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אור וחום ההתקשרות

ועוד וגם זה עיקר שלימוד מכתבו של הרבי, ועל-דרך-זה כל ענייני תורתו, צריך להיות באופן ד"כל 
האומר שמועה מפי אומרה יהא בעל השמועה כאילו הוא עומד כנגדו".

...כאשר לומדים מאמר, שיחה, רשימה או מכתב מהרבי, צריכים להתבונן ולהיזכר בהציור של הרבי 
[כולל גם אלה שלא ראוהו, שיציירו לעצמם את הרבי באמצעות תמונה] כמו שעומד כנגדו!

פעם שאל אדמו"ר הזקן את בנו האדמו"ר האמצעי באיזה התבוננות התפלל בראש-השנה, והשיב, 
שהתפלל בהתבוננות ד"וכל קומה לפניך  תשתחוה". ואתה, שאל אדמו"ר האמצעי את רבינו הזקן, 

באיזה התבוננות התפללת, והשיב, אני התפללתי עם ה"סטענדר".
אנו לא שייכים לעניינים כאלה, אבל, יכולים אנו לכל הפחות להסתכל על ה"סטענדער" שעליו התפלל 

הרבי!...
((תורת מנחם חלק א עמ' 29)
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המענה שלפנינו נכתב לזוג בעלי משפחה שהתכוננו לעזוב לחוץ לארץ כדי לפתור בעיות כלכליות. הימים היו מספר 
חודשים לאחר מלחמת יום הכיפורים, והרבי רואה בכך סיבה נוספת להישאר בארץ-הקודש.

בנוגע לתכנית נסיעה לחוץ לארץ – שלה ושל בעלה שי' וכו' – למשך זמן, בכדי להרוויח ממון לתשלום החובות וכו'.
ועוד יותר  ודאית היא והעיקר, הרושם – עליהם בעצמם,  הוא, השקעת כסף ומרץ וזמן  הרווח הכספי בספק  הנה, 

באה"ק  דורות  ושמונה  ובגילם,  בסוגם  שאנשים  בסביבתם – 
[= בארץ הקודש] "בורחים" לחו"ל וכו' ודווקא במצב השורר 
שכאו"א [= שכל אחד ואחד]  עתה באה"ק [=בארץ הקודש], 

זקוק לעידוד ולהרמת רוח. ו"למה יאמרו הגויים" וכו'.
כל זה – לדעתי שולל התכנית בהחלט.

והזן ומפרנס לכל – הוא השם יתברך – ַימציא להם פרנסתם 
בארץ הקודש ובאופן כשר ומכובד, וזכות אבות מסייעת.

הרב - חתמתי בס'[פר]  מן הנהוג בבית  בתור יוצא לגמרי 
התהלים המצורף, כיון שבאה הפני'[ה] אודות זה באופן בלתי 

רגיל לגמרי.

לא 'בורחים' מארץ-הקודשהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
כ' בטבת ה'תשפ"ב – כ"ז בטבת ה'תשפ"ב

שמות | לגלות את העצם
העניין  אצל יהודי, היא –  למצב של גלות  האפשרות 
ד"שמות", "שמות בני ישראל הבאים מצרימה", כלומר, 
בהעלם  הוא  היהדות)  נקודת  (הנשמה,  שלהם  שהעצם 
את  מגלים  שאינם  ה"שמות",  עניין  ובדוגמת  על-דרך 
הרי   – בהעלם  הוא  שהעצם  ומכיוון  האדם  מהות  עצם 

זה מצב של גלות.
 – ד"שמות"  הפנימי  העניין  את  מגלים  כאשר  אמנם 
חיות  אלא שאפילו כאשר  עוד,  עם העצם, ולא  שקשור 
רחמנא  התעלפות,  של  למצב  עד  כו',  נתעלם  הנפש 
עצם  את  מעוררים  הקריאה ב"שם"  על-ידי  הנה  ליצלן, 
"ראובן  הגאולה,  עניין  נפעל  על-ידי-זה  הנה   – הנפש 
"על שם גאולתן  סלקין",  ושמעון  ראובן  נחתין  ושמעון 

של ישראל נקראו כאן".
כאשר היו בני-ישראל במעמד  ונקודת העניין – שגם 
הירידה  בתכלית  היו  הגלויים  הכוחות  שמצד  ומצב 
וההעלם כו', מצב של התעלפות כו', עד כדי כך, שהיה 
עובדי  והללו  זרה  עבודה  עובדי  "הללו  לטענה  מקום 
עבודה זרה", אף-על-פי-כן, מצד העצם הרי הם בתכלית 
ועניין  בגילוי,  יבוא  שהעצם  צורך  שהיה  אלא  העילוי, 
הקריאה  שעל-ידי  כאמור,  ה"שמות",  על-ידי  נפעל  זה 
בכוחות  גם  שנמשך  באופן  הנפש,  עצם  ב"שם" מתגלה 

הגלויים, עד להתלבשות באברי הגוף בפועל ממש.
(תורת מנחם תשמ"ו ח"ב עמ' 337)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

כ' בטבתו'
הל' תמורה פרק ד. לב טהור וגו'. 

ספר טהרה והוא ספר עשירי.. 
הל' טומאת מת.. בפרקים אלו. 

פרק א-ב.
מל"ת קז. מ"ע קז.הל' מעילה פרק ו.

מ"ע קז.פרק ז.פרק ג-ה.כ"א בטבתש"ק

מ"ע קז.פרק ח.פרק ו-ח.כ"ב בטבתא'

פרק ט-יא.כ"ג בטבתב'
לך אזבח וגו'. ספר 

הקרבנות והוא ספר 
תשיעי.. הל' קרבן פסח. 

בפרקים אלו. פרק א..

מ"ע קז.

מ"ע קז.פרק ב.פרק יב-יד.כ"ד בטבתג'

מ"ע קז.פרק ג.פרק טו-יז.כ"ה בטבתד'

מ"ע קז.פרק ד.פרק יח-כ.כ"ו בטבתה'

מ"ע קז.פרק ה.פרק כא-כג.כ"ז בטבתו'
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דברמלכות

4

תפקידן של המיילדות 
בארץ במצרים

כיצד ייתכן שלעם ישראל במצרים, שנתברך בילודה רבה, הספיקו  שתי 
מיילדות בלבד?! • מה מכריח את רש"י להוציא את הכתוב "שם האחת 
שפרה ושם השנית פועה" ממשמעותו הפשוטה ולפרש שאלה הן יוכבד 
ומרים? • נשות ישראל במצרים לא נזקקו לקבל סיוע ממיילדות, אולם הן 

נזקקו לעידודן של נשים צדקניות • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
רש"י  פירוש  ישנו   - השבוע  רש"י  לפירוש  בנוגע 

בפרשתנו שלכאורה הוא היפך פשוטו של מקרא:
בהתחלת הפרשה1 מסופר אודות ה"מילדות העבריות 
שפרעה  פועה",  השנית  ושם  שפרה  האחת  שם  אשר 
בן  אם  האבנים  על  "וראיתן  עליהן  ציווה  מצרים  מלך 
המילדות  "ותראין  ואף-על-פי-כן,  אותו",  והמיתן  הוא 
את האלוקים... ותחיין את הילדים", ובשכר זה – "ויעש 

להם בתים".
ואין  בפשטות,  מובן  העניין  המשך  כל  ולכאורה, 
בקשר  ואף-על-פי-כן,  מיוחד.  וביאור  בהסבר  צורך 
לפרש פירוש  רש"י לנכון  העבריות" מוצא  ל"מיילדות 
שהוא היפך פשטות הכתוב – "שפרה זו יוכבד", כלומר, 
שפרה,  זו  אין  "שפרה",  בכתוב  שנאמר  אף-על-פי 
"שפרה",  בשם  בכתוב  שנקראת  ומה  "יוכבד",  אם  כי 
שנאמר  מה  וכן  הולד",  שמשפרת את  שם  הרי זה "על 
מרים",  "זו  אלא  פועה,  זו  אין   – פועה"  השנית  "ושם 
שפועה  שם  "על  זה  הרי  "פועה",  בשם  שנקראת  ומה 
תינוק  המפייסות  הנשים  כדרך  לוולד  והוגה  ומדברת 

הבוכה".
מפשטות  לשנות  רש"י  של  הכרחו  מהו  מובן:  ואינו 
ולפרש  פועה",  השנית  שפרה ושם  האחת  "שם  הכתוב 
שהכוונה ליוכבד ומרים, אלא שנקראו "שפרה ו"פועה", 

על שם פעולתן?!

1. א, טו ואילך.

וקושי נוסף – שעל-פי החשבון2 הייתה מרים בתקופה 
זו בת חמש שנים, ואם נאמר ש"פועה זו מרים", נצטרך 

לומר שבגיל חמש שנים הייתה כבר "מיילדת"!!

ב
שכתוב  ממה  הוא  רש"י  של  שהכרחו  מפרשים3  יש 
"בתי  שפירושו  בתים",  להם  "ויעש  העניין4  בסיום 
כהונה ולויה ומלכות", ולא מצינו שיצאו מאישה אחרת 
ולויה  "כהונה  ומרים,  מיוכבד  אלא  ופועה)  (שפרה 
לומר  בהכרח  שכן,  ומכיוון  ממרים",  ומלכות  מיוכבד, 

ששפרה זו יוכבד ופועה זו מרים.
זה  תירוץ   – אדרבה  הרי  שפיר,  דייקת  כד  אמנם, 
"ויעש  שבפסוק  מכיוון  הקושיא,  את  יותר  עוד  מחזק 
להם בתים" גופא אין כל הכרח לפרש שהכוונה ל"בתי 

כהונה ולוויה ומלכות":
ולויה  כהונה  "בתי  על  קאי  ש"בתים"  לפרש  כדי 
מפסוק  והוכחה  ראיה  להביא  רש"י  צריך   – ומלכות" 

אחר, מכיון שאין זה פשוטו של מקרא.
ולא עוד, אלא שבכל חמישה חומשי תורה לא מוצא 
מלכים5,  בספר   – בנביאים  אם  כי  לדבר,  ראיה  רש"י 
שבו  (בית-המקדש,  ה'  בית  את  "הבתים6  נאמר  ששם 

2. שמות-רבה פרשה א, יג, ובמפרשים שם.
3. רא"ם, גור-אריה ושפתי חכמים.

4. שם, כא.
5. מלכים-א ט, י.

6. ראה ליקוטי שיחות חלק כא עמ' 3 ובהערה 29.
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משם  רק  המלך",  בית  ואת  ה')  את  הכהנים  עובדים 
מוכח שגם "בתי כהונה ולויה ומלכות" קרויין בתים.

ולאחרי כל זה – זקוק רש"י להוסיף שמקור הדברים 
הכרח  כל  שאין  היינו,  סוטה"7,  במסכת  "כדאיתא  הוא 
במסכת  איתא  שכך  אם,  כי  מקרא,  של  בפשוטו  לכך 

סוטה!
[אמנם, רש"י אינו כותב "רבותינו דרשו" וכיוצא בזה, 
היינו שאין זה על דרך הדרש, אלא שמפרש כן בפשוטו 
אינו  מקרא  של  אבל אף-על-פי-כן, פשוטו  מקרא;  של 
מכריח פירוש זה וההכרח היחידי הוא כדאיתא במסכת 

סוטה"].
הוא ההכרח של רש"י  כן, נשאלת השאלה: מה  ואם 
לפרש בפשוטו של מקרא ש"בתים" קאי על "בתי כהונה 
הכתוב את  להוציא  מוכרח  זה  ובגלל  ומלכות",  ולויה 

"שם האחת שפרה ושם השנית פועה" מפשוטו, ולפרש 
"בתים"  לפרש  מוטב  הרי   – ומרים  ליוכבד  שהכוונה 
כפשוטו, כלומר, שהקימו משפחות, על דרך מה שכתוב 
"איש וביתו", [והשכר שבזה – שבמקום שיקבלו עונש 
ובמילא,  בישראל],  משפחות  להעמיד  זכו  מפרעה, 
פועה"  השנית  ושם  שפרה  האחת  "שם  לפרש  יכולים 

כפשטות הכתוב?!
נוסף  דיוק  על  להעיר  יש   – להכי  דאתינן  ומכיוון 

בפירוש רש"י על הפסוק "ויעש להם בתים"8:
התיבות  את  רק  מהפסוק  להעתיק  רש"י  של  דרכו 
תיבת  מפרש  שרש"י  מכיוון  דידן,  ובנידון  שמפרשם. 
"בתים" בלבד, שהכוונה ל"בתי כהונה ולוויה ומלכות" 

– מדוע מעתיק רש"י גם את התיבות "ויעש להם"?

ג
[...] הביאור בפירוש רש"י:

מלך  "ויאמר  לפסוק  מגיע  למקרא  חמש  הבן  כאשר 
מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם 

השנית פועה" – מתעוררת אצלו "קלָאץ קשיא"9:
בפסוקים שלפני זה נאמר "ובני ישראל פרו וישרצו 
רש"י  שמפרש  וכפי  מאוד"10,  במאוד  ויעצמו  וירבו 
"שהיו יולדות שישה בכרס אחד". ואם כן, כיצד ייתכן 

7. יב, א. ועל-דרך-זה בשמות-רבה פרשה א, יז.
כא  חלק  ראה בארוכה ליקוטי-שיחות  אלו –  בדברי רש"י  נוספים  8. לדיוקים 

עמ' 1 ואילך.
9. ראה גם פירוש רבי אברהם אבן עזרא, חזקוני, רבי עובדיה ספורנו ועוד.

10. א, ז.

"שם  בלבד,  שתים  אלא  היו  לא  העבריות"  ש"מילדות 
האחת שפרה ושם השנית פועה"?!

כיצד יכולות שתי מיילדות בלבד להשתלט על ריבוי 
מופלג של לידות – "פרו וישרצו גו' במאוד מאוד"?!

אחד" –  שישה בכרס  יולדות  שמכיוון שהיו  גם  ומה 
לא יכלו להסתפק במיילדת אחת לכל יולדת (כבלידה 
רגילה), אלא אפילו בלידה אחת הוצרכו לשתי מיילדות 

(לכל הפחות)!
וכשממשיך ללמוד את הפסוקים הבאים – מתעוררת 

אצלו שאלה לאידך גיסא:
העבריות  למיילדות  קרא  מצרים  מלך  פרעה  כאשר 
עשיתן  "מדוע  גזירתו,  את  קיימו  שלא  על  והוכיחן 
המיילדות  השיבו   – הילדים"11  את  ותחיין  הזה  הדבר 
העבריות12: "כי לא כנשים המצריות העבריות כי חיות 
השדה  לחיות  "משולות  או  כמילדות",  ("בקיאות  הנה 
שאינן צריכות מיילדות"13) בטרם תבוא אליהן המילדת 

וילדו".
ובהכרח לומר שדבריהן היו אמת – שהרי פרעה היה 
שידעו  דבריהם אמת [כשם  לבדוק ולהיווכח אם  יכול 
לה המצרים  המצרים מתי צריכה יוכבד ללדת – "שמנו
ויום  חדשים  לשישה  ילדתו  והיא  שהחזירה,  מיום 
ובמילתא  תשעה"14],  לסוף  אחריה  בדקו  והם  אחד... 

דעבידי לאיגלויי לא משקרי אינשי!
ואם כן, נשאלת השאלה לאידך גיסא: מכיוון ש"חיות 
הנה", "בקיאות כמיילדות", או "משולות לחיות השדה 
תבוא  "בטרם  ובמילא,  מיילדות",  צריכות  שאינן 
בכלל  צורך  היה  מה  לשם   – וילדו"  המיילדות  אליהן 

ב"מיילדות העבריות"?!
והביאור בזה – בפשטות:

ב"מיילדות  צורך  אמנם  היה  לא   – לפועל  בנוגע 
העבריות", שכן, "בטרם תבוא אליהן המיילדות וילדו"; 
ומה שהיו "מיילדות העבריות" – הרי זה רק כדי להרגיע 
את רוחן של נשי ישראל, שאפילו אם יהיה מקרה שבו 

יצטרכו למיילדת, ידעו שישנן "מיילדות העבריות"15.
של  מופלג  ריבוי  אודות  שמדובר  מכיוון  אמנם, 
לידות, ומה גם שכל לידה אינה על דרך הרגיל, כי אם, 
"שישה בכרס אחד" – הרי גם כדי להרגיע את רוחן של 

11. שם, יח.

12. שם, יט.
13. פירוש רש"י על הפסוק.

14. פירוש רש"י שם ב, ג.
15. להעיר גם מפירוש רבי יצחק אברבנאל כאן.
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נשי ישראל לא מספיק שתי מיילדות בלבד!
ולכן, בהכרח לומר שמיילדות העבריות לא היו נשים 
על דרך הרגיל, כי אם, נשים צדקניות באופן מיוחד כו', 
שכן, כאשר נשי ישראל ידעו שישנן מיילדות מיוחדות 

כאלו, די היה בשתי מיילדות כדי להרגיע את רוחן.
ש"מיילדות  רק  מכריח  מקרא  של  פשוטו  והנה, 
אין  מיוחדות בצדקתן, אבל עדיין  העבריות" היו נשים 

אנו יודעים מי היו אותן נשים מיוחדות;
שפרה  בשם  שנקראו  לנשים  שהכוונה  לומר  ואין 
ופועה – שהרי לא מצינו שהיו נשים צדקניות במיוחד 

שנקראו בשם "שפרה ו"פועה".
שהובאה  הקבלה  על  רש"י  מסתמך  זה  ובעניין 
(אלא  ומרים  יוכבד  הם  אלו  שנשים  חז"ל  במדרשי 
מכיוון   – כו')  פעולתן  שם  על  ופועה  שפרה  שנקראו 
נשים  לסתם  שהכוונה  לפרש  אי-אפשר  הכי  שבלאו 
שנקראו בשם שפרה ופועה, שהרי בהכרח שיהיו נשים 

מיוחדות בצדקתן כו'.

ד
המיילדות  של  לשכרן  בנוגע  העניין,  ובסיום 
העבריות, "ויעש להם בתים" – מפרש רש"י "בתי כהונה 

ולוויה ומלכות":
פירושו  בתים"  להם  ש"ויעש  לפרש  יכול  אינו  רש"י 
שכר  משום  בו  אין  זה  דבר  שכן,   – משפחות  שהקימו 
את  ("ותחיין  העבריות"  ה"מיילדות  של  פעולתן  על 
בני  כל  אצל  הרגיל  הסדר  היה  כן  שהרי  הילדים")" 
אחד"  ש"היו יולדות שישה בכרס  ישראל ועד כדי כך, 

על-פי טבע!
העניין  עצם  העבריות"  ל"מיילדות  ביחס  לומר  ואין 
שעל-פי  מכיוון  שכר,  של  עניין  הוא  משפחות  דהקמת 
נתבאר  שהרי   – אותן  להעניש  פרעה  צריך  היה  טבע 

לעיל שפרעה קיבל את המענה של המיילדות העבריות, 
"כי לא כנשים המצריות העבריות... בטרם תבוא אליהן 
המיילדת וילדו", ובמילא, לא היה מקום להעניש אותן!
ולכן, מוכרח רש"י לפרש שהשכר ד"ויעש להם בתים" 
בתים",  שקרויין  ומלכות,  ולוויה  כהונה  "בתי   – הוא 
"הבתים   – בתים  שקרויין  שמצינו  מתנ"ך  ראיה  ומביא 
"כהונה ולוויה   – ומפרט  המלך",  בית  ואת  ה'  בית  את 

מיוכבד, ומלכות ממרים, כדאיתא במסכת סוטה".

ה
מהכתוב  מעתיק  שרש"י  מה  גם  על-פי-זה יש לבאר 

גם את התיבות "ויעש להם בתים":
מצינו  לא   – הרגיל  דרך  על  שכר  של  לעניין  בנוגע 
לשון "ויעש", ולדוגמא: "למען יאריכון ימיך"16, "למען 
ירבו ימיכם וימי בניכם"17, וכיוצא בזה – ולא נזכר לשון 
ליה למימר "ויהיו להם  הוה  של עשייה. ובנידון דידן, 

בתים", ולא "ויעש להם בתים".
 – בתים"  להם  "ויעש  וכותב  משנה  שהכתוב  ומכיוון 
הקדוש- של  מיוחדת  עשייה  הייתה  שבשכר זה  מוכח, 

ברוך-הוא.
כהונה  "בתי  אודות  שמדובר  מכיוון   – בזה  והביאור 

ולוויה ומלכות":
עניין הכהונה ולוויה – לא היה אז מצד הטבע, שכן, 
מצד טבע הבריאה שייכת העבודה ל"בכורות", על דרך 
ש"כל דבר שהוא לשם הא-ל הטוב" שצריך להיות "מן 
הנאה והטוב", כמו שכתוב18 "כל חלב לה'"19. ובמילא, 
כוהנים  על-ידי  לקדוש-ברוך-הוא  השירות  שיהיה  כדי 

16. יתרו כ, יב.
17. עקב יא, כא.
18. ויקרא ג, טז.

19. רמב"ם הלכות איסורי מזבח בסופן.

לא היה אמנם צורך ב"מיילדות העבריות", שכן, "בטרם 
תבוא אליהן המיילדות וילדות"; ומה שהיו "מיילדות 
העבריות" – הרי זה רק כדי להרגיע את רוחן של נשי 
ישראל, שאפילו אם יהיה מקרה שבו יצטרכו למיילדת,

ידעו שישנן "מיילדות העבריות"
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סיכום
שאלות על פירוש רש"י:

אשר  העבריות  למיילדות  המלך  "ויאמר  א) 
רש"י:  פועה".  האחת  שפרה ושם  האחת  שם 
את  שמשפרת  שם  על  יוכבד  זו   - "'שפרה' 
שפועה  שם  על  מרים  זו   - 'פועה'  הולד. 

ומדברת והוגה לוולד".

המשמעות  כפי  מלפרש,  רש"י  נמנע  מדוע 
הפשוטה של הפסוק, ששמות המיילדות אכן 

היו 'שפרה' ו'פועה'?

האלוקים,  את  המיילדות  יראו  כי  "ויהי  ב) 
בתים'  להם  "'ויעש  רש"י:  בתים".  להם  ויעש 
בתים...  שקרויין  ומלכות  ולויה  כהונה  בתי   -

כדאיתא במסכת סוטה".

המשמעות  כפי  מלפרש,  רש"י  נמנע  מדוע 
בתים"  להם  ש"ויעש  הפסוק,  של  הפשוטה 
להן  הקים  שהקדוש-ברוך-הוא  היינו 

משפחות?  

תשובות:

א) במענה לשאלת פרעה "מדוע עשיתן כדבר 
המיילדות  השיבו  הילדים?!",  את  ותחיין  הזה 
למיילדות,  זקוקות  אינן  ישראל  נשות  כי 

"בטרם תבוא אליהן המיילדת – וילדו". 

פרעה  שהרי  נכונים,  היו  דבריהן  בוודאי 
ובמילתא  הדבר  את  ולברר  לחקור  היה  יכול  
זה,  לפי  אינשי.  משקרי  לא  לאיגלויי  דעבידא 
היה  המיילדות  של  שתפקידן  לומר  מוכרחים 

רק להרגיע ולעודד את היולדות. 

בכדי  בלבד  מיילדות  בשתי  היה  שדי  מכך 
שהיו  בהכרח  ישראל,  נשות  כל  את  להרגיע 
שהיו  מצינו  לא  במיוחד.  צדקניות  אלה נשים 
שפרה  שנקראו  במיוחד  צדקניות  נשים 
היא  שהכוונה  לומר  צריך  כן,  ואם  ופועה, 

ליוכבד ומרים. 

מורה  בתים"  להם  ש"ויעש  לפרש  ניתן  לא  ב) 
כל  זכו  ההיא  בתקופה  משפחות.  הקמת  על 
"שישה  גדולות,  משפחות  להקים  ישראל 
להם  "ויעש  מהכתוב  ואילו  אחד",  בכרס 
של המיילדות היה חריג  בתים" נראה ששכרן 
אחרים  במקומות  מצינו  לא  שכן  וייחודי, 
הכתוב  ישתמש  שכר  נתינת  של  שבהקשר 

בלשון "ויעש".  

כהונה  ל"בתי  שהכוונה  רש"י  מפרש  לפיכך, 
הכהונה  עבורן:  מיוחד  שכר  שהיוו  ומלכות", 
אם  כי  מתחילה  להן  נועדו  לא  והלוויה 
להיות  נועדה  דוד  בית  ומלכות  לבכורים, 

נצחית..

הקדוש- של  מיוחדת  עשייה  להיות  צריכה   – ולוויים 
ברוך-הוא, "ויעש להם בתים", "בתי כהונה ולוויה".

ש"מלכות   – המלכות  לעניין  בנוגע  ועל-דרך-זה 
ממרים", מלכות דוד, לא הייתה אז מלכות על-פי טבע, 
מלך  יעמוד  "אם  שכן,  ישראל,  משאר  המלכות  כמו 
משאר ישראל – תפסק המלכות מביתו", ורק "מלכי בית 
דוד הם העומדים לעולם, שנאמר20 כסאך יהיה נכון עד 
הקדוש- של  מיוחדת  בעשייה  צורך  יש  ולכך  עולם"21. 
ד"ויעש עניין  שזהו  דוד עבדי"22,  "מצאתי  ברוך-הוא – 

20. שמואל-ב ז, טז.
21. רמב"ם הלכות מלכים פרק א הלכה ט.

22. תהלים פט, כא. וראה סנהדרין צז, א.

להם בתים", "בתי מלכות".
ועשייה מיוחדת זו ("ויעש") הייתה "להם" – "כהונה 

ולוויה מיוכבד, ומלכות ממרים".

ו
אלו  שמהדיבור בעניינים  רצון – והוא העיקר –  ויהי 
נזכה תיכף ומיד לראות בעיני בשר "בתי כהונה ולוויה 

ומלכות", ומשה ואהרון עמהם – "בתי כהונה ולוויה", 
וכאמור, במהרה בימינו ממש, בעגלא דידן.

(משיחת ש"פ שמות ה'תשמ"ו. תורת-מנחם ה'תשמ"ו ח"ב
עמ' 358, 371 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)
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מזכים אותנו בהבאת 
הגאולה

'ותן חלקנו' בביאת המשיח
אדמו"ר בכמה וכמה שיחות – לגלות דרך חסידות  כ"ק מו"ח  הזקן היתה בעיקרה – כדברי  רבינו  של  עבודתו 
חב"ד, ולא להסתפק בכך, אלא גם להפיץ את דרך חסידות חב"ד. וכידוע שרבינו הזקן רצה שתורת חסידות חב"ד 

תהיה שייכת (לא רק ליחידי סגולה, ולא רק לסוג מיוחד של בני-ישראל, אלא) לכל אחד ואחת מבני-ישראל.
לנו  מקומו, והם מסרו  ממלאי  עסקו רבותינו נשיאינו הבאים אחריו,  בעצמו, ובזה  הזקן  זה עסק רבינו  בעניין 

וציוו עלינו לעסוק בזה – כדי לזכות אותנו בכך.
הספר- לכתוב  צדקנו, שהיה ביכולתו  משיח  פני  לקבלת  הספר-תורה  לכתיבת  בנוגע  מו"ח אדמו"ר אמר  כ"ק 
תורה בעצמו, אלא שרצה לַזכות בזה את כל בני-ישראל, ולכן נתן את היכולת והאפשרות שכולם יוכלו להשתתף 

בזה.
לכשיפוצו  מר,  קאתי  (אימתי  המשיח  ביאת  לפעול  כדי  חוצה  המעיינות  בהפצת  להתעסקות  בנוגע  הוא  וכן 
מקיים",  והקב"ה  גוזר  ד"צדיק  באופן  בעצמם  זה  לפעול  יכולים  היו  נשיאינו  שרבותינו   – חוצה)  מעיינותיך 
המשיח  דהבאת  בפעולה  והשתתפות  שייכות  תהיה  לנו  שגם  מאתנו  ואחד  כל אחד  שרצונם היה לזכות את  אלא 
("ַארָאפבריינגען משיח'ן") כאן למטה מעשרה טפחים, ולכן השאירו לנו מקום שנוכל גם אנו מצידנו לעשות משהו 
בהפצת המעיינות חוצה, שכן, כשיהיה לנו חלק בהכנה והקדמה לביאת המשיח ("יפוצו מעיינותיך חוצה"), יהיה 

לנו גם חלק – לא באופן של "נהמא דכיסופא" – בביאת המשיח ("אתי מר"), במהרה בימינו.
(משיחת כ"ד בטבת תשי"ב – תורת מנחם תשי"ב, כרך ד, עמ' 245-246 – בלתי מוגה)

על-ידי חיבור סתים וגליא תבוא הגאולה
אודות שמו של רבינו הזקן – "שניאור" – מסופר בשיחות שרומז על "שני אור": "אור" – קאי על התורה, כמו 
שכתוב "כי נר מצווה ותורה אור", ויש בה שתי בחינות אור: אור דתורת הנגלה, ואור דתורת החסידות, ושניהם 
דתורת  האור  והן  הנגלה  דתורת  האור  הן  האורות,  שני  נכללים  שבו  אחד,  שם  בהשם "שניאור" –  נרמזים  יחדיו 

החסידות.
...פעולתו של יהודי שתהיה הגאולה השלימה, היא על-ידי שלימות התקשרותו עם הקב"ה, על-ידי אורייתא, 

שהיא הממוצע שעל-ידה נעשית ההתקשרות דישראל עם הקב"ה.
ה"גליא"  עם  קשורים  דישראל  וה"סתים"  שה"גליא"  באופן  להיות  צריכה  הקב"ה  עם  שההתקשרות  וכיוון 
וה"סתים" דקוב"ה, צריך להיות גם חלקו בתורה ("ותן חלקנו בתורתך", "חלקנו" דייקא) המקשרת את ישראל עם 
הקב"ה, הן ב"גליא" דאורייתא והן ב"סתים" דאורייתא, שאז ההתקשרות עם הקב"ה היא "קשר של קיימא" – שהוא 

מב' קשרים – סתים וגליא.
לבין  ביניכם  מבדילים  היו  ד"עוונותיכם  ההפסק  שלילת  לאחרי  וקוב"ה,  ישראל  בין  קיימא  של  קשר  וכשישנו 
אלוקיכם", אזי באה הגאולה האמיתית והשלימה, כפי שמבאר רבינו הזקן באגרת-התשובה שתיכף לאחר ברכת 

"סלח לנו" מברכים "גואל ישראל" – כן תהיה לנו במהרה בימינו על-ידי משיח צדקנו.

(שם, עמ' 241-243 - בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

כאשר ישא האומן
את היונק

קירוב חם ולבבי לכל אחד ואחד • הרבי ביקש לדעת, אם התנאים 
הגשמיים בישיבה מתאימים לבחור • כאשר שם האם נשכח ב'יחידות', 

והרבי השלים בעצמו • מה רוצה הרבי באמת מבחורים? • תפילה וברכה 
תוך ניגון • ומה היתה מטרת סיפור הרבי בהתוועדות • על רבי וחסידים 

תשומת לב לילדה בת שנתיים
סח הרב יחזקאל ברוד (ע"ה) שהגיע לארצות-הברית 
חסידי  ('אור  הראשונה  ה'יחידות'  על   – תשי"א  בקיץ 
פנינו  את  קיבל  "הרבי   :(198 עמ'  הסובייטי',  בחושך 
ההתייחסות  מאירות.  ובפנים  ולבבי  חם  קירוב  מתוך 
המיוחדת שלו אלינו ואל הילדים – היתה דבר שלא מן 

העולם הזה.
"בתי הבכורה.. תחי', הייתה בת שנתיים. היא ניגשה 
אל מעבר לשולחן ונעמדה ליד הרבי. הרבי חייך אליה 
עיפרון.  לה  ונתן  לצייר,  רוצה  היא  שמן-הסתם  ואמר 
נייר,  דף  גם  צריכה  היא  שוודאי  הרבי  אמר  אחר-כך 
עמדנו נפעמים מתשומת-הלב  לה דף. ואנחנו  והושיט 

האבהית המופלאה של הרבי לתינוקת הקטנה".

מלבוש מיותר
ועוד סיפר (שם עמ' 199):

הראשונה   – תשי"א  השבועות  חג  של  "ההתוועדות 
('למעלה')  הקטן  בבית-הכנסת  נערכה   – נוכחתי  שבה 
על  היה  שמצאתי  היחיד  המקום  למדי.  צפוף  והיה 
בפנים  האחת  כשרגלי  החלון  אדן  על  ישבתי  החלון. 
לא צפיפות ולא אי- הרגשתי  אבל לא  בחוץ,  והשנייה 

ראיתי  שטרם  למחזה  מרותק  הייתי  כל-כולי  נוחות, 
כמותו.

אופי  היה  ההן  בשנים  הרבי  של  "להתוועדויותיו 
שלאחר מכן. אז האווירה הייתה  שונה מאופיין בשנים 
משפחתית יותר והרבי העניק תשומת-לב אישית כמעט 

לכל אחד ואחד...
"במשך ההתוועדות הרמתי כוסית 'לחיים' והושטתי 
שעל  ובעניבה  בי  הביט  הרבי  הרבי.  לעבר  אותה 

צווארי, חייך ואמר: "גם אתה כבר התחלת ללבוש את 
מיד  שהסרתי  מובן  אותו!...".  הסר  הזה?!  הסמרטוט 
את העניבה, ומאז לא הקפדתי כל-כך על כללי הלבוש 

האמריקניים...".

"כאן ושם בו בזמן"
ועוד (שם עמ' 202-201):

בכסלו  יצחק,  יוסף  בנו  ברוד  יחזקאל  לר'  "כשנולד 
תשי"ב, נכנס האב לרבי והודיע שהברית תיערך בביתו. 
שהוא רוצה מאוד שהרבי יהיה נוכח בברית.  הוא רמז 
הרבי הביט בו ושאל מדוע הדבר נוגע לו כל-כך. הוא 

השיב, אני רוצה שבני יגדל יהודי ירא-ה'.
"שאל אותו הרבי אם יש לו טלפון בבית. הוא השיב 
יש  התגורר]  [=שאצלו  לבעל-הבית  אבל  אין,  שבביתו 
בשעה  בדיוק  הברית  את  לערוך  הרבי  ציווהו  טלפון. 
לטלפן  הברית  לפני  וממש  בצהריים,  שתים-עשרה 
נערכת,  הברית  שעכשיו  ולהודיע  [=הרבי]  למזכירות 

ואמר: "אפשר להיות כאן ובו-בזמן להיות שם"".

בשורה שגרמה לרבי שמחה גדולה
ישראל  ר'  התבשר ר' יחזקאל שאחיו  תשכ"ה  בשנת 
הצליח לקבל היתר-יציאה מרוסיה. זה היה נס משמים 
ושמחתו  לצאת,  אז  הצליחו  מתי-מספר  רק  כי  ממש, 
משמחת  שבשורה  יחזקאל  ר'  החליט  עצומה.  היתה 
כל-כך הוא רוצה למסור אישית לרבי. עמד אפוא בגן-
עדן התחתון, מול פתח חדרו של הרבי, וכשיצא הרבי 

לתפילה ניגש ואמר:
"יש לי בשורה משמחת, זה עתה קיבלתי ידיעה שאחי 
הדברים  למשמע  מרוסיה".  היתר-יציאה  קיבל  ישראל 
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משמחה.  נהרו  הקדושות  ופניו  הרבי  של  עיניו  אורו 
ממש אפשר היה לראות את גודל השמחה שהביאה לו 

הבשורה.
הרבי  אליו  פנה  ואז  אחורה.  לזוז  החל  יחזקאל  ר' 
ושאל מה קורה בעניין בנו יוסף יצחק... ומעשה שהיה 

כך היה:
ללמוד  להתחיל  צריך  והיה  החדר  את  אז  סיים  הבן 
בישיבה, ואביו חשב לשולחו אל הרב ר' יוסף גולדברג 
בברינואה שבצרפת. האב כתב לרבי זמן-מה קודם לכן 
התנאים  השיב שצריך לברר תחילה את  בעניין, והרבי 
לחצרות- גולדברג  יוסף  ר'  כשהגיע  שם.  הגשמיים 
סיפר לו את כל העניין ואת מה שביקש הרבי  הקודש, 
השיב  הלה  האמת.  לו את  שיאמר  ממנו  לברר, וביקש 

שהגשמיות בברינואה היא על הצד הטוב ביותר.
עדן  ב"גן  הרבי  על-ידי  כך  על  נשאל  כאשר  עתה, 
ר' יוסף  אצל  שבירר  לרבי  יחזקאל  ר'  סיפר  התחתון", 
הטוב  הצד  על  היא  שהגשמיות  השיב  והוא  גולדברג 
לומר  צריך  "הוא  רחב:  חיוך  מתוך  הרבי  הגיב  ביותר. 

כן...".

לאפשר לרבים להיכנס...
'יחידות' שהתקיימה בחודש מרחשוון  בעיצומה של 
תשכ"ג, כשבני-זוג שהו ב'יחידות', נשמע צלצול פעמון.
האישה הגיבה ואמרה לרבי: אני רואה שכבר מגרשים 

אותנו.
הגיב הרבי: לא, כאן לא מגרשים.

הנ"ל: אבל חייבים לשמור על בריאותו של הרבי.
לאפשר  וצריך  רבים הרוצים להיכנס,  הרבי: לא, יש 

גם להם.

הרבי רשם בעצמו...
סיפר הרב יצחק אייזיק ע"ה קרסיק ('גבורה יהודית 

במלכות הרשע' עמ' 146):
נסיעתנו  לקראת  תשכ"א,  תורה  שמחת  "לאחר 
הפעם  נוספת.  ל'יחידות'  לרבי  נכנסתי  לארץ,  חזרה 
הרבי  התעניין  השאר  בין  לעשרים דקות.  לבד  נכנסתי 
להיות  צריך  המקווה  שבניין  בכפר, ואמר  המקווה  על 

מפואר ומהודר גם במראהו החיצוני.
"במשך ה'יחידות' ביקשתי ברכה בעבור זוגתי תחי', 
שכחתי  התרגשות  מרוב  אמּה.  לשם  אותי  שאל  והרבי 
את שמה. ואז רשם הרבי מעצמו על הפתק את שם אמּה 

– "פסיה בת טובה רבקה"".

מנורה בבית הכנסת 'המרכזי' 
עמ' -148 (שם  אייזיק קרסיק ע"ה  סיפר הרב יצחק 

:(147
"באחת היחידויות ביקשתי את הסכמת הרבי וברכתו 
נברשת  חב"ד  בכפר  המרכזי  הכנסת  בבית  להתקין 
הרבנית   – הרבי  של  אמו  ולזיכרון  על-שם  מפוארת 

הצדקנית מרת חנה ע"ה.
"הרבי שמע את בקשתי והסכים, אך התנה זאת בכך 
שיהיו בנברשת פחות משבעה קנים, שהם מספר הקנים 
הדין  ועל-פי  בבית-המקדש,  הטהורה  במנורה  שהיו 
(טור ושולחן ערוך יורה דעה סימן קמא סעיף ח. וראה 
במלבי"ם שמות פרק כ, פסוק כ) אין לעשות מנורה של 
שבעה קנים. כמו כן, יש בעיה גם בעשיית מנורה שיש 
יכבו,  המנורות  מקצת  שמא  קנים,  משבעה  יותר  בה 

ויקרה מצב שידלקו במנורה רק שבעה נרות.
שעשינו  שהמנורה  לרבי,  אמרתי  אחרת  "בהזדמנות 
כל-כך  ולא  דלילה  מאוד  נראית  קנים  שישה  עם 
עוד  להוסיף  הסכמתו  את  מבקש  אני  ולכן  מרשימה, 
נורות, וכדי למנוע מצב שיישארו דולקים שבע נורות, 
תכבה,  אחת  נורה  שאם  כך  יחד,  נורות  שתי  כל  נחבר 
מצב  יהיה  לא  ולעולם  בת-זוגה,  גם  אוטומטית  תכבה 

שידלקו במנורה שבע נורות.
"הרבי הרהר קמעה, והשיב: טוב, שיעשו מנורה של 
חיבור  על  בתשובתו  הזכיר  [ולא  נורות"  שתים-עשרה 

זוגי של הנורות].

בכפר חב"ד יש להחמיר יותר
ועוד סיפר:

המבוגרים  ישבו  איך  הרבי  את  שאלתי  אחת  "פעם 
כשפניהם  בית-הכנסת:  במזרח  היושבים  והמכובדים 
למערב כלפי הציבור, או כשפניהם למזרח וגבם לכיוון 

הציבור? הרבי לא השיב.
חב"ד  לכפר  כשר  חשמל  להסדיר  ניסיונות  "לאחר 
של  לדיווחו  הרבי  הגיב   – מסוימים  פתרונות  ומציאת 
הרה"ח הרב אייזיק קרסיק באומרו ('גבורה יהודית' עמ' 
רוחניים  בעניינים  לנהוג  צריך  חב"ד  "כפר   :(149-148
יותר מהמוכרח לפי הדין, מכיוון שכולם מסתכלים על 
אז  כך,  נוהגים  חב"ד  בכפר  שאם  ואומרים  חב"ד,  כפר 

הם יכולים לנהוג קצת פחות מזה"".
גנרטור  להקים  מהרבי  הוראה  נתקבלה  זמן  לאחר 

בכפר.
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מתנה על מנת להחזיר
(עמ'  מסופר  זיגלבוים)  (לר"מ  עבדי'  'דוד  בספר 

:(179
"הרה"ג הרב דוד חנזין ע"ה היה מוסר לרבי ב'יחידות' 
הכספי  שידע כי מצבו  הרבי,  אישי.  באופן  דמי מעמד 
מצא  רבים,  בחובות  שקוע  והוא  קשה  חנזין  הרב  של 
דרך להחזיר לו את הכסף בדרך כבוד מבלי לפגוע בו 

חלילה, ומבלי שאיש ידע על כך.
"לקראת סיום חודש תשרי, נקראו כמה וכמה רבנים 
דברים  עמם  דיבר  ושם  הרבי,  של  לחדרו  להיכנס 
אחדים. לאחר-מכן נתן לכל אחד ואחד מעטפה אטומה. 
הנוכחים  על-ידי  נשאלו  החוצה,  הרבנים  כשיצאו 
את  פתחו  במקום  שהיו  הרבנים  מהרבי.  קיבלו  מה 
המעטפה וגילו בה שני קונטרסי שיחות קודש, שיצאו 

לאור באותם הימים.
המעטפה,  את  ופתח  לאכסנייתו  הגיע  חנזין  "הרב 
כבוד,  בדרך  לו  החזיר  שהרבי  נכבד  כסף  סכום  וגילה 

מבלי שמישהו ידע על כך...".

עצה למידת הכעס
כך השיב הרבי במכתב מי"א אלול תשכ"א:

היעוצה  עצה  ידועה  הכעס,  מידת  אודות  ולכתבו 
פרטית,  דהשגחה  הענין  בזכרונו  חקוק  להיות  לזה, 
פעולותיו,  כל  על  משגיח  יתברך  השם  אשר  כוונתי 
מעשיו דיבוריו ואפילו מחשבותיו, וכי יעלה בדעת מי 
בשר  מלך  אצל  בעמדו  ולהתקצף  להתכעס   – שהוא 
ודם, ועל-אחת-כמה-וכמה, להבדיל, מלך מלכי המ־

לכים הקב"ה.

להתעסק בעבודת התפילה
כך סיפר הגה"ח הר"ר מאיר צבי גרוזמן ע"ה:

מהרבי  שמעתי  הלמ"ד)  (בשנות  היחידויות  באחת 
דברים ברורים:

"תומכי תמימים" ללא עבודה פנימית – אינה יכולה 
להתקיים כמו שנתבאר בקונטרסים (של כ"ק אדמו"ר 
מוהרש"ב נ"ע), ובאמת ניתן להתעסק בעבודת התפי־
בשבת־ הנגלה, כגון:  לה מבלי שהדבר יפריע לסדרי 

יום-טוב,  וערב  ביום-טוב  וערב-שבת-קודש,  קודש 
וכן בכל פעם  וחמישי,  שני  דפגרא,  יומי  הזמנים,  בין 

שהתלמיד מרגיש צורך "לצאת מעצמו".
ראש  ע"ה,  כ"ץ  הכהן  דוב  יעקב  הר"ר  הגה"ח  סיפר 
מהרבי  תמימים בכפר חב"ד, על ששמע  תומכי  ישיבת 

בחודש שבט תש"ל ב'יחידות':
ומשפיעים,  משגיחים  ישיבה,  ראשי  של  תפקידם 

הוא להביא לידי כך שהבחורים ילמדו בחיּות ובלהט 
("זיך קאכן אין לענרנען").

המשיך הרבי בניגון של שאלה:
מבצע   – נוספים  טובים  דברים  יש  הרי  לכאורה, 

תפילין, הפצת המעיינות?!
והשיב תיכף בניגון תשובה:

בזמנים שלא יפריע לסדר הלימוד, ערב שבת אחר 
חצות וכדומה.

הרב כץ  דולרים, ביקש  פעם אחרת, במהלך חלוקת 
תומכי-תמימים  (בישיבת  שהתלמידים  ברכה  מהרבי 

בכפר חב"ד) ילמדו בהתמדה.
הרבי הגיב: "בהתמדה? – בהתמדה רבה!"

(בשנת  ב'יחידות'  פעם  שמע  גרוזמן  הרב  עמיתו 
תשכ"ז) מהרבי בין השאר את הדברים הבאים:

התקשרות [=לרבי]  בשביל  שילמדו  שכותב  ...ומה 
הנה "התקשרות" משמעותה למלא את רצון המשלח, 
ורצוני – רצון עצמי, רצון פנימי, רצון חזק – שהבחו־
רים יעסקו בחיות בלימוד וממילא יתקשרו אלי כי זה 

רצוני.

סיפור – ופישרו
סיפר  תשל"ד  קודש פרשת פקודי  שבת  בהתוועדות 

הרבי את הסיפור הבא:
באים  לשגר לאורחים שהיו  הצמח-צדק  היה  נוהג 
לליובאוויטש לקראת חג הפסח, את כל צורכי הפסח 
ימים  כמה  נעשה  השיגור  וכו').  מרור  ממצה,  (החל 

קודם החג, כדי שלא ידאגו אודות צרכי החג.
יחזקאל  ר'  החסיד  לליובאוויטש  הגיע  אחת  פעם 
הפסח  צורכי  את  צדק  הצמח  לו  וכששלח  מדרויע, 
– באמצעות משרתו – הרי מיד כשהגיעו לידיו נטלם 
ואכלם. משהגיע ערב-פסח פנה ואמר שאין בידו צו־
(כמה  מכבר  לך  נשלחו  הלא  כשנשאל  הפסח.  רכי 
ימים קודם לכן)? אמר שאכלם מיד, בהסבירו, שתיכף 
ואכן  מיד,  לאוכלו  שצריך  ידע  מהרבי  דבר  כשקיבל 
הועילה לו אכילה זו בהבנת חסידות (דא"ח), ובתפי־

לה וכו'. והצמח צדק הזמינו לבסוף לסדר שלו.
והרבי הסביר:

חסיד  אותו  אכל  אכן  מדוע  הסבר:  נדרש  לכאורה 
את צורכי הסדר שנשלחו לו לליל הסדר? אלא, מכאן 
התקשרותו לרבו, שמכיוון  יש ללמוד על עוצם וגודל 
שלא היה מציאות בפני עצמו כלל, לכן תיכף כשקיבל 
דבר מרבו הבין שהעניין שייך אליו באותו רגע, ולכן 

זה אכן הועיל לו בעבודתו.
ומזה – הסיק הרבי – הוראה על עניין ההתקשרות, 
ובמשה  בה'  "ויאמינו  הכתוב  על  המכילתא  כמאמר 
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האמונה  על-ידי  היא  בה'  האמונה  ששלימות  עבדו", 
במשה עבדו.

הרבי  על-ידי  וסיפורו  זה  סיפור  של  משמעותו  על 
בהתוועדות, מספר הרב יוסף שי' גרליצקי:

בכך  'להמתיק'  ביקש  שהרבי  שפירשו  היו  ב-770 
לכן.  קודם  משבועיים  יותר  קצת  שהתרחש  אירוע 

ומעשה שהיה כך היה:
"באותה שנה חל פורים ביום שישי. מכיוון שתלמידי 
מנות  משלוח  לחלק  נוסעים  היו  ב-770  התמימים 
עקב  הוחלט  פורים,  ביום  וכו'  באוניברסיטאות 
ייסעו  יותר  הרחוקים  שלמקומות  המיוחדת  הקביעות 

יום קודם לכן, כלומר, בתענית אסתר.
משלוח- וחילקו  אז,  נסעו  תמימים  כמה  היה.  "וכן 
ביום  לקיים  יש  המצווה  שאת  הסברה,  בתוספת  מנות 

המחרת וכו'.
החלוקה  בגמר  כאשר  גדולה  היתה  "האכזבה 
פחי  ליד  הבחורים  מבנים וכו', גילו  שהתקיימה בכמה 
במשלוחי-המנות.  שהיו  המוצרים  של  עטיפות  אשפה 
התפרסם  חב"ד  אגודת  צעירי  ובהנהלת  ב-770  גם 
קיימו  לא  מהסטודנטים  שחלק  בלבד  זו  שלא  הדבר, 
את מצוות הפורים, אלא אף אכלו את משלוחי המנות 
היסב לבחורים חלישות דעת  בתענית אסתר. המאורע 
פורים' ביום  גדולה, והבינו שההחלטה לנסוע ל'מבצע 

תענית אסתר הייתה שגויה.
"הרבי אמנם לא הזכיר דבר, אך ב-770 הועלו סברות 
ביקש  אכן   – בהתוועדות  הסיפור  באמצעות   – שהרבי 

ללמד זכות על המאורע ו'להמתיקו'!...".

יחידות של ילד בן 11
שיחי'  יוסף-יצחק  הת'  של  היחידות  תוכן  להלן 
גרינברג (מארץ הקודש  - כיום שליח באלסקא) בהיותו 
בגיל 11, ביום כ"ה תשרי תשל"ו, כפי שנכתבה על-ידו 

ומוגשת כאן בלשון-הקודש ובשינויי לשון קלים:
כשנכנסתי עם אבי ע"ה פנה אלי הרבי ושאלני: הנך 
שלשום  אתמול,  היום,  שלמדת  דבר-הלכה  לומר  יכול 

או קודם לכן?
עניתי – משנה במסכת מכות שם מדובר על דינו של 

מי שהרג בשוגג וכו'.
יהיה הדין בניו- כיצד  כיום?  הרבי: כיצד יהיה הדין 

יורק אם אחד יהרוג בשוגג?
ערי  ואין  (סנהדרין)  דין  בית  שאין  מכיוון   – עניתי 
מקלט – ממילא אינו לוקה וגם אינו גולה לעיר מקלט.

תוכנה.  את  קלטתי  ולא  נוספת  שאלה  שאלני  הרבי 

אחר כך היה המשך:
הרבי: איך קוראים לך?

ועניתי.
הרבי: מתי יום ההולדת שלך?

עניתי: ח' תשרי.
המשיך  ומיד   – יום?  באותו  צדקה  נתת  האם  הרבי: 

– הרי זה היה יום שבת, האם נתת צדקה בערב שבת?
אבי השיב: הרי הוא היה פה.

בחוץ- צדקה,  לתת  צריך  בארץ-ישראל  רק  הרבי: 
לארץ אסור לתת צדקה? וחייך מאוד.

הרבי נותן לו כל  אבי שי' ענה – שבעת שהותו כאן, 
יום מטבע לצדקה, ומסתמא גם באותו יום קיבל.

הרבי: כמה (חוטי) ציצית יש?
עניתי: 32 כנגד לב.

כמה  (בן  ההולדת  ביום  הגעת  גיל  לאיזה  הרבי: 
אתה)?

עניתי: 11.
הרבי: יפה מאוד ("זייער פיין").

הרבי נתן לי שני דולרים ואמר לי: "אחד תיתן מחר 
לצדקה כאן, ואחד – כאשר תגיע לארץ-ישראל".

והחל לברך: השם-יתברך יעזור שתלך מחיל אל חיל 
בלימוד התורה... [היה עוד המשך אך מרוב התרגשות 

כו' – איני זוכר עוד].
בהמשך שוחח הרבי עם אבי, והיו דברים שהתערבתי 
(כשאבי לא זכר אי אלו פרטים). מיד בכניסתנו הייתה 

...V בידי הרבי רשימה ודומני שסימן

זכירה לברכה בעת התוועדות
סח הרה"ח ר' יוסף שמואל שי' גרליצקי:

אצל  הייתי  הכפי"ם  שנות  מסוף  אחת  של  "בקיץ 
המלך  שכונת  תושבי  שרוב  מכיוון  בהתוועדות.  הרבי 
של  הארי  חלק  ומאידך  בהרים,  היו  ("קראון-הייטס") 
בחורי הישיבה נסעו ב"שליחות המרכז-לענייני-חינוך" 
היה  ולמחנות-קיץ,  יהודים]  לקרב  ארה"ב  [=לפזורות 
קרוב  לעמוד  לי  והתאפשר  למדי,  ריק  המדרש  בית 

לרבי, לראות ולהבחין היטב במתרחש. 
מכיוון  בניגון.  מתחילים  היו  ההתוועדות  "את 
של  במנגינה  אומר  הרבי  את  שמעתי  קרוב,  שעמדתי 
רפואה  ַא  בוניא  בן  שלום  "ברוך  המילים  את  הניגון 
שלימה".. (לפני כן הבחינו כמה פעמים שהרבי ממלמל 
הייתה  הכוונה  מה).  ידעו  לא  אך  הניגון,  בעת  משהו 
כנראה להגאון החסיד רבי ברוך שלום שווי ע"ה, שהיה 

זקוק אז לרפואה שלמה".
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פרשת שמות
ואלה שמות בני-ישראל הבאים מצרימה 

(א,א)
מסויימת  שלמות  משיג  האדם  כאשר  לפעמים, 
עלול  הוא  בזה,  וכיוצא  ה'  במעשה המצוות או ביראת 
זו  הרגשה  עצמית.  ושביעות-רצון  גאווה  לידי  לבוא 
ל'קליפות'.  אותה  ומורידה  העבודה  ערך  את  מבטלת 

זהו שרמז הכתוב:
"ואלה שמות בני-ישראל" – מי גרם לַשמות ולשיממון 

של עבודת בני-ישראל?
"הבאים מצרימה" – שירדו ל'מיצר' הקליפות:

שלו  ה'  בעבודת  מתגאה  שאדם  על-ידי   – "ראובן" 
אני עובד את עבודתי בשלמות", ואומר "ראו,

בזכות  בקולי  ה'  שישמע  אני  "ראוי   – "שמעון" 
עבודתי",

"לוי" – "הקב"ה צריך להילוות אליי בגלל מעשיי",
וכן בשאר השמות.

(צוואת הריב"ש, סימן קכד, עמ' 44)

ואלה שמות בני-ישראל הבאים מצרימה 
(א,א)

שירדו  השמות  באותם  שמם.  את  שינו  שלא  מלמד 
למצרים, באותם שמות עלו (מדרש רבה)

היהודי  העם  של  קיומו  סוד  את  לנו  רומז  הפסוק 
בגלויות קשות ומסוכנות.

שאורח-חייו  במקום  ב'מצרים',  שרוי  יהודי  כשריכוז 
עומד בניגוד מוחלט לרוח התורה, צריך להבטיח בראש 
מי  וידעו  יזכרו  ("בני-ישראל")  שהילדים  ובראשונה 
הם ומי היו אבותיהם. יש להחדיר לתודעתם כי ילדים 
שרה,  ובנות  ויעקב,  יצחק  אברהם,  בני  המה,  יהודים 
שהיא  ישרא"ל,  בתיבת  (כמרומז  ולאה  רחל  רבקה, 
נוטריקון של שמות האבות והאימהות), ואז יישאו את 

שמותיהם היהודיים בגאון ובראש מורם.
הזהות  על  לשמור  ידעו  יגדלו,  כאשר  אלה,  ילדים 
היהודית שלהם בכל מצב, ובבוא המועד יצאו מ'מצרים' 

באותם השמות שירדו – יהודים לכל דבר.
(לקוטי שיחות כרך ו עמ' 243)

הבאים מצרימה (א,א)
(=משא,  משוי  עליהם  היה  לא  חי  יוסף  שהיה  זמן  כל 
לפיכך  משוי.  עליהם  נתנו  יוסף,  מת  מצרים;  של  עול) 
נכנסו  היום  אותו  כאילו  הווה),  (לשון  "הבאים"  כתיב 

למצרים (מדרש רבה)
השיטה  הוא  מצרים'  'משוי  של  הפנימי  המובן 
על  לכפות  ניסו  שאותה  הטבע,  פולחן  של  המצרית 
זה  'משוי'  של  תוקפו  ובעקיפין.  במישרין  ישראל, 

התחיל לאחר מות יוסף:
שארץ  העובדה  על  מבוססת  זו  שיטה  היתה  כידוע, 
למטר  זקוקה  ואינה  מהנילוס  מים  מקבלת  מצרים 
שיעלה  בירכו  פרעה  אצל  יעקב  כשביקר  השמים. 
יעקב  החליש  בזה  נתקיימה.  וברכתו  לרגליו,  הנילוס 
הנילוס  מי  שגם  בהראותו  המצרי,  הטבע  פולחן  את 

תלויים בברכת הקב"ה (שנשפע על-ידי ברכת יעקב).
מנותק  שהיה   – בחסידות  מבואר   – עצמו  יעקב  אך 
בפרט,  השפלה  וממצרים  בכלל  הזה  מהעולם  ומובדל 
 – לדבר  (רמז  יוסף  דרך  עברה  מצרים  על  השפעתו 
 – פרעה"  לפני  ויעמידהו  אביו  יעקב  את  יוסף  "ויֵבא 

בראשית מז).
נמשכה  בחיים,  היה  יוסף  עוד  כל  כי  אפוא,  מובן 
מצרים"  "משוי  היה  ולא  במצרים,  יעקב  השפעת  גם 
השפעת  ונגמרה  כלתה  יוסף  מות  לאחר  אך  בתוקפו. 

יעקב ו"כאילו אותו היום נכנסו למצרים".
(לקוטי שיחות, כרך ו, עמ' 32-31)

ויעבדו מצרים את בני-ישראל בפרך (א,יג)
בגמרא (סוטה יא) מצינו שני פירושים למילה 'פרך': 
אנשים לנשים ומלאכת נשים  מלאכת  א) שהיו נותנים 
שהיא  בעבודה  אותם  מעבידים  שהיו  היינו  לאנשים, 
פרעה   – רך'  'פה  ב)  ורגילותו.  האדם  לטבע  בניגוד 
פיתה את העם תחלה בדברים רכים ובהבטחת שכר עד 

שהכניסם למעגל העבודה.
א)  הבורא:  בעבודת  גם  קיימים  הללו  הדברים  שני 
בעבודה  מלאכת אנשים לנשים כו' – יש לעבוד את ה' 
על הרגילות שלו  שהיא בניגוד לטבע האדם ובהוספה 
פרך,  לעבודת  נחשבת  לאנשים  נשים  שעבודת  (וכשם 

ממעייני החסידות

13

שניים מקרא
ואחד תרגום

מוקדש לע"נ
הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. •  נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.
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תשי"אתשי"בתקע"ג

תקע"ג

כ"ק אדמו"ר האמצעי מקבל את הנשיאות

כ"ק אדמו"ר האמצעי מקבל את הנשיאות.
התרבה  האמצעי,  הרבי  של  נשיאותו  בימי 
לעומת  ושולש  שהוכפל  עד  החסידים,  מספר 
בעלי  היו  האברכים  הזקן.  רבנו  בימי  מספרם 
חושים וביניהם – נואמים מצוינים, וגם עצם וגוף 
המאמרים של אדמו"ר האמצעי היו בריבוי הסבר 

ומובנים לרוב השומעים. 
שבדורם,  הזקנים  בשם  סיפרו  החסידים  זקני 
ברוסיה  ניתוספו  לנשיאותו  הראשונה  שבשנה 
השנייה –  בשנה  חסידים.  ט"ו אלף  הלבנה בלבד 

תקע"ה – הפך כל פלך צ'רניגוב לחסידי חב"ד! 
(קונטרס לימוד החסידות ע' 13)

על הבחורים לקבל 'סמיכה' 
לרבנות

כ"ק אדמו"ר הורה לתלמידי הישיבות 
הנדרשות  ההלכות  ללמוד  להשתדל 
להוראה  "סמיכה"  לקבל  מנת  על 
עוד קודם חתונתם. הרבי סיפר כי כך 
הדבר  ובטעם  הרב.  בית  מנהג  הוא 
תכופות  שלעתים  כיון  הרבי:  אמר 
שונות  שאלות  בבית  מתעוררות 
לעיתים  ללכת  אפשר  ואי  בהלכה, 
את הרב, ולכן  כל כך לשאול  קרובות 

צריך להיות רב בתוך הבית. 
 (תורת מנחם ח"ד ע' 260. לקו"ש ח"א ע' 53)

פרסום בעיתונות 
אודות קבלת 

הנשיאות

היהודית  העיתונות 
פרסמה  יורק  בניו 
קיבלו  חב"ד  שחסידי 
הרבי  את  עצמם  על 
של  מקום  כממלא 
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ 
וכי ההכתרה הרשמית 
שבט.  ביו"ד  תהיה 
(ראה בהרחבה במדור 

'יומן מבית חיינו')
(ימי מלך ח"ג ע' 1131)

יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן
יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן, במוצאי שבת קודש פ' שמות כחצות שעה י"א בכפר פייענא, בגיל שישים ושבע וחצי, 

סֹול. ומנוחתו כבוד בעיר האדיטש שבפלך פאלטאווא, בבית החיים שעל גדות נהר ּפְ
המרחק מכפר פייענא לעיר האדיטש הוא כ-400 ק"מ. החסידים עשו את כל הדרך הארוכה בעגלה בשלג. 

לפי מסורת חסידית, הובילו את גופו הקדוש לקבורה לעיר האדיטש - כיון ששם היה בית קברות יהודי מכובד. 
(מפי חסידים, נדפס ב-1000 עובדות ע' 24)

מסופר, כי לאחר הסתלקותו של רבנו הזקן לא ידעו החסידים היכן להטמינו, והניחו את הארון על עגלה. באורח פלא 
החלו הסוסים דוהרים אל הלא נודע, וכולם הבינו כי מן השמים הדבר. העגלון נטש את המושכות והתיר לסוסים את 
אז  האדיטש,  העיר  מריצתם ליד  הסוסים  עצרו  מה  זמן  לאחר  המסתורית,  את דרכם  בעצמם  ינווטו  למען  הרצועה 

הבינו החסידים שרצונו להטמן שם.
    כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כותב: שימים אחדים לפני הסתלקותו אמר רבנו הזקן: נשבע אני בחיי נפשי, שבכל מקום 

שיהודי יעבוד את ה' מתוך מסירות נפש – אהיה עמו ואעזור לו. 
(סה"ש תש"ה ע' 121)

וועט זיך  דער וואס  הזקן:  אדמו"ר  האחרון לפני הסתלקותו אמר כ"ק  מוהריי"צ: במוצאי ש"ק  כ"ק אדמו"ר  כך כותב 
א טובה [= מי שיאחז בידית הדלת שלי, אעשה לו טובה] בעלמא דין  האלטן אין מיין קליאמקע, וועל איך אים טאן 

ובעלמא דאתי. 
(סה"ש תרצ"ט ע' 338)

כ"ד 
טבת

כ"ו 
טבת

המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת', שנערך ע"י השליח הרב אברהם שמואל
בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל, ומוקדש לעילוי נשמתו
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אף שעבודת  נשים קלה יותר מעבודת אנשים, כן הוא 
גדול  לדבר  נחשבת  קלה  עבודה  גם  הבורא:  בעבודת 
ב)  לטבעו).  בניגוד  או  האדם  רגילות  היא לא לפי  אם 
'פה רך' – יש לבטל את המדות הרעות של כעס וקנאה 

וכיוצא בהם על-ידי "מענה רך משיב חמה".
על-ידי 'עבודת פרך' בעבודת ה' מבטלים את עבודת 

הפרך כפשוטה.
(תורה אור שמות דף נא עמ' ג-ד)

ותרד בת פרעה... ותרא את התיבה... 
ותיקחה (ב,ה)

למה היתה הצלת משה על-ידי בת פרעה?
אלא פרעה גזר להמית את הזכרים ולהחיות הנקבות, 
כי רצה שבחינת הנוקבא תהיה בהתגברות על הדכורא 
(על-פי  וגבורות  דינים  לבחינת  זה  על-ידי  ולגרום 
הקבלה 'זכר' הוא בחינת חסד ו'נקבה' – בחינת גבורות).
כנגד  מידה  משה,  את  הבן,  את  וגדלה  החייתה  לכן 

מידה.
(תורת לוי יצחק, הערות למסכת כלים עמ' רצה)

ומשה היה רעה את צאן יתרו חותנו (ג,א)
מסופר במדרש (רבה), שכשהיה משה רועה את צאנו 
של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי, ורץ אחריו עד שהגיע 
לבריכה של מים ועמד הגדי לשתות. כיוון שהגיע משה 
אליו אמר: לא הייתי יודע שרץ היית מפני שהיית צמא, 
עייף אתה! הרכיבו על כתפו וחזר אל שאר הצאן. אמר 
כך,  ודם  בשר  של  צאנו  לנהוג  רחמים  לך  יש  הקב"ה: 

חייך אתה תרעה צאני ישראל...
לפנינו רמז נפלא: ה'גדי' אינו בורח מן ה'עדר' בגלל 
צימאונו.  מתוך  זאת  עושה  הוא  ליבו;  וזדון  רשעותו 
שאפשר  יודע  הוא  אין  אך  לאלוקים,  צמאה  נשמתו 
לרוות את צימאונו במי התורה, ולכן הוא פונה לרעות 

בשדות זרים...
את  ומגלה  שמכיר  מי  הוא  אמיתי  ומנהיג  רועה 

הסיבה הפנימית לבריחת ה'גדי', ולכן הוא רודף אחריו 
ומחזירו למוטב.

(מהתוועדות יום ב דחג השבועות תש"מ. שיחות קודש תש"מ כרך 
ג, עמ' 222)

ויאמר משה אסורה נא (ג,ג)
אסורה נא: אסורה מכאן להתקרב לשם (רש"י)

האנשים-הפשוטים,  של  מעלתם  את  משה  כשראה 
של  לדרגה  והגיע  התעורר  החכמים,  תלמידי  לעומת 
 – הגמור)?  (הצדיק  משה  של  'תשובתו'  ומהי  תשובה. 
במעמדו  להסתפק  לא  לשם",  להתקרב  מכאן  "אסורה 

ומצבו הנוכחי אלא תמיד להתעלות עילוי אחר עילוי.
(כתר שם טוב, סי' יד עמ' 14)

* * *
למשה  הראו  השמים  מן  הזקן:  רבנו  כך  על  הוסיף 
האש'  'לבת  את  למצוא  חייב  ישראל  מנהיג  כי  רבנו 

בתוך ה'סנה' ולגלותו...
(ספר השיחות תש"ב, עמ' 49)

לא ידעתי את ה' (ה,ב)
מהטבע,  שלמעלה  אלוקות  בחינת  הוא  הוי'  שם 
במידה  שהיא  כפי  האלוקות  בחינת  הוא  אלקים  ושם 
בגימטרייה  ('א-להים'  בטבע  שנתלבשה  מצומצמת 
'הטבע'). זהו שאמר פרעה "לא ידעתי את הוי'": על-פי 
דרך הטבע אין לישראל שום אפשרות לצאת ממצרים; 
ידעתי" – הוא מנותק  מהטבע "לא  שלמעלה  הוי'  ושם 

ומובדל מדרכי הנהגת הטבע ואינו מתערב בו.
אך לאמיתו של דבר, שם הוי' מאיר למטה כמו שהוא 
הכול. ועל-ידי  ממנו  שינוי, כי  ללא כל  למעלה,  מאיר 
פרעה  גם  נוכח  מצרים  יציאת  של  והנפלאות  הניסים 
לדעת ולהכיר בשם הוי', כמו שנאמר (שמות ז) "וידעו 

מצרים כי אני הוי'".

(תורה-אור פרשת שמות, דף נ, עמ' ה)
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תשי"א / יומן מתוך הספר 'ימי בראשית'

הרבי למשלחת זקני 
החסידים: "אין לי שייכות 

לעניין הזה!...". 
"צריכים להחזיר את הרבי חזרה" • עליית הנשמה לאחר סיום אמירת 
הק דיש • משלחת של שלושים חסידים מגישה לרבי כתב התקשרות • 

הרבי פורץ בבכי מר • בעיתונות מתפרסם מועד לקבלת הנשיאות, הרבי 
מכחיש • שלושה מזקני החסידים מבקשים שלא תצא הכחשה מאת הרבי

יום שישי, כ' טבת
שהחל  יתוועד השבת, היות  שהרבי  מצפים  ב-770 
משבת בראשית שנה זו התוועד הרבי בכל שבת שני׳.
היום כתב הרבי מכתב כללי-פרטי, שנשלח בצירוף 
מעורר הרבי  ובו  לכ"ד טבת הבע״ל,  שהו״ל  לחוברת 
בפני  אם  ומחנו,  במקומו  הש״ס  בחלוקת  "להשתדל 
במקום  הנמצאים  אלו  עם  צירוף  על-ידי  או  עצמו 

אחר".
הרבי בארוכה כמה מעלות  בהמשך המכתב מבאר 

ועניינים שישנם בלימוד, באופן דחלוקת הש״ס.

יום ראשון, כ"ב טבת
לחצרות  הלילה הגיע הרה״ח יצחק גולדין מפאריז 
קודש כ״ק אדמו״ר שליט״א. בשעה 23:00 בא ל״770" 
הרב  חבריו  עם  ובמיוחד  והתמימים  עם אנ״ש  ונפגש 
שמואל לוויטין והרב ישראל דזייקאבסאן. בשעה 1:00
נכנס ל'יחידות' ושהה בקודש פנימה למעלה ממחצית 
פרץ  היחידות  שבסיום  הנ״ל  סיפר  וכשיצא  השעה, 
בריינגען  זען  "מ׳דארף  לו:  ואמר  סוער  בבכי  הרבי 

צוריק דעם רבי׳ן" (= צריך להחזיר את הרבי לכאן).
לבחור  חדקוב  הרב  אמר  הסדרים  אחרי  הלילה 
הערב ליחידות (בקשר  מ.ג. שהרבי רוצה שיכנס  מר 
הנ״ל אמר  טבת) על ידו).  להדפסת ליקוט לב (לכ״ד 

הרב  הסתפק  ובתחילה  במקווה,  היום  טבל  שלא 
חדקוב באם להכניסו, אך מכיוון שהרבי ביקש שיכנס 
לוויטין  שמואל  מהרב  ששמע  לו  אמר  הערב,  עוד 
פרק  יכול  הדחק  שבשעת  החסידים  אצל  שמקובל 

משניות להיות תחליף לטבילה במקווה.
בשעה 00:30 נכנס הנ״ל ל״יחידות", ואמר לו הרבי: 
הדפסת  (ע״י  ישראל  בתי  את  להאיר  שזכית  מאחר 
מקום  שבכל  ברכתי  את  לך  נותן  הנני  הליקוט) 
שתדרוך כף רגלך "זאל זיין ליכטיג און זאלסט מאכען 

ליכטיג״ (= יהיה מואר ושאתה תאיר).
הרבי נתן לו את הליקוט הנ״ל ואמר לו: ברשימה זו 
מובא סיפור מאחד מתלמידי הבעש״ט, ותבקש מאחד 
הסיפור  את  עמך  שילמד  גרוס,  אליהו   - התלמידים 

הנ״ל.
הנ״ל שאל באם להתחיל להניח תפילין דרבנו תם, 
"רק  הנ״ל:  במקווה.  לטבול  נוהג  אם  הרבי  ושאלו 
ויכול  זה מספיק,  ואמר הרבי: "עבורך  בשבת ויו״ט". 
כמובן  אך  תם,  דרבנו  תפילין  להניח  להתחיל  אתה 

שזה יהי׳ בלי נדר".

יום שני, כ"ג טבת
הברית  חב״ד דארצות  חסידי  היום חתמו כל אנ״ש 
על "כתב התקשרות" לרבי על מנת למסור אותו בליל 
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תרל"חתרס"ד

תרס"ה

יום הולדת הרבנית שיינא הורנשטיין
כ"ק  של  הצעירה  בתו  הורנשטיין,  שיינא  הרבנית  הולדת  יום 
עשרה  שתים  בשעה  שמות  פ'  ש"ק  בליל  מוהריי"צ,  אדמו"ר 

בלילה, בעיר ליובאוויטש. 
(אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ד ע' כ. כב. 'פתח דבר' שנכתב על ידי הרבי. ספר המאמרים 

תשי"א עמ' 106 (מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ  (מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ) ע' 106)

באחת מאגרותיו כותב לה אביה כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:
אבא [כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב] אמר עליך שיש לך חושים עדינים. 
בא  כשהוא  ובייחוד  ביותר,  נכבד  תואר  זהו  עדינים"  "חושים 

מאישיות כזאת... 
(ספר המאמרים שם, עמ' 122)

יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח ר' לוי 
יצחק

יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח ר' לוי יצחק, 
שלום – הרב"ש -  ר' ברוך  בנו של הרה"ק 
צדק.  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  של  בכורו  בנו 
ובסוף  פודוברנקה,  בעיירה  כרב  שימש 

ימיו נתמנה לרב העיר בישינקוביטש. 
לבית  ונסע  מאד,  חלה  תרל"ח  בשנת 
ברופאים  לדרוש  קייב  בעיר  הרפואה 
מומחים, אך הוא נפטר שם במיטב שנותיו 
כבוד  ומנוחתו  וארבע,  ארבעים  בגיל 

בקייב. 
(קיצור תולדות חב"ד ע' 140)

יום פטירתו של הרה"ק  ר' לוי יצחק מסיראטין

יום פטירתו של הרה"ק  ר' לוי יצחק מסיראטין, חתן אדמו"ר חיים שניאור זלמן מליאדי, בן כ"ק אדמו"ר הצמח 
צדק, ומנוחתו כבוד בעיר וורשה. 

(ימי חב"ד ע' 95)

חותנו הרה"ק ר' חיים שניאור זלמן התנה עמו שלאחר החתונה יהיה אצלו בליאדי (כי לפני זה היה גר בווארשה). 
טובו לא מנע  חב"ד ולמד עמו בכפלים לתושיה וכל  אז קבע דירתו בליאדי, וחותנו התחיל ללמדו דרך חסידות 
ממנו והי' יקר אצלו מאוד, והוא נתן עינו ולבו על לימוד הזה ושתה בצמא דברי קדשו של מר חותנו הקדוש נ"ע 
עד כי גדל והצליח ועשה פרי כו' ובמשך הזמן התחיל לחזור הד"ח לפני אנ"ש הקשורים והעטופים. כן ישב בליאדי 
על התורה והעבודה כל ימי חיי חותנו אדמו"ר נ"ע. וכאשר נפטר חותנו אדמו"ר נ"ע בשנת תר"מ היה איזה שנים 
מר  של  מאנ"ש  הרבה  לנסוע  התחילו  ולשם  סיראטשין.  בעיר  דירתו  קבע  תרמ"ב  שנת  בסוף  כך  ואחר  בליאדי 

חותנו הקדוש לקבל לקח מפיו ולשאול בעצתו ברוחניות וגשמיות, בסוף ימיו חזר לוורשה. 
(בית רבי ע' 250 (ח"ג פט))

עתלדעת

כ"א 
טבת

כ"ב 
טבת

כ"ג 
טבת
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת שמות

כ"א בטבת
כח,א-יג.  כז,ו-יג.  (ישעיה  ישרש"  "הבאים  הפטרה: 

כט,כב-כג)1.

יום שלישי
כ"ד בטבת

רבי  רבינו הגדול,  של כ"ק  יום ההסתלקות-הילולא 
תקע"ג,  בשנת  זיע"א,  נבג"מ  מליאדי  שניאור-זלמן 

ומנוחתו-כבוד בעיר האדיטש2.
'עת רצון'  אנשים נשים וטף, ינצלו  אחד ואחת,  כל 

זו, כדי להוסיף:
הנגלה  תורת  להוסיף בלימוד  התורה –  בלימוד  א) 
לפחות  ללמוד  החסידות).  (תורת  הנסתר  ותורת 
הקדוש;  שמו  מאותיות  באחת  המתחיל  משניות  פרק 
שלו  בשולחן-ערוך  סעיף  ההילולא:  בעל  מתורת  וכן 
קדישא,  תניא  מספרו  פרק  וכן  חפץ,  שליבו  במקום 
טוב עניין שהוא  ומה  שלו,  חסידות  בדרושי  וכן עניין 

1. לוח כולל-חב"ד. ספר-המנהגים עמ' 32.
מליאדי  הזקן  אדמו"ר  בריחת  נפוליאון,  מלחמת  פרטי  ע"ד  כולל-חב"ד.  לוח   .2
רבי   – התולדות  ספר  ב' ועוד,  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  מכתב  ראה  בדרך,  וההסתלקות 
ואילך,   1025 עמ'  ח"ד  תשמ"ו,  כפר-חב"ד  קה"ת,  הוצאת  הזקן'  רבנו  שניאור-זלמן, 
עמ'  תש"מ,  ברוקלין  אגרות-קודש,  בס'  הצמח-צדק  אדמו"ר  כ"ק  ברשימת  ובקצרה 

שכא. צילום המצבה בס' 'ימי חב"ד' ביום זה.

בעיתו ובזמנו – מתורה-אור לפרשת השבוע3.
נפש  לכל  השווה  בסידורו   – התפילה  בעבודת  ב) 
[כולל גם לימוד מאמרי חסידות שלו בעניין התפילה, 
בהקדמת  שנדפס  יעקב'  קול  'הקול  מהמאמר  החל 

סידורו].
ג) בנתינת צדקה, ומה טוב – לעניין השייך לעבודתו 
העוסקים  למוסדות  או  ההילולא  בעל  של  המיוחדת 

בעבודתו ובעבודת רבותינו נשיאינו ממלאי מקומו4.
ד) לקיים התוועדות של שמחה [ב'יום הילולא רבא' 
זה, כפשוטו – שמחה גדולה ביותר, הקשורה ב'הילולא' 
השאלה  את  מלכתחילה  מבטל  שזה  דווקא...  חתונה 
עליהם  אודות התוועדות ביום ההילולא5], בה יקבלו 

הנאספים החלטות טובות בענייני תורה ומצוות6.
או  הנ"ל  נעשה  לא  שתהיה  סיבה  מאיזו  שאם  פשוט, 
חלקו ביום השנה, צריך להיות תשלומין והשלמה בימים 

הסמוכים7.

3. לקוטי-שיחות חכ"א עמ' 296.
עמ' 270 ו'התוועדויות'  ח"א  עמ' 276, סה"ש תשמ"ז  שם  4. ג' העניינים – לקוטי-שיחות 

מוגה. תשמ"ז ח"ב עמ' 286, 
5. ובפרט ע"פ המבואר במכתב שבלקוטי לוי-יצחק (אגרות, עמ' רמט. רנד) הרמזים בכך 
ש'הילולא רבא' של אדמוה"ז היתה בחודש טבת – שמזה מובן עוד יותר איך שהיא עניין 

לקוטי-שיחות כרך כא עמ' 278-277. שמחה –  של 
תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ז ח"ב עמ' 292. ' .6
שם עמ' 286 הערה 66 – מוגה (ההדגשה במקור).  .7
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יום ההילולא דאדמו״ר הזקן.
למעמד נשגב זה באו גם נציגים מקהילות אנ״ש שי׳ 

בכל רחבי ארה״ב.
הלילה אחרי תפלת ערבית, נכנסה משלחת של זקני 
ורבני החסידים מכל רחבי ארה״ב - שמנתה כשלשים 
איש - אל הרבי למסור לו את ה"כתב" בשם כל אנ״ש 

ברחבי תבל.
זקני  עצומה.  בהתרגשות  שרויים  היו  הנוכחים  כל 
החסידים שזכו להכיר את כ״ק אדמו״ר מהורש״ב נ״ע 
ואת בנו כ״ק אדמו״ר הכ״מ התרגשו במיוחד בכניסתם 
למסור את ה"כתב" ולהתקשר לכ״ק אדמו״ר שליט״א.
"וואס  הרבי:  אותם  שאל  הק',  לחדר  נכנסו  כאשר 
לתת  שרוצים  וענו  רוצים)  אתם  מה   =) איר"?  ווילט 
לקח  הרבי  ה'כתב־התקשרות'.  את  והושיטו  "מכתב", 
את ה״כתב" בידיו הק׳ ובקראו את השורה הראשונה, 
עז.  בבכי  ופרץ  הצידה  הניחו  ה'כתב',  את  מיד  סגר 
דאס האט ניט  כדי בכי אמר: "פליז גייט ארויס,  תוך 
לי  אין  החוצה.  (=בבקשה צאו  שייכות צו מיר"... קיין 

שייכות לדבר הזה).

יום שלישי, כ"ד טבת
יום  לרגל  הרבי  התוועדות  התקיימה  הלילה 
בשעה  החלה  ההתוועדות  הזקן.  דאדמו״ר  ההילולא 

.22:10
במהלך ההתוועדות נערכה חלוקת הש"ס, ומספרים 
מסכת  שאת  הש״ס  חלוקת  על  לאחראי  אמר  שהרבי 
סוכה יניח עבור כ״ק אדמו״ר הכ״מ וברשימת החלוקה 
ירשום את שמו (של כ״ק אדמו״ר שליט״א) והוא ילמד 
את המסכת הזאת, ועבור עצמו הוא לוקח את מסכת 

סנהדרין.

יום חמישי, כ"ו טבת
היום פורסם בעיתונות היהודית בניו-יורק שחסידי 
חב״ד ברחבי תבל קיבלו על עצמם את הרבי כ״ממלא 
מקום" של כ״ק אדמו״ר הכ״מ, בתור רבי ונשיא חב״ד, 
וכממשיך השלשלת החב״דית מאדמו״ר הזקן. בידיעה 
כתוב גם כי בכ״ד טבת מסרו את ה"כתב התקשרות", 
שבט  ביו״ד  תהיה  הרשמית  הנשיאות"  "קבלת  ואילו 

תשי״א (ראה צילומי העיתונים המתפרסמים בזה).
חדקוב  לרב  מיד  קרא  כך  על  לרבי  נודע  כאשר 
להם  ולמסור  העיתונים  למערכות  לטלפן  לו  והורה 
הכחשה בשמו על מה שכתבו כי ביו״ד שבט  להכניס 

תהיה "קבלת הנשיאות".
זקני  לשלשה  מיד  נבהל מאוד, וטלפן  חדקוב  הרב 
ישראל  הרה״ח  לוויטין,  שמואל  הרה״ח  החסידים: 
וסיפר  קזרנובסקי  אהרן  שלמה  והרה״ח  דזייקבסאהן 
לא  שהוא  והוסיף  מהרבי,  שקיבל  ההוראה  על  להם 
יטלפן מיד לעיתונים אלא ימתין כמה שעות, ובינתיים 

שינסו לעשות דבר מה בעניין.
ונכנסו  ל״770"  מיד  באו  הנ״ל  החסידים  שלשת 
"מה  ואמר:  בבכי  פרץ  קזרנובסקי  הרב  הרבי.  אל 
הרבי  והתחנן לפני  לנו הרבי שליט״א..." ובכה  עושה 

כמחצית השעה.
כתבו  שבעיתון לא  לרבי  טען  לוויטין  שמואל  הרב 
שהרבי קיבל את הנשיאות, אלא כתבו רק שהחסידים 
לו  מסרו  ואשר  ל'רבי'  הרבי  את  עצמם  על  קיבלו 
אפשר  אי  הרי  זה  ואת  טבת,  בכ״ד  התקשרות"  "כתב 

להכחיש...
ביקש  ולבסוף  להתחנן  המשיך  קזרנובסקי  הרב 
הנשיאות  לקבל את  מסכים  לא  הוא  אם  שאף  מהרבי 
לפחות לא תצא הכחשה בעיתונות... בסופו של דבר, 

לאחרי ריבוי הפצרות ותחנונים, נענה הרבי לבקשה.

העתק 'כתב התקשרות' שמסרו אנ"ש והתמימים
דארצות-הברית לרבי בכ"ד טבת.

צילום מידיעה 
שהופיעה בעיתון 
היהודי 'דער טאג' 
בכ"ו טבת אודות 
מסירת ה'כתב 
התקשרות' דכל 
אנ"ש והתמימים 
לרבי בכ"ד טבת, 
ואשר בי' שבט תהיה 
קבלת הנשיאות 
הרשמית.
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