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אור וחום ההתקשרות

גם כאשר הרבי אינו אומר לו בפירוש מה לעשות – אם משום שזהו ענין שהרבי אינו יכול להורות לו 
משום שזהו ענין ש"הבא לימלך אין מורין לו", או משום שרצונו של הרבי שיבוא לענין זה בכח עצמו – 
הרי, על ידי השאלה אצל הרבי וההתמסרות אליו, ידע ויכיר ("וועט ער דערהערן") דעתו של הרבי גם 

בעניינים שהרבי אינו אומר לו בפירוש.
ועל דרך שמצינו בנוגע לפדיון נפש – כידוע אצל חסידים שכאשר כותבים פדיון ושולחים אל הרבי, 

נפעלת כבר הפעולה גם אם הפדיון לא הגיע עדיין לידי הרבי ובמילא לא ראהו בעיני בשר. – על 
החסיד לעשות את שלו, להתמסר אל הרבי ולסמוך עליו, וכאשר הוא עושה את שלו ומצדו אין שום 

מניעות, אזי נפעל כבר העניין על ידי הרבי.
על-דרך-זה בנדון-דידן, שכאשר החסיד שואל אצל הרבי, מתמסר אליו וסומך עליו, כך שמצדו אין 

שום מניעות – אזי מקבל את ה"מענה" של הרבי גם כאשר הרבי אינו אומר לו בפירוש.
(תורת מנחם ח"ג עמ' 237)
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לאחד מאנ"ש שנתן לרבי איזה דבר, וכתב שהוא מתנה, הפנה 
הרבי במה שכתוב בשו"ע אדה"ז "שונא מתנות יחי'".

מנהג  הלוא  צריך"),  אני  ("וללמוד  הלה  שאל  כך  בעקבות 
רבותינו נשיאנו היה ליטול מתנות, והציע שתי אפשרויות להבין 

את כוונת הרבי, ואף בהן הסתפק.
להלן חלק ממענה הרבי אליו:

(2) ["וללמוד אני צריך" -] האומנם מצד הבנה בתורה שואל?
תומ"י המצב לצמיתות. ב)  (3) – כשהוא נותן ה"ז [= הרי זה] בודאות גמורה אצלו: א) שהוא הנותן ואני המקבל. וזהו 

[= תכף ומיד] נחלט אצלו – כמה מופתים מוכרח אני לעשות בעניניו הפרטים הגשמיים – שהרי קבלתי ממנו הנ"ל!
ופשוט שאיני גורס כהנ"ל.

ולא שיערתי שזהו עד כדי כך שמדמה בנפשו שח"ו [= שחס ושלום] גם חסידי אדה"ז [=אדמו"ר הזקן] היו כיו"ב [=כיוצא 
בזה]!

גם להבא נא שלא יתן לי ויאמר שכוונתו אחרת וכו'. וק"ל [= וקל להבין]. ופשוט שלא אקבל.

שונא מתנות יחיההכתב והמכתב 

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

וארא | ילד, תהיה אברהם!
שהקב"ה  רש"י  מפרש  האבות",  אל  "וארא  המילים  על 
לי  יש  ולא משתכחין,  דאבדין  על  למשה רבינו "חבל  אמר 
מדותי,  אחר  הרהרו  (ש)לא  האבות...  מיתת  על  להתאונן 

ואתה אמרת כו'".
ומובן, שבוודאי אין כוונת התורה לספר אודות החיסרון 
אם  כי  כו'",  הרהרו  ש"לא  האבות  לגבי  רבינו  משה  של 
להדגיש את ההוראה שבדבר עבור כל-אחד-ואחד מישראל 
– שביכולתו של יהודי להגיע לדרגת האבות, אפילו כאשר 

מדובר אודות מעלת האבות לגבי משה רבינו!
צריכה  מישראל  כל-אחד-ואחד  של  שהנהגתו  כלומר, 

להיות כהנהגת האבות, ש"לא הרהרו אחר מדותי".
ומכיוון שעניין זה מובא בפירוש רש"י על התורה, פירוש 
חמש  בן  שאפילו  מובן,  הרי   – למקרא  חמש  בן  שלומדו 

מדותי",  אחר  הרהרו  ש"לא  לדרגא  להגיע  יכול  למקרא 
שלו,  ה"אבות"  שהם  מכיון   – הדבר  וטעם  האבות!  דרגת 

כנ"ל.
ומסבירים לבן חמש: בוודאי אינך יכול להידמות לגדולי 
מזו:  ויתירה  למשה רבינו),  (ועל-אחת-כמה-וכמה  ישראל 
אינך יכול להידמות אפילו לעצמך כפי שתגדל ותהיה "בן 
בנם  שהנך  מכיוון  אף-על-פי-כן,  אבל  וכו',  למשנה"  עשר 
בהיותך קטן – להתנהג  לכן תובעים ממך –  של ה"אבות", 

כמו ה"אבות", מכיוון שהנך ה"יורש" של ה"אבות".
אחד  שכל  (פ"ט)  אליהו  דבי  בתנא  מפורש  הדבר 
רוח  להשראת  להגיע  יכול  ושפחה,  עבד  אפילו  מישראל, 

הקודש, לדרגת האבות הקדושים!
(תורת מנחם תשד"מ ח"ב עמ' 776)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע קז.הל' קרבן פסח פרק ה.הל' טומאת מת פרק כא-כג.כ"ז בטבתו'

פרק כד-כה. הל' פרה אדומה.. כ"ח בטבתש"ק
מ"ע קז. קיג.פרק ו.בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע קיג.פרק ז.פרק ב-ד.כ"ט בטבתא'

מ"ע קיג.פרק ח.פרק ה-ז.א' בשבטב'

מ"ע קח.פרק ט.פרק ח-י.ב' בשבטג'

מ"ע קח.פרק י.פרק יא-יג.ג' בשבטד'

פרק יד-טו. הל' טומאת צרעת.. ד' בשבטה'
בפרקים אלו. פרק א.

הל' חגיגה.. בפרקים אלו. 
מ"ע קח. קא.פרק א.

מל"ת שח. שז.פרק ב.פרק ב-ד.ה' בשבטו'
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דברמלכות

4

"וארא" – גילוי
השייך להווה

מה מוסיף רש"י בפירושו "וארא – אל האבות"? הן בפסוק מפורש "וארא 
אל אברהם אל יצחק ואל יעקב"?! • כיצד יכולים לתבוע מיהודי לעשות את 
העולם "גן" לקדוש-ברוך-הוא?! • התגלות הקדוש-ברוך-הוא אל האבות, 
עוברת בירושה ומעניקה כוחות לכל אחד מישראל • משיחת כ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו

א
שבט,  חודש  מברכים  שבת  עם  קשורה  זו  התוועדות 
לברכת  שקודם  עניין  עם  להתחיל  יש  לראש  לכל  אבל, 
(ובפרט  השבוע  בפרשת  בתורה  היום  קריאת   – החודש 
שפרשת השבוע שייכת כבר לימי השבוע שלפני השבת).
הפרשה,  שם  שזהו  "וארא",  היא  השבוע  פרשת  ובכן: 

שמורה על תוכן הפרשה כולה. 
היותה  בגלל  לא  נקבע  הפרשה  ששם   – ובהקדמה1 
וכמה  כמה  ישנם  זו  שבפרשה  (ובפרט  הפרשה  התחלת 
תיבות לפני תיבת "וארא"), אלא בגלל שזהו תוכנה של 
הבעל-שם-טוב  מתורת  הידוע2  על-פי  כולה,  הפרשה 
הפסוק4 על  האריז"ל3)  דברי  על  (מיוסד  המגיד  והרב 
שהשם,  שמו",  הוא  חי'  נפש  האדם  לו  יקרא  אשר  "וכל 
"שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש", הוא החיות והקיום 

והתוכן של הדבר הנקרא בשם זה.
עניינים  וכמה  כמה  בפרשה  שיש  למרות  כלומר: 

שלכאורה אינם קשורים עם העניין ד"וארא", 
 – בעבר5  שאירע  עניין  על  קאי  ש"וארא"  ובפרט 
דורות  כמה   – יעקב"6  ואל  יצחק  אל  אברהם  אל  "וארא 
עוד  ולא  בפרשתנו,  מסופר  שאודותם  המאורעות  לפני 

1. ראה גם  תורת-מנחם חלק עג ס"ע 66 ואילך. וש"נ.
הייחוד  שער  תניא  סי"ד.  בראשית  אור-תורה  קד.  סימן  כתר-שם-טוב   .2

והאמונה פרק א.
המלך שער  עמק  רז"ל בסופו.  מאמר  שער  כג.  הגלגולים הקדמה  שער  ראה   .3

א ספ"ד.
4. בראשית ב, יט.

5. ראה גם תורת-מנחם חלק סז עמ' 77 ואילך).
6. פרשתנו ו, ג.

כפי  עכשיו,  שלא קיים  מצב אחר לגמרי  היה  שאז  אלא 
(למשה,  הקדוש-ברוך-הוא  לו  ש"אמר  רש"י7  שמפרש 

ביחס אל האבות) חבל על דאבדין ולא משתכחין",
העניינים  פרטי  ללמוד  שמתחילים  לפני  עוד  הנה 
בתור  הפרשה,  בהתחלת  הפרשה  שם  נקבע  שבפרשה, 
שממנו  כולה,  הפרשה  כל  את  שכולל  הפרשה  "ראש" 
העניינים  פרטי  כל  של  והנקודה  התוכן  את  יודעים 
למעשה  בנוגע  הוראה  ללמוד  צריך  ומזה  שבפרשה, 

בפועל.
הגבלות  שאין  שבכתב,  תורה  אודות  שמדובר  וכיוון 
ישנה  שבעל-פה  לתורה  בנוגע  שהרי   – ללימודה  בנוגע 
עשרה  חמש  ו"בן  למשנה"  שנים  עשר  ד"בן  ההגבלה 
גם  הנה  שבכתב  בנוגע  לתורה  מה-שאין-כן  לגמרא"8, 
זה,  לפני  ועוד  מקרא8,  ללמוד  כבר  מתחיל  חמש  בן 
ציווה  תורה  מלמדו  אביו  לדבר  מתחיל  "משהתינוק 
בתורה  פסוק  שזהו  יעקב"9,  קהילת  מורשה  משה  לנו 
ש בכתב – צריכה ההוראה מזה להיות באופן המובן לכל, 
אפילו למי שמאיזו סיבה שתהיה אינו שייך להבנת תורה 

שבעל-פה.

ב
עניינים  שני  לכאורה  יש   – "וארא"   – הפרשה  בשם 

הופכיים:
שהקדוש-ברוך-  – הוא  ד"וארא"  הפשוט  הפירוש 

7. שם, ט.
8. אבות ספ"ה.

9. סוכה מב, א. ועוד.
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בַאוויזן").  זיך  ראיה ("איך הָאב  באופן של  התגלה  הוא 
ולאידך גיסא, הרי זה בלשון עבר, היינו, שהתגלותו של 
הקדוש-ברוך-הוא באופן של ראיה הייתה בעבר, ואילו 

עכשיו, אצל הדור שיוצא ממצרים, אין עניין של ראיה.
והרי גם ילד קטן יודע גודל החילוק בין עניין שמספרים 
מספרים לו  שכאשר  אודותיו לעניין שרואה בעצמו,  לו 
דבר, יש צורך להסביר לו, לתאר ולצייר פרטי הדברים 
באורך ורוחב, קול מראה וריח וכו', ולאחרי כל זה, לא 
יתאמת  ולא  באמת,  שהוא  כפי  הדבר  ציור  אצלו  יהיה 
זקוק  אינו  שאז  בעצמו,  שרואה  דבר  כמו  אצלו  הדבר 
ובלשון  בעצמו.  הדבר  את  שראה  כיוון  כו',  להסברים 

המכילתא10: אינה דומה שמיעה לראיה. 
ובנוגע לענייננו: כיוון ש"וארא" הוא לשון עבר, שזהו 
עניין שהיה אצל אברהם יצחק ויעקב, ועתה רק מספרים 

אודותיו – הרי עכשיו אין זה באופן של ראיה.

ג
"אל   – "וארא"  בפירוש  רש"י  שכתב  מה  על-פי  ויובן 

האבות":
אל  "וארא  בכתוב  מפורש  הרי  מובן:  אינו  לכאורה 
רש"י  מוסיף  מה  ואם כן,  ואל יעקב",  יצחק  אברהם אל 

בפירושו "אל האבות"?
בארוכה11),  פעם  שנתבאר  (כמו  בזה  והביאור 
הקדוש-ברוך-הוא  של  שהתגלותו  לבאר  רש"י  שכוונת 
("וארא") לא הייתה מצד גדלותם ומעלותיהם הפרטיות 
ועד  גדולים,  צדיקים  שהיו  ויעקב,  יצחק  אברהם  של 
היותם "אבות",  אלא מצד  ש"האבות הן הן המרכבה"12, 
שתכלית  כך,  "בנים",  להם  שיש  של "אבות" –  שעניינם 
שעניין  כדי  היא  האבות"  אל  ד"וארא  ההתגלות  ומטרת 

זה יומשך גם לבניהם אחריהם. 
לבן  זוכה  "האב  עדויות13:  במסכת  המשנה  ובלשון 
בנוי כו' ובחכמה כו'" (שזהו עניין טבעי גם אצל אומות 
כו'),  אמונה  של  בעניין  צורך  אפילו  שאין  כך,  העולם, 
והיינו, שמצד השייכות העצמית של האב והבן, נמשכים 

כל פרטי העניינים של האב אל הבן.
מאורע  שזהו  עבר,  בלשון  "וארא"  שנאמר  אף  ולכן, 
הנה להיותם "אבות"  יצחק ויעקב –  אצל אברהם  שהיה 
של כל אחד מישראל, שייך עניין זה גם לבנים – כל אחד 

10. יתרו יט, ט.
11. ראה גם תורת-מנחם חלק נה עמ' 143. וש"נ.

12. בראשית-רבה פרשה מז, ו. פרשה פב, ו.
13. פרק ב משנה ט.

מישראל, שהוא בן אברהם יצחק ויעקב.
וכמבואר בתורה-אור בהתחלת פרשתנו14 ש"תמיד יש 
אבות  קורין  אין  הנה  כי  אדם,  בכל  זמן  בכל  זו  בחינה 
לבניהם  ירושה  היא  האבות  שבחינת  לשלושה15...  אלא 
הוא באופן  אחריהם בכל דור ודור [והרי עניין הירושה 
שגם עניינים שהאב משיג על-ידי עמל ויגיעה, יורש הבן 
הידוע16:  ובלשון  כלל,  ויגיעה  עמל  ללא  ממילא,  בדרך 
צריך  האבות  בחי'  כו'  ולכן  בו"],  עמל  שלא  עתק  "הון 
להיות בכל אדם, שהם שרש ומקור כל נשמות ישראל".

ד
שמתבונן  מי  שגם   – נפלאה  הוראה  ללמוד  יש  ומזה 
במעמדו ומצבו ורואה שאינו במעמד ומצב הראוי, כיוון 
שאינו מרמה את עצמו כו', עליו לדעת שיש אצלו בחינת 
האבות, ובמילא יש אצלו גם העניין ד"וארא אל האבות", 

ולכן בכוחו וביכולתו לעבוד עבודתו כו'.
גם  אלא  בעצמו,  לעבודתו  בנוגע  רק  לא   – זה  וכל 

בנוגע לעבודתו בעולם:
לגנוני,  "לגני  גו'"17,  לגני  ד"באתי  העניין  ובהקדים 
בתחתונים  שכינה  דעיקר  בתחילה,  עיקרי  שהי'  למקום 
הייתה"18 (שנתבאר במאמרו של בעל ההילולא דעשירי 
בשבט19, והרי עומדים אנו בשבת מברכים חודש שבט), 
שהעולם הוא גן של הקדוש-ברוך-הוא –  מודגש  שבזה 
שלכן נאמר "באתי לגני" דווקא, ולא לדירתי או למקומי 
ועל זה נאמר20 של טיול לשם תענוג,  מקום  שזהו  כו' – 
שלאחרי  היינו,  ולשמרה",  לעבדה  עדן  בגן  "ויניחהו 
על  "עולם  השלימות,  בתכלית  העולם  בריאת  שהייתה 
מילואו נברא"21, הוטל על אדם הראשון (יציר כפיו של 
לפעול  מקדם"23)  עדן  בגן  "יצירך  הקדוש-ברוך-הוא22, 
גדולה  שלימות  ולשמרה")  ("לעבדה  עבודתו  על-ידי 

יותר בעניין התענוג כו'.
 – כזו  עבודה  מיהודי  לדרוש  אפשר  איך  ולכאורה: 
חושך  בעולם,  שנעשה  מה  ורואה  שמסתכל  בשעה  בה 
כפול ומכופל, ועניינים של היפך האמת, הצדק והיושר 

14. נה, א.
15. ברכות טז, ב.

16. תניא פרק ל"ג (מב, ריש ע"ב).
17. שיר-השירים ה, א.

18. ראה שיר-השירים-רבה על הפסוק. וש"נ.
19. ד"ה באתי לגני תש"י (ספר המאמרים תש"י עמ' 111 ואילך).

20. בראשית ב, טו.
21. ראה בראשית-רבה פרשה יב, ו. פרשה יג, ג. פרשה יד, ז.

22. ראה שם פרק כד, ה. ועוד.
23. נוסח ברכת אירוסין ונישואין.
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העניינים  פרטי  (ככל  הצדיקים  היפך  בו  וגוברים  כו', 
שהובאו בתניא24), ואם כן, איך יוכל לפעול בעולם כזה 

לעשותו דירה וגן לקדוש-ברוך-הוא?! 
אך גם על זה ישנה ההוראה ד"וארא":

שאלתו  על  מענה  בתור  נאמר  ד"וארא"  העניין 
והיינו,  הזה"25,  לעם  הרעותה  "למה  רבינו:  משה  של 
גלות  של  ומצב  במעמד  היו  ישראל  שבני  שלאחרי 
בני  את  מצרים  "ויעבידו  שכתוב  כמו  קשה,  ושעבוד 
גו'  "ויאנחו  וגו'"26,  חייהם  את  וימררו  בפרך  ישראל 
העבודה"27,  מן  האלוקים  אל  שוועתם  ותעל  ויזעקו 
טען  רבינו  שמשה  כך,  כדי  עוד יותר, עד  המצב  הורע 

"למה  הרעותה"!
היה   – גרוע כזה  ומצב  במעמד  הנה  ואף-על-פי-כן, 
הגאולה  בשורת  באה  לזה  ובהמשך  ד"וארא",  העניין 
וגאלתי גו'  והצלתי גו'  גו'  הלשונות "והוצאתי  ד'  בכל 

ולקחתי גו'"28, ועד "והבאתי אתכם אל הארץ וגו'"29. 

24. פ"ו. פכ"ד.
25. שמות ה, כב.
26. שם א, יג-יד.

27. שם ב, כג.
28. פרשתנו ו, ו-ז.

29. שם, ח.

ומזה מובן, שמבלי הבט על המעמד ומצב של העולם 
בכוחו  יש  האבות",  אל  ד"וארא  העניין  מצד  הנה  כו', 
("דורכברעכן")  ולפרוץ  לבקוע  מישראל  אחד  כל  של 

חשכת הגלות, ולהביא את הגאולה.
ואין הדבר תלוי אלא ברצונו להביא זאת מן הכח אל 
הפועל – על-ידי שמוסיף בעבודתו באופן של הרחבה, 
ועד  ורחבה"30,  טובה  ל"ארץ  לכניסה  ההכנה  שזוהי 
לאופן שעתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות31.
עצמו...  אדם שיראה  כל  דין הרמב"ם "צריך  וכפסק 
אחת  מצוה  עשה  וחציו...  זכאי  חציו  העולם  כל  וכן 
(מעשה אחד, דיבור אחד או אפילו מחשבה אחת), הרי 
הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם 
לו ולהם תשועה והצלה"32, "וכבר הבטיחה תורה שסוף 
בגאולה  נגאלין"33,  הן  ומיד  תשובה...  לעשות  ישראל 
האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו, בקרוב ממש.

(שיחת שבת פרשת וארא, מברכים החודש שבט, ה'תשל"ד. תורת־
מנחם חלק עה עמוד 62. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

30. שמות ג, ח.
ילקוט  וראש-חודש.  שבת  פרשת  רבתי  פסיקתא  דברים.  ר"פ  ספרי  ראה   .31

שמעוני ישעיה רמז תקג.
32. הלכות תשובה פרק ג הלכה ד.

33. שם פרק ז הלכה ה.

סיכום
שם פרשתנו הוא: "וארא".

המילה "וארא" מורה על גילוי נעלה ביותר – גילוי 
אודות "וארא"  לסיפור  של ראייה. בהמשך  באופן 
את  לגאול  הקדוש-ברוך-הוא  הבטחת  מופיעה 

ישראל ממצרים.

אף שהמילה "וארא" הינה בלשון עבר, גילוי נעלה 
זה שייך גם להווה.

הסבר הדברים:

הייתה  "וארא"  של  באופן  הנעלית  ההתגלות 
מעלותיהם  מחמת  לכך  זכו  לא  הם  אבותינו.  אל 

הרמות אלא מחמת היותם האבות של ישראל.

הבנים.  אל  בירושה  עוברים  האבות  ענייני  כל 
שניתן  "וארא"  של  הנעלית  ההתגלות  שגם  הרי, 
יצחק  אברהם  צאצאי  אלינו,  גם  שייך  לאבותינו 

ויעקב.

עצמו  עם  האדם  בעבודת  הן  הוראה  נלמדת  מכך 

והן בעבודת האדם בעולם: 

ומצב  במעמד  הנמצא  גם  עצמו:  עם  בעבודה 
האבות  ענייני  כל  את  לו  שיש  כיוון  ונחות,  ירוד 
ביכולתו  בוודאי  "וארא"  של  הנעלה  הגילוי  ואת 

להתרומם ולהתעלות בעבודת ה'.

מברכים  בשבת  בעומדנו  העולם:  עם  בעבודה 
'גן'  העולם  את  לעשות  העבודה  מודגשת  שבט, 
איך  ולכאורה,  לגני".  "באתי  ככתוב  הקב"ה,  של 
ייתכן לדרוש זאת, בשעה שהעולם חשוך ומתנהל 
הטוב  היפך  של  כוחות  על-ידי  שלילי  באופן 

והיושר?

של  ההתגלות  שבפרשתנו  כשם  היא:  התשובה 
והיא  ממצרים,  ישראל  לגאולת  שייכת  "וארא" 
הרעות  "למה  משה  שאלת  על  כמענה  ניתנה 
ההעלמות  כל  חרף  בתקופתנו,  גם  כך  הזה",  לעם 
שייכת  "וארא"  של  שההתגלות  כיוון  וההסתרים, 

אלינו, יש בכוחנו להביא את הגאולה.
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

"לשון הרב"
מילים מסויימות כתב הרבי בצורה מקורית • ממה חשש המשפיע? • 
מצות עירובין • אמה של מלכות דאגה לרבי • וגם: לקט זיכרונות של 
הרה"ח ר' שלום יעקבסאהן ע"ה ממקימי וחבר ה"ועד להפצת שיחות"

מצוה לערב
זצ"ל  הקודש  בארץ  הראשיים  הרבנים  ביקור  בעת 
מרדכי  ר'  והרה"ג  שפירא  הכהן  אברהם  ר'  הרה"ג   –
אליהו – בחודש אדר שני תשמ"ו (היה זה ביקורם השני 
בירושלים  ה"עירוב"  נושא  הפרק  על  עלה  הרבי)  אצל 
בארץ-הקודש  עירובין  נסתעף  ומזה   – ת"ו  העתיקה 

ובחו"ל. 
כך הרבי התבטא: 

ישנם הרבה מערערים על העירובין, אבל בפשטות 
וכו'  בשם  זה  לברך על  וצריך  זו מצוה,  הש"ס  על פי 
וכו', ומה שרואים בפשטות שעל-ידי-זה נזהרים כמה 

וכמה מעניינים חמורים. 
(מרשימת הרה"ג ר' ברוך אבערלנדר שליט"א אב"ד 
בודאפעסט – שרשם מלה במלה מסרט ההקלטה, וראה 
בחצאי-ריבוע   850 עמ'  ב'  כרך  תשמ"ו'  'התוועדויות 

שנשמטו פרטים אלו).

לא הסכים לניתוח ראש
בליל שבת-קודש כ"ף מנחם-אב תשכ"ז, טרם הליכתו 
את  פצע  אחד  שגוי  וסיפר  לרבי  מישהו  ניגש  לביתו, 

ראשו של אחד החסידים [הרה"ח ר' אבא פליסקין].
חוות- ושאלו  הרבי  של  בביתו  דפקו  יותר  מאוחר 

דעתו, לאור דרישת הרופאים בבית-הרפואה לנתח את 
הפצוע בראשו.

הרבי שלל זאת לגמרי, והגיב: 
("סטאז'רים")]  רפואה  [המתלמדים  הסטודנטים 

מבקשים לעשות נסיונות על אנשים משלנו?!
(מיומנו של הרה"ת ר' יהושע מונדשיין, אז מתלמידי 

התמימים ב-770)

"חששו" של המשפיע
הרה"ח  הרה"ג  המשפיע  קיבל  תשט"ו  תשרי  בחודש 

צבי  לו יהודי בשם  ששיגר  סקריפ  שאול ברוק  ר' חיים 
לוין. ר' שאול חשש להשתמש בסכום הכסף שמא כוונת 
הוא  תמימים.  אחי  לישיבת  כתרומה  הייתה  השולח 
מיועד  הכסף  כי  ונענה  הרבי  למזכירות  אפוא,  כתב, 

לשימושו האישי:
מזכירות

ב"ה, ד' מ"ח תשט"ו   
[ברוק – ראשל"צ]

ברוקלין
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ   

מוה"ר חיים שאול שי'   
שלום וברכה!

במענה על מכתבו מאסרו חג הסוכות.
בפרט  אליו  שייך  לעווין,  צבי  שם  על  הסקריפ  הנה 

ולא להישיבה.
     

בכבוד רב
א. קווינט     

המזכיר     

זהירות בכסף
סייע  בארץ-הקודש,  חב"ד  מוסדות  ממנהלי  אחד 
ביד אחד מחסידי חב"ד בארצות-הברית בעניין חינוכי 
כסף  סכום  שלו  למוסד  להעביר  הלה  ביקש  וכהוקרה 
הממשל  כספי  עודפי  מתוך   $2,000,000 בסך  גדול 
בארצות-הברית. לצורך כך היו זקוקים לאישור משרד 

האוצר שהיה אז בניהולו של השר שמעון פרס.
החסידים  מנכבדי  באחד  ונועץ  התלבט,  המנהל 
מציעים  מתלבט,  לך  "מה  לו:  שאמר  בארצות-הברית 

לך חטוף וקח", אולם הלה חשש מכך.
המזכיר הרה"ח ר' בנימין קליין שאל על כך את הרבי 
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בעת שהסיע את הרבי מ-770 למקווה. הרבי השיב על 
כך: 

מופרך מעיקרא!
ועוד בענייני כספים:

מסוים,  במוסד  אי-סדרים  אירעו  תשד"מ  בשנת 
והרבי שיגר בקשר לכך את המכתב הבא.

להלן פיענוח המכתב [בהשמטת שם המוסד]:
ב"ה, עש"ק יו"ד שבט

יום הסתלקות הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר

נשיא דורנו ונשיא [ . . ] בפרט,
ה'תשד"מ. ברוקלין, נ. י.

הנהלת [ . . ]
ה' עליהם יחיו
שלום וברכה!

נודעתי  יותר  עוד  גדול  ובצער  גדול  הכי  בתמהון 
בשעקים  חתימות  זיופי  אחדות  פעמים  אירעו  אשר 

של [ . . ],
ובודאי יכתבו א) – ישלחו לכאן צילומי כל השעקים 
עכ"פ  בדולרים.  ההוא  בזמן  השיווי  הודעת  (בצירוף 
כזה  יארע  שלא  הדרוש  כל  שנעשה   – ב)  בערך). 
בעתיד – לא פחות ולא יותר ("הסברה", "לימוד זכות" 

וכיו"ב. וד"ל).
 – ועד שיקבלו מכתבי אישור קבלת מכתבם הנ"ל 

בודאי לא ישתמשו בגליון, נייר וכיו"ב בו נזכר שמי.
בכבוד ובברכה 
מ. שניאורסאהן

מכתב מלפני 20 שנה
בחודש אלול תשל"ח ביקר האדמו"ר מגור, הרה"צ ר' 
שמחה בונם אלתר זצ"ל אצל, כ"ק אדמו"ר נשיא-דורנו. 
אחד הנלווים לפמלייתו, בן משפחת אדמו"רי גור הציג 
מאיר  "איטשע  הפרטי:  בשמו  הרבי  בפני  עצמו  את 
לתדהמתו  לרבי.  מכתב  כתב  בעבר  כי  וציין  אלטר", 

הרבה הגיב הרבי בחיוך ואמר: 
אתה הוא שחתמת שמך "אלתר" בתי"ו (בבית גור 

חותמים בדרך כלל "אלטר" בטי"ת)!..

זאת  וסיפר  זה  פרט  זכר  הרבי  איך  נדהם  הלה 
בהתפעלות!

 כנראה כוונת הרבי למכתב שכתב הלה בגיל צעיר, 
והרבי  תשי"ח  תמוז  בי"א  חברו  עם  יחד  שנים  י"ג-י"ד 
(נדפס  תשי"ח  תמוז  י"ד  מיום  ארוך  במכתב  הגיב 
תורה  ושמחת  עצרת  לשמיני  בלה"ק  הנחות  ועד  ע"י 

תשע"ד).

יחידות אודות נרות שבת-קודש
באחת היחידויות של הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר 
לובלין  חכמי  ישיבת  וראש  מאיר  זכרון  אב"ד  (ז"ל) 
הרבי  עמו  שוחח   – תשל"ו  בשנת  הלוי]  שבט  [בעל 
(מרשימת  קודש  שבת  נרות  הדלקת  מבצע  אודות 

הרי"מ שי' סוסובר).
יעקבסאן  שלום  ר'  הרה"ח  נפטר  האחרונה  בשנה 
מספר  להלן  שיחות.  להפצת  הועד  וחבר  ממייסדי 
שיחיו  התמימים  מתלמידי  כמה  מפיו  ששמעו  דברים 
והעיר:  הוסיף  שי'.  לאופר  יצחק  לוי  משה  ר'  (הרה"ת 

הרה"ת ר' לוי יצחק שפרינגר שי' צור יגאל):

החלטות המניחים
של  שמות  לציין  לא  הורה  שהרבי  שאומרים  מה 
בלקוטי  מסוימים  ספרים  או  מסוימות  ספרים  הוצאות 
שיחות - אינו נכון. הרבי לא נתן הוראות מה לציין ואיך 
לציין, אלא הכול נעשה בהחלטתם של המניחים ועורכי 

ה"ליקוטים" להגהה, אלא שהרבי הגיה, כמובן.

"זכור את אשר עשה לך עמלק"
להביא   – יעקבסון  שלום  הת'  נתבקש  תשי"ז  בשנת 
אל  ליפסקר  יענקל  ר'  הרה"ח  של  מהמכולת  פריטים 

בית הרבי.
בדרכו להניח את  במסדרון,  עבר  כשהגיע אל הבית 
הדברים במקום שבו הודרך להניחם. הוא הבחין כי על 
הקיר תלויה תמונה שבה נראה חייל נאצי שורף את זקנו 
של יהודי [או אולי תמונה של חיילים נאציים צוחקים 
הרושם].  הוספת  אלקוש –  השפלת  זו  אולי  יהודי,  על 
זו הייתה תמונת ליתוגרפיה מודפסת, שנמכרה באותן 
(ראה  הרבי  של  בביתו  התנוססה  והיא  בחנויות,  שנים 

גם התקשרות גיליון תתס).

אמא של מלכות
הרבי  התוועדות  שהסתיימה  אחרי  מסוימת  בשבת 
וה"חזרה" שלאחריה, הלך הת' ר' שלום ליד ביתה של 
הרבנית חנה ע"ה, אימו של הרבי. כשראתה אותו שאלה: 
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האם רק עכשיו הסתיימה ההתוועדות של הרבי? [יתכן 
שעות  שמתוועד  וחששה  הרבי  של  לבריאותו  שדאגה 
הסתיים  שהפארברענגען  ענה  שלום  ר'  רבות...]  כה 
 =] ה"חזרה"  גם  כבר  הסתיימה  ועכשיו  רב  זמן  לפני 
ר'  בראשות  שנעשה  בהתוועדות  הרבי  דברי  שיחזור 

יואל כהן ז"ל].

בסוד שיח
ליד  שומרים  היו  חסידים  מסוימות  בתקופות 
ובאופן  מה  במרחק  הייתה  השמירה  הרבי.  של  הבית 
שהשומרים לא ייראו על ידי הרבי והרבנית, כדי שלא 

להפריע לפרטיות.
שמעו  והרבנית לביתם, והבחורים  הגיעו הרבי  פעם 
באזור,  מישהו  שיש  איך הרבנית אמרה לרבי בסודיות 

אך הרבי הרגיע אותה ואמר לה שאלה הבחורים.

"ויהי כנגן המנגן"
נ"ע  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  בקודש  המשמשים 
סיפרו, שהרבי הריי"צ מאוד אהב את הניגון ששרים על 
"אבינו מלכנו חננו ועננו כי אין בנו מעשים, עשה עמנו 

צדקה וחסד והושיענו".

כל אחד ותפקידו הוא
פעם שאל בחור ישראלי את הרבי האם כדאי שילמד 
דוברי  עם  "מבצעים"  לעשות  שיוכל  בשביל  אנגלית 
אנגלית. תשובת הרבי הייתה שלא ילמד אנגלית, וכיון 
שאינו  אלה  שמבצעים  סימן  אנגלית,  יודע  אינו  שהוא 

יכול לעסוק בהם בשל כך – אינם מתפקידו הוא.

"טרם יקראו ואני אענה"
פעם בשמחת תורה, אחד מבניו של ר' שלום בילדותו 
התלבט אם מתאים שהוא כילד יאמר לרבי "דערלעבט 
שנהגו  'שתזכו לשנה הבאה'. נוסח  איבער א יאהר" [= 
בדרכו  התורה  ספר  עם  עוברו  בעת  לרבי  לאחל 

להקפות, ובשובו מהם] או לא, ולא הוציא מלה מפיו.
כשהרבי עבר לידו הרבי פנה אליו ואמר לו: 

אמן גם אתם...

האוצר שנשמר
ידוע שכשהרבי מסר את מכתבי אביו הרה"ק רבי לוי 
יצחק נ"ע להדפסה, מסר גם את המכתבים שלו לאביו 
אלא שמשום מה אלה לא הודפסו ב"לקוטי לוי יצחק – 
אגרות קודש". יש טוענים שהמכתבים של הרבי נשרפו 

אחר-כך, אבל האמת היא שהם קיימים עד היום.

נשוב ל'לקוטי שיחות':

עבודת הקודש
להפצת  ה"ועד  וחבר  ממקימי  היה  כידוע,  שלום  ר' 
זכה  הוא  השיחות.  בהדפסת  עוסק  והיה  שיחות", 
קדשו  יד  בכתב  הרבי  תיקוני  את  פעם  לא  להעתיק 
בשיחות  ולתקנם  שיחות,  הלקוטי  של  ההגהה  עלי  על 
מעורה  שלום  ר'  היה  זה  תפקידו  מתוקף  שיודפסו. 
מאוד בהגהות הרבי, ולפעמים סיפר פרטים שונים. על 

כך, כדלהלן:

"ומסדר את הכוכבים"
בלקוטי  חדשות  הערות  הוסיף  הרבי  פעמים  הרבה 
המספרים  את  לשנות  קשה  היה  שכבר  בשלב  שיחות 
עם  הערה  מספר  להוסיף  צורך  כל ההערות, והיה  של 

כוכבית [לדוגמא: אחרי הערה 8 להוסיף הערה 8*].
סיפר ר' שלום: "מה שהיינו עושים במקרים כאלה – 
שהמספר של ההערה עם הכוכב יהיה על ההערה הבאה, 
וההערה שהרבי הוסיף תהיה בלי כוכב [לדוגמא: הרבי 
הוסיף הערה בין הערה 3 להערה 4. אז במקום להשאיר 
תהיה  הרבי  של  ושההערה  במקום  הנ"ל  ההערות  את 
הערה 3* - סידרו שההערה של הרבי תהיה במספר 4

ומה שהיה בהערה יעבור להערה 4*].
פעמים  שהרבה  מפני  הייתה  כך  שנהגנו  "הסיבה 
נושא  על  כותב  כשמישהו  השיחות,  הדפסת  לאחר 
מסוים הוא מפנה את הקוראים לעיין בהערות מסוימות 
כלל,  בדרך  הנידון.  בנושא  שעוסקות  שיחות  בלקוטי 
מקום  מראה  מצוין  בהן  להערות  אינן  אלה  הפניות 
בעלת  להערה  אלא  חז"ל,  למאמר  או  לפסוק  פשוט 

תוכן, כמו ההערות של הרבי שהיה מוסיף בדרך כלל.
על  תהיה  הכוכבית  עם  שההערה  העדפנו  "לכן 
תהיה  הרבי  של  ההערה  ואילו  מקום,  מראה  של  ציון 
ממוספרת במספר רגיל, ללא כוכבית, שכן אם ההערה 
תהיה עם כוכבית יתכן כאשר יציינו להערה זו ישמיטו 
בטעות את הכוכבית, ואז לא יובן לאיזו הערה הכוונה".

"ויכתוב משה"
היו שתי מלים שהרבי היה כותב באופן מיוחד ואילו 

המניחים היו כותבים אותם בצורה המקובלת לכתוב:
לבסוף,  בה'  "אדרבה"  כותבים  היו  המניחים  א. 

כמקובל, והרבי היה כותב בא' לבסוף, "אדרבא".
שבתניא דף יז, ב נדפס לפנינו:  יצוין,  [בהקשר לכך 
"ואדרבה", ובהערות ותיקונים בדרך אפשר הרבי כותב 
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מקומות  ובעוד  כאן   – הראשונים  בדפוסים  זה:  על 
בה"א.  והן  באל"ף  הן  נמצא  ובש"ס  ואדרבא.   – בתניא 

עכלה"ק].
 =] "כאטש"  המלה  את  כותבים  היו  המניחים  ב. 

למרות] בכ' והרבי היה כותב "חאטש" בח'.
כך שמי שרואה בלקוטי שיחות "אדרבא" או "חאטש" 
יד  בכתב  הרבי  של  הוספה  שזו  בוודאות  לזהות  יכול 

קדשו.

הצלת תורת הרבי
על פי רישומי דברים שנרשמו בשעתו על ידו ונמסרו 
אב  מנחם  בי"ח  פטירתו  (אחר  ה"שבעה"  בימי  לדפוס 

"השמים  דיבור-המתחיל  מאמר  לדפוס  הוכן  תשפ"א) 
כסאי – ה'תשכ"ח" ויצא לאור לש"פ ראה מבה"ח וער"ח 

אלול תשפ"א.
נתקיימה  לא   –  (?) מסוימת  סיבה  מפני   – בשעתו 
שרה  חיי  דש"פ  ב'שיחות-קודש'  והרשימה  "חזרה" 
בשעתו  (שמעתי  שחזורו  פי  על  נרשמה  תשל"ה 
מהרה"ת ר' יוסף יצחק שי' גרינברג – כיום שליח ראשי 

דאלאסקה ארה"ב).
בילדים –  גם אחר חתונתו – ואף שכבר היה מטופל 
וכל  ב"חזרות"  להשתתף  ע"ה  יעקבסאן  שלום  ר'  נהג 

מילה של הרבי הייתה חשובה אצלו.

הזמן עכשיו! 

ב"ה

לרגל יום הבהיר יו"ד שבט מגזין 'נשמה' מציג:

הרבי של כולנו
גליון נושא

w w w . M i v t z o i m . c o . i l
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תשי"א / יומן מתוך הספר 'ימי בראשית'

"הרבי מראה
מופתים גלויים!" 

הקב"ה השאיר ניצוצות קטנים שצריכים להתברר • לאחר ההסתלקות 
ראו מופתים רבים, אולם "אין בעל הנס מכיר בנסו"... • הרבי מספר 
לקהל על שני מופתים גלויים שאירעו לאחרונה • מדוע חתם הרבי 

הקודם את האות יו"ד בשמו בכתב אשורי לפני ההסתלקות? • הדרכה 
מפורטת לקראת גיוס לצבא • מכתבים לאנ"ש לקראת י' שבט

יום שישי, כ"ז טבת
 - היחידות  לאחרי   - בחדרו  הרבי  נשאר  הלילה 

עד לאחר חצות הלילה.
האחרונה  שבתקופה  סיפר  שוסטרמן  מרדכי  ר׳ 
עמוס  היה  והשולחן  הרבי  אל  פעם  שנכנס  אירע 
במכתבים, פני״ם וכו׳ ושמע את הרבי אומר (כמדבר 

אל עצמו) ״הטל עליהם צרכי צבור...״.
פגש   14:45 שבשעה  סיפר  גרוס  אליהו  התמים 
פינת  לינקולן  ברחוב  אמו  מבית  (בדרכו  הרבי  את 
קינגסטון עוו.) הרבי פנה אליו ושאלו: "מה נשמע 
והוא  לו  לעזור  רציתי  אצלי?  שביקר  נ.ב.  מר  עם 
לאחר ביקורו אצלי,  אמר שישלח לי מכתב יומיים 
יודע  בוודאי  אתה  ממנו.  שמעתי  לא  מאז  אבל 
קשה, וגם  במצב  נמצא  מאוד, הוא  חבל  מהעניין? 

הכסף שרציתי להלוות לו הוא לא שלי...". 
רוצה  לא  נ.ב.  מר  שכנראה  ענה  גרוס  התמים 
לקחת כסף מהרבי, ובכל אופן ידבר עמו עוד הפעם 
״גוט  לו  אמר  הרבי  ממנו".  למענה  מחכה  שהרבי 

שבת״, והלך לדרכו.
(בקשר  בו  שטיפל  שהרופא  סיפר  הורוויץ  מר 
לעשות  שצריך  אמר,  בכליות)  לו  שיש  לאבנים 
החזיק  לא  הרבי  אמנם  תאריך,  וקבע  ניתוח 
מהניתוח ולא מהרופא, והוא ביקר אצל רופא אחר 
תאריך  וקבע  ניתוח  לעשות  שצריך  סבר  הוא  שגם 

יום אחד לפני מועד הניתוח  מסוים לניתוח, אמנם 
לשבועיים,  נדחה  והניתוח  לפלורידה  הרופא  נסע 
צורך  היה  ולא  מעצמן,  האבנים  יצאו  נסי  ובאופן 
יותר בניתוח (וראה לקמן בהתוועדות שבת פרשת 

וארא).

ליל שבת, פרשת וארא
את  לברטוב  משה  הת׳  חזר  שבת  קבלת  לפני 

החלק השני מהמשך באתי לגני תש״י.

שבת פרשת וארא, כ"ח טבת
הרה״ח יוחנן גורדון היה הש״ץ לברכת החודש - 
כנהוג מדי חודש. היום התקיימה התוועדות. הרבי 

נכנס להתוועדות בשעה 13:08.
דורשים  שלא  אמר  בהתוועדות  הדברים  בין 
כבר  הגדולים  הדברים  את  ונפלאות.  גדולות  עתה 
הקב״ה  השאיר  ועכשיו  הקודמים,  בדורות  ביררו 
לברר, אלא  עדיין  קטנים מאד שצריך  רק ניצוצות 
שהשאיר זאת בזמן של חושך כפול מכופל כדי שזה 

יהיה קשה.
אתא  ד״משיח  העניין  את  ביאר  הדיבור  בהמשך 
לביאת  שההכנה  בתיובתא״,  צדיקייא  לאתבא 
המשיח הוא על ידי עבודת התשובה, ואמר, שהיות 
יום  והרי  להיארצייט,  אחדים  שבועות  רק  ונשארו 
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היארצייט הוא עליה גדולה ביותר לרבי וגם לכל 
מצאן  ייפרד  שלא  הבטיח  כי  אליו,  המקושרים 
מרעיתו, ולכן צריך להיות כהכנה לזה ההקדמה 
ההכנה  הקדמת  גם  שזוהי  התשובה,  דעבודת 

לביאת המשיח.
באחת השיחות אמר, שבשנה האחרונה (היינו 
הרבה  הרבי  הראה  המו״ל)  ההסתלקות.  לאחרי 
ראו,  זאת  לראות  שרצו  שאלו  אלא  מופתים, 
ואלה שלא רצו לא ראו... וגם אצלם בוודאי שהיו 
נסים אלא שזה היה בבחינת ״אין בעל הנס מכיר 

בנסו״...
הרבי סיפר בקשר לכך כמה דוגמאות: 

יכול  שהוא  ומספר  אחד  אברך  אלי  נכנס  א. 
ומסיבות  מסוים,  במקום  משרה  איזה  להשיג 
המשרה  את  יקבל  שונות עונה לו הרבי שכאשר 
ייתן לצדקה בסכום כזה שיגרום לו לחשוב שקשה 
לתת... וראיתי בעת מעשה - סיפר הרבי - שהוא 
מסכים לזה ושהוא חושב בלבו שהוא יתחיל  לא 
לפני  והנה  מרגילותו ולא יותר.  קצת יותר  לתת 
כמה שבועות פוגש אני את האברך ושאלתי אותו 
מה נשמע עם העבודה? וענה לי שבעל-הבית של 

המקום עדיין לא גמר לסדר את המשרה עבורו.
נשאלת השאלה: אפילו אם הבעה״ב הנ״ל הוא 
בכל זאת  הרי  בחירה -  בעל  הוא  יהודי ובמילא 
שיהודי  ומאחר  אחר,  יהודי  על  שליטה  לו  אין 
יתכן  איך  ואם-כן  המשרה,  את  צריך  הלא  זה 
המשרה  מתעכבת  זה  ומפני  מוכן  לא  שהבעה״ב 

שלו? 
לא  עדיין  שהוא  גמורה  הוראה  שזוהי  אלא 
הטוב  תכלית  הוא  שהרבי  מאחר  אולם  מוכן... 
את  קיבל  הרבי  שכאשר  וכידוע   - והחסד 
הנשיאות של אביו האדמו״ר נ״ע ביקש שזה יהיה 
בחסד וברחמים - ולכן למרות שהאברך הנ״ל לא 
זאת  בכל  אולי  הרבי  מחכה  לציית,  עדיין  רוצה 
באצבע״  ״הוראה  לו  שהראו  מה  וזהו  יציית... 
בצורה ברורה ״שהבעה״ב עדיין לא מוכן״ היינו, 
 - שלו  הגוף  חומר  על  הבעה״ב   - עצמו  שהוא 

עדיין לא מוכן...
(לא  אבנים  לו  שיש  אחד  אברך  אלי  נכנס  ב. 
אבנים טובות, אלא אבנים פשוטות שנכנסו שלא 
במקומם) בכליות, ואמרו לו מה לעשות, ולבסוף 

מופת  זה  הרי  ואם-כן  מעצמם,  יצאו  האבנים 
גלוי! ולמרות כל זה הוא עדיין הולך ומחפש את 
מפני  אותו  למצוא  יכול  לא  שהוא  אלא  הרופא, 

שהרופא לא בביתו...
אמר  הנ״ל  הדוגמאות  את  הרבי  כשסיפר 
שהוא  עצמו  על  אומר  היה  (מרוזוב)  שחאניע 
כי  משקה,  קצת  שלקח  לאחר  רק  מישהו  מוכיח 
שיוכל  מפני  טענות,  עם  אליו  לבא  יוכלו  לא  אז 

לומר שהיה שיכור.
באמצע ההתוועדות ביקש הרבי שכולם יאחלו 
שמפני   - טבת  לכ״ד  הרשימה  את  שהדפיס  לזה 
טעמים שונים לא רציתי שידעו מי הוא - שגודל 
לו  יעמוד  הרשימה,  את  להדפיס  שזכה  הזכות 

שיזכה להיות שלם ושבני ביתו יהיו שלימים. 
אחד מהקהל ענה "אמן" בקול רם ואמר הרבי 
יאמרו  שאכן   =) לחיים״  זאגן  טאקע  ״מ׳זאל 
את ההוראה  ביאר הרבי  לזה  'לחיים'). ובהמשך 
מהסיפור שמובא ברשימה הנ״ל אודות השליחות 
ששלח הבעל שם-טוב את ר׳ חיים הכהן רפפורט 

כו׳.
שנתיים  שלפני  הרבי  אמר  ההתוועדות  בסיום 
לפני  שנה   - שבט  ליו״ד  בסמיכות  לערך, 
ה״יו״ד״  את  לחתום  הרבי  התחיל   - ההסתלקות 

של שמו השני (יצחק) בכתב אשורי!
דברי  פי  שעל  בזה,  העניין  את  הרבי  וביאר 
היה  שבתחילה  אשורי,  כתב  במעלת  הרמב״ם 
לבני-ישראל רק כתב אשורי שהוא קודש ואסור 
לכתוב  בכדי  לאח״ז  ורק  חול,  דברי  בו  לכתוב 
בנוגע  וכמו״כ  שלנו.  הכתב  את  עשו  חול  דברי 
הם  הרבי  של  ענייניו  שכל  למרות  להחתימה, 
דרגות,  חילוקי  ישנם  עצמם  בהם  אמנם  קודש, 
ובשנה האחרונה שלפני ההסתלקות התחיל הרבי 

לחתום את היו״ד בכתב אשורי שהוא ״קודש״.
הוא  (עשירי)  ד״יו״ד״  שהעניין  הוסיף  הרבי 
 – קודש״  יהיה  ותמורתו  הוא  ״והיה  שכתוב  כמו 
את  שאפילו  אלא  קודש  שהוא  רק  שלא  היינו, 
הוא  נמוכה)  הכי  דרגא  (שהיא  שלו  התמורה 
שהרבי  העניין  שזהו  והסביר  ל״קודש״.  מהפך 
במכתביו  אשורי  בכתב  (עשירי)  היו״ד  את  חתם 
שכתב לכל אחד ואחד, איש אשה ילד וזקן, יהיה 
אלא  ״קודש״  היה  שהוא  רק  לא  כי   - שיהיה  מי 
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הוא  מאתנו)  ואחת  אחד  (כל  התמורה  את  שגם 
עשה ל״קודש״.

הרבי הוסיף להסביר שביו״ד ישנו קוץ למעלה 
שעניין  והסביר  באמצע,  ונקודה  למטה,  וקוץ 
הקוצו של יו״ד הוא הדרגא ד״יחידה״, ולכן חתם 
הרבי את היו״ד בכתב אשורי מפני שהוא התקשר 
עם ה״יחידה״ שלו. וסיים, שכדי להתקשר בהקוץ 
על-ידי  הוא  הרבי  של  ה״יחידה״  עם  דלמעלה 
הקוץ שלמטה, שהוא רק ״משהו״, היינו שעל ידי 
באופן  אבל  קטן,  במשהו  אפילו  הרגילות  שינוי 
בה״יחידה  להתקשר  הכלי  זה  הרי  עול,  דקבלת 

לייחדך״.
אחרי ההתוועדות התקיימה ״חזרה״ של אנ״ש 
יואל  והת׳  מענטליק  מרדכי  הרב  בראשות  והת׳ 

כהן, שנמשכה עד לזמן מנחה, בשעה 16:00.

יום ראשון, כ"ט טבת
 .15:30 בשעה  וחזר  ל״אהל״  היום  נסע  הרבי 

בשובו נכנס מיד לבית המדרש לתפלת מנחה.
לבית  הרבי  נכנס  שבט  דר״ח  מעריב  לתפלת 
לבוש בסירטוק של משי,  המדרש בשעה 19:15, 
הכ״מ  אדמו״ר  כ״ק  בחיי  הקבוע  במקומו  ועמד 

בעלמא דין.
תרכ״ו  המאמרים  ספר  לאור  יצא  אלו  בימים 
כותב  ב״הקדמה״  נ״ע.  מהור״ש  אדמו״ר  לכ״ק 
כ״ק  דיבר  פעמים  ״כמה  זה:  ספר  אודות  הרבי 
מו״ח אדמו״ר... אודות הנחיצות להמשיך להוציא 

לאור תורת זקנו הוא כ״ק אדמו״ר מהר״ש נ״ע.
הסתלקותו  חורף  הוא   - ה׳תש״י  ...בחורף 
להתחיל  החסידים״  ״אוצר  למערכת  הציע   -
בהדפסה - על ידי פוטוגרפיא - של ספר תרכ״ו. 
עתה.  עד  לאור  ההוצאה  נתעכבה  סיבה  מפני 
בשנת   - ות״ל  ההדפסה.  נגמרה  סוף,  סוף  אבל 

ההסתלקות״.
ה״מאמרי  באו  זה  בספר  אשר  מוסיף  הרבי 
כי  אף  כי  תרכ״ו...  בשנת  אמרם...  אשר  דא״ח, 
את הנשיאות קבל אחרי הסתלקות אביו - בקיץ 
תרכ״ו, אבל, ע״פ צווי אביו, התחיל לאמר דא״ח 

ברבים בחורף דשנה זו״.
בשעה  שהערב  סיפר,  גרוס  אליהו  התמים 
לרבי  ואמר  ל״יחידות״  מ.ג.  מר  נכנס   22:55

שביום ג׳ עליו להתגייס לצבא ושאל איזה ספרים 
סידור,  לקחת  כדאי  הרבי:  וענה  עמו?  לקחת 
להתעסק  שרוצה  אמר  הנ״ל  ותהלים.  חומש 
הרבי:  ואמר  והמעיינות,  היהדות  בהפצת  שם 
היהודיים  החיילים  עם  תפילין  להניח  שישתדל 
וה״טאקס  ה״שמועסן״  את  שם, ולהפיץ  שיפגוש 

ענד טיילס״.
הרבי הוסיף שתמיד יעמוד בקשר עם האחראי 
לא  הם  ובאם  שם,  הכנסת  ובתי  הדת  עניני  על 
מנין לעצמך, או שאתה  כראוי תארגן  מתפללים 

תעבור לפני התיבה.
האוכל  כשרות  של  הבעיה  אודות  שאל  הנ״ל 
והכלים וכו׳. הרבי הפנה אותו אל מר ה.מ. שעבד 
שנים רבות בצבא, ובטח יוכל לייעצו בזה. הרבי 
תפוחי  רק  חמים  מאכלים  יאכל  שלא  לו  הורה 
של  חבילות  עמו  שייקח  והעיקר  קרים,  אדמה 
הרבי  לו  הורה   - לשבת  בנוגע  מהבית.  אוכל 
להשתדל תמיד לעבוד ביום ראשון, כדי שבשבת 
יהיה משוחרר מעבודה. ואמר שלא ישכח לקחת 

גם נעליים לשבת.
כל  את  קרא  כבר  אם  הרבי  שאלו  כך  אחר 
(שהנ״ל  טבת  לכ״ד  בליקוט  שהודפס  הסיפור 
לסיים  שישתדל  והוסיף,  הדפסתו)  את  מימן 
שיבקש  או  נסיעתו,  לפני  החוברת  קריאת  את 
מהתמים גרוס שיספר לו זאת בקצרה, או יתרגם 

לו את הרשימה לאנגלית.
כשיהיה  במוצש״ק  יבדיל  מה  על  שאל  מ.ג. 

בצבא? וענה הרבי: על בירה או על תה.
"אבקשך  הרבי:  לו  אמר  היחידות  בסיום 
מעריב  אחרי  או  לפני  בערב  מחר  אלי  להיכנס 
כבר  אז  עד  ואולי  הפרידה,  ברכת  את  לקבל   -

תקבל הודעה ששוחררת".

יום שני, א' שבט
המדרש  בבית  התורה  לקריאת  נכנס  הרבי 
הרבי  התפלל  ערבית  תפלת  ל״רביעי״.  ועלה 

בחדר כ״ק אדמו״ר הכ״מ.
בימים אלו יצא לאור ספר המאמרים ה׳תש״י.

למר  חדקוב  הרב  קרא  ערבית  תפלת  לאחר 
הפרידה  ברכת  את  לקבל  הרבי  אל  שיכנס  מ.ג. 
נתן לו מטבע של 25 הרבי  לצבא.  לפני נסיעתו 
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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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קדיש  זבדיה26,  זקן,  ואברהם  הלל25,  חצי  שחרית: 
תתקבל. שיר של יום, הושיענו, ברכי נפשי, קדיש יתום.

בפרשת  עולים  לארבעה  קוראים  התורה:  קריאת 
פינחס (במדבר כח,א-טו): כהן – "וידבר... עולה תמיד". 
"רביעית  עד)...  (וממשיך  להם"  "ואמרת  חוזר   – לוי 
 – רביעי  ונסכה".  תמיד...  "עולת   – שלישי  ההין". 
"ובראשי חדשיכם... ונסכו". חצי קדיש. הגבהה וגלילה. 
לעצמו,  לציון'  'ובא  הש"ץ מסיים  אשרי, ובא לציון. 
ספר-תורה  ומכניסים  'יהללו'  אומרים  רם.  בקול  ולא 
ומניחים תפילין  תפילין דרש"י  לארון-הקודש. חולצים 
שש  והיה-כי-יביאך.  קדש,  קריאת-שמע,  דרבנו-תם. 
אומר  הש"ץ  דרבנו-תם27.  תפילין  חולצים  זכירות. 

וע' מש"כ בזה בס' פסקי תשובות סי' קפג הערה 64).
המסקנא  ראה  וחוהמ"פ,  דר"ח  בהלל  אמן  לעניית  הפסקה  לעניין   .25
ב'התקשרות' גיליון תמא, שלפי אדה"ז כנראה אין לענות יותר מאשר בברכות 

ק"ש.
אתר  על  מקורות והערות'  ציונים,  עם  הזקן  רבינו  ב'סידור  זה  בעניין  ראה   .26

(עמ' תפא).
לחלוץ  שצריכים  שאלה  ללב,  יפה  מס'  הביא  כו  ס"ק  צא  סי'  בכף-החיים   .27
מלבושם העליון מפני הנחת תפילין על הזרוע, צריכים לחזור וללבשם אחר-כך 
כי אין כבוד לעמוד כך לפני המלך ולהתפלל, יד חולצת ויד לובשת, עיי"ש. אבל 
דכיוון  וי"ל  בזה.  נזהרין  הביא ש"רבים אין  ס"ק ד  שם  תורה  מנהג ישראל  בס' 
דקשה ללבוש הבגד העליון על התפילין הוי כמצוותו בכך", עיי"ש. ואכן מנהגנו 
בשם  מסר  ע"ה  חן  דובער  ר'  הרה"ח  (אגב:  השרוול  ללא  הזרוע  את  להשאיר 
אין  מוסף  לתפילת  ואף  האבנט),  מתחת  השרוול  את  להכניס  שאין  הבעש"ט 

מחזירים את השרוול, וכן נהג הרבי.

קדיש,  חצי  מזמור,  איזה  בקול28)  מסיים  (ולפחות 
תפילת מוסף. 

יום חמישי
ד' בשבט

תקופת טבת – בשעה 4:0929. 
בשעת התקופה נזהרים שלא לשתות מים. מים שהיו 

מגולים בשעת התקופה – אין משתמשים בהם30.

בשאלה  הביא  עמ' תפג,  מקורות והערות'  ציונים,  עם  הזקן  רבינו  ב'סידור   .28
את דעת המטה אפרים (סי' תק"צ סל"ח)  אם צריך שכל הציבור ישמעו זאת, 
בבדי  טז  (סי'  השלחן  הקצות  דעת  ומאידך  בלחש,  זאת  לומר  יכול  שהש"ץ 
ישראל  אשי  בס'  שנסמנו  פוסקים  ועוד  דרבנן,  קדיש  לעניין  ו  ס"ק  השלחן 
את ההוראה  פט"ו הערה ק) שהלימוד צ"ל במעמד עשרה. והעיקר - יש לציין 

לעשות ככתוב בפנים, מסיפור הנהגת הרבי בזה בס' המנהגים עמ' 6.
29. בלוחות מופיעה השעה 4:30, והשעה האמורה בפנים היא בניכוי 21 דקות 
מ'אופק קהיר', ע"פ הנהוג בפועל ("בנוגע לכו"כ ענינים") ע"פ 'חצות האמצעי', 
ריש  ח"ב  מנחם (או"ח)  שלחן   / רסח  עמ'  ח"א  או"ח  ומנהג  הלכה  שערי  ראה 

עמ' עב.
בביתו  ששהו  מים  בעניין  שהחמיר  סט"ו,  תנה  סי'  אדה"ז  שו"ע  ראה   .30
התקופה (ומעט אח"כ  בשעת בתוך המקרר]  [מגולים, ע"פ הד"מ שם, ואפילו 

מותר – ראה שו"ע רבינו סי' רו סי"ד). 
כמו"כ כ' שם בקשר למים שבשכונת המת (בית שמת בו וב' בתים הסמוכים). 
הובא ברמ"א יו"ד קטז ס"ה,  עצמה]. וכן  [וכן אין שותים מים בשעת התקופה 
וצ"ע שבשו"ע רבינו, חו"מ הל' שמירת גוף ונפש ס"ד (במהדורת קה"ת תש"כ 
כמה  הביא  קמב),  עמ'  ו'  כרך  החדשה  במהדורה  עמ' 1773.  ה-ו  חלק  ואילך, 
דברים מהרמ"א שם בקשר לשתיית מים והשמיט עניין זה. פרטים בזהירות זו 

נלקטו בס' 'שמירת הגוף והנפש' סי' מז. 
ובלוח  ה'לוח' עצמו,  התחלת  בעמוד שלפני  'היום יום'  בלוח  צויינו  ה'תקופות' 

כולל-חב"ד מופיעות תמיד בתחילת החודשים המתאימים.

צו השעה לפרסם ולהרעיש בכל מקום ומקום
שחוב גמור על כל אחד ואחד לעסוק בהפצת התורה

והיהדות חוצה!
(תורת- מנחם – התוועדויות' ה'תשמ"ח, חלק ג, עמ' 497)

צו השעה

w w w . M i v t z o i m . c o . i l
ש " נ א ל  ש ם  י ע צ ב מ ה ר  ת א
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תרס"ח

 יום פטירת ר' דב זאב קאזווניקוב

של  רבה  קאזווניקוב,  זאב  דב  ר'  הרה"ח  הרה"ג   של  פטירתו  יום 
יצחק, אביו של  ר' לוי  יקטרינוסלב (לפני שכיהן שם הרה"ג המקובל 

הרבי). ומנוחתו כבוד בעיר יקטרינוסלב.
חב"ד, היה גאון גדול   הרה"ג ר' דוב זאב היה מהמיוחדים בין חסידי 
בנגלה ובחסידות ולמרות גאונותו המופלגת נהג בהצנע-לכת ביותר. 
בבחרותו ביקר אצל כ"ק אדמו"ר הצמח צדק והיה מזקני חסידי כ"ק 

אדמו"ר המהר"ש ואדמו"ר מוהרש"ב.
רבות  ואגדות  מעם,  מורם  כאיש  התפרסם  יותר  מאוחרות  בשנים   

נרקמו סביבו כאיש קדוש ומחולל פלאות. 
עשרים וחמש שנה אחרי הסתלקותו החליטו השלטונות להעביר את 
בית העלמין היהודי ביקטרינוסלב למקום אחר. כ"ק הרה"ג הרה"ח ר' 
לוי יצחק שניאורסאהן (אביו של הרבי) היה בין המתעסקים בהעברת 
בהתפעלות על  מספר  זאב, והוא היה  דב  ר'  הרה"ח  הרה"ג  גופו של 
הסתלקותו,  מאז  שנה  וחמש  עשרים  שעברו  שלמרות   - קדושתו 

מצאו את גופו שלם כאילו נקבר באותו יום עצמו. 
(ימי חב"ד ע' 98)

עתלדעת

כ"ז 
טבת

שבכל  לו  ואמר  (קוואטער)  סענט 
עמו,  המטבע  את  ייקח  ילך  אשר 
ה״מרכז״,  עם  בקשר  שיעמוד  והוסיף 
אלי  תבוא  חופשה  "כשתקבל  וסיים: 

לביקור", וברכו.
מכתבים  שני  הרבי  כתב  היום 

כלליים.
הרבי  פונה  הראשון  במכתב 
וכל  התמימים  תלמידי  אנ״ש,  ״אל 
בכל  די  וחסידים  לחסידות  הקרובים 
ילמדו  אשר  ומעורר  ואתר״  אתר 
ויום  בליל  לגני'  'באתי  המאמר  את 
מעתיק  המכתב  בהמשך  ההילולא. 
הכ״מ  אדמו״ר  כ״ק  כתב  אשר  את 
של  ההילולא  יום  אודות  במכתביו 

אביו כ״ק אדמו״ר מהורש״ב נ״ע.
במכתב השני פונה הרבי ״אל אנ״ש, 
המקושרים  אל  התמימים,  תלמידי 
אדמו״ר״  מו״ח  כ״ק  אל  השייכים  או 
אשר ״במענה על שאלת רבים אודות 
בשבט  העשירי  ביום  מפורט  סדר 
הבע״ל, הוא יום יארצייט הראשון של 
בזה  הנני  הכ״מ,  אדמו״ר  מו״ח  כ״ק 
מפורט  הנהגה  סדר  ונותן  להציע״, 

ליום ההילולא.

יום חמישי, ד' שבט
הבוקר נכנס הרבי לבית המדרש, 
הישיבה,  תלמידי  של  ה'מניין'  אל 
ועלה  התורה,  קריאת  לשמוע 

לתורה.
בעת שנשלח מכתב ההזמנה מאת 
יום  לקראת  לאנ״ש  המסדר  ועד 
באה  לא  שבט תשי״א,  המיועד יו״ד 
רשמית  הסכמה  עדיין  שע ה  באותה 
מאת הרבי לקבל את הנשיאות ולכן 
והסתפקו  בפירוש,  זה  נכתב  לא 
מנחם  לנו  ״ויהיה  המפורש:  ברמז 
משיח  ביאת  עד  נפשינו  ומשיב 

צדקנו במהרה בימינו אמן״.

צילום המכתב אל 
כללות אנ''ש לקראת 

י' שבט. בשולי 
המכתב - בקשה 
מ''מחנה ישראל'' 
לפרסם את תוכן 

המכתב
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כ"ח 
טבת

תרפ"ו-תרפ"ח תר"מ

תק"ס

יום פטירת הרה"ג הרה"ח ר' ברוך 
שניאור

ברוך  ר'  הרה"ח  הרה"ג  של  פטירתו  יום 
בן  יצחק,  לוי  הרה"ח  של הרה"ג  שניאור, בנו 
כ"ק אדמו"ר ברוך שלום - הרב"ש – סבו של 

הרבי.
הרה"ג הרה"ח ר' ברוך שניאור היה גאון גדול 
ובעל זכרון נפלא, הוא ידע את כל הש"ס בעל 
פה. היה חסיד של כ"ק אדמו"ר מהר"ש, כ"ק 

אדמו"ר מוהרש"ב וכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ. 
 (ימי חב"ד ע' 155)

 יום הולדת הרבנית חנה שניאורסאהן
בעיר  אדמו"ר,  כ"ק  של  אמו  שניאורסאהן,  חנה  הרבנית  הולדת  יום 
שלמה  מאיר  ר'  הרה"ח  הרה"ג  לאביה  ניקולייב,  המפורסמת  החסידית 

הלוי ינובסקי, רבה של העיר ניקולייב, ולאמה הרבנית רחל.
בהן  נדירות  תכונות  בקרבה  אוצרת  זו  אשה  כי  ידע  להכירה  שזכה  מי 
נתברכו רק יחידי סגולה שבדור. שנים רבות של כאב ויגון עברו עליה, אם 
בתקופת המאסר והגליית בעלה, ואם לאחר שנתאלמנה מבעלה הגדול 
בשם  אשר  לכל  חרב  משחיזי  טרף,  חיות  בין  וגלמודה  בודדה  ונשארה 
בטרוניא,  באה  לא  זו  מכאובים  רבת  בתקופה  גם  יכונה.  שניאורסאהן 
בלבה  נצרה  את כאבה  מרירות.  עצובות ועיניה לא הביעו  היו  לא  פניה 

ולא הביעה בפני אנשים.  
(ימי חב"ד ע' 12. 98)

יום הסתלקות הרה"צ ר' משולם זוסיא מאניפולי
יום הסתלקות הרה"צ ר' משולם זוסיא מאניפולי, ב"ר אליעזר ליפמן, בהיותו כבן שבעים ושבע. הוא היה מגדולי 

תלמידיו של הרב המגיד ממעזריטש. מנוחתו כבוד באניפולי ליד רבו המגיד ממעזריטש.
כשהדפיס כ"ק אדמו"ר הזקן את ספר התניא (בשנת תקנ"ז), שלח שליח מיוחד להרה"ק ר' זושא מאניפולי לקבל 

את הסכמתו להדפסת התניא.
מהאניפאל  זוסיא  ר'  הרב  ועכ"י אמר על  נבג"מ זי"ע  זצוקללה"ה  רבינו הגדול  כ"ק  מוהרש"ב:  אדמו"ר  כ"ק  סיפר 
שהי' למדן אמיתי, דבעוד היותם במעזריטש, הנה פעם עמדו כ"ק רבינו הגדול, והרה"צ ר' לוי יצחק מבארדיטשוב 
ודיברו בענין עמוק בהרמב"ם (שניהם היו למדנים גדולים ביותר) שהי' להם מוקשה ההלכה שפסק או פירוש ענין 
הלכה, עד אשר התעמקו מאד בהענין ההוא, וכל א' מהם אמר סברא להצדיק את הרמב"ם ולפרשו כפי הכוונה 
והתחיל  הנ"ל  הר"ז  אליהם  ניגש  בהתלהבות,  מדברים  אותם  וראה  בא  זוסיא  ר'  והרב  מדברים  האמיתית. עודם 
לשאול אצלם באיזה ענין הם מדברים, והם חייכו, להיות שהוא לא התעסק בעניני נגלה בעמקות, וכאשר התחיל 

לבקשם עוד פעם ועוד פעם, אמרו לו מה שאומר הרמב"ם, ואיך שאין זה מתקבל מפני אלו ואלו הטעמים.
וכך הי' דרכו שבכל עת שלא הי' מבין איזה ענין הי' מתחיל לבכות: זוסיא אינו יודע את פירוש הענין, והי' בוכה עד 

אשר הי' נרדם, והי' בא בעל ההלכה ההוא, או אלי' הנביא, ואומרים לו הפשט. ואח"כ הי' מתעורר.
שעל הרמב"ם הלך לו והתחיל לבכות: רבש"ע! זוסיא אינו יודע פשט ברמב"ם בענין  וכאשר שמע את הקושיות 
פלוני ונרדם, ובא הרמב"ם ואמר לו הפשט, ואח"כ נתעורר והלך אל כ"ק רבינו הגדול והרב ר' לו"י מבארדיטשוב, 

ואמר להם כי כן אמר הרמב"ם הפירוש בענין זה, מובן הדבר שהי' זה בהפלאה.
אומר  כשהרמב"ם  אמנם  ממש,  לאמיתתו  מכוון  האם  יודע  מי  פשט  איזה  דכשאומרים  אמיתי,  למדן  הוא  ולכן 
הפשט, אז הוא בודאי האמת כך, ולכן הוא למדן אמיתי יודע את הפשט לאמיתתו, דאם לאו יבוא בעל המימרא 

ההיא ויבאר לו כל אשר יחפוץ. (סה"ש תורת שלום ע' 84)

כ"ט 
טבת

ב' 
שבט

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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ציפורניים  ליטול  שלא  החסיד,  יהודה  ר'  צוואת   *
בראש-חודש9.

* נוהגים שלא להסתפר בראש-חודש10. גם תספורת-
מצווה לילד בהגיעו לגיל שלוש, תידחה ליום אחר11.

* גילוי משיח: בראש-חודש מתגלה בכל אחד ואחד 
שהיא  היחידה,  בחינת  שבו,  משיח  ניצוץ  מישראל 
המשיח,  של  נשמתו  הכללית,  יחידה  מבחינת  ניצוץ 
ענייניו,  ובכל  מציאותו  בכל  חידוש  פועל  זה  וגילוי 
שעל-ידי  והעיקר,  היחידה.  בבחינת  חדורים  שנעשים 
כפשוטו  ועד  צדקנו  משיח  וביאת  התגלות  נעשה  זה 

ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית דוד"12.
* בכל ראש-חודש, באחד לחודש, נהג כ"ק אדמו"ר 
בעבודה  שנתייגע  טוב!  "חודש  לומר:  נ"ע  מוהרש"ב 
בפועל,  בהרגש  פנימי  החיות  את  לחוש  כדי  בפועל 
ובהרחבת  טובות  במידות  פועל  לידי  המביא  הרגש 

הבנה והשכלה של חסידות"13.
חודש  עשר  "בעשתי  שבט:  ראש-חודש  של עניינו 
באחד לחודש... הואיל משה (כולל אתפשטותא דמשה 
דור) באר את התורה", "בשבעים לשון פירשה  שבכל 
להם"14 – זו עבודתו המיוחדת של נשיא דורנו בהפצת 
ומצב  במעמד  שנמצאים  לאלו  גם  והמעיינות  התורה 
ד"אחר", שבשביל שיהיו במעמד ומצב ד"בן" (בפועל 
ובגילוי), צריכים לתרגם להם ענייני התורה "בשבעים 

לשון"15.
'יעלה  מכריזים  אין  שמונה-עשרה  לפני  ערבית: 
לציבור  להזכיר  השולחן,  על  טופחים  אבל  ויבוא'16, 

זו,  מלאכה  מודגשת   948 עמ'  ח"ב  תשד"מ  [בתורת-מנחם  תפירה  שאסרו 
היום  לצורך  שלא  וגיהוץ  כיבוס (ידני),  סריגה,  רמד],  ח"ג סי'  לתשב"ץ  וצויין 
(ראה שם: שערי-תשובה ס"ק ג. כף-החיים ס"ק ל,לב. אשל-אברהם להרה"צ 
העוסקות  נשים  ש"אצלנו"  כתב  ס"י  שם  ובערוך-השולחן  מבוטשאטש). 
באומנות – עושות מלאכה, שלא קיבלו עליהן להפסיד פרנסתן (ואצ"ל ביחס 
למלאכות הקשורות בחינוך, ראה ס' חול-המועד כהלכתו, פרק ו, סעיף עה).

ריה"ח אות מח. וראה  קצות-השולחן סי' עג בבדי-השולחן ס"ק ד, צוואת   .9
אדמוה"ז  משו"ע  הלכות  קיצור  ובס'   ,2 הע'  פי"א  ר"ח-חב"ד  מנהגי  בס' 

ב'מילואים לסי' רס-רסב (עמ' נד).
ומה  רס ס"א.  אדה"ז סי'  שו"ע  החסיד (שם).  רבי יהודה  מצוואת  זה  גם   .10
במילואים (א)  ביאר  הציפורניים,  נטילת  את  שם  ואדה"ז  המ"א  הביאו  שלא 

לסי' זה בסו"ס 'קיצור הלכות משו"ע אדה"ז', מפני שבעש"ק יש להקל בזה.
עמ' שב שדן בזה, ומסיים: "ולדעתי  ח"ב  הלכה ומנהג' או"ח  11. ראה 'שערי 
יש לעשותה (תיכף) לאחר ראש-חודש". וכן במענה שלאח"ז. סיבת הזריזות 

בזה, ראה שם עמ' שא.
12. ספר-השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 123.

'ספר  וראה  תמ.  עמ'  חי"ג  מהוריי"צ  אדמו"ר  אג"ק   - מאידיש  תרגום   .13
הוא  חודש  בראש  "כי  רס:  עמ'  ד  חלק  אדמו"ר  לכ"ק  המאמרים-מלוקט' 
מולד הלבנה... דלית לה מגרמה כלום. וכן הוא בישראל, שדומין ללבנה ומונין 
אחד  שישנו בכל  מוכשר לגלות כח הביטול  הוא זמן  חודש  שבראש  ללבנה, 

מישראל".
14. דברים א,ג-ה ובפירוש רש"י.

15. ספר-השיחות תשמ"ט ח"א עמ' 188 הערה 7.
16. ע"פ סידור אדה"ז.

לומר זאת.
שכח לומר יעלה ויבוא בתפילה17:

בתפילת ערבית – אינו חוזר. 
לאחר  הסתפק)  (או  נזכר  אם   – ובמנחה  בשחרית 
את  יסיים  לציון",  שכינתו  "המחזיר  של  "ה'"  אמירת 
הברכות  בין  ויבוא"  "יעלה  יאמר  הברכה,  חתימת 

וימשיך "מודים".
אם כבר התחיל "מודים" ועד סיום יהיו לרצון השני, 
של  שם ה'  שאמר  לאחר  נזכר  אם  ל"רצה" (ורק  חוזר 
"למדני  יאמר  שלום',  'שים  או  'מודים'  ברכת  סיום 

חוקיך" ויחזור ל'רצה'). 
אם נזכר לאחר סיום 'יהיו לרצון' השני – חוזר לראש 
ורשאי  תפתח"18.  שפתי  "אדנ-י  אומר  ואינו  התפילה 
לרדת לפני התיבה לחזרת הש"ץ במקום זה. אבל אם 

נזכר אחרי תפילת מוסף, אינו חוזר19. 
בברכת  'יעלה ויבוא'  טעה ולא הזכיר  ברכת המזון: 
לפני  עד  היום,  במהלך  או  ראש-חודש  (בליל  המזון 
השקיעה של מוצאי ראש-חודש20), ונזכר אחר שאמר 
"ה'" של "בונה ברחמיו ירושלים" אומר "ברוך... שנתן 
חתימה.  בלא  לזכרון",  ישראל  לעמו  חודשים  ראשי 
הברכה  של  'ברוך'21  שאמר תיבת  אחר  נזכר  אבל אם 

הבאה, "הטוב והמיטיב", אינו חוזר.
ונמשכה  כזית,  ואכל  יום  מבעוד  סעודתו  התחיל 
מזכיר   – היום  צאת  אחר  שעות  כמה  אפילו  סעודתו 
'יעלה ויבוא' בברכת המזון, בתנאי שעדיין לא התפלל 

ערבית22.
והשאר  מעט  קולו  מגביה  המברך  ויבוא'  ב'יעלה 
עונים 'אמן' על 'זכרנו ... לטובה', 'ופקדנו בו לברכה', 
ברכה זו  הפרקים ובסוף  "בין   – 'והושיענו... טובים'23 

(השלישית)"24.

17. לדיון נרחב בדברי הפוסקים בנושא, ובפרט פסקי הגרא"ח נאה ז"ל בעניין 
זה – ראה 'התקשרות' גיליון ת"ת.

18. שערי-תשובה וכו' שם בשם הריטב"א הנ"ל. (וע"ע קצות-השולחן בבדי-
השולחן סו"ס עח).

19. שו"ע אדמוה"ז סי' קכו ס"ג.
20. קצות-השולחן סי' מז ס"ד ע"פ סידור אדה"ז.

21. שו"ע אדה"ז סי' קפח סו"ס י. סידור אדה"ז. ולא התקינו לומר 'יעלה ויבוא' 
ב'הרחמן' כמו שהורו למי ששכח להזכיר 'ועל הניסים', משום הזכרת שמות 

שיש בו, שם סעיף יב.
22. שו"ע אדה"ז שם סעיף יז.

23. ראה מקור מנהג ענייה זו (בכלל) מרב האי גאון, בשער-הכולל פ"ט ס"ק 
לו.

בין  רק  לענות  שמותר  שהכוונה  ופשוט,   .380 עמ'  חכ"ד  לקוטי-שיחות   .24
הברכות  שג'  הטעם  את  אין  ששם  רביעית,  לברכה  ירושלים'  ברחמיו  'בונה 
קפג  סי'  אדמוה"ז  בשו"ע  כמ"ש  התורה"  מן  אחת  בתכיפה  "לכתחילה  צ"ל 
במהדורתו  גם  ובמילואים,  ספ"ג  בתפלה  הפסק  בס'  כמ"ש  (ודלא  סי"א 
החדשה, לחדש שבין 'יעלה ויבוא' ל'ובנה ירושלים' נקרא ג"כ "בין הפרקים". 
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת וארא

כ"ח בטבת
אמירת   – בבוקר  השכם  שבט.  חודש  מברכים  שבת 
מאמר  כשעה  לומדים  אחר-כך  בציבור.  תהלים 

חסידות שיהיה מובן לכולם, ואחר-כך התפילה.
הפטרה: "כה אמר ה' אלוקים בקבצי את בית ישראל 
ה'"  אני  כי  וידעו  בתוכם,  פה  פתחון  אתן  ולך  גו'... 

(יחזקאל כח,כה-כו כט,א-כא).
מברכים החודש: המולד: יום ראשון בלילה, בשעה 

2:23 ו 15 חלקים.
ראש חודש שבט ביום השני1.

יום התוועדות. ההתוועדות – בבית-הכנסת.
לקבל  ואחד  אחד  כל  צריך  שבט  מברכים  "בשבת 
במעשיו,  עוז  וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  עצמו  על 
תורתו ועבודתו של בעל ההילולא... ובפרט בהביטול 
אחד  שבכל  הכל",  הוא  "הנשיא  אל...  וההתקשרות 
נעשים  כל,  מכל  בכל  עניניו,  וכל  מציאותו   – ואחד 
וחדורים  שמלאים  זה  על-ידי  הדור,  לנשיא  קודש 
העיקרי  שענינו  הדור...  נשיא  של  שליחותו  בקיום 

"להביא לימות המשיח" בפועל ממש"2.
אין אומרים 'אב הרחמים'.

יום ראשון
כ"ט בטבת – ערב ראש-חודש

בנתינת  להוסיף  יש  ראש-חודש,  ערב  כבכל  היום, 
צדקה יותר מהרגיל3.

של  את השיעור  גם  היום  בשיעור התהלים אומרים 
יום ל' בחודש4.

בתפילת מנחה אין אומרים תחנון.

1. בה"א הידיעה – כן הוא בלוח כולל-חב"ד, וכך נהגו אצל הרבי. 
"(פלוני)".  ואחריה  מנוקדת,  אינה  "ביום"  תיבת  ועוד,  אור'  'תורה  בסידור 
בסידור תהלת ה' נדפס "ַביום", ומתאים ללוח (בסידורים אחרים, כמו 'אוצר 

התפילות' ו'עבודת ישראל', נדפסה גם תיבת "ְביום" וללא ה"א הידיעה).
2. ספר השיחות ה'תשנ"ב ח"א עמ' 266.

3. תורת-מנחם תשמ"ו ח"ג ס"ע 593.
4. ספר המנהגים עמ' 19.

יום שני
ראש-חודש, א' בשבט

ענייני ראש-חודש:
אחד  פסוק  ראש-חודש  בכל  ללמוד  עתיק  מנהג   *
פירושים,  עוד  עם  להוסיף  ואפשר  רש"י,  פירוש  עם 
מפרק התהלים המתאים למספר שנות חייו (לדוגמה, 
אם הוא בן י"ג אומר פרק י"ד), ואם הפרק מכיל פחות 
את  ללמוד  חוזרים  העיבור,  בשנת  וכן  פסוקים,  מי"ב 
הפרק שוב עד שיעלה כמספר חודשי השנה; ואם הפרק 
מרובה בפסוקים, לומדים שניים או יותר פסוקים בכל 
בפרקו  גם  ללמוד  מקובל  חסידים  (אצל  ראש-חודש5 

של הרבי).
חודש  (מדי  ראש-חודש  שבכל  ביותר,  נכון  דבר   *
ומקום, בכל  מקום  בכל  בחדשו) יתאספו יהודים יחד 
דברי  לדבר  התוועדות,  לעשות  ובית-הכנסת,  קהילה 
איש  לברך  ולברכה',  'לחיים  'לחיים',  לאמור  תורה, 
החלטות  את רעהו בכל הברכות הטובות, ולקבל יחד 
טובות בענייני תורה ומצוות, ומתוך שמחה וטוב לבב, 
לב  "וטוב  הרמ"א  וכפסק-דין  שמחה,  של  התוועדות 

משתה תמיד".
ואת שיעורי-התורה  ההתוועדות  "וכדאי לקשר את 
לה  שיש  הצדקה,  נתינת  עם  גם  החול)  (בימי  ברבים 
סגולה מיוחדת שגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה6.
מברכים,  שבת  שלישית,  דסעודה  "ההתוועדות 
ויומי דפגרא – בראשי חדשים ומועדי אנ"ש – צריכים 

להתקיים בבית-הכנסת"7.
מסוימות  מלאכות  לעשות  שלא  הנשים  מנהג   *

בראש-חודש8.

5. ספר-המנהגים עמ' 36.
תש"נ ח"ב עמ' 539,  6. משיחת ש"פ קורח, אדר"ח תמוז תש"נ סי"ג – סה"ש 
נוסף  במקום  מצאתי  לא  לע"ע   .383 עמ'  ח"ג  תש"נ  תורת-מנחם  ובלה"ק 

בדברי הרבי על הוספה בצדקה בר"ח עצמו.
שלג (וצ"ע מפני מה  עמ'  מהוריי"צ ח"ה  יום ל' ניסן, מאג"ק אדמו"ר  היום   .7
לא נעתק בס' המנהגים). להעיר מאג"ק שלו ח"ז עמ' שכד (ובמבוא לקונטרס 
וי"ט  ביו"ד  בשנה,  פעמים  שתי  להתוועד  אנ"ש  היו  "רגילים   :(4 עמ'  ומעין 
[כ"ק  הוראת...  ע"פ  תרנ"ח,  בשנת  הנה  תו"ת,  ישיבת  נוסדה  ומאז  כסלו... 

אדמו"ר מהורש"ב, הוסיפו] לסדר בכל ר"ח התוועדות התלמידים...".
מקומות  יש  במנהג המקום.  תלויים  שהפרטים  ורמ"א סי' תיז ס"א,  שו"ע   .8

לוח השבוע
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בין גאולת מצרים 
לגאולה העתידה

על-ידי הגאולה – ידיעת ה' גם למצרים
התורה  לקבל את  ראויים  שיהודים יהיו  כדי  בשייכות ליהודים –  רק  לא  חידוש  מצרים נפעל  וגאולת  ביציאת 
בהר סיני, היו מוכרחים לעבור ולהזדכך ב"כור הברזל" של גלות מצרים, וגמר וסיום הזיכוך והבירור היה ביציאת 

מצרים –
גופא (ואומות העולם בכלל), וכמפורש בכתוב "וידעו מצרים כי אני ה'": פרעה ומצרים  אלא גם עבור מצרים
מצד עצמם אין להם שייכות לידיעת הוי', כפי שפרעה אמר "לא ידעתי את הוי'": מצד עצמם שייכים הם רק לשם 

אלקים (כפי שיוסף אמר לפרעה "אלוקים יענה את שלום פרעה"), ששם אלוקים בגימטרייה הטבע,
והיינו, שמצד שם אלוקים, ההנהגה היא על-פי טבע שבו לא ניכר בגילוי האור האלוקי; אבל ההנהגה שלמעלה 
שום שייכות לגמרי ואין להם  ומצרים (אומות העולם)  לפרעה  מהטבע, הנהגה ניסית, באה משם הוי' – ולה אין 

בזה שום השגה והכרה.
שלמעלה  ניסית  בהנהגה  ידיעה  קיבלו  שהם  הוי'",  אני  כי  מצרים  ש"וידעו  מצרים,  בגאולת  שנפעל  מה  וזהו 

מהטבע, שקשורה עם שם הוי'.
אורייתא  ישראל  של  לגאולה  נוסף  לבוא:  לעתיד  החידוש  יהיה  בהרבה,  נעלה  שבאופן  אלא   – לזה  בדוגמה 
וקודשא-בריך-הוא, יפעל הדבר גם בעולם אצל כל אומות העולם, וכמפורש בכמה כתובים ונבואות הגאולה, עד, 
כפי שהרמב"ם גם מביא בספר הלכות הלכות, שאז "יתקן את העולם . . שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה 

לקרוא כולם בשם הוי' ולעבדו שכם אחד".
וייעוד זה בנוגע לאומות העולם אינו סתם דבר נוסף לו יזכו בביאת משיח צדקנו, אלא הוא קשור עם עצם עניין 
הגאולה: היות ואז "תצא" השכינה כביכול מהגלות, הרי יחד עם זאת תתגלה אמת הוי', ש"כל הנמצאים משמים 
וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו", ש"אמיתת הימצאו" הוא שם הוי' שלמעלה מ(טבע ה)עולם.
הוי' דיבר" – שהגילוי של שם הוי'  בשר יחדיו כי פי ולכן מודגש בנוגע לעתיד לבוא "ונגלה כבוד הוי' וראו כל

("ונגלה כבוד הוי'") יפעל ראייה מוחשית בבשר הגשמי שאמיתית מציאותו (של הבשר) הוא "פי הוי'":
היות ויתבטל ההעלם והסתר על אלקות (גאולת השכינה מגלותה) ויתגלה שהמציאות האמיתית של העולם הוא 
התכונות והטבע של הבשר  של "וראו כל בשר", שהבשר יראה כבוד הוי' מצד  באופן  אלקות (פי הוי'), יהיה זה 

עצמו שיהיו אז, באותו אופן כפי שהטבע והתכונה של עיני בשר לראות דברים גשמיים.
ובזה הוא אחד החידושים של הגאולה העתידה על הגאולה של "ימי צאתך מארץ מצרים": בגאולת מצרים – 
הידיעה של מצרים "(וידעו מצרים) כי אני הוי'" באה על-ידי המכות (וכיוצא בזה) – על-ידי שבירת מצרים; מה 
בדרך תיקון,  אלא  שבירה,  על-ידי מכות,  לא  פי הוי' דיבר",  שאין כן לעתיד לבוא, יהיה "וראו כל בשר יחדיו כי 

הוי' ולעבדו שכם אחד". בשם כולם ובלשון הרמב"ם הנ"ל "ויתקן את העולם כולו כו' לקרוא
על  פעל  הדבר  ולכן  בגלותא),  שכינתא  של  שלימה (גם  גאולה  הייתה  לא  מצרים  גאולת  בזה:  החילוק  וטעם 
השלימה  אבל בגאולה  אני הוי'";  ידיעה "כי  של  רק עניין  תיקון וזיכוך) –  ולא  שבירה  רק  מצרים (שנעשה בהם 

לעתיד לבוא, שתהיה באופן ש"יזדכך גשמיות הגוף והעולם", אז גם הבשר הגשמי מצד טבעו יראה "כבוד הוי'".
(ליקוטי שיחות כרך כה עמ' 189)

משיחוגאולה
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