הימים הבאים)30. נהוג לאומרם בציבור אחרי אמירת 

שיעור התהילים היומי, קודם קדיש יתום4.
חודש אלול הוא אחד הזמנים המתאימים שבהם נהגו 

לנגן את ניגון 'ארבע הבבות' של רבנו הזקן31.

22. ספר-השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 618.
23. ליקוטי-שיחות חלק כד עמ' 308, תורת-מנחם תשמ"ה ח"ד עמ' 1929 ועוד.

24. שיחת כ' מנ"א תשמ"ו – תורת-מנחם תשמ"ו ח"ד עמ' 259. 
בא"ר סי'  הובא  רנט),  עמ'  ירושלים  מכון  (הוצאת  מנהגים'   - מהרי"ל  'ספר   .25

תקפ"א ס"ק א ובבאר-היטב שם ס"ק י.
נשיאינו  רבותינו  מנהגי  גם  נקבצו  שם  לעיל  יב.  עמ'  אוצר-מנהגי-חב"ד   .26

שלפניו בנדון.
27. ספר-השיחות תשמ"ח ח"ב עמ' 610.

מנהג ישראל שגם ילדים שקודם בר (או בת) מצווה יברכו [גם את הגדולים], אף 
שאי"ז דרך-ארץ... (תורת-מנחם תשמ"ח ח"ד עמ' 339, עיי"ש).

עשר  כנגד   - הטעם  ואילך).   53 (עמ'  אלול  חודש  מנהגי   - ספר-המנהגים   .28
ספר- תורת-מנחם  גם  וראה   .446 עמ'  ח"ב  (ליקוטי-שיחות  הנפש  כוחות 

המאמרים תמוז-אלול עמ' רכט).
יום ג'  משיחת  כמה פעמים, ויש רמז לזה בכמה מקומות" - ר"ד  "וכמדובר   .29

דסליחות, כ"ד אלול תנש"א, לנשי ובנות חב"ד.
30. ספר-המנהגים שם.

"ראש-חודש   204 עמ'  בליקוטי-דיבורים   .12 עמ'  תרפ"ח  ספר-השיחות   .31
אלול", ובליקוטי רשימות שבראש ספר-הניגונים עמ' כד מאותו מקור "בשעת 
התפילה (כשמתפללים ביחידות באריכות)". ספר-השיחות תש"א עמ' 86-85 - 

אוצר-מנהגי- חב"ד עמ' יד-טו.
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לא הזיק נחש ועקרב
"ֲעָשָׂרה ִנִּסים ַנֲעׂשו ַלֲאבֹוֵתינּו ְּבֵבית ַהִמְּקָדּׁש...

ְוא ִהִזּיק ָנָחׁש ְוַעְקָרב ִבּירּוָשַׁלִים". (פרק ה משנה ה)

פירוש מדרש שמואל: 
"ירושלים מקום מעותד לנחשים ועקרבים, כי ירושלים 
ועם  יט)  ל,  (משלי  צור'  עלי  נחש  ו'דרך  לה  סביב  הרים 
כל זה לא הזיק נחש ועקרב בירושלים כי ה' סביב לעמו 

ומצילם". 

דווקא נחש ועקרב
חיות  בעלי-חיים,  עוד  ישנם  ועקרב"  "נחש  מלבד 
ועופות, מזיקים. מדוע, אם כן, נעשה נס רק ש"לא הזיק 
נחש ועקרב בירושלים" ולא נעשה נס שלא הזיק בעל-

חי בירושלים? 
ויש לומר הביאור בזה:

מפני חיות ועופות המזיקים ניתן להתגונן באמצעים 
שונים: שומרים, חומה, סורגים וכיוצא בהם. 

מאוד להיזהר  שקשה  מזיקים  הינם  ועקרב  נחש  אך 
בורות  גומות,  בתוך  האדמה,  בתוך  מצויים  הם  מהם. 
להימצא  עלולים  אדמה  שיש  מקום  בכל  ומחילות. 
נחשים ועקרבים, לא ניתן למנוע את הגעתם באמצעות 

גדרות וסורגים.
אין  למגנא",  ניסא  הוא  אבריך  קודש  עביד  "לא 
הקדוש-ברוך-הוא עושה נס לחינם. בירושלים לא היה 
משום  בעלי-חיים  משאר  הבא  נזק  המונע  מיוחד  נס 

שקיימים אמצעים שונים למנוע זאת. 
היה  מהם,  להיזהר  מאוד  שקשה  ועקרב,  נחש  אך 

צורך בנס מיוחד, "לא הזיק נחש ועקרב בירושלים".  

קרקע חשופה במקדש ובירושלים
בפרטיות יותר:

גם מפני נחשים ועקרבים ניתן להתגונן על-ידי ריצוף 
האדמה באבנים. כאשר האדמה איננה חשופה, פוחתים 
בבית- ברם,  ועקרבים.  נחשים  להימצאות  הסיכויים 
המקדש היו מקומות שבכוונה תחילה לא היו מרוצפים:

חשופה  קרקע  עם  במקום  צורך  היה  בבית-המקדש 
ללקיחת עפר עבור בדיקת סוטה (רמב"ם הלכות סוטה 
פ"ג ה"ח): "מקום היה שם אמה על אמה לימין הנכנס, 

ובו טבלה של שיש וטבעת קבועה בה מגביה הטבלה, 
ולוקח עפר מקרקע המשכן, ונותנו על פני המים".

אף שהמקום מכוסה ב"טבלא", הרי צריך היה הכהן 
במקדש  שהיה  שעל-אף  הוא  הנס  ולהסירה.  לפתחה 
מקום של קרקע חשופה, אף פעם לא היה תחתיה נחש 

ועקרב שיזיק.
חלולים  שהיו  נקבים  "שיתין",  היו  במזבח  כן,  כמו 
ויורדים עד לתהום (סוכה מט, א). הר הבית כולו היה 
בנוי "כיפין על גבי כיפין מפני אוהל הטומאה" (רמב"ם 
 – רבות  ומערות  מחילות  בו  והיו  ה"א),  פ"ה  ביהב"ח 

תנאים המתאימים לנחשים ועקרבים.
גבי  איסור להשתחוות על  ויש להוסיף: מכיוון שיש 
אליה  באים  שהיו  ירושלים,  שברחבי  מסתבר  אבנים, 
אנשים רבים על-מנת להוסיף ביראת שמיים ובעבודת 
שיהיה  מנת  על  רוצפו  שלא  גדולים  שטחים  היו  ה', 

אפשר להשתחוות שם.
וזהו הנס המיוחד שה"לא הזיק נחש ועקרב בירושלים" 
– על אף שהיו בבית-המקדש ובעיר ירושלים מקומות 
רבים שבהם היו יכולים להימצא נחשים ועקרבים, אף-

על-פי-כן מעולם לא ניזוק אדם מנשיכתם. 

כאשר יש "יראה" אין "נחש ועקרב"
יש לבאר את דברי המשנה על-פי פנימיות העניינים:
ו"שלם",  "יראה"  מהמילים  מורכבת  "ירושלים" 

כלומר, מורה על מצב של שלמות ביראת ה'.
קר.  ארסו  עקרב  ואילו  חם  שארסו  מזיק  הינו  נחש 
מזיקים אלו מרמזים לשני ליקויים בעבודת ה': הנחש 
חומריים,  בעניינים  יתירה  והתלהבות  חמימות  על 

והעקרב על קרירות ואדישות לענייני קדושה.
ועקרב  נחש  הזיק  "לא  המשנה:  אומרת  כך  על 
ה' שלמה,  יראת  בירושלים" – כאשר ישנו "ירושלים", 
חומר  בענייני  חמימות   – ועקרב"  ל"נחש  מקום  אין 

ואדישות לענייני קדושה. 

(על-פי שיחות קודש תשל"ו ב עמ' 398 ואילך)

פרקי אבות
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״אין ממה לפחד כלל" 
יש לפרסם את הוראת הפרשה "ראה" • "הגיע זמן גאולתכם" – הרבי 

מזכיר את דברי הילקוט שמעוני אודות ביאת המשיח 

יום שישי, כ"ו מנחם-אב
סידורים  כששני  מנחה  לתפילת  הרבי  נכנס  היום 
בימים  שמתחתן  חתן  עמד  המדרגות,  ליד  בידו. 
בנוסח  ובירכו  הסידור  את  לו  נתן  והרבי  הקרובים, 

הרגיל.
כשהוא  ל-770  מביתו  הרבי  נסע  התפילה  בסיום 
מילים  מספר  החליף  ממכוניתו  וכשיצא  חגור באבנט 

ונכנס לחדרו. עם המזכיר הרב בנימין קליין שי'

יום שבת-קודש, פרשת ״ראה״ 
כ״ז מנחם-אב, מברכים החודש אלול

תהילים  לאמירת  הרבי  נכנס   8:40 השעה  לקראת 
הרבי  השירה.  את  הק'  בידו  מעודד  כשהוא  בציבור, 
ספר  שלאחר  ה״קדיש״  לאמירת  עד  בכיסאו  התיישב 
סיים  כאשר  הסיום.  עד  כך  לעמוד  ונשאר   - ראשון 

הש״ץ את אמירת התהילים אחז הרבי בפרק קי״ט.
בשעה 10:30 נכנס הרבי לתפילת שחרית.

כשהגבאי  ׳מפטיר׳,  לפני  קריאת-התורה  בשעת 
התורה-מגולה  ספר  היה  שברך״,  החל באמירת ה״מי 
את  המעיל  עם  כיסה   - בכך  שהבחין  הרבי  במקצת; 

ספר-התורה.
כאשר נכנס הרבי להתוועדות, בשעה 13:30, ניגנו 
על  הרבי  שהתיישב  עד  גאולה״,  די  זיין  שוין  ״זאל 
מקומו. לאחר הקידוש - שר הקהל את הניגון ממזמור 
החל  מכן  ולאחר  ״לחיים״,  לקהל  ענה  הרבי  פ״ט; 

באמירת השיחה.
ההתוועדות  של  המרכזית  הנקודה  כי  לציין  יש 
שכל   - ״ראה״  הפרשה  של  משמה  ההוראה  הייתה 
באופן  להיות  צריכים  והמצוות  התורה  של  העניינים 
בטוח  הדבר  ששמע,  מדבר  שבשונה  ״ראיה״,  של 
הפרשה  של  משמה  ההוראה  ההתאמתות.  בתכלית 
צריכים  ביותר  הנעלים  אלוקות  שענייני  היא  ראה   –

להיות בתכלית ההתאמות כאדם הרואה את הדבר.

שיחות  בכל  באריכות  זו  הוראה  על  דיבר  הרבי 
יפרסם וישפיע הוראה  ההתוועדות, והורה שכל אחד 
זו הן על עצמו, (על כל כוחות הנפש שלו), הן על בני-
ביתו, ולכל מי שיש לו השפעה עליו, וכן אלו ההולכים 

לדבר בבתי-כנסיות - שיפרסמו הוראה זו.
בשיחה הראשונה דיבר בין היתר על כך שהראשי-
תיבות של ׳אלול׳ הוא ״אני לדודי״ ורק אחר-כך ״ודודי 
המקבל,  על-ידי  היא  ההתחלה  שכאשר  משום  לי״, 
היהודי  בין  ההתאחדות  שלימות  על  מורה  הרי-זה 
"אני  לקב״ה  מתקרב  מצד-עצמו  שהיהודי  להקב״ה, 
שהכלה,  נוהגים  שבחתונה  הסיבה  גם  זוהי  לדודי״. 
ורק אחר-כך   - ״משפיע״  החתן,  את  מקיפה  ״מקבל״, 

מקדש החתן את הכלה.
בהמשך השיחה דיבר הרבי על ההוראה הנ״ל משמה 
שכבר  שאף-על-פי   – והוסיף  ״ראה״,  פרשתנו,  של 
בשבת ״חזון״ ראה כל אחד את בית-המקדש השלישי, 
מה-שאין-כן  בלבד,  ״בגד״  של  באופן  היה  שזה  הרי 
עכשיו שכל אחד רואה את בית-המקדש השלישי בכל 

עשר כוחות נפשו.
בסיום השיחה החל הקהל לנגן ניגון דביקות איטי, 
בשמחה  השירה  את  בידו  הרבי  עודד  ואף-על-פי-כן 
(ממשפחת  לילד  הרבי  פנה  הניגון  באמצע  רבה. 

שארף) שאמר ״לחיים״ ונתן לו פרוסת עוגה.
 - ההוראה  על  הרבי  חזר  השנייה  בשיחה 
להוסיף  אחד  כל  שעל   - האחרונה  מההתוועדות 
את  באריכות  הרבי  ביאר  ובהמשך  התורה,  בלימוד 
העיר  הדברים  בתוך  ״ראה״.  מפרשת  הנ״ל  ההוראה 
כעת מתחילים כבר העניינים של השנה הבא  הרבי כי
צדקנו,  משיח  בביאת  אראנו נפלאות״,  ״שנת  שתהיה 
ובפרט שנמצאים אנו אחרי שנת תשמ״ח שהיתה שנת 
״הקהל״, שקיום מצווה זו יהיה לעתיד-לבוא, כשמלך 
ישראל  וכל  התורה  את  בבית-המקדש  יקרא  ישראל 

ישמעו ממנו ״כשומע מפי הגבורה״.
ענה  והרבי  שמח,  ניגון  הקהל  ניגן  השיחה  בסיום 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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בצדקה, גם בשביל  בערב שבת-קודש זה יש להוסיף 
שבת-קודש שהיא ערב-ראש-חודש.

 שבת-קודש פרשת ראה
כ"ט במנחם-אב

מברכים החודש, וערב-ראש-חודש.
אחר-כך  בציבור.  בהשכמה  התהילים  כל  אמירת 
לכולם,  המובן  חסידות  מאמר  כשעה  במשך  לומדים 

ואחר-כך התפילה.
הפטרה: "ענייה סוערה... כי פארך"  (ישעיה נד,יא-יז 
נה,א-ה), ומוסיפים פסוק ראשון ואחרון מהפטרת 'מחר 

חודש'1.
המולד: יום ראשון בבוקר, 10:43 ו-10 חלקים.

מברכים ראש-חודש אלול: ביום הראשון וביום השני.
אין אומרים אב הרחמים.

אחר התפילה - התוועדות בבית-הכנסת2.
במנחה אין אומרים 'צדקתך'.

 פרקי אבות - פרק ה.

יום ראשון
ל' במנחם-אב, א' דראש-חודש

אומרים:  שמונה-עשרה  בתפילת  מוצאי-שבת-קודש: 
'יעלה ויבוא'. (מזכירים זאת בטפיחה על הבימה קודם 

תפילת שמונה-עשרה.)
הרבי הורה להתחיל באיחולי 'כתיבה וחתימה טובה' 

מהיום3. פעמים רבות היה מקדים יותר4.
מהיום עד הושענא-רבה ועד בכלל אומרים 'לדוד ה' 
אורי' בשחרית, אחר שיר של יום, ובמנחה קודם עלינו. 
אומרים קדיש-יתום רק פעם אחת, אחרי כל המזמורים 
במנחה  וכן  אורי);  ה'  לדוד  נפשי,  ברכי  (שיר-של-יום, 

1. ספר-המנהגים עמ' 33. לוח כולל-חב"ד.
2. יש לפרסם בכל מקום (כולל ההולכים לדבר בבתיכ"נ) ע"ד השתדלות בנתינת 
ושתו  משמנים  "איכלו  הכתוב  כלשון  החג,  לפני  יום  שלושים  לר"ה,  החג  צרכי 

ממתקים" (סה"ש תנש"א ח"ב עמ' 808).
הברכה פא"פ,  הוא  שם שהעיקר  עמ' 339 (מבואר  3. תורת-מנחם תשמ"ו ח"ד 

אם כי מדובר גם על כתיבה כשחל בחול, כמנהג המובא להלן ע"י ציון 25).
4. אוצר-מנהגי-חב"ד, אלול, אות יג.

אומרים קדיש- יתום רק אחרי עלינו5.
ואברהם  הלל,   – הש"ץ  חזרת  לאחרי  התפילה:  סדר 
ה'  לדוד  נפשי,  ברכי  שיר-של-יום,  תתקבל.  קדיש  זקן, 

אורי, קדיש-יתום.
ובא  אשרי.  קדיש.  חצי  דראש-חודש.  קריאת התורה 
תפילין  הנחת  דרש"י.  תפילין  חליצת  יהללו.  לציון. 
כי  והיה  קדש,  דקריאת-שמע,  פרשיות  ג'  דרבנו-תם, 
הש"ץ  דרבנו-תם.  תפילין  חליצת  זכירות6,  שש  יביאך, 
פסוקים  שלושה  לפחות  (או  מזמור  איזה  בקול7  אומר 

האחרונים), חצי קדיש. מוסף.
של  התקיעות  אבל  להתלמד,  תוקעים  זה  יום  במשך 

חודש אלול מתחילות רק למחרת8.
מנחה: לפני עלינו אומרים 'לדוד ה' אורי' (ראה לעיל 
בשחרית). המתפלל במניין שבו אומרים עלינו תחילה, 

יאמר עלינו עם הציבור, ו'לדוד ה' אורי' לאחרי זה9.

יום שני
א' באלול, ב' דראש-חודש

חודש אלול10:

קדישים  באמירת  למעט  כדי  הוא  שהטעם  כיוון   .17 עמ'  ספר-המנהגים   .5
עוד  שאומרים  במניין  המתפלל  מאנ"ש  'חיוב'  שגם  מסתבר  מוכרח,  כשאינו 

קדישים, לא יאמרם.
6. הרב יוסף יצחק שי' אופן העיר, שצ"ל זאת לאחר שיעור התהילים כמו בשבת 
בכל  הזכירות  נאמרות  מדוע  הטעם  ידענו  ואילו  השלם).  במחזור  (ראה  ויו"ט 
דשימושא  בתפילין  לפני-כן  שאומרים  לק"ש  (ולא  דווקא  דר"ת  בתפילין  יום 
ניתן  אולי  בחכמה),  הוא  שהזיכרון  מפני  שמא  מנ"א.  יט  יום  היום  ראה  רבא, 

היה להכריע בזה.
7. כן צ"ל ע"פ האמור בס' המנהגים עמ' 6 ד"ה כ"ק אדמו"ר (וכ"פ בקצות השלחן 

סי' טז ס"ב (עיי"ש בבדי השלחן) וסי' כו ס"ז).
8. המג"א (תקפא ס"ק א) הביא שתי שיטות בזמן התחלת התקיעות, אם ביום 
(אבל  השני  ביום  להתחיל  מהמנהג  לזוז  שאין  והכריע  השני,  ביום  או  דר"ח  א' 
במקום שאין מנהג הכריע בהוספות לשו"ע רבנו לבעל 'דברי נחמיה' שם סו"ס 
ובליקוטי- השיטות.  בין  פשרה  כעין  הוא  ומנהגנו  הראשון).  ביום  להתחיל  א, 

שיחות כרך לד עמ' 95 נתבאר, שתקיעה זו היא 'קול אחד', מעין 'תקיעה אחת' 
דיום-הכיפורים. מסתבר שכדי להתלמד צריך לתקוע תקיעה, שברים ותרועה, 

אך מסתמא אין קפידא במספרם.
ו'אך  תירא'  'אל  פסוקי  את  לומר  לזכור,  שעליו  אלא  תל.  עמ'  יט  כרך  אג"ק   .9
לאמירת  המקור  אורי'.  רק אחרי 'לדוד   – התפילה  לסיום  ששייכים  צדיקים' 
סה  סי'  במחצית-השקל  הוא   – להפסיק  שמותר  במקום   – הציבור  עם  עלינו 
(בק"ו מאמירת תהילה לדוד עם הציבור שנז' שם במ"א ס"ק ג ובשו"ע אדמוה"ז 
אודות  בערוך-השולחן (שם ס"ו)  וראה  יג ס"ו.  הובא בקצות-השולחן סי'  ס"ב), 
'תהלה לדוד': "ואנו אין נוהגין כן, רק בשמע ישראל, וב'עלינו' כשאומרים 'ואנחנו 
עם  'עלינו'  נוהגים לומר גם  ויש  ב'מודים'...  כמו  צריך לכרוע עמהם  כורעים' 

הציבור" [וכן רווח כיום].
מיכאל  ר'  הרה"ח  של  מרשימתו  נלקחו  אלול  חודש  ממנהגי  פרטים  כמה   .10

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד

18



עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

תקע"ב

כ"ק אדמו"ר הזקן עוזב את ליאדי
ליאדי  את העיר  מאות משפחות חסידים, עזבו  כשלוש  ויחד אתם  ביתו  ובני  הזקן  אדמו"ר  כ"ק 
(לאחרי שגר שם אחת עשרה שנים משנת תקס"א), בגלל מלחמת נפוליון (רוסיא-צרפת), ביום 

הששי פ' ראה.
רבנו הזקן לא רצה לעזוב בימי המלחמה את מקום מגוריו בליאדי, לכל לראש בכדי שלא תיפול 
ציוה  לעבר ליאדי,  התקדם במהירות  נפוליאון  צבא  כאשר  אולם  רוסיא הלבנה.  יהודי  רוחם של 

רבנו הזקן לעזוב את העיר במהירות, ואף הורה לשרוף את הבית! 
(ימי חב"ד ע' 236)

שבה  לליובאוויטש,  מליאדי  בירתה  את  חב"ד  ממלכת  העתיקה  הזקן,  רבינו  הסתלקות  לאחר 
התיישב כ"ק אדמו"ר האמצעי לאחר כשנה (ח"י אלול תקע"ג).

    אחד מהרבנים מנכדי רבינו סיפר שרבינו אמר שהמלחמה קיצרה לו עשר שנים מחייו.
(בית רבי ע' מו)

כ"ט 
אב

א' 
אלול

הרבי הריי"צ נוסע לאוהלים 
בליובאוויטש

נסע  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק   
באהלי  להשתטח  לליובאוויטש 
מאמר  חזר  שם  בהיותו  הקודש. 
בבית  אשר  הכנסת  בבית  חסידות 
היחידה  הפעם  זאת  היתה  החומה, 
קבלת  אחרי  בליובאוויטש  שביקר 

הנשיאות. 
(ליובאוויטש - תולדות העיירה ע' 14)

יום חתונת ר' ברוך, בנו השני 
של כ"ק אדמו"ר האמצעי

בנו  ברוך,  ר'  הרה"ק  חתונת  יום   
האמצעי,  אדמו"ר  כ"ק  של  השני 
דודו  בת  ביילא-רייזא,  הרבנית  עם 
כ"ק  בן  אברהם,  חיים  ר'  הרה"ק 

אדמו"ר הזקן.
כמה  אמר  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק 

מאמרים בעת החתונה. 
(מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ב ע' תקנ)

תקפ"ב תרפ"ב

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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לקהל ״לחיים״.
ההוראה  על  שוב  הרבי  חזר  השלישית  בשיחה 
דיבר  השיחה  (כנ״ל). בסיום  ״ראה״  מפרשת  הנלמדת 
שמעוני״  ה״ילקוט  דברי  את  כבר  שפרסמו  כך  על 
שאומות העולם מתגרות זו בזו, מלך פרס ומלך ארם 
ואז  מזה,  מבוהלים  ובני-ישראל  ביניהם,  רועשים 
הקב״ה אומר לישראל: בני, אל תדאגו מכך, כיוון שכל 
זה הוא הכנה לגאולה האמיתית והשלימה, שאז יעמוד 
זמן  ״הגיע  ויכריז  בית-המקדש,  גג  על  המשיח  מלך 

גאולתכם״ ויראו אותו בגילוי.
בסיום השיחה ניגן הקהל ״זאל שוין זיין די גאולה״ 
חזקות  בתנועות  ידו  מניף  בשמחה רבה, כאשר הרבי 

ובשמחה גדולה לכל הכיוונים, למשך זמן.
בשיחה הרביעית והאחרונה, פירט הרבי את ההוראה 
להוסיף   – והורה  בפועל,  במעשה  ״ראה״)  (מפרשת 
בהתוועדויות ובלימוד התורה ובנתינה לצדקה למעלה 
ממדידה והגבלה, וגם בשבת, ציין הרבי, אפשר לקיים 
את מצוות הצדקה על-ידי שאחד נותן מהמשקה שלו 
דורנו,  לנשיא  נוסף,  ליהודי  ״לחיים״  שיאמר  לחברו, 

ולכלל ישראל.
״משקה  שהכניסו  לאלו  הורה  השיחה  בסיום 
שעומדים  הפעולות  כל  על  ויכריזו  שיעלו  המשמח״, 
לפחד  ממה  לבני-ישראל  ״אין  הרבי:  הוסיף  לעשות. 
המשיח  מלך  יגיע  ממש  ומיד  שתכף  כיוון  כלל, 
ויעמוד על גג בית-המקדש כשהוא מכריז - ״הגיע זמן 

גאולתכם״!
בסיום השיחה הזו החלה חלוקת ה'משקה'. המזכיר 
מזג,  והרבי  משקה  בקבוקי   14 השולחן  על  העמיד 
חזרה  ומכוסו   - לכוסו  בקבוק  מכל  מעט  כרגיל, 
על  והכריזו  זה  אחר  בזה  עלו  לאחר-מכן  לבקבוקים. 
פעולותיהם. לכמה מהם איחל הרבי - ״הצלחה רבה״. 
בתום ההכרזות, החל הרבי לנגן את ניגון ״ההקפות״ 
הניגון  בעת  בשמחה.  הצטרף  הקהל  וכל  ז״ל,  לאביו 
לו  והורה  יוניק בערל  הר'  של  לנכדו  הרבי  פנה 
הרבי  עשה  לשתות  הילד  כשסיים  ״לחיים״.  לשתות 
משה  הר׳  החזן,  מחיאות-כפיים.  של  תנועות  לעברו 
יואל  נכח והרבי ביקש מהרה״ח הר״ר  טלישבסקי לא 
הצטרף  הקהל  וכל  בית־המקדש״  ״שיבנה  לנגן  כהן

אליו. ההתוועדות הסתיימה בשעה 15:45.
הרבי  עלה   - קריאת-התורה  בעת  מנחה,  בתפילת 
הש״ץ,  בחזרת  משיח.  של  בספר-התורה  לשלישי, 
ממשפחת  הילדים  לעבר  בידו  עודד  שלום״,  ב״שים 
השנייה  בידו  מעודד  כשהוא  לקהל  ופנה  שארף 

הקהל  עם  התיישב  התפילה  לאחר  השירה.  להגברת 
מבית  יצא  ובסיום  שישי,  פרק  פרקי-אבות,  לאמירת 
הכנסת כשהוא מעודד בידו את השירה תפילת ערבית 

נערכה בבית-הכנסת הקטן למעלה.

יום ראשון, כ"ח מנחם-אב
להלן כמה דברים שאירעו במהלך חלוקת הדולרים:

אחד  לכל  הרבי  אמר  הדולרים  חלוקת  במהלך  
ולחלק  טובה״,  וחתימה  ״כתיבה   - מהעוברים  ואחת 

מהם הוסיף הרבי: ״לשנה טובה ומתוקה״.
לאחד שאמר לרבי שצריך לטוס לארץ, אך חושש 
השיב  ברכה,  וביקש  ל-770,  לשוב  קשה  לו  שיהיה 
ובקרוב  שם  תישאר  לכאן,  לשוב  צריך  "אינך  הרבי: 

כולנו נגיע לשם ותחסוך את כרטיס הטיסה".
דולרים  הרבי 4  מירושלים נתן  בלוי  לרב טוביה  
בארץ- לצדקה  אחד  והצלחה,  לברכה  אחד  לצדקה, 

נוסף  ודולר  אחד עבור הספר שמוציא לאור  הקודש, 
- עבור כל משפחתו.

לאשה שביקשה רפואה עבור אחד מבני משפחתה, 
ואוכל  כשרות,  מזוזות  שיהיו  "שיבדקו  הרבי:  השיב 
בשורות  עכו״ם, ואז - יהיו  של חלב  חשש  כשר, ללא 

טובות!".
על-מנת  נוסף  דולר  הרבי  נתן  אחרת  לאשה  
לצדקה.  שיתנו  כדי  משפחתה,  מבני  לאחד  למוסרו 
דולר  ״איזה  ושאלה,  השטרות  את  עירבבה  האשה 
או  זה  דולר  בין  חילוק  אין  כי  לה  ענה  הרבי  למי?״. 

אחר.
 - נחת״  לרבי הרבה  ״שיהיה  שאיחל לרבי  לאחד  

הגיב הרבי בחיוך: ״ממך גם-כן״.
לאחד שאמר שבנו איבד מקור פרנסתו, ענה הרבי 

בחיוך: "שהקב״ה ימצא את זה בשבילו, ויתן לו...".
מכתב  קיבלתי  הרבי: "אתמול  אחד אמר  ליהודי  
תראה  עליך,  רבים  שבחים  כותב  הוא  בו  מהרב... 

למלאות כל מה שהוא כתב".
לאחד נתן הרבי דולר, ואמר: "ברכה והצלחה, זה 
נוסף,  דולר  לו  נתן  הרבי  אותך!  ראיתי  שלא  רב  זמן 

ואמר: שיהיה דולר זה עבור הזמן שחלף".
אמר לרבי כי האברך הנ"ל ׳גילה׳  המזכיר הר' גרונר
את ה״ילקוט שמעוני״ אודות ביאת המשיח. הרבי: "כן! 
מדוע לא אמרת לי, הרי-זה "דבר בשם אומרו?... בכל 
אופן שיהיה בהצלחה רבה, ויישר-כח גדול, ועכשיו זה 

התפרסם בכל מקום".
המשך בעמ'  12
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