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אור וחום ההתקשרות

...ובמילא צריכים הם להביט על כל עניני הכפר שנוגע זה לחפצו ורצונו ולשמו של כ״ק 
מו״ח אדמו״ר, ואין זה ענין פרטי בלבד, והנפקא-מינה מזה בשַנים: בקו ימין - שכיון שזהו 

ענינו והוא נשיא הדור, היינו שעל ידו נשפעות כל ההמשכות השייכים לדורנו, לא רק 
השפעות רוחניות אלא גם השפעות גשמיות 

(וכידוע שזהו ענין הנשיא שכל השפעות הדור - באין יוצא - נשפעות על ידו, שלכן היה 
הכרח שאפי׳ בשר גשמי לדור המדבר יושפע באמצעיות משה רבינו, אף שאמר מאין לי 

בשר, וכמבואר בדא״ח הפירוש על זה שאמר מאין לי בשר) 
הרי מקבלים השפעתו (אם רק הצנורות מתאימים לחפצו ורצונו) בהצלחה (שפירושו 
למעלה מדרך הטבע), און פארניצן דאס אויף געזונטע פרייליכע זאכען... [= ולנצל זאת 

לדברים בריאים ושמחים] והאריכות בזה למותר, כי הענין פשוט למדי, ובפרט לאלו 
שעסקו בתורת החסידות ויש להם החוש בענין ההתקשרות וכו׳...

(אגרות קודש חלק ו' עמ' רנז)
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מענה הרבי לזוג שכתבו על תוכנית הבעל ללמוד ב'כולל' לאחר החתונה:
 =] (עכ"פ)  מיומו  חלק  תורה  לומד  כשהבעל  החיים  סדר 
בבנ"י  הנכונה ושצ"ל  ההתחלה  מובן שזוהי   – על-כל-פנים] 
היא  שהחתונה  [כיון  בבני-ישראל]  להיות  ושצריכה   =]
שזהו  כן],  גם   =] ג"כ  מובן  אבל   – עד]  עדי  דבנין  ההתחלה 

קשור בהגבלה ומדידה וקצת צמצום בנוגע לגשמיות. 
צריכים   =] צ"ל   – ומאידך  יום  יום  בחיי  נרגש  וכיון שזהו 
להיות] החיים דבנ"י [דבני-ישראל] – כמש"נ [= כמו שנאמר 

(בתורה)] – מתוך שמחה וט"ל [= וטוב לבב] ובטחון – 
 – כזה  חיים  סדר  על  הסכמה  להיות]  צריכה   =] צ"ל  הרי 
 – חיים  שמתחילים  (על  שמחה  מלאה ומתוך  והסכמה  מראש 

בחיי תורה, תורת חיים).
יה"ר   – הנ"ל  ובאופן  זה]  על   =  ] ע"ז  שניהם  יסכימו  ואם 

שיהא כ"ז בשטומו"צ [= יהי רצון שיהא כל זה בשעה טובה ומוצלחת].

לימוד בכולל - בהסכמה ובשמחההכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
י"ט בשבט ה'תשפ"ב – כ"ו בשבט ה'תשפ"ב

יתרו | אלוקות בלבד
 – הנ"ל  ברשימה  הדיוק  בביאור  אפשר  בדרך  לומר  ויש 
אלא רק  כסף ואלקי זהב",  הפסוק "אלקי  סיום  נזכר  שלא 

"לא תעשון אתי":
"אלקי כסף ואלקי זהב" – מורה על מציאות בעלת ציור 
"כסף",  עניין  שזהו  הימין,  קו  חסדים,  של  בקו  מפורט, 
מלשון "נכסוף נכספתה", או בקו של גבורות, קו השמאל, 
בקבלה  (כידוע  אש  כמראה  שהוא  "זהב",  עניין  שזהו 
וקו  הימין  קו  הם  וזהב  שכסף  בחסידות  בארוכה  ומבואר 

השמאל). 
זהב")  ואלקי  כסף  ("אלקי  כזו  מציאות  רק  לא  ובכן: 
צריכים לשלול, אלא יתירה מזה – "לא תעשון אתי", שלא 
"אתי",  שהיא  עליה  לומר  שאפשר  מציאות  שום  תהיה 
היינו, שאין זה עצמותו יתברך אלא טפל אליו יתברך, "את 

הטפל", היינו, שלא תהיה אפילו מציאות שבדרך טפל. 
הנה  טפל,  בדרך  מציאות  ישנה  שכאשר   – בזה  והעניין 
עניין  גם  מזה  לבוא  יכול  המדרגות  השתלשלות  לאחרי 
שמבאר הרמב"ם בספרו יד  כפי  של עבודה זרה כפשוטה, 
החזקה שבתחילה היה העניין של עבודה זרה באופן שהיו 
אלקה, "קרו ליה אלקא דאלקייא", אלא שהיו  מודים שיש 
סבורים שישנה עוד מציאות – מציאות טפלה – של כוכבים 

ומזלות, שעל-ידם נמשכת ההשפעה למטה כו'. 
שאין שום  נאמר "לא תעשון אתי", שצריכים לידע  ולכן 
(ככל  כו'"  בלתך  אפס  זולתך  "אין  יתברך,  זולתו  מציאות 
פרטי העניינים והדיוקים שבזה), "אין עוד מלבדו", כי אם 

אלקות בלבד.
(תורת מנחם כרך ל, עמ' 90)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע קה.הל' שגגות פרק ה.הל' שאר אבות הטומאות פרק טו-יז.י"ט בשבטו'

מ"ע צח.פרק ו.פרק יח-כ.כ' בשבטש"ק

הל' טומאת אוכלין.. בפרקים אלו. פרק כ"א בשבטא'
מ"ע צח.פרק ז.א-ג.

מ"ע צח.פרק ח.פרק ד-ו.כ"ב בשבטב'

מ"ע צח.פרק ט.פרק ז-ט.כ"ג בשבטג'

מ"ע צח.פרק י.פרק י-יב.כ"ד בשבטד'

מ"ע צח.פרק יא.פרק יג-טו.כ"ה בשבטה'

פרק טז. הל' כלים.. בפרקים אלו. פרק כ"ו בשבטו'
מ"ע צח.פרק יב.א-ב. 30
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דברמלכות

4

הדרך הנכונה
להתחבר לתורה

על הכתוב "תורת ה' תמימה" אומר הבעל־שם־טוב שפירוש "תמימה" 
הוא "שלא התחיל בה אדם והיא שלמה" • במתן תורה ניתנה היכולת 

להתאחד עם הבורא בלימוד התורה  • בכדי לממש את שניתן לנו במתן 
תורה יש לצאת מציור "אדם", ללמוד את התורה מתוך ביטול מוחלט • 

משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
מהבעל-שם- "תורה"  פעם1  חזר  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 

משיבת  תמימה  ה'  "תורת  בתהלים  הפסוק  על  טוב2, 
נפש"3 – שפירוש "תמימה" הוא "שלא התחיל בה אדם 

והיא שלימה"4.
והעניין בזה:

שנקראים  אלו  על  קאי   – אדם"  בה)  התחיל  "(לא 
בשם "אדם" – "אתם קרויין אדם"5, ויתירה מזה – לדעת 
לאחר מתן- התוספות6 שבני ישראל קיבלו שם "אדם" 

תורה.
כל  שלאחרי  וזהו החידוש "שלא התחיל בה אדם" – 
מתן- קודם  שלמדו  הלימוד  הן  בתורה,  שלמדו  מה 

עד  כולה  התורה  כל  את  האבות  קיימו  (שהרי  תורה 
ישיבה  פסקה  לא  של אבותינו  שלא ניתנה7, ו"מימיהם 
מתן-תורה  שלאחרי  התורה  לימוד  והן  כו'"8),  מהם 
(שאז התחילו בני ישראל ללכת ל"חדר" וללמוד "קמץ 
"אנוכי",  דתיבת  הראשונה  האל"ף  שזוהי  ָא",  אל"ף 
כדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר בשיחה אחרת9) – הנה עדיין 
נשארה  שהתורה  שלימה",  והיא  אדם  בה  התחיל  "לא 

1.ספר השיחות תש"ג עמ' 180.
2.ראה כתר-שם-טוב בהוספות סימן נט. וש"נ.

3.יט, ח.
הובא באגרות-קודש  מאוד.  לאבות ד"ה מאוד  הוא הלשון במאור עיניים  4.כן 

חלק י עמ' ש.
5.יבמות סא, ריש ע"א. וש"נ.

תשכ"א   – זו  שנה  סיוון  ראש-חודש  במכתב  הובא  ב.  ע,  נדה   – ואין  6.ד"ה 
(אגרות-קודש חלק כ עמ' רלז).

7.יומא כח, ב. וש"נ.
וראה  קד.  רמז  שרה  חיי  בילקוט  הוא  ובן  יעקב.  העין  (בגירסת  שם  8.יומא 

דקדוקי-סופרים יומא שם).
9.ספר השיחות שם עמ' 144.

במלוא שלימותה, כי אף אחד לא התחיל עדיין לתפוס 
("נעמען") את עניין התורה.

ב
וצריך להבין:

מתן- קודם  שלמדו  התורה  ללימוד  בנוגע  בשלמא 
שהאבות הגיעו בעבודתם  תורה – הרי על-פי הידוע10 
לעצמיות  הגיעו  שלא  מובן,  הנבראים,  שורש  עד  רק 

התורה ("לא התחיל בה אדם").
וכן מוכח גם כן ממארז"ל11 "האבות הן הן המרכבה":
אף-על-פי שהאבות היו בתכלית הביטול, כמו מרכבה 
– הרי ידוע הדיוק12 שזהו רק עניין של "מרכבה" בלבד, 
ואין זה ה"רוכב", והיינו, שעדיין אין זה עניין של ייחוד 

(שזהו מה שנתחדש במתן-תורה דווקא, כדלקמן).
שעל-ידי  בתניא13  מבואר  הרי  מובן:  אינו  ולכאורה 
נפלא  "ייחוד  גמור,  ייחוד  נעשה  בשכל  התורה  השגת 
ממש  ומיוחדים  לאחדים  להיות  כמוהו...  ייחוד  שאין 
תורה  האבות  למדו  שבוודאי  וכיוון  ופינה",  צד  מכל 
ייחוד,  בבחינת  להיות  צריכים  היו   – והשגה  בהבנה 

ומדוע היו רק בבחינת מרכבה ולא בבחינת ייחוד?
את  לקחו  לא  שהאבות  לומר,  צריך  כורחך  ועל 
שהיא  כפי  התורה  דרגת  עצמיות התורה, אלא רק את 

 .269 עמ'  תרפ"ט  קסה.  עמ'  תרע"ח  ר.  עמ'  תרנ"ד  המאמרים  ספר  10.ראה 
תש"ג עמ' 23. ועוד.

11.בראשית-רבה פרשה מז, ו. פרשה פב, ו. זוהר חלק ג רנז, ב. וראה תניא פרק 
כג (כח, ב). ריש פרק לד.

12.ראה תניא פרק כג שם. וראה גם אגרות-קודש חלק ב עמ' קמב. וש"נ.
13.פרק ה. וראה גם פרק כג.
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משתקפת למטה, שבדרגא זו נתאחדו ונעשו חד ממש; 
אבל בנוגע לעצמיות התורה, כפי שהיא דבר אחד עם 

העצמות – היו רק בבחינת מרכבה.
 – מתן-תורה  שלאחרי  התורה  ללימוד  בנוגע  אבל 

צריך להבין:
תיבות  ראשי  "אנוכי",   – היא  דמתן-תורה  ההתחלה 
שהקדוש-ברוך- דהיינו  יהבית"14,  כתבית  נפשי  "אנא 
והתורה שלומדים למטה  הוא נתן את עצמו בתורה15, 
בעולם-הזה היא התורה כפי שמושרשת בעצמות, ואז 
וקודשא- אורייתא  "ישראל   – הייחוד  עניין  נתחדש 

בריך-הוא כולא חד"16.
ומזה מובן גם שלא שייך עניין של התחלקות בתורה: 
כשם שבקודשא-בריך-הוא לא שייך התחלקות לחלקים 
שאהבת  ידוע  הרי  לישראל,  בנוגע  וכן  חס-ושלום, 
התחלקות,  ללא  בשווה,  לכולם  להיות  צריכה  ישראל 
היה  שלפעמים  הבעל-שם-טוב  אצל  שמצינו17  ועד 
מקרב אנשים פשוטים יותר מאשר את תלמידיו, וכפי 
העצמות  שפשיטות  נשיאינו18,  רבותינו  זאת  שביארו 
אין  מתקשרת עם הפשטות של יהודי – כך גם בתורה 

התחלקות19.
ולכן, העניין ד"ישראל, אורייתא וקודשא-בריך-הוא 
אחד  ישראל, והיינו, שכל  הוא אצל כל בני  כולא חד" 
רק  ולא  פשוטים,  אנשים  אפילו   – ישראל  מבני  ואחד 
במעמדם  פשוטים  גם  אלא  והשגה,  בהבנה  פשוטים 
ומצבם הרוחני – בשעה שלומד תורה, הרי הוא מתאחד 
בתמידות,  תורה  כשלומד  דווקא  ולאו  העצמות;  עם 
זה  ש"דבר  (דאף  בלבד  אחד  פסוק  כשלומד  גם  אלא 
הדין,  הוא  כן  הרי  הארץ"20,  עמי  בפני  לאומרו  אסור 
הנה   – חובתו21)  ידי  יוצא  אחד  פסוק  בלימוד  שגם 

בשעה שלומד תורה, נעשה חד עם העצמות.
הוא  מתן-תורה  שלאחרי  התורה  שלימוד  ונמצא, 
ההפכי מלימוד התורה כפי שהיה אצל האבות,  בקצה 

קודם מתן-תורה:
בלי  תורה  שלמדו  אף  הרי  לאבות,  שבנוגע  כשם 

14.שבת קה, א (לגירסת עין יעקב).
15.ראה ליקוטי-תורה שלח מח, סוף ע"ד ואילך. ובכ"מ.

16.ראה זוהר חלק ג עג, א.
17.ראה גם תורת-מנחם חלק כז עמ' 203. וש"נ.

18.ראה כתר שם טוב בהוספות סימן קנה ואילך. וראה גם ספר השיחות תש"ו 
עמ' 3. וש"נ.

19.ומה שמצינו בתורה התחלקות למסכתות וברייתות, שזהו עניין של הגבלה 
עצמיות  אבל  למטה,  שנמשכה  כפי  התורה  מצד  רק  זה  הרי   – והתחלקות 

התורה היא בכל החלקים בשווה, ואין בה הגבלה והתחלקות.
20.מנחות צט, ב.

21.ראה גם ליקוטי-שיחות חלק ה עמ' 33 ובהערה 35 שם וש"נ.

הפסק לרגע ("לא פסקה ישיבה מהם"22), וכמו שנאמר23
"לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך גו'", דקאי 
על האבות, אברהם יצחק ויעקב, ולימוד התורה שלהם 
היה בתכלית עמקות ההבנה והשגה, מכל מקום, פשוט 
פשוט  כך   – "מרכבה"  במדרגת  רק  זה  שהיה  הדבר 
מישראל,  אחד  כל  הנה  מתן-תורה,  שלאחרי  הדבר, 
אם  ואפילו   – תורה  שלומד  בשעה  שיהיה,  מי  יהיה 
לומד רק לפרקים – הנה בשעת הלימוד נעשה חד עם 

"אורייתא וקודשא-בריך-הוא".
לומר "שלא  ועל-פי כל הנ"ל אינו מובן: איך אפשר 
התחיל בה אדם", שלא התחילו עדיין לתפוס את עניין 
התורה – בה בשעה שכבר היה העניין דמתן-תורה, וכל 
עם  חד  נעשה  בתורה,  שעוסק  בשעה  מישראל,  אחד 
כולא  וקודשא-בריך-הוא  אורייתא  "ישראל  העצמות, 

חד"?!

ג
[...] וכללות הביאור בזה:

ציור  מגדר  שלמעלה  העצם  בחינת  היא   – תורה 
וציור,  דמות  עניינו  "אדם" –  ואילו  כנ"ל.  והתחלקות, 
שכן, אף ש"אדם" הוא על שם "אדמה24 לעליון"25, הרי 
בין  החילוק  וזהו  פשיטות.  ולא  דמות,  זאת  בכל  זה 
"אדם" ל"מאד", שאף שאותיותיהם שוות26, מכל מקום, 
"מאד" מורה על בלי-גבול, ואילו "אדם" מורה על ציור 

והגבלה.
שנמצאים  זמן  שכל   – אדם"  בה  התחיל  "שלא  וזהו 
של  העצם  את  לתפוס  אפשר  אי  "אדם",  של  בציור 
התורה, שלכן אפילו "האדם הגדול בענקים"27, אברהם 

אבינו28, לא היה יכול לתפוס את עצם התורה.
את  אנו  תופסים  שמאז  דמתן-תורה  החידוש  ואילו 
מציור  היציאה  על-ידי  דווקא  זה  הרי   – התורה  עצם 

"אדם" (כדלקמן), שרק אז נרגש עצם התורה בגילוי.

ד
וזהו גם ביאור הלשון "שלא התחיל בה אדם":

הבא  בעניין  רק  שייכים   – וסוף  אמצע  התחלה, 

22.ראה גם ליקוטי-שיחות חלק כח עמ' 11 ובהערה 36 שם. וש"נ.
23.ישעיה נט, כא.

24.לשון הכתוב – ישעיה יד, יד.
25.ראה של"ה ג, ריש ע"א. כ, ב. רסח, ב. שא, ב. ועוד.

26.ראה זוהר חלק ג רמו, ב. בראשית-רבה פרשה ח, ה ובפירוש רש"י.
27.יהושע יד, טו.

28.בראשית-רבה פרשה יד, ו. הובא בפירוש רש"י על הפסוק.
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חילוקי  כמה  בו  שיש  השכל,  עניין  כמו  בהתחלקות, 
להיות  צריכה  לראש  שלכל  הוא  בזה  והסדר  מדרגות, 
התחתונה  המדרגה  את  שתופס  היינו,  ההתחלה, 

שבשכל, ואחר-כך פרט נעלה יותר, וכן הלאה.
התחלקות – לא  שלמעלה מגדר  בעצם  מה-שאין-כן 
שייך כל עניין ההתחלה כו', וכמאמר הבעל-שם-טוב29
כי  אתה תופס בכולו",  "העצם כשאתה תופס במקצתו 
העצם אינו מתחלק30, ובכל חלק וחלק ישנו כל העצם. 
ומה שנאמר הלשון "כשאתה תופס במקצתו"31 – הרי זה 

רק מצד עניין הגילוי,
בגילוי  שבאה  שכפי  התורה,  לעניין  בנוגע  וכך 
הנה כדי שתוכל להתקבל ("דערהערט ווערן")  למטה, 
שישים  התחלקות:  של  בציור  נתגלתה  הנבראים,  אצל 
מסכתות, שמונים ברייתות וכו', אבל עצם התורה אחד 
תופס  "כשאתה   – בשווה  החלקים  בכל  ונמצא  הוא, 

במקצתו אתה תופס בכולו".
שכתוב33 מה  בפירוש  בליקוטי-תורה32  וכמבואר 
 – "אדם"  בשם  נקראת  שהתורה  אדם",  התורה  "זאת 
הוא הנפש35...  הדם  בחינת  היא  "התורה  דם"34, כי  "א' 
מה- בכללותן,  בשווה  האברין  לכל  חיות  הממשיך 
שאין-כן המצוות שהם אברין דמלכא על דרך משל יש 
בהן התחלקות כו'", והיינו, שאף שהתורה מבארת את 
ואת  איברים,  רמ"ח  כנגד  שהם  עשה  מצוות  רמ"ח  כל 
לא-תעשה שהם כנגד שס"ה גידים36,  כל שס"ה מצוות 
מחולקים,  ועניינים  בדינים  נמשכת  שהתורה  ונמצא 
אף-על-פי-כן עצם התורה אחד הוא. וזהו הרמז בתיבת 
"אדם" – "א' דם": אל"ף – מורה על הבנה והשגה, ועד 
שאפילו אל"ף רבתי היא עניין של ציור; ועל זה ניתוסף 
תיבת "דם" – להורות שבזה מלובש עצם החיות שהוא 

למעלה מגדר התחלקות.

ה
התיבות  את  מוסיף  שהבעל-שם-טוב  מה  גם  וזהו 

29.ראה כתר שם טוב בהוספות סימן רכז. וש"נ.
30.ראה גם תורת-מנחם חלק ל עמ' 277.

31.ראה גם תורת-מנחם חלק כג עמ' 36 ואילך.
32.במדבר יג, א ואילך.

33.חוקת יט, יד.
34.של"ה בהקדמת בית ישראל בית דוד (כא, א).

35.פרשת ראה יב, כג.
36.זוהר חלק א קע, ב.

ה'  "תורת  נאמר  בכתוב  שגם  אף  שלימה",  "והיא 
תמימה":

החילוק בין תמימות לשלימות (שלמעלה מתמימות) 
ואילו  החלקים,  כל  שישנם  פירושו  ש"תמים"   – הוא37 
"שלם" פירושו שמאיר בו העצם שלמעלה מהתחלקות.
ושס"ה  איבריו  רמ"ח  כל  בו  שיש  אדם  ולדוגמא: 
גידיו, כל החלקים ללא חסרון, אבל אין בו חיות – יכול 
להיקרא "תמים", אבל אינו "אדם השלם"; ורק כשמאיר 

בו עצם החיות שלמעלה מהתחלקות, נקרא "שלם".
וזהו שמוסיף הבעל-שם-טוב "והיא שלימה" – שנוסף 
העצמיות  עניין  גם  בה  יש  שבתורה,  החלקים  כל  על 
שבתורה שהיא חד עם העצמות, וזוהי שלימות התורה.

ו
של התורה38 – צריך  העצם  את  לתפוס  בכדי  אמנם, 

האדם לצאת מה"ציור" שלו:
שבה,  כאשר האדם לומד תורה מצד ההבנה והשגה 
אפילו כדי לידע "את המעשה אשר יעשה"39 – הרי  או 
לימוד התורה שלו קשור עדיין עם המציאות וה"ציור" 
כיוון  התורה,  עצם  את  שיתפוס  אפשר  אי  ולכן  שלו, 
לימוד  להיות  צריך  ולכן  "עצם";  תופס  אינו  ש"ציור" 
העניין  מצד  דהיינו,  עצמה,  התורה  מצד  התורה 

ד"ישראל אורייתא וקודשא-בריך-הוא כולא חד".
וזהו פירוש מאמר רז"ל40 "שלא ברכו בתורה תחלה", 
בלימוד  היה  לא  שהחיסרון  במפרשים41,  כדאיתא 
שהיה  אלא  ובשופי,  תורה  למדו  שהרי  עצמו,  התורה 
בנו  בחר  "אשר   – בתורה"  ד"ברכו  העניין  אצלם  חסר 
כו' ונתן לנו את תורתו", דהיינו, שיורגש אצלו שלומד 
תורה מפני שעצמותו יתברך ("אנכי מי שאנכי"42) נתן 
את התורה לישראל, ולכן נמצא בתורה עצמותו יתברך 

שלמעלה מכל גדר ציור והגבלה.
[...] וזהו עניין ה"אדם" שדרוש בשביל לימוד התורה 
– לא ציור אדם, אלא אדם שבגימטריא מ"ה, שהוא עניין 

הביטול, "ונחנו מה"43.

37.ראה גם ליקוטי-שיחות חלק ל עמ' 46 (ושם באופן אחר).
38.בזכרון אחדים: שיהיה בגילוי.

39.על דרך לשון הכתוב – יתרו יח, כ.
40.נדרים פא, א. בבא-מציעא פה, ריש ע"ב.

41.ראה ר"ן נדרים שם. וראה גם ליקוטי-שיחות חלק טו עמ' 3. וש"נ.
42.ליקוטי-תורה פינחס פ, ב. ובכ"מ.

43.בשלח טז, ז-ח.
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סיכום

בה  התחיל  "שלא  תמימה,  היא  שהתורה  הבעל-שם-טוב  ביאר  תמימה"  ה'  "תורת  הכתוב  את 
אדם והיא שלמה".

צריך להבין:

אין  הקדוש-ברוך-הוא  שאצל  כשם  חד".  כולא  וקודשא-בריך-הוא  "אורייתא  בזוהר  נאמר 
התחלקות, כך אין התחלקות גם בתורה, וכאשר יהודי לומד תורה הרי הוא מתחבר עם עצמותה, 

ואם כן, כיצד ייתכן לומר "שלא התחיל בה אדם"?

הביאור בזה:

גם  כלשהי,  מטרה  להשיג  בכדי  תורה  לומד  אדם  כאשר  ומידה.  ציור  על  ה  מורָ "אדם"  המילה 
אם מטרתו היא לדעת את המעשה אשר יעשון, הרי זה לימוד הקשור עם ציור ה"אדם" שלו. 

אדם": כאשר אדם לומד את התורה אך נשאר  זהו פירוש דברי הבעל-שם-טוב "לא התחיל בה 
לצאת  יש  התורה  עצמיות  עם  להתחבר  בכדי  התורה.  עצמיות  את  תופס  הוא  אין  במציאותו, 
מציור ה"אדם", להתבטל וללמוד את התורה משום ש"אורייתא וקודשא-בריך-הוא כולא חד".

התבטלות.  מתוך   – זה  עם  יחד  אך  והשגה,  הבנה  מתוך  להיעשות  צריך  בוודאי  הלימוד  אכן, 
כאשר יהודי יוצא ממציאותו ומציור "אדם", הרי הוא מתחבר עם עצמיות התורה.

והשגה  בהבנה  להיות  צריך  עצמו  שהלימוד  ומובן, 
כשאתה  בעניין "העצם  דווקא (ועל דרך האמור לעיל 
על-ידי  בגילוי  בא  שהעצם  כו'",  במקצתו  תופס 
להיות  צריך  זה  עם  ביחד  אבל  דווקא);  התחלקות 
העצם  מאיר  זה  באופן  ודווקא  מה",  ד"ונחנו  הביטול 

בהתחלקות.
(שהרי  באדם  פעולתה  פועלת  ידיעה  שכל  וכשם 

"המוח שליט על הלב"44 ו"ליבא פליג לכל שייפין"45), 
אצלו  מונח  יהיה  שכאשר   – זו  בידיעה  גם  הוא  כן 
בו  תפעל  גופא  זו  ידיעה  הנה  העצם,  נמצא  שבתורה 
על- הביטול  מפעולת  וחומר  וקל  שכן  ובמכל  ביטול, 

ידי גילוי אור, ועל אחת כמה וכמה על-ידי העצם46.
(שיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"א. תורת-מנחם חלק לא
עמ' 28 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

44.זוהר חלק ג רכד, סוף ע"א. וראה תניא פרק יב (יז, א). פרק יז (כג, א). פרק 
ל (לח, ב). פרק נא (עא, סוף ע"א).

45.ראה זוהר חלק ב קנג, א. חלק ג קסא, ריש ע"ב. רכא, ב. רלב, א.
46. חסר קצת (המו"ל)
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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.

25

הקב"ה רוצה את 
הגאולה תיכף ומיד!

אלא שממתין ומצפה לתפילתם של צדיקים – "עד מתי"
בנוגע לעבד עברי או אמה עבריה – פוסק הרמב"ם: כל הקונה עבד עברי או אמה עבריה חייב האדון להשוותן לו 

במאכל ובמשקה בכסות ומדור וכו', מכאן אמרו כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו.
אומר  הוא  עושה  שהוא  "מה  לישראל",  ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  "מגיד  כתיב  ה':  בעבודת  העניין  וביאור 
"אמה העבריה", שהרי "ועמך  מזו:  עברי" (ויתירה  בבחינת "עבד  הוא  שכל יהודי  מכיוון  לעשות". ולכן,  לישראל 
כולם צדיקים") – הרי ישנו פסק-דין ברור בתורה ש"חייב האדון להשוותן לו במאכל ובמשקה כו'", כלומר, שהקב"ה 
כמו "חיטה ושעורה", ועל- צריך לתת לכל אחד ואחד מישראל כל העניינים הכי טובים, לא רק דברים המוכרחים,

אחת-כמה-וכמה אוויר לנשימה, שזהו דבר הכי מוכרח בכל רגע ורגע ממש, אלא גם ענייני תענוג – "להחיות בהם 
נפש כל חי"...

ועל-דרך זה בנוגע ללימוד התורה – שיש לתת לכל אחד ואחד מישראל (לא רק "חיטה ושעורה" שבתורה, כי אם) 
גם בחינת יין ("גפן") ושמן ("זית שמן") שבתורה, היינו רזין דתורה – בחינת יין שבתורה, עד לרזין דרזין שבתורה – 

בחינת שמן שבתורה בדוגמת השמן שצף על גבי כל המשקין, כולל – יין.
צדיקים")  הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו" – כפי שאמרו חז"ל – "צדיק (ועמך כולם  ולא עוד, אלא ש"כל 

גוזר והקב"ה מקיים"!
שכן, בוודאי צריך הקב"ה לקיים את תפילתם ובקשתם ודרישתם של בני ישראל שאינם יכולים לסבול  ומכיוון 
יותר את מצב הגלות, עד שצועקים "עד מתי"... ולכן גוזרים הם: "אלוקים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקוט א-ל"... 

ואז – הקב"ה מקיים!...
וכאמור, שאין זה באופן שצריכים לפעול שינוי חס-ושלום ברצונו של הקב"ה, שהרי בוודאי רוצה הקב"ה שתבוא 
הגאולה תכף ומיד, אלא שממתין ומצפה לתפילתם של צדיקים שיצעקו "עד מתי", "אלוקים אל דמי לך גו'", ועל-

ידי זה מגלים את רצונו של הקב"ה שיומשך ויבוא בפועל ממש, למטה מעשרה טפחים.
(מהתוועדות שבת-קודש פרשת יתרו ה'תשמ"ה; 'תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ה, כרך ב, עמ' 1213 – בלתי מוגה)

גואל ראשון הוא גואל אחרון
על-פי המדובר כמה-פעמים ראשי-התיבות בדרך אפשר של "מיד" – משה, ישראל (הבעל-שם-טוב), דוד מלכא 
משיחא, זאת אומרת: הדור הראשון של מתן-תורה (דור משה) מתקשר עם הדור האחרון (של הגאולה על-ידי דוד 
ממלאי-מקומו, והרי לכשיפוצו מעינותיך  הבעש"ט ורבותינו נשיאינו  החסידות של  מלכא משיחא), על-ידי גילוי 

חוצה "אתי מר", דא מלכא משיחא.
ויש לומר שבהתאם לתוכן דתיבת "מיד", בהכרח לבאר ששלוש האותיות קשורות לא עם ג' זמנים שונים (משה 
מלכא משיחא בדורו), אלא הם באים כולם יחד בסמיכות ממש ("מיד") בכל  בדורו, ישראל הבעש"ט בדורו, ודוד 
דור ודור ובכל זמן וזמן. כמרומז גם בזה ש"מיד" הוא גם ראשי-תיבות "משה, יהושע, דורם", ששלושתם היו בדור 

אחד.
וכן יש לומר בנוגע לדורנו זה – שבאותו דור ישנו הגילוי של כל השלושה – מ' (ראשי-תיבות משיח ), י' (ראשי-

נשיא-דורנו),  מו"ח אדמו"ר  משה שבדורנו (כ"ק  עם  וד' (דורם); יחד  אדמו"ר)  מו"ח  כ"ק  של  שמותיו  דב'  תיבות 
בחינת עשר (עשירי בשבט), כולל גם הגילוי דתורת החסידת (מעיינות הבעש"ט) על-ידו, ישנו גם הגילוי דבחינת 

אחד-עשר, "גואל ראשון הוא גואל אחרון", דוד מלכא משיחא.
(מהתוועדות שבת-קודש פרשת יתרו ה'תשנ"ב, ספר-השיחות ה'תשנ"ב, עמ' 341)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

לוחות מרובעים
בשנת תשמ"א דיבר הרבי בפומבי על הצורך לתקן את הטעות הנפוצה 

של ציור לוחות ע  גולים, ולהקפיד לציירם מרובעים • למעשה פתח 
הרבי בפעילות בעניין זה כבר שנים רבות קודם לכן • "בפרסומינו, 

ובפרט לילדים, מדייקים אנו בזה", כותב הרבי, ובהזדמנות נוספת - 
"וכמפורסם גם-כן על-ידי הציור שעל השיחות-לנוער" • גדולי ישראל 

סברו כדעת הרבי
נפתח בעובדה מעניינת. בשנת תשמ"ג ביקשו צעירי-

ישראל'  ש'בנק  לפעול  בארץ-הקודש  אגודת-חב"ד 
יופיעו  האחד  שמצדם  מטבעות  חנוכה  לקראת  ינפיק 
בין  המטבע.  שווי  השני  ומצדם  שונים  יהודיים  ערכים 
השאר הוצע להטביע את צורת לוחות-הברית. ההצעה 
הובאה לפני הרבי אשר הגיב על כך (הדברים פורסמו 

לראשונה במדור זה בגיליון ח"י):
באם   - בטוח] שייעשה מרובעות?  הבטוח [=האם 
זה (שלא להיכנס  ציור  לדבר על-דבר  בטוח, לא  לא 
היפך  שזה  כיוון  בזה,  לוותר  שאין  וכו'  למחלוקת 

הש"ס)...
ושוב חזר הרבי על הדברים בהתוועדות שבת קודש 
תשמ"ב'  ('התוועדויות  תשמ"ב  מטות-מסעי  פרשת 
כרך ד עמ' 1916), אז הזכיר את הטעות בנוגע ללוחות 
בצורת חצי עיגול מלמעלה (ציור שנעשה ע"י גוי ימ"ש 
המנורה  קני  לציור  בנוגע  הטעות  גם  כמו  ברומא) 
בצורת חצי קשת מבוססת גם היא על ציור גוי ברומא!

"כך כתוב בתורה שבעל-פה"
בשנת תנש"א הצליח הרב יוסף-יצחק שיחי' גולדמן, 
לפעול  שבדרום-אפריקה,  ביוהנסבורג  הרבי  שליח 
בית-הכנסת  במרכז  שהיו  העגולים  הלוחות  להחלפת 
שנים  כמה  ובמשך  תשמ"ו,  בשנת  לרב,  התמנה  (שבו 

ניסה ולא הצליח לתקן הדבר). 
תגובת הרבי הייתה:

על  אזכיר   (2 כתוב בתורה שבעל-פה!  כך  הרי   (1
הציון.

לא ברא הקב"ה בעולמו דבר לבטלה
לנושא  פומבית  בהתייחסות  הרבי  יצא  לראשונה 

תישא  פרשת  בשבת-קודש  היה  זה  תשמ"א.  בשנת 
(שיחות-קודש תשמ"א כרך ב עמ' 513 ואילך), ולאחר 
מכן ביום שמחת-תורה תשמ"ב ('התוועדויות תשמ"ב' 

כרך א עמ' 275 ואילך). 
תוכן הדברים:

באופן שלא  מלא  היה  המקדש  בבית  דבר שהיה  כל 
הקב"ה  ברא  שלא  הכלל  ידוע  בכלי:  ריק  מקום  נשאר 
בעולם דבר אחד לבטלה, ובפרט כאשר מדובר אודות 
שרת  שכלי  שמצינו  מה  ועל-דרך  קדושה.  ענייני 
מכך  א).  פח,  (זבחים  דווקא  מלאים  כשהם  מקדשים 
מובן שהלוחות מילאו את כל חלל הארון, באופן שלא 
זה  שמקום  שאם לא-כן נמצא  מקום ריק,  נשאר בארון 

הוא לבטלה ח"ו.
בגמרא  מפורש  שהדבר  הרבי  ציין  הדברים  בהמשך 
(בבא-בתרא יד, א) - "ארון שעשה משה אמתיים וחצי 
אורכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו באמה בת 
שישה  ורוחבן  שישה  אורכם  והלוחות  טפחים.  שישה 
כמה  ארון.  של  אורכו  כנגד  מונחות  שלושה,  ועוביין 
זאת  וכו'".  טפחים  שישה   - בארון?  אוכלות  לוחות 
אומרת, שעל-פי חשבון הגמרא הארון היה מלא באופן 

שלא נותר בו מקום פנוי.
מהלוחות  אחד  שכל  לומר  בהכרח  הרי  על-פי-זה 
היה בצורת ריבוע של שישה טפחים על שישה טפחים, 
ואי-אפשר לומר שהקצה  של הלוחות היה בצורת חצי 
מלא  הארון  היה  מלמטה  שאמנם  יוצא  אז  כי  עיגול, 
חצי  פנוי, בגלל  מקום  בו  נשאר  מלמעלה  אבל  לגמרי, 

העיגול.

"רב מבאר-שבע"
בארץ-הקודש",  רב  של  ספר  לאור  יצא  "לאחרונה 
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת יתרו

כ' בשבט
עשרת- את  קוראים  בקריאת-התורה1  שחרית: 

הדיברות בטעם העליון2. בשעת הקריאה עומד הקהל 
ופניו אל ספר-התורה3.

קודש מצבתה" (ישעיה  זרע  הפטרה: "בשנת מות... 
ו, א-יג)4.

1.אדמוה"ז היה קורא בתורה את עשרת-הדיברות דפרשה זו בנוסח-טעמים 
השונה מהנוסח דקרה"ת כל השנה, וגם מהנוסח דעשרת-הדיברות דפרשת 
אדמו"ר  בן  הרב"ש  להרה"ק  זאת  לימד  הוא  בניו.  כל  גם  נהגו  וכן  ואתחנן, 
נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  אחי  הרז"א  להרה"ק  זאת  שלימד  הצמח-צדק, 
(לקוטי-דיבורים ח"ב עמ' 459 [במהדורה המתורגמת ללה"ק: עמ' 313], וראה 

גם ב'ספר התולדות – אדמו"ר הזקן' ח"ד עמ' 1070).
אינו  ח)  ס"ק  תכח  סי'  (מג"א  זו  לעלייה  המרא-דאתרא  את  לקרוא  המנהג 
אחד מ'מנהגי חב"ד' (אלא אם כן יש המנסים לערער על תוקפם של הרבנים 

– תורת-מנחם תשמ"ז ח"ב עמ' 490, עיי"ש).
ובשו"ע  סי"א.  תצד  סי'  אדמוה"ז  בשו"ע  האחרונה  כדעה  כולל-חב"ד,  2.לוח 
שם פסק, שגם לדעה זו היחיד קורא לעצמו (שניים מקרא ואחד תרגום וכדו') 

בטעם התחתון (ומתרגם פסוק בפסוק, כבכל התורה).
3.ספר-המנהגים עמ' 31. לוח כולל-חב"ד. זאת למרות שבשו"ע אדמוה"ז סי' 
(בתשובת  החשש  ושלל  הביאו;  שם  בלבוש  כי  אם  המנהג,  הובא  לא  תצד 
שרק  שיאמרו  הצדוקים,  תרעומת  מפני  רסג)  סי'  בלאו  מהדורת  הרמב"ם, 
מצויים  שאינם  כיוון  יב,א) -  ברכות  (על-פי  בתורה  כתובות  עשרת-הדברות 
בינינו. ובשו"ת כפי-אהרן (סי' לט, וכ"כ בשו"ת איגרות-משה או"ח ח"ד סי' כב) 
והחיד"א  לטעות.  מקום  אין  וב'חזק'  הים  בשירת  גם  שעומדים  שכיוון  כתב, 
בקריאה  עומדין  אין  ז"ל  האר"י  שעל-פי  כתב  ה),  ז אות  לדוד-אמת סי'  (בס' 
ושערי- ובפתחי-שערים  לז  סעיף  ז  שער  בשערי-אפרים  זה  בעניין  וראה  זו. 
רחמים שם. המועדים-בהלכה עמ' שכו. שו"ת יחווה-דעת ח"א סי' כט ועוד.

הרבי הפנה את פניו לס"ת (ובשנים שהיה יושב בקרה"ת – נעמד) כמה תיבות 
לפני התחלת עשרת-הדיברות (ואולי כדי לצאת י"ח ההסתייגות האמורה – 

ראה ביחווה-דעת סוף הסימן הנ"ל).
4.ספר-המנהגים עמ' 33. לוח כולל-חב"ד.

יום שני
כ"ב בשבט

יום השנה להסתלקות הרבנית הצדקנית מרת חיה-
מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  בת  (תשמ"ח),  ע"ה  מושקא5 

נ"ע, ואשת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו6.

יום שישי
כ"ו בשבט

* למנהג רבותינו נשיאינו, קוראים הלילה, אור ליום 
שישי, 'שניים מקרא ואחד תרגום' מפרשת השבוע, עד 
שני או שלישי. ומחר מתחילים שוב מתחילת הפרשה7.

5.רגילים היו לקרוא לרבנית 'מוסיא' וכך גם הייתה רגילה לחתום, גם כאשר 
בשפות אחרות. הרבי כתב שלפעמים קראו לה גם 'מושקא'  הייתה חותמת 
הקודש...'  ('עבודת  'מוסקא'  שיבטאו  שמע  לא  מעולם  אך  ימנית,  בשי"ן 

להרה"ח ר' שלום-דובער שי' לוין עמ' קנח-קס, עיי"ש).
רמזים  וראה  עמ' 249.  תנש"א)  מתולדותיה – בס' 'עטרת מלכות' (חיפה,   .6
ספר-השיחות  שבתוך  ישראל',  יברך  'בך  בקונטרס  מזה  והוראות  בשמה 

ה'תשנ"ב, ח"ב עמ' 344, ועוד. 
7. לוח 'היום יום' ד' טבת.

לוח השבוע
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ולא  השמדות  בטלו  האריז"ל  שמאז  התשובה  בשער 
יהיו עוד, והרי עמלק שבדורנו וכו'. 

"ואיני מבין הקושיא, שהרי בשעה"ת [שערי תשובה] 
על  נפשם  מסרו  שהיהודים  שמד  גזירות  על  המדבר 
בדור האחרון  דת, ואילו  על  לעבור  השם שלא  קידוש 
לא היו שמדות מעין אלו, שהרי, הם, יימח-שמם, בקשו 
להשמיד ולהרוג ולאבד גם משומדים מכמה דורות כל 

שאבות אבותיו מזרע ישראל...".
בכל  השולל  מענה  זה  מכתב  על  וכתב  השיב  הרבי 

תוקף את הצעת הכותב. 
על מה שכתב ש"בדור האחרון לא היו שמדות מעין 

אלו" ציין הרבי: "?!!".
וכתב: 

לאחר ששלל את הצעת הכותב ממשיך כ"ק אדמו"ר 
לעיל,  שנזכר  כפי  האמצעי  האדמו"ר  דברי  את  ומבאר 

את  לתקן  שנועדו  שמד  לגזירות  רק  הייתה  שכוונתו 
אלא  הראשון.  בית-המקדש  של  העבודה-זרה  ענייני 
שכאן, מלבד "חטא עבודה זרה של בית ראשון", מוסיף 

הרבי "וכיוצא בזה". 
יישוב  זה  אין  כי  הרבי  מעיר  דבריו  בסיום  ברם, 

מספיק:

תשל"ח  פינחס  פרשת  שבת  בשיחת  שאכן  ולהעיר, 
מזכיר הרבי את דברי האדמו"ר האמצעי, בתוך דבריו, 
ומציין כי קשה ליישבם (שיחות-קודש תשל"ח ח"ג ריש 

עמ' 183 – תרגום מאידיש):

ונסיים בדברי הרבי, שאמר מיד אחר-כך: 

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

23

תשמ"ב,  מטות-מסעי  ש"פ  בהתוועדות  הרבי  סיפר 
בבאר  מסוים  "רב  הדגיש  תשמ"ב  תורה  שמחת  וביום 
הלוחות  לצורת  מתייחס  ושם  חב"ד"  חסיד  לא  שבע – 

שהיו מרובעות ולא בצורת חצי עיגול!
כוונת הרבי הייתה להרה"ג ר' אליהו כ"ץ (זצ"ל) רבה 
של העיר, שפרסם ספר 'באר אליהו' שם פרסם מכתב 
ששיגר לרב אברהם קרקואר רב בית כנסת מצדה, ובין 

השאר כתב לו:
זר  נטע  זה  שדבר  להעיר  "חובתי 
והאומנים  והנוצרים  ישראל,  בכרם 
את  שציירו  הם  שלהם  הגדולים 
[(הדברים  העגולות..."  הלוחות 
'ניצני  בחוברת  לראשונה  פורסמו 
הנגב' מס' 4 (מנחם אב תשל"ז) עמד 

.[(34

"מעולם נפלאתי על זה"
אולם מסתבר כי למעשה כבר שנים רבות קודם לכן 
בכ"ט  בעל-פה.  והן  בכתב  הן  זה,  בנושא  הרבי  פעל 
כותב  קנז)  עמ'  כ  כרך  (אגרות-קודש  תשכ"א  בשבט 
בסיאטל,  (אז  ריבקין  שלום  הרב  החסיד  לגאון  הרבי 

ולאחר מכן רבה של סט. לואיס):
למעלה!  מעוגל   - ב"עולם"  כרגיל   - הלוחות  ציורי 
משמע  הש"ס  דמלשון  זה,  על  נפלאתי  ומעולם 
על  רז"ל  דברי  על-פי  הוא  ומוכרח  מעוקבים.  שהיו 
בשער  הוא  ומדוייק  כתובים".  הם  ומזה  הכתוב "מזה 

ה"שמועסין" [= שיחות לנוער באידיש].

כמפורסם על-ידי שיחות לנוער
בכ"ה בסיוון תשכ"ב (אגרות-קודש כרך כב עמ' רנב) 
כותב הרבי ל"מרת חיה בתיה" [אחת ממורות בתי-ספר 
שעיצבה  בול  לו  ששיגרה  יוסף-יצחק']  אהלי  'רשת 

עבור בתי ספר ה'רשת':
אלא שלפלא קצת ציור הלוחות אשר בוודאי יודעת 
בחצי  ולא  מלמעלה  גם  מרובעות  להיות  שצריכים 
עיגול, וכמבואר ממאמרי חז"ל בכמה מקומות (ומהם 
הציור  על-ידי  גם-כן  וכמפורסם  א)  יד,  בבא-בתרא 

שעל השיחות-לנוער וכו'...

"מנהג אומות העולם"
פועלי- תנועת  מראשי  כהנא  קלמן  רבי  לגאון  אף 
כתב הרבי בי"ב בשבט תשכ"ז (אגרות- אגודת-ישראל 

קודש כרך כד עמ' רפח):

מה  על  כבוד-תורתו  את  אעורר  זו  בהזדמנות 
הלוחות  ציור  פאג"י  של  פרסומים  בכמה  שראיתי 
בצורת חצי עיגול למעלה, שזהו מנהג אומות העולם, 
ששה  אורכן  שהיה  ז"ל,  חכמינו  דברי  להבדיל  היפך 
ובפרט  ובפרסומינו,  א),  יד,  (ב"ב  שלושה  ועוביין 

לילדים, מדייקים אנו בזה.
(הנ"ל,  תשמ"א  תישא  פרשת  בשבת-קודש  ואכן, 
עמ' 513) מתבטא הרבי "כפי שדובר כבר כמה פעמים 
אפוא,  הם,  הנזכרים  המקומות  וכו".  על-כך  והרעישו 
שדיברו על זה ו"הרעישו על  פעמים"  ה"כמה  חלק מן 

כך".

מקור הטעות
להלן  הלוחות?  בציור  זו  נפוצה  טעות  מקור  מהו 
דברים שאמר הרבי בשבת-קודש פרשת תישא תשמ"א:

בימינו  לכך שמוצאים  והאמיתית  הפשוטה  הסיבה 
גם אצל יהודים שציור הלוחות הוא באופן שמלמעלה 
הם כחצי כדור, הוא - מפני שכאשר היו מוסרים ספר 
רוב לאינו  זאת על-פי  נתנו  בגלל הגלות  הרי  לדפוס, 
יהודי, ובגלל גזירת המלכות זה היה צריך לעבור דרך 
הצנזור, שעל-פי רוב הוא היה גוי - והם  (המדפיסים 
והצנזורים הגויים) היו עושים על דף השער או במקום 
פנוי בראש הספר את ציור הלוחות כפי שנראה להם 
שגויים  כפי  כדור,  כחצי  מלמעלה  הם  שהלוחות   -

עושים את ציור הלוחות.
בזה  הביטו  לא  יהודים,  לידי  הגיע  הספר  וכאשר 
שכתוב  השער או במה  שנמצא בדף  דייקו במה  ולא 
לא  וממילא  הספר,  בפנים  למדו  אלא   - בהסכמות 
שמו לב לזה שהלוחות היו מלמעלה כחצי כדור, וכך 
שבספרים  רגיל  דבר  נהיה  וזה  לדור,  מדור  זה נמשך 
הם  שמלמעלה  לוחות  של  ציורים  נמצאים  יהודיים 

כחצי כדור. 
על  זאת  שישנו  הפרגוד)  (מאחורי  רעש  עשו  ולכן 
פלוני,  מוסד  של  ("סטיישאנערי")  המכתבים  נייר 
הלוחות  של  העליון  החלק  של  הציור  נדפס  ששם 
כחצי כדור, או לכל הפחות, שאת הניירות שהם כבר 
ידפיסו  ולהבא,  מכאן  שידפיסו  ובניירות  ישאירו,  כך 

ציור של הלוחות כמו שצריך להיות על-פי הגמרא.
כאשר החלו להופיע פרסומי המרכז-לענייני- ואכן, 

חינוך בשנת תש"ב ועוצב סמל המל"ח שכולל את שני 
לוחות הברית, הזכיר הרבי לאמן את צורתם האמיתית 

של הלוחות (ראה 'פגישות עם הרבי' עמ' 45).

הרב אליהו כ"ץ
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אובדן האמון במחנך
כהנא  הרב  לרה"ג  הרבי  כתב  לעיל,  שהובא  כפי 

"ובפרסומינו, ובפרט לילדים מדייקים אנו בזה".
הרבי  מבהיר  תשמ"ב  שמחת-תורה  יום  בהתוועדות 

את ההדגשה החינוכית שבדברים:
על  ילדי ישראל  שמחנכים  חינוך  במוסדות  מדובר 
כוונת  שתכלית  זה  על  הבט  ומבלי  הקודש,  טהרת 
המוסד היא להגן על הילדים מפני השפעה שמבחוץ, 
ולפעול עליהם שהנהגתם תהיה באופן ד"כל מעשיך 
ועל-אחת-כמה- דעהו",  דרכיך  ו"בכל  שמים",  לשם 

וכמה בנוגע ללימוד התורה. אף-על-פי-כן כאשר הם 
למוסד,  השייכים  טפסים  (על  הלוחות  את  מציירים 
התורה  ענייני  כל  כלולים  שבהם  וכו')  קבלות  פנקסי 
מדברי  הפכי  באופן  זאת  מציירים  הם  הרי  כולה, 

הגמרא...
על  לעז  להוציא  רוצים  שלא  הידועה  הטענה 
כמה וכמה  הראשונים - מאחר שמוסד זה קיים כבר 
וכו'  הזמן  כל  במשך  הלוחות  את  ציירו  וכך  שנים, 
הנה טענה זו אין לה מקום כלל כאשר מדובר אודות 
עניין שנוגע לחינוך ילדי ישראל! דהנה, כאשר הילד 
הלוחות  ציור  מופיע  ובה  לזמן,  מזמן  תעודה  מקבל 
כל  ללא  אצלו  מתקבל  מלמעלה,  עיגול  חצי  בצורת 
ספק שכן היתה צורת הלוחות, ואחר כך כאשר ילמד 
את הגמרא הנ"ל, יווכח שמה שהונח אצלו בפשטות 
פשטות  היפך  זה  הרי  זה,  במוסד  בלימוד  כתוצאה 
האמון  את  מאבד  הוא  הרי  מזה  וכתוצאה  הגמרא! 
במלמד ומחנך שלו, גם כאשר ילמדו עמו דבר אמיתי 

מתחילתו ועד סופו.
ולכן בהכרח לתקן עניין זה, ואין לחשוב שזהו דבר 
של מה בכך, כי אפילו כאשר מדובר אודות דבר קטן 
ועל-אחת-כמה-וכמה  לקטנות,  בז  תהי  אל  נאמר 
שהם  עם הלוחות  כאשר מדובר אודות עניין הקשור 

יסוד כל התורה כולה.
ציור  מקור  נוסף:  דבר  ישנו  זה  שבעניין  ובפרט 
הלוחות כצורת חצי עיגול נלקח מאומות העולם, וציור 
מציירים  כאשר  דברי הגמרא, ואם-כן,  היפך  הוא  זה 
את  מעדיפים  הרי   - עיגול  חצי  בצורת  הלוחות  את 

גרסת אומות העולם על דברי הגמרא!
אודות  מדובר  כאשר  גם  זה  הרי  החינוך  ושלימות 
שאסור  הרשב"א  שכתב  מה  כידוע   - ישראל  מנהגי 
כאשר  אפילו  שבישראל,  זקנות  נשים  מנהג  לבטל 
ועל-אחת-כמה- אחר.  באופן  אומרים  ישראל  חכמי 
וכמה כאשר מדובר אודות עניין הקשור עם הלוחות.

ובפרט  זה  עניין  יתקנו  ולהבא  שמכאן  ויהי-רצון 
מדי  הרי  כי  מיוחד,  בקושי  כרוך  אינו  הדבר  שתיקון 

לשנות  שאפשר  וכשם  הנ"ל,  טפסים  מדפיסים  פעם 
את שמו של נשיא המוסד וכו' (ועד ששוכחים לגמרי 
הכלל  מן  יוצאים  במקרים  ורק  הקודם,  הנשיא  את 
משאירים לו איזה תואר כבוד!) כמו כן אפשר לשנות 
את ציור הלוחות, היינו, שבמקום ציור של חצי עיגול, 

יהיו הלוחות מצויירים בצורת ריבוע.

על חטא העיגול
ר'  הרה"ח  פרסם  בתשמ"ב  הרבי  דברי  רושם  תחת 
העיגול"  חטא  בשם "על  תורנית  חוברת  סופר  יחזקאל 
(שהוצאה לאור ע"י צעירי אגודת חב"ד נחלת הר חב"ד 
בראשות הרב ליפא קורצווייל) אשר בהקדמתה נאמר:

לאפרושי   – כנסת  בתי  וגבאי  לרבנים  "קריאה 
מאיסורא:

כמה  הרבי,  התריע   – תשמ"ב   – האחרונה  "בשנה 
והפלא,  הצער  למרבית  הנפוצה  הטעות  על  פעמים 
ובאמנות  הכנסת,  בבתי  הקדושה  תשמישי  באמנות 
את  המציירים  וסמליהם  מוסדות  של  הגרפיקה 
המסורת  היפך  מעוגלים,  כשראשיהם  הברית"  "לוחות 
התלמודית בדבר צורתם המקורית-אמיתית של לוחות 
הברית שהיו שני ריבועי אבן, וכך אמנם נהגו לצייר את 

הלוחות בשנים קדמוניות.
את  לתקן  תביעה  משתמעת  הרבי  משיחות  "ברם 
או  פיסלו  ציירו,  שכבר  במקום  גם  העיגול',  'חטא 
הראוי  ומן  העגולות',  ה'לוחות  את  בדיעבד  רקמו, 
לאפרושי  כדי  המעוות,  ליושנה, ולתקן  עטרה  להחזיר 
מאיסורא, ומכמה עניינים שליליים הנגרמים על ידי זה, 

ולפלא גדול שאין פוצה פה ומצפצף".
שבצורה  הרבות  הבעיות  בהרחבה  נסקרו  בחוברת 
'חטא  ממנו:  והנגרם  החינוכי'  ה'חטא  הלוחות:  של  זו 
חשש  הגמרא;  פני  על  הגויים  גרסת  של  החיקוי' 
הובאו  כן  כמו  רבות.  ועוד  תלכו',  לא  'ובחוקותיהם 
בחוברת ההוכחות התורניות ל"ריבוע הלוחות", ולצורך 
הדחוף לתקן מיד בהקדם האפשרי ולשנות את הציורים 

הקיימים מ'לוחות עגולות' ל'לוחות מרובעות'.
החוברת  כותבי  הביאו   – הצחות'  דרך  'על  אף 
הנסתרות'  ו'הכוונות  הפילוסופיים'  ה'מניעים  את 
המסתתרים כביכול מאחורי 'שיטת' האומנים הנוצריים 

ימ"ש אשר המציאו את צורת הלוחות העגולות:
א) היהדות האמיתית מייצגת את ה'ריבוע' – חוק זה 
חוק! "לא תוסיפו... ולא תגרעו", ו"זאת התורה לא תהא 
מוחלפת". מה שאין כן בנצרות רח"ל המנסה 'לעגל' את 

הערכים ולהתאימם לרוח העם.
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תוכן זה מופיע גם כן במענה משנת 
משמחת  בתשורה  (נדפס  תשל"א 
אלול  כ'  שם-טוב,  משפחת  נישואין, 

תשע"ג):
תוכן  פירט  ובו  מכתב  כתב  אחד 
האיומות  הגזירות  אודות  מהרצאותיו 
ובין  השנייה  העולם  מלחמת  ימי  של 
האמצעי  "כ"ק אדמו"ר  כתב:  הדברים 
'אך  ספ"ה  ח"א  תשובה  בשערי  כתב 
התיקון  מבחינת  שהיה  האריז"ל  בזמן 
האמיתית  הקבלה  חכמת  אליו  ונגלה 
כו''  עוד  יהיה  ולא  השמדות  בטלן 
וכמה  כמה  אחר-כך  גם  היו  הלא   –
השמדות ובפרט ההשמדה הכי גדולה 

בזמננו?".
"בנוגע  וכתב:  העיר  אדמו"ר  כ"ק 

(לגלגול) דור דביהמ"ק הא'".
הכוונה, כנראה, זהה לדברים הנ"ל: 
יהיה  ולא  השמדות  ש"בטלו  באומרו 
האמצעי  אדמו"ר  מתכוון  כו'",  עוד 
לגזירות שמד שעניינן הוא תיקון דור 
גזירות  דווקא  הראשון.  בית-המקדש 

אלה הן ש"בטלו" "ולא יהיו עוד". 
[ולהעיר משיחת שבת פרשת ויחי תנש"א: "השמדת 
 – ונוראה  גדולה  הכי  באכזריות  יהודים  מיליון  שישה 
דוגמתה  ר"ל)  תהיה  (ולא  הייתה  שלא  איומה  שואה 
על  עונש  בתור  להיות  יכולה  לא   – הדורות  כל  במשך 
עוונות, שכן, אפילו השטן עצמו לא יוכל למצוא חשבון 
ושלום  חס  להצדיק  כדי  בו  שיהיה  ההוא  בור  עוונות 

עונש חמור כזה!
התורה)  חכמת  (על-פי  וביאור  הסבר  שום  לנו  אין 
עלה  ש"כך  העובדה  רק  אם  כי  השואה,  על  וכלל  כלל 

לפני", ואשר "גזירה היא מלפני"... ובוודאי ובוודאי לא 
ההסבר דעונש על עוונות.

ובהערה (מס' 116) מביא את דברי האדמור האמצעי 
ולא  השמדות  ש"בטלו  אלו,  דברים  כי  ומסיים,  הנ"ל 
צורך)  יש  (באם  נוספת  "הוכחה  הם  כו'"  עוד  יהיה 
שאינו  עצמו,  בפני  עניין  הוא  דהשואה  שההשמדות 

בגדר עונש ותיקון, כבפנים".
ומשמע קצת, שלומד שלא רק שגזירות שנועדו לתקן 
שבכלל  אלא  בטלו,  הראשון  בית-המקדש  דור  עונש 

בטלו גזירות שמד שעניינם לתקן עוונות. ויש לעיין].

"דוחק" ו"היפך בהירות הלשון" 
שקשה  סבור  הרבי  כי  נראה  אחר  במקום  ואולם, 
בהוספות  נדפס  דלהלן  (המענה  האמור  כביאור  לומר 
לליקוטי-שיחות חלק לח עמ' 183. דברי הכותב ותצלום 
כתב היד – תשורה לבר מצווה, משפחת מונדשיין, י"ז 

כסלו תשס"ח).
מאנ"ש  אחד  הציע  לרבי,  במכתב  תשל"ט,  בשנת 
"שמעתי  וכתב:  האמצעי  האדמו"ר  דברי  את  לבאר 
שכתוב  מה  על  פעמים  כמה וכמה  אד"ש הקשה  שכ"ק 

"דחללי גזירות דהשואה קדשו שם שמים".
מענה הרבי מתשל"ט, מתוך: תשורה, מונדשיין תשס"ח
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כי  האריז"ל,  בשם  ומציין  מוסיף  האמצעי  אדמו"ר 
מאחר ותיקון ענייני העובדה-זרה של בית ראשון כבר 
השמדות  עוד  יהיו  לא   – הראשונים  בדורות  הושלמו 

וגזירות כה איומות על קהילות ישראל. 
בלשון האדמו"ר האמצעי: 

דברי האדמו"ר האמצעי, שמימי 
האריז"ל "בטלו השמדות ולא יהיה 
שכן,  ביאור.  טעונים  וכו'",  עוד 
בדורות שלאחר  למרבה הצער, גם 
גזירות  מעט  לא  אירעו  האריז"ל 
נרצחו  יהודים  ורבבות  ופוגרומים 
לשואה  עד  יהודים,  היותם  בשל 

ש"בטלו  לומר  ניתן  כיצד  כן,  ואם  היל"ת,  האיומה 
השמדות ולא יהיו עוד"?!

בכמה  זו  לשאלה  התייחס  אדמו"ר  כ"ק  ואכן, 
הזדמנויות שונות.

ביאור ראשון: תפילה או פסק דין
בשמחת תורה תשי"ז (תורת-מנחם חלק יח עמ' 101) 

אמר הרבי: 

ובהמשך לכך הוסיף ואמר (שם הערה 43 – מהנחה, 
בלתי מוגה): 

האדמו"ר  דברי  כלומר, 
כוונה  מתוך  נאמרו  האמצעי 
לפעול מצב שבו "בטלו השמדות 
ועל-כל-פנים  עוד",  יהיה  ולא 
נוראיות  השמדות  עוד  יהיו  לא 
של  שדבריו  ובוודאי  כבעבר. 
צדיק פועלים ועושים רושם אולם 
גם  שאכן  לכך  סותר  הדבר  אין 
גזירות  אירועי  בפועל  התרחשו 

ושמד.

ביאור שני: בטלו השמדות 
המתקנות עבודה-זרה

במכתב משנת תשי"ד (אגרות-קודש חלק י עמ' קסט) 
האדמו"ר  בדברי  ביאור  ומבקש  לשואל  הרבי  משיב 
את  לתקן  שנועדו  השמדות"  "בטלו  שאכן  האמצעי, 
הכוונה  אין  ואולם  הראשון,  המקדש  בית  דור  נשמות 

ש"בטלו השמדות" לגמרי ולא יהיו עוד כלל וכלל.
בלשונו הק':

"בטלו השמדות ולא יהיה עוד". דברי כ"ק 
אדמו"ר האמצעי בספרו 'שערי תשובה'
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ב) עיגול הלוחות בראשיהם מבליט את שונותם של 
התפיסה  את  ומשקף  מהשנייה,  האחת  הלוחות  שני 
הגויית המפרידה רח"ל בין חמשת הדיברות של מצוות 
"בין  מצוות  של  הדיברות  לחמשת  למקום"  אדם  "בין 
באופן  מתקיים  מהסוגים  אחד  כשכל  לחברו",  אדם 

עצמאי – לשיטתם (עפ"ל).
לסערה  וגרמה  עותקים  ברבבות  הופצה  זו  חוברת 
נרחב  התעניינות  גל  ובעקבותיה נוצר  בעולם התורני, 
צורת  הוחלפה  רבים  מדרש  ובתי  כנסת  בבתי  בנושא. 
החלה  בנושא  ישראל  גדולי  ודעת  למרובעת,  הלוחות 

להישמע יותר ויותר.
היה זה הרה"ג הרה"ח ר' מנחם בן ציון וילהלם ע"ה, 
ישיבת  ראש ישיבת זוועהיל בירושלים עיה"ק ומראשי 
'תורת אמת' חב"ד, אשר ראה בכך שליחות קודש לדאוג 
הרקומות על גבי הפרוכות,  'לתקן' כמה שיותר לוחות 

בכמה שיותר בתי כנסת.
אהרן  משה  ר'  הרה"ח  יבלחט"א  אחיו,  במקביל, 
וילהלם מירושלים ת"ו (ה' יאריך ימיו ושנותיו) המריץ 
קהילת  רב  (כיום  שי'  ברוך  התמים  בנו  את  וביקש 
דעת  את  ולהאיר  לעורר  בנהריה)  ראשי  ושליח  חב"ד 
גדולי התורה בנושא חשוב זה. ואכן בקיץ תשד"מ ערך 
וגדולי תורה מכלל  אדמו"רים  רבנים  אצל  סבב מיוחד 
ציור  לאופן  בקשר  דעתם  ובירר  והזרמים,  החוגים 

הלוחות (לאור שיחות הרבי הנ"ל). 
בצורה  עולה  מדו"ח הסיכום שלו, אותו שיגר לרבי, 
ישראל  גדולי  של  ככולם  רובם  דעת  כי  משמעית  חד 
האמיתית  הלוחות  צורת  אשר  ברורה,  ההלכה  ופוסקי 
להלן  לעשות.  יש  וכן  היא,  מרובעת  התורה  פי  על 

קטעים מתוך הדו"ח (פורסם בעבר במדור זה):
הלברשטאם  ליפשיץ  שרגא  יחזקאל  רבי  האדמו"ר 
שזה  בירר  רבי  הליובאוויטשער  "הרי  מסטרופקוב: 
הישנים  לתקן  אפשר  ואם  מרובע!  ותעשה  מרובע! 

בדרכי שלום כדאי וצריך לעשות כך".
(מראשי  שליט"א  פוברסקי  דב  ברוך  רבי  הגאון 

ישיבת פונוביז'): "כמובן שתעשה מרובע!".
הגאון רבי אברהם ברדקי: "יושר גדול לתקן הלוחות 

למרובעות – והנוהג אחרת הוא מנהג שטות".
הגאון המקובל רבי שריה דבליצקי: "הליובאוויטשער 
אומר מרובע, ויש לזה הרי מקור, תעשה אם כן מרובע. 
כדאי,  שלום  בדרכי  רק  ולכן  וכו',  יתווכח  הקהל  אבל 

ובאם תיווצר מחלוקת – לא".
הגאון רבי ניסים קרליץ: "וודאי שתעשה כפי האמת 

– מרובע!".
"לעשות  משמעי  חד  באופן  קבעו  נוספים  רבנים 
ראש  שיינברג  פנחס  חיים  רבי  הגאון  והם:  מרובע", 
אב"ד  גולדשטיין  יששכר-דב  רבי  אור.  תורה  ישיבת 
"ולשנות...  לחדשות,  בנוגע  סופר,  חתם  חוג  קהילת 
אויערבך:  זלמן  שלמה  רבי  הגאון  שלום".  בדרכי  רק 
"בוודאי, וידוע שהיה מרובע!... זו האמת... והעיגול בא 

מהגויים".
ה"קהילות  בעל  קנייבסקי,  ישראל  יעקב  רבי  גם 
שאכן  והשיב  הדבר,  על  נשאל  ("הסטייפלער")  יעקב" 
למרובעות.  הלוחות  את  שינו  מדרשו  ובבית  ראוי  כך 
וכן בכולל 'חזון איש' ציווה לעשות הלוחות מרובעות.

"מי שלא מעוניין – שלא יקנה"
'המסורת  ספר  בקשר עם  הייתה  מעניינת  אנקדוטה 
רבים  דורות  חונכו  אותיותיו  שעל  המפורסם,  השלם' 
של תינוקות של בית רבן. את הספר חיבר וערך המחנך 
הדגול ר' חיים משה חשין ע"ה. במהדורות הראשונות 
חצאי  עם  הברית  לוחות  ציור  הופיע  תשמ"ב)  (לפני 

עיגול ולא מרובעות. 
שכנו של בעל 'המסורת', הת' קלמן וינפלד שי' (כיום 
מראשי ישיבת חובבי תורה בנ.י.), סיפר לרב חשין ע"ה 
העניין  בחומרת  אדמו"ר  כ"ק  של  ודבריו  קריאתו  על 
הרבי  שציין  כפי  אליו  בנוגע  ובפרט  ההלכתי,  מהצד 

שהדבר נוגע ביותר לחינוך ילדי ישראל.
זאת.  לשנות  מיד  והבטיח  התמהמה  לא  חשין  הרב 
זאת  עשה  חדשה  מהדורה  כשהדפיס  מכן  לאחר  ואכן 
הגיעו  שאז  אלא  המרובעות.  הלוחות  של  התיקון  עם 
את  להחזיר  שדרשו  שונים  חוגים  מצד  פניות  אליו 
הלוחות לצורתם הקודמת. כששמע על כך הת' וינפלד, 
השיב  חשין  הרב  אך  ולחזקו,  לעודדו  כדי  אליו  פנה 
בדיוק את מה שהרבי  אעשה  מה לחשוש,  לו: "אין לך 
מליובאוויטש אומר, ומי שלא מעוניין – שלא יקנה את 

הספר...".

"כדאי לנצל"
גם לאחרי כן המשיך הרבי לעמוד על המשמר. להלן 
השם'  'צבאות  ארגון  להנהלת  שכתב  תשובות  שתי 
לרבי  נמסרה  תשמ"ג  השבועות  חג  לקראת  בניו-יורק. 
תמונת השער של גיליון 'משיח טיימס' שעמד להופיע 
ארון-קודש   מתוך  ספר-תורה  המוציא  אדם  ציור  ובה 

וילדים מנשקים את הספר הרבי העיר על ציור זה:
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הספר  של  המעיל  כדאי לנצל ציור המענטעלע [= 
תורה] לציור לוחות מרובעות.

מכאן ואילך, השתדלו מעצבי ה'משיח טיימס' לשלב 
על  מרובעים.  לוחות  של  ציור  אפשרית  הזדמנות  בכל 
של  ציור  לשלב  מקום  היה  לא  דעתם  לפי  זאת,  אף 
שבה  תשמ"ה,  קיץ  גיליון  של  השער  בתמונת  הלוחות 
הרבי ראה  ואולם  בקיץ ל'קעמפ'.  נראו ילדים נוסעים 
מרובעים,  לוחות  של  ציור  לשלב  הזדמנות  כאן  גם 
והרבי  מרובעות".  הלוחות  ב'  להוסיף  "כדאי  וכלשונו 
הוסיף: "באמצע?", כלומר, אולי להוסיף את זה באמצע 

הציור. וכך עשו.

הרבי נושא בהוצאות
היו  בירושלים  המכובדים  מבתי-הכנסת  באחד 
הביע  והרבי  חצאי-עיגול  של  בצורה  לוחות-הברית 
אם  ההוצאה  את  לשלם  על-עצמו  יקבל  כי  הק'  דעתו 

יחליפו את צורת הלוחות.
בקווים  אמנם  הלוחות  צוירו  אחת  בהזדמנות 
מרובעים, אבל כל לוח צויר כמלבן ולא כריבוע. הרבי 

הגיב ('דבר מלך', ופרצת תשנ"ט, עמ' 77):
נראה  כאן  המצוירים  בלוחות  ת"ח  ות"ח  נתקבל 

שגבהם יותר על ארור"ח [= אורכם ורחבם].
  להלן צילום המענה:

למען הסר ספק
הרה"ח  המזכיר  סיפר  מעניין  סיפור  זה  בעניין  ועוד 
עמ'  גיליון 940  חב"ד'  ('כפר  קליין  שיחי'  בנימין  הרב 

:(37
"חנוך  ישיבת  בברוקלין  נפתחה  תשל"ו  "בשנת 
שומרות  שאינן  ממשפחות  צעירים  לבחורים  לנוער" 
דו"ח  לרבי  כתב  בריסקי,  הרב  הישיבה,  מצוות. מנהל 
ב'לוגו'  הישיבה.  של  החדש  המכתבים  נייר  על  ראשון 

לפניו  מונח  כשספר  בכיתה  ולומד  שיושב  בחור  נראה 
ומולו קיר עם שני חלונות שהצד העליון שלהם עגול.

צריכה  הלוחות  שצורת  הרבי  לי  מסר  "בתגובה, 
להיות מרובעת ולא עגולה מלמעלה. טלפנתי אל הרב 
אמר  דבריי  בתום  הרבי.  דברי  את  לו  ומסרתי  בריסקי 
לי הרב בריסקי, 'סליחה, אבל זה בכלל לא לוחות אלא 

חלונות'.
"כשנכנסתי לאחר מכן אל הרבי ומסרתי לו הדברים, 
שזה  יחשוב  שמישהו  להיות  יכול  'אבל  הרבי:  לי  ענה 
מובן  אותו'.  יטעה  וזה  נראים,  הלוחות  ושכך  לוחות, 
יראו  שהחלונות  כך  הציור  את  שינו  זאת,  שבעקבות 

מרובעים".
את התשובה ענה הרבי על גבי הבלאנק (ראה צילום), 
והוסיף  העגולות   הלוחות  ציור  לעבר  חץ  סימן  הרבי  
קו ישר מעל הלוחות והפך זאת למרובעות וכתב בכתב 

יד קודשו: 
להיות  צריך  א)  (יד,  בתרא  לבבא  מסכימים  באם 
באם  עתה).  עד  הנדפס  שיכלה  (לאחרי  מרובעות 

דעתם אחרת – ַימשיכו כמו עד עתה.

לכתחילה ובדיעבד
בעניין  השונות  ההוראות  ומן  הרבי  מדברי  לסיכום: 

עולה:
יש  הלוחות  צורת  את  לכתחילה  כשיוצרים  א) 

לעשותם מרובעים.
מעגולים  לשנות  יש   - ואפשר  ששייך  במקומות  ב) 

למרובעים.
חומר  להשמיד  לא  לשנות,  שקשה  במקומות  ג) 
מכאן  שידפיסו  "ובניירות  תשמ"א  (בשיחות  וכדומה 
"שכאשר  רנב:  עמ'  כב  כרך  ובאגרות-קודש  ולהבא"; 

יתמו כולם (בולים אלה) לתקן בהדפסה הבאה").
לאו  דוד  ר'  הרה"ג  לישראל  הרה"ר  של  כניסתו  עם 
הלוחות  צורת  את  לשנות  הורה  לתפקידו,  שליט"א 
הרבנות  של  נייר-המכתבים  של  בלוגו  שהופיעה 

הראשית לישראל, כפי הוראת הרבי.
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סוגיותבתורת רבינו

 "בטלו השמדות
ולא יהיה עוד"

כ"ק אדמו"ר האמצעי מתייחס להשמדות רח"ל שהיו בתקופת 
ה'ראשונים' כתיקון לנשמות תקופת בית ראשון, ומוסיף שהתיקון 
הושלם ולא יהיו עוד מאורעות כאלו • איך מתיישבים הדברים עם 

אסונות קשים שרצופים בדברי ימי ישראל שנים לאחר מכן? • סוגיה 
מרתקת מתורת רבנו, מעובדת על-ידי מערכת 'התקשרות'

זמן  חטיבת  על  השתרעה  ה'ראשונים'  תקופת 
ה'רנ"ב.  ד'תשצ"ח –  השנים  בין  שנה,  שנמשכה כ־450 
התוספות,  ובעלי  רש"י  היו  שב'ראשונים'  הבולטים 
הרמב"ם, הרמב"ן, הרי"ף, הרא"ש, הרשב"א, הריטב"א 

ועוד.
הרוחני  והשגשוג  הגדולה  התורנית  הפריחה  לצד 
אסונות  לדאבוננו,  אירעו,  זו  בתקופה  ישראל,  עם  של 
על  ואובדן  הרג  שמד,  גזרות  ונגזרו  לעמנו  כבדים 
מידת  גברה  ה'ראשונים'  בימי  מישראל.  רבות  קהילות 
הדין ואלפים ורבבות מישראל הוצאו להורג באכזריות 

גדולה על קידוש ה'.
מתייחס  תשובה',  'שערי  בספרו  האמצעי,  האדמו"ר 
המובא  את  ומביא  זו  תקופה  של  השמד  לגזירות 
תיקון  היו  אלה  אירועים  כי  האריז"ל,  בשם  בספרים 

לחטא עבודה זרה של ימי בית־המקדש הראשון.

תיקון לנשמות
ביאור הדברים:

מישראל  רבים  חטאו  הראשון  בית-המקדש  בימי 
במעלתם  גדולים  שהיו  אנשים  אף  זרה.  עבודה  בחטא 
הרוחנית, נפלו ונלכדו בעוון חמור זה. בלשון האדמו"ר 

האמצעי: 

הינן  ה'ראשונים'  תקופת  דור  בני  של  נשמותיהם 
הנפש  מסירות  הראשון.  בית-המקדש  דור  של  גלגול 
שלהם על קידוש-השם תיקנה את נשמותיהם והם באו 

למנוחתם.
בלשון אדמו"ר האמצעי:

אדמו"ר האמצעי מוסיף ומבאר שעניין העבודה-זרה 
משכילים  שהיו  מפני  דווקא,  ה'ראשונים'  אצל  תוקן 
ומשיג  שמשכיל  מי  כאשר  אלוקות:  בענייני  גדולים 
הבנותיו,  לכל  מעל  מתעלה  בשכלו  אלוקיים  עניינים 
ומוסר את נפשו על קידוש ה' בפועל ממש, התמסרות 
האמונה  ניכרת  בזה  דווקא  הנה   – משכל  שלמעלה 
הטהורה ומודגש הקשר האיתן והבלתי ניתן לשינוי בין 
לענייני  התיקון  וזהו  ברוך-הוא,  הקדוש  ובין  היהודי 

עבודה זרה. 
בלשון האדמו"ר האמצעי:
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יום פטירת הרבנית מנוחה רחל

כ"ק אדמו"ר האמצעי,  סלונים, בתו של  יום פטירתה של הרבנית מנוחה רחל 
ומנוחתה כבוד בחברון.

לפני הסתלקותה ישב ליד מיטתה הרב אפרים מרבני חברון, כשהרב הרגיש כי 
בעת יציאת  שיהיו בבית  ולקרוא למנין אנשים  לצאת  ביקש  ספורות,  דקותיה 
הנשמה, אבל הרבנית אמרה שאין כבר זמן לכך, והוסיפה: אבותי נמצאים איתי 

כאן... אך סיימה את דבריה ומיד פרחה נשמתה הקדושה ושבה אל יוצרה.
השתתפו כל יהודי חברון, אשכנזים וספרדים, בלי יוצא מהכלל. כל  בהלוויתה 
ילדי העיר הלכו לפני המיטה כשנרות דולקים בידיהם ופזמוני תהילים בפיהם. 
(ימי חב"ד ע' 127)

התוועדות ראשונה
לאחר ההסתלקות

עם  מתוועד  אדמו"ר  כ"ק 
הראשונה  בפעם  הקהל 
כ"ק  הסתלקות  לאחר 
הייתה  מוהריי"צ;  אדמו"ר 
 - אדר  שבת-מברכים  זו 

ש"פ יתרו.

תשנ"ב

חלוקת קונטרס ו'לעקאח'
של  הרביעי  יארצייט-הילולא  שבט,  כ"ב  לקראת 
הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה, הורה הרבי 
להדפיס קובץ מיוחד המכיל משיחותיו ומכתביו ע"ד 

מעלת נשי ובנות ישראל. 
ביום כ"א שבט לאחר תפילת מעריב ואמירת שיחה, 
חילק הרבי את הקונטרס שנשא את השם "קובץ כ"ב 
 – (חמ"ש  דולרים  חמישה  של  שטר  בצירוף  שבט", 

ר"ת שמה של הרבנית) ו"לעקאח"

כ"ד 
שבט

תש"יתרמ"ח

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

בית שניאורסון בעיר 
חברון, שהיה מקום מגוריה 

של הרבנית מנוחה רחל

19

פרשת יתרו
וישמע יתרו כהן מדין חתן משה (יח,א)

היא  מדוע  ומובן  יתרו,  של  בשבחו  פותחת  הפרשה 
שבח,  איזה  אבל  משה".  "חותן  היותו  את  מציינת 
לעבודה- כוהן  מדיין",  "כהן  שהיה  בכך  יש  לכאורה, 

זרה?
דווקא בשילוב שני התארים הללו כאחד נרמז יתרון 
האור מן החושך כיתרון החכמה מן הסכלות, אשר היה 
אלוקות  גילוי  היה  שבו  למתן-תורה,  מתאימה  הכנה 

בבחינת "ישת חושך סתרו":
וממנה  הישות  תכלית  שהיא  הקליפה  מדיין",  "כהן 
העילוי  לתכלית  מתהפכת  והמריבה,  המדון  נובעים 
עד לבחינת "חותן משה". וכן, לאידך גיסא, יתרו פעל 
היה  יכול  לה  שהודות  דרגה")  ("חות  ירידה  במשה 
משה, למרות רוממותו, לשמש ממוצע בין הקב"ה לעם 

ישראל ובין ישראל לתורה – ולהיות מקבל התורה.
(מאמר ד"ה "וישמע ויתרו" תשמ"ה. תורת מנחם התוועדויות תשמ"ה 
כרך ב, עמ' 1185)

עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים 
(יח,יא)

אלוקים – רמז למידת הדין והצמצום.
וההסתרים  ההעלמות  לריבוי  רמז   – האלוקים"  "כל 

של שם אלוקים.
"גדול הוי'" – שם הוי' גדול מכל בחינות אלו, ומושל 

בכולם. 
וההסתר  ההעלם  מתבטל  הוי'  שם  בחינת  בהתגלות 
הוי'  כבוד  ככתוב (ישעיהו מ) "ונגלה  שם אלוקים.  של 
דיבר",  הוי'  פי  כי  יחדיו  בשר  כל  וראו  זה)  (ועל-ידי 
ההעלמות,  כל  יתבטלו  הוי'  שם  גילוי  שעל-ידי  היינו 
יראו   – אומות-העולם  ואפילו  הגשמי  הבשר  שגם  עד 

אלוקות.
מכל  הוי'  גדול  כי  ידעתי  "עתה  יתרו  שאמר  זהו 

יציאת  של  הניסים  על  ששמע  לאחר  האלוקים". 
האותות והמופתים  מצרים הגיע להכרה זו; כי על-ידי 
שביציאת מצרים נתגלה לו ששם הוי' מושל ושולט על 

ההעלמות וההסתרים שמקורם בשם אלוקים.
(סידור עם דא"ח, דף רעא עמ' ג) 

ויהי אלוקים עימך (יח,יט)
בכל הפרשה הזאת ("ואתה תחזה") נזכר שם אלוקים 
שתפקידם  דיינים,  בלבד, כי הפרשה מדברת על מינוי 
לפסוק פסקי-דין, והם שייכים לשם אלוקים המורה על 

מידת הדין.
(תורת לוי-יצחק, עמ' קפז)

ואתה תחזה (יח,כא)
על-דרך הרמז יש לומר:

דברי יתרו "ואתה תחזה" (ולא "ואתה תראה" וכיוצא 
בו) רומזים לנאמר "לכו חזו מפעלות ה'" (תהילים מו). 
אלפים  ושמונת  ריבוא  שבעה  היו  ישראל  דייני  שהרי 
ושש-מאות (סנהדרין יח), וזהו "חזו" – ראשי תיבות: ז' 

רבוא, ח' אלפים, ו' מאות.
(תורת לוי-יצחק)

אלה הדברים אשר תדבר אל בני-ישראל 
(יט,ו)

אלה הדברים: לא פחות ולא יותר (רש"י)
אפשרות  הדעת  על  להעלות  בכלל  אפשר  כיצד 
שמשה רבנו ישמיט או יוסיף דבר-מה על דבר ה', עד 

שיש צורך לצוותו "לא פחות ולא יותר"?
רכה,  בלשון  הנשים  אל  לדבר  נצטווה  משה  אלא 
פסוק  (רש"י  כגידים"  הקשים  "דברים   – הגברים  ואל 
הנשים  אל  דיבר  שכאשר  לחשוב  היה  אפשר  לכן  ג). 
שיהיו הדברים  כדי  מעט,  להשמיט  ראה לעצמו רשות 

ממעייני החסידות

14



אל  כשידבר  גיסא,  ולאידך  עליהן;  ויתקבלו  "רכים" 
כדי  ה',  דברי  על  דבר-מה  שהוסיף  אפשר  הגברים, 
להדגיש את חומרתם. לכן נאמר "לא פחות ולא יותר"; 

לא פחות – לנשים ולא יותר – לגברים.

(לקוטי שיחות כרך לו, עמ' 86)

וגם בך יאמינו לעולם (יט,ט)
התגבשה  כבר  ממזריטש  המגיד  הרב  ימיו של  בסוף 
קבוצה של אברכים שהיו מקושרים לרבנו הזקן, והיה 
ההתוועדויות,  באחת  לזמן.  מזמן  עמם  להתוועד  נוהג 
הזקן:  רבנו  הקשה  חג-השבועות,  לפני  שהתקיימה 
מדוע אמר הקב"ה למשה "וגם בך יאמינו לעולם" – וכי 

בכך ביקש, כביכול, לתת "שוחד" למשה?!
ותירץ על-פי פירוש הרב אברהם אבן עזרא: ישראל 
אומנם  כי  האמינו  לא  הם  משה.  של  בנבואתו  פקפקו 
ייתכן שהקב"ה ידבר אל אדם וזה יישאר חי. לכן אמר 
הקב"ה למשה "וגם בך יאמינו", היינו, שיאמינו כי אתה 

נביא.
אברהם  שזרע  ייתכן  "לא  הרמב"ן:  כך  על  מקשה 
לכן  מאבותם".  בה'  האמינו  כי  בנבואה,  ספק  יטילו 

מפרש הרמב"ן את הכתוב בצורה שונה.
שבני- היא,  הכתוב  כוונת  הזקן:  אדמו"ר  והמשיך 

אלא  הנבואה,  עניין  בעצם  האמינו  אמנם  ישראל 
הבטיחו  זה  על  הנביא.  הוא  משה  אם  ספק  שהטילו 

הקב"ה שבני-ישראל יאמינו שהוא-הוא נביא ה'.
וסיים רבנו הזקן: כולם יודעים על הרב המגיד, אלא 
הוא ("אויב ער איז דער")...  שמסופקים הם אם הוא – 
הוא- המגיד)  שלנו (הרב  הרבי  כי  אפוא  לדעת  עלינו 

השבועות אכן הרגישו האברכים  הוא הרבי. באותו חג 
ברב המגיד את ה"אנוכי עומד בין ה' וביניכם"...

(ספר-השיחות תש"ד)

וקידשתם היום ומחר וכבסו שמלותם (יט,י)
זהו   – ומחר"  היום  "וקידשתם  הזקן:  אדמו"ר  אומר 
ואחד  אחד  כל  צריך  שמלותם"  "וכבסו  אבל  מלמעלה, 

לעשות בעצמו.
ומבאר ה'צמח-צדק': "וקידשתם" נאמר למשה רבנו 
ול"אתפשטותא דמשה" שבכל דור ודור, אשר ביכולתם 
לכך  דרושה  אבל  "המחר".  ואת  "היום"  את  לקדש 
הכנה, והיא העבודה של "וכבסו שמלותם" – לנקות את 
 – זו  מלאכה  ומעשה.  דיבור  המחשבה,  של  ה'לבושים' 

צריך כל אחד ואחד לעשות בעצמו.
(היום-יום, ח' סיוון, עמ' נט)

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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 רבי לוי יצחק מגיע לגלות בצ'יאילי

יצחק  לוי  ר'  הרה"ח  הרה"ג  כ"ק  הגיע  שבו  היום 
שניאורסאהן, למקום גלותו צ'יאילי בקזחסטאן. 

השלטונות,  בעיני  מסוכן היה רבי לוי יצחק  אסיר 
ביותר  הנידח  למקום  לגלות  אותו  שלחו  הם  ולכן 
צ'יאילי. בית סוהר ענק הייתה העיירה צ'יאילי, בית 
סוהר שלא הצריך להחזיק שומרים. בלתי אפשרי 
היה לברוח מצ'יאילי. מסביבה היו מאות ק"מ של 
מדבר עם ביצות, האויר שם היה מעופש, ויתושי 
הביצות היו רודפים את האדם בכל אשר ילך. בתיה 
היו  הבתים  וקירות  חימר  עשויים  היו  צ'יאילי  של 
תמיד לחים ורטובים. בקיץ היתה השמש לוהטת 
מסוכנות  למחלות  שגרמו  וסרחון,  צחנה  ומעלה 
שהיו מקצרות חיי אדם, ובחורף היה קור מקפיא. 
יותר מארבע שנים היה רבי לוי יצחק בצ'יאילי עד 

ניסן תש"ד. 
(ימי חב"ד ע' 121).

עתלדעת

תשמ"ח

יום פטירת הרבנית הצדקנית
יום פטירתה של אשת של כ"ק אדמו"ר, הרבנית חי' 
מושקא, בתו השניה של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ - בגיל 
משפטים  רביעי פ'  שמונים ושש. נפטרה באור ליום 
למעלה  השתתפו  למחרת,  שהתקיימה  ובהלוויתה 

מחמש עשרה אלף איש. ומנוחתה כבוד בניו יורק. 
שכ"ק אדמו"ר  משיחותיו,  אדמו"ר העיר באחת  כ"ק 
זקנתו  גם  וכן  (י'),  שבט  בחודש  נסתלק  מוהריי"צ 
הרבנית רבקה (י'), אמו הרבנית שטערנא שרה (י"ג), 

ובתו הרבנית חי' מושקא (כ"ב).
(ימי חב"ד ע' 124)

י"ט 
שבט

כ"ב 
שבט

ת"ש

אנ"ש  לבד  גורדוצקי,  בנימין  ר'  מלשכת  ואחד 
זלמן  עבורם, אוסטרליא - ע"י ר'  שולחים להם 
ור'  בראוורמאן  דוד  ר'  ע״י   - מינכען  בריינין, 
מיכאל טייטלבוים, גם לאה"ק שלחנו מכתב לר' 
וכתבנו,  הנ״ל,  המכתב  מלבד  פאריז,  אברהם 
ענה  וכשלא  מכתבנו,  על  לנו  שיענה  בתקוה   -
ותוכנו  שלישי  מכתב  כתבנו  זה,  מכתב  על  גם 
ותמורת  המכתבים,  על  עונה  שאינו  שלפלא   -
השיחות  להפיץ  בעזרנו,  להיות  צריך  שהיה  זה 
היחיד  הדבר  זה  עתה  שלעת  שליט"א,  מכ״ק 
בלבד  זו  לא  הנה  שליט״א,  מכ"ק  לנו  שיש 
על  עונה  אינו  אפילו  אלא  מאומה,  עוזר  שאינו 
יודעים  שאין  ובלבול,  מניעה  שזה  המכתבים, 

כמה אקז צריך להדפיס.
אינו  שהעניין  רוח.  נמיכת  (גם זה גורם קצת 
מכתב תודה  שלהיפך,  כמו  אנ״ש.  אצל  מתקבל 
לו  כתבנו  שלא  כמובן  אך  הרוח.  הגבהת  גורם 
פעמים שאלה, כי זה מתאים פאר אינגלאך, ולא 
לצעירים,   =) מענטשן  גרויסע  פון  וועד  א  פאר 
מכתבים  אין  חשובים),  אנשים  של  לוועד  ולא 

פועלים מאומה), 
לא  גם-כן  זה  מכתב  על  שאפילו  מעניין  אך 
ענה מאומה (זו באמת עוולה גדולה, אנו עושים 
פה וועד מבלי לספר מאומה לאף אחד מאנ"ש, 
ובכל יום אנו מפחדים שמא יודע מישהו ויעשה 
וועד  א  שרייבערס,  נייע  אינגלאך  סקאנדאלן, 
ייסדו  חדשים,  כתבנים  ('צעירים,  זיי  מאכן 
לא  שליט״א  מכ"ק  שאפילו  יותר,  ועוד  וועד'). 
מאומה,  לו  סיפרנו  לא  הסכם, כי  שום  לנו  היה 
ולא שאלנו אצלו, ומי יודע - אנו חושבים - אולי 
זאת,  סידרנו  זאת  ובכל  העניין.  כל  על  יקפיד 

והוא לא ענה אפילו על מכתב).
כעת אקצר, העיקר שכעת הוועד הוא בהסכם 
מעבודתנו,  נהנה  שליט״א  וכ״ק  שליט"א,  כ“ק 
וכבר נעשה וועד גלוי, היינו שעצם ענין הוועד 
מטעם  הוועד  הם מחברי  לא מי  אבל  הוא גלוי, 
יצא   - כתוב  השיחות  על  ואפילו  הנ״ל,  הב' 
לאור על-ידי וועד להפצת השיחות. כן, שכחתי 
לכתוב שכ״ק שליט״א נתן לנו $5 עבור השיחות 
שאנו נותנים לו, ואמר – "עס זאל זיין בהצלחה" 

(= שיהיה בהצלחה).
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לא  כזה  שעניין  החלטתי  באב  תשעה  במוצאי 
העולם,  כל  עם  בקשר  להיות  בעצמי,  לנהל  אוכל 
בהעתקת  שעזרו  בחורים  לכמה  הצעתי  ואמרתי 
השיחות, שהם יותר "בריות" ממני, גם הראיתי להם 
העתק המכתב לר' אברהם פאריז. הצעתי נתקבלה, 

ובמוצאי תשעה באב נתייסד הוועד.
 - מספר  ממתי  רבתי,  אסיפה  הייתה  זה  בלילה 
ארבעה אנשים, אך האספה הייתה בהצלחה גדולה. 
פאריז  ללונדון,  מכתבים,  כמה  ערכנו  זה  בלילה 
פאריז  אברהם  לר'  נערך  אשר  כנוסח  ואסטרליא, 
רק בשינוי לשון קצת. גם סידרנו עבודת הוועד, מי 
יפה,  שיהיה  השתדלות  השיחות,  בהעתקת  יתעסק 
השיחה,  בסגנון  לי  לעזור  יפה),  צ"ל  וועד  (הוצאת 
ינהל  מי  חו״ל,  עם  המכתבים  בקשר  יתעסק  ומי 
החשבונות, כן העיסוק במכירתם על אתר ושילוחם 
במדינא גופא, השילוח במדינא גופא החלטנו שלא 
יהיה בשם וועד כי-אם על שם פרטי, ובמדינא גופא 
לא יידעו מהוועד, רק השינוי היה שהיה קופיר יותר 

טוב.

תודה מכל רחבי העולם מכתבי 
מכתבים  הרבה  הגיעו  והנה  שבועות  כ־ב'  כעבור 
רבה  בתודה  הנ"ל,  הפרט  על־שם  גופא,  מהמדינה 
השיחות, ומכתבים מחו״ל  בשילוח  ההתעסקות  על 
לוועד כתודה רבה. אעתיק את הנוסח מה שכתב ר' 

בן-ציון שם־טוב:
הוועד,  ייסוד  על  מודה  הנני  עמוק  ולב  "מקרב 
להפיץ  בעזרכם  להיות  ואשתדל  נפשותינו,  להחיות 

השיחות, ולעת-עתה שילחו מכל שיחה 50 אקז".
בסגנון כזה נכתבו עוד הרבה מכתבים. המכתבים 
ביתר חיות,  הללו רוממו את רוחנו, והתעסקנו בזה 
כשהיינו  פעם  ככל  העניין.  מכל  ידע  לא  ואיש 
מלבד עניני הכספים, מגילה  שולחים שיחה, כתבנו 
כמו  כו',  ברבים  ולקוראה  השיחה,  שיפיצו  שלמה, 
היה  מכתבינו  המענה על  מַקָבּלת  גם  וועד.  שכותב 
ניכר שהם חושבים שיש באמת וועד מנכבדי אנ״ש, 

כך היה ניכר מהטענה שלהם.
החלטנו שהוועד יהיה חשאי, בשני דברים:

ועניין  מזה,  יידעו  לא  גופא  שבאמריקא  א) 

פַארַאן  ילדות,  מעשי  בתור  יהיה  השיחות  הפצת 
מישהו  כאן  (ישנו  פַארשרייבט  וואס  איינער  עפעס 
בתור  לא  אבל  זה,  שמעתיקים  כאלה  ויש  שרושם), 
התעסקות מיוחדת, טעם זאת הוא, כי עדיין לא הגיע 
הרש״ג  מצד  בגלוי,  תהיה  השיחות  שהדפסה  הזמן 
ורק  זה),  ענין  יתבאר  המכתבים  (בהמשך  שליט״א 

יהיה זה כעניין שנעשה בדרך ממילא. 
המתעסקים  הם  מי  יידעו  לא  בחו״ל  שגם  ב) 
טעמים: א) פן יוודע הדבר לארה"ב  שני  מצד  כזה, 
הרש"ג שליט״א, ותהיה לו תרעומות על  ויודע מזה 
המתעסקים בעניין זה. ב) והוא הטעם העיקרי, כדי 
ַא  ווָאס  מילא,  יחשבו,  ולא  רושם,  יעשו  שמכתבנו 
שכותבים).  הצעירים  שרייבן (מי הם  פַאר אינגלאך 
והצלחנו בזה. למשל, כתבנו שיקראו השיחה ברבים, 
והדומה לזה. או הנוסח שהעתקתי  קראוהו ברבים, 
כך לכל  כתבנו  פאריז,  אברהם  לר'  שכתבנו  מקודם 
שיחה  שולחים  שאנו   - התואר  וכתבנו  המקומות, 
עושה  הראשונה  שבפעם  שליט“א.  אדמו"ר  מכ״ק 

דבר כזה רושם.
(הגיעו כמה תלמידים מפאריז וסיפרו, שכשהגיעו 
רושם  עשה  מהוועד,  המצורף  והמכתב  השיחות 
מה  ככל  חב״ד,  שפיץ  משפיץ  שזה  בחשבם  גדול, 
הקריאה  בעניין  היינו  בהידור,  זאת  קיימו  שכתבנו 

ברבים וההפצה.
מה  מלבד   - המדינות  לכל  לשלוח  החלטנו  גם 
אנ“ש  לנכבדי   - למכירה  שיחות  הרבה  ששולחים 
ברבים,  לקוראה  על-מנת  אויר,  בדואר  אחת  שיחה 
בזמנה. אבל עניין זה הוא עדיין במידה מצומצמת, 
מצד מחסור כספי, אך לגדולים ביותר אנו שולחים 
ניסן  לר'  כמו  אוויר,  ובדואר  בחינם  אחת  שיחה 

נעמענוב ועוד.
כך התנהל הוועד כשלשה חדשים. השגנו כתובת 
והיה  לאדמה"),  "מתחת   =) ערד  אונטער-דער  פון 

וועד חשאי. 

הרבי מאשר את הפצת השיחות
מכתבים עם אנ״ש  לנו קישור  זמן זה היה  במשך 
דכל המדינות, לונדון - ע"י ר' בן-ציון שמטוב, פאריז 
התלמידים,  עבור  הישיבה  מתלמידי  אחד  ע"י   -
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כך הוקם
ה'ועד להפצת שיחות' 

'ועד להפצת שיחות' הוקם בשנת תש"י ועסק בהפצת שיחותיו של 
הרבי • ה'חוזר' הגה" ח הרב יואל כהן ע"ה היה מראשי העוסקים 

בכתיבת השיחות ובהפצתם. במכתב שכתב לבני משפחתו, מתאר 
כיצד הוקם ה'וועד' שבראשו עמד שנים רבות

אסיפה מוצלחת
כעת אכתוב אודות ייסוד וועד להפצת השיחות.

שליט״א  אדמו"ר  שכ"ק  הראשונות  השיחות 
באקז  הועתקו  לפרסמם  רשות  נתן  וגם  הגיהם 
בקופיר  וגם  מועטים  העתקים],   example]
[שכפול במכונת כתיבה] לא טוב להיות שלא היה 

עדיין שום סדר בזה.
מנהל  וגם  כביכול,  החוזר  הייתי  בעצמי  אני 
והקופיר  העבודה  בעצם  השיחות,  של  החשבונות 
החשבונות,  ניהלתי  אני  אבל  ידי,  על  עזרו 
ומהשיחות הראשונות הרווחנו כ-10 [דולר?] שזה 
היה יסוד להעתקת שאר השיחות באופן יפה יותר.

שבת-קודש   – הראשונות  השיחות  הפצת  עיקר 
היה   - תמוז  מברכים  שבת-קודש  אייר,  מברכים 
שיחות  כמה  שקנו  יחידים  היו  רק  גופא,  בארה״ב 
(שיחות  שבחו״ל  ולחבריהם  לקרוביהם  ושלחום 

אלה חילקנו חינם להיות שזה צריך להפצה). 
יותר  להיות  שצריך  חשבתי  באב  תשעה  בערב 
מאורגן כל העניין. לקחתי מכונת כתיבה, וכתבתי 
מכתב לר׳ אברהם פאריז (בחרתי בו כדי שלא יידעו 
למישהו  כותב  הייתי  אילו  המכתב.  את  כתב  מי 
אחר, יבינו שעשה זאת אחד מארץ-הקודש, אך ר' 

אברהם פאריז שעל ידו שולחים גם המרכז לענייני 
חינוך - הקונטרסים, לא יחשוב אף אחד מאומה), 
עם בלאנק “וועד להפצת השיחות", שאנו שולחים 
להבא  ועל  אנ״ש,  בין  להפיצם  שיחות  עשרים  לו 
אנ"ש  בשביל  צריך  הוא  שיחות  כמה  לנו  יכתוב 

דארץ-הקודש, ונשלח לו.
כמה  שעד  כתב)  נכון - הוועד  גם כתבתי (יותר 
כדי שנדע כמה שיחות  שאפשר יודיע זה בהקדם, 
התמורה  דמי  בהקדם  שישלח  גם  להדפיס.  צריך 
השיחות. זה  שאר  מניעה להוצאת  יהיה  כדי שלא 
היה  החתימה  לפני  ולבסוף,  המכתב.  תוכן  היה 
אור  אשר  ומקווים  לתשובה  "המחכים  כזה:  נוסח 
ועד,  לעולם  יכבה  לא  הכ״מ  אדמו"ר  כ"ק  תורת 
תורת  אור  את  לנו  לגלות  ימשיך  שליט״א  וכ״ק 
יבא  כי  עד  החסידות,  תורת  הכ״מ,  אדמו״ר  כ״ק 
שילה והקיצו ורננו שוכני עפר וכ"ק אדמו"ר הכ״מ 
בתוכם, וישמיענו נפלאות מן מתורתו, אמן כן יהי 
רצון (הלשון איני זוכר, אבל זה היה בערך הנוסח. 

העתק המכתב ישנו בוועד).
זה עשיתי בעצמי בערב שבת-קודש שחל להיות 
זולת  מאומה,  סיפרתי  לא  ולאיש  באב,  בתשעה 
היום  עד  (אגב,  שמו  על  הייתה  שהכתובת  לאחד 

לא היה מר' אברהם שום מענה).
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