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אור וחום ההתקשרות

...והנה רואין אנו במוחש, אשר לבוא למדרגת בטל רצונך וכל כחות נפשך בלי סיוע – קשה 
מאד: כי בהכירו ערך עצמו, לא ימצא טעם מספיק שיבטל רצון עצמו מכל וכל. ואדרבה, 
אם יתקרב לידי הכרה והחלטה שצריך הוא לבטל רצון עצמו, הרי איש שבא להחלטה כזו 

הרי הוא ירא שמים במדריגה חשובה, ואם כן שוב אינו מובן למה אין לו לסמוך על החלטות 
שכלו ורצונו.

והעצה היעוצה היא שיבקש עזר מאדם כזה שמודה הוא בו שעומד למעלה ממדריגתו הוא, 
ואין לו פניות חס ושלום בענינים אלה, שאז בטח ישמע לפקודתו מה שיורהו בדרכי עבודת 

ה'.
והזמן המסוגל לזה הוא בשלש רגלים ועל דרך דוגמא, כמו שהיה בזמן שבית-המקדש היה 

קיים. והאריכות בזה אך למותר.
(ממכתב כ"ד תשרי תש"ח. אגרות קודש חלק ב' עמ' רנד)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 13 > ממעייני החסידות • 15 > יומן מבית 
חיינו • 18 > עת לדעת • 19 > לוח השבוע • 21 > שניים מקרא ואחד תרגום 

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

זמןעלות השחר

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף

זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה

4.355.235.456.459.1411.5412.245.10.15.36ו', כ"ו בשבט

4.355.225.446.449.1411.5412.245.11.05.36ש"ק, כ"ז בשבט

4.355.225.446.449.1311.5412.245.11.95.37א', כ"ח בשבט

4.345.215.436.439.1311.5412.245.12.95.38ב', כ"ט בשבט

4.345.215.436.439.1311.5512.255.13.85.39ג', ל' בשבט

4.335.205.426.429.1311.5512.255.14.75.40ד', א' באדר ראשון

4.335.205.416.419.1211.5512.255.15.65.41ה', ב' באדר ראשון

4.325.195.416.409.1211.5512.255.16.55.42ו', ג' באדר ראשון

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ

16:3017:4716:5117:4916:3917:4716:5217:50משפטים

16:3617:5316:5717:5516:4517:5316:5817:56תרומה



ויחס  לעידודים  וזכתה  לגיל הרך,  החינוך  בשדה  החשובות  העסקניות  אחת  הייתה  זמיר (ז"ל)  רחל  מרת 
מיוחד מהרבי.

בסכין  חגור  הורה  לגן  בא  הימים  באחד  חיוניים.  דברים  מספר  עבור  תשלום  דרשה  שניהלה  הילדים  בגן 
גדולה ודרש בתוקף להכניס את בתו לגן ללא תשלום. היא שוחחה איתו בשקט והוא נרגע. לאחר המקרה, 

ולאור קשיים גדולים נוספים שנערמו בעבודתה, ביקשה לעזוב את הגן וכתבה על כך לרבי.
להלן מענה הרבי, שבעקבותיו נשארה בעבודתה בגן הילדים:

ותסיק  גו',  עוללים  מפי  דבר]  [=על  ע"ד  בהמאמר  שכתוב]  במה   =] במש"כ  בעמקה  שתתבונן  כדאי 
לערך  בנוגע  מסקנא 
וגודל  שלהם  החינוך 
שההשגחה  דאלו  הזכות 
העליונה מסרה זה לידם 
וכו'.  ועשרם  ואשרם 

וד"ל [= ודי למבין]

זכות, אושר ועושרהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
כ"ו בשבט ה'תשפ"ב – ג' אדר-ראשון ה'תשפ"ב

משפטים | רפואה – רשות וחובה
רז"ל:  אמרו  זה  ועל  ירפא",  "ורפא  נאמר  בפרשתנו 
שלא  והיינו,  לרפאות".  לרופא  רשות  שניתן  "מכאן 
לומר "רחמנא מחי ואנא מסי?" (= התורה יוצרת חולי, 
על  א)  פה,  קמא  בבא  מרש"י   – אותו?!  מרפאים  ואנו 

כך למדים מפסוק זה, ש"ניתן רשות לרופא לרפאות".
רשות  לרופא  שיש  בלבד  זו  שלא  לימוד נוסף,  ישנו 
מהפסוק  זאת  ולמדים  חובה,  שזוהי  אלא  לרפאות, 
וחומר:  בקל  אבדה,  בהשבת  שנאמר  לו",  "והשבותו 
על-אחת-כמה-וכמה  להשיב,  מחויב  הקל  ממון  ומה 

שמחויב ברפואה שהיא אבדת גופו.
"ורפא  העניינים:  שני  קיימים  גם  הרוחנית  בעבודת 

ירפא" – "שניתן רשות", ו"השבותו לו" – שהוא חובה.
גם ברוחניות ישנו עניין החולי:

חולה שאין בו סכנה, חולה שיש בו סכנה עד מדרגת 
אך  בינה,  'חולה' בגימטרייה מ"ט, שהגיע למ"ט שערי 

חסר לו שער הנו"ן, והוא חולה.
שהם  המצוות  לקיום  נוגע  שלו  שהחולי  אדם  ישנו 
שלו  החולי  הרי  הגידים.  ושס"ה  האברים  רמ"ח  כנגד 

הוא עניין נוגע ביותר, ורפואתו היא חובה.
מ"ט,  בגימטרייה  ב'חולה'  שעוסקים  בשעה  אמנם 
שזכה לשער  רבנו  משה  דרך  על  הנו"ן  שער  שחסר לו 
 – ירפא"  "ורפא  נאמר  זה  על   – בהסתלקותו  הנו"ן 
אחד  ולכל  תמיד  לא  לרפאות",  לרופא  רשות  "שניתן 

שייך הדבר.
(תורת מנחם חלק ט"ז עמ' 101)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' טומאת אוכלין פרק טז. הל' כ"ו בשבטו'
מ"ע צח.הל' שגגות פרק יב.כלים.. בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע קז.פרק יג.פרק ג-ה.כ"ז בשבטש"ק

מ"ע קח.פרק יד.פרק ו-ח.כ"ח בשבטא'

מ"ע קא.פרק טו.פרק ט-יא.כ"ט בשבטב'

הל' מחוסרי כפרה.. פרק יב-יד.ל' בשבטג'
מ"ע צט.בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע ק.פרק ב.פרק טו-יז.א' באדר-ראשוןד'

מ"ע קו.פרק ג.פרק יח-כ.ב' באדר-ראשוןה'

מ"ע קד.פרק ד.פרק כא-כג.ג' באדר-ראשוןו' 30
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דברמלכות

4

גמילת-חסד מגיעה 
עד למעלה מסדר 

השתלשלות
בעבודת האדם 'כסף' מורה על תורה ומצוות שהם הכרחיים, קבועים 

ובלתי משתנים, ואילו 'פירות' על הידורי מצווה • לכאורה ניתן 
לטעון: מה התועלת בהענקת הלוואה לעני שחסר לו 'כסף' רוחני? • 
על-ידי גמילות חסדים בעולם-הזה פועלים את ההמשכות בכל סדר 

ההשתלשלות • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
על הפסוק1 "אם כסף תלוה את עמי גו'", יש מקשים2: 
הדינים  כל  והרי  דווקא,  "כסף"  הכתוב  נקט  למה 
המפורטים והנכללים בכתוב זה – "לא תהיה לו כנושה", 
עניי  קודם...  עשיר  ועשיר  עני  קודם,  עמי  ונכרי  "עמי 
הם   – וכו'  קודמין"3  עירך  עניי  אחרת  עיר  ועניי  עירך 
שאר  גם בהלוואת  אלא  דווקא,  כסף  בהלוואת  רק  לא 
דברים, ובכל עזר וסיוע לזולת בכלל, ולמה נקט הכתוב 

כסף דווקא?
טעם הדבר בפשטות הוא – לפי שעניין ההלוואה הוא 
באופן שהדבר הניתן בהלוואה נעשה רכושו של הלווה, 
והלווה מחויב להחזיר למלווה דבר אחר ששוויו כשווי 
ההלוואה, והלוואה כזו מותרת בכסף דווקא, מה שאין 
מצד  בסאה  סאה  ללוות  דאסור  לן  קיימא  בפירות4  כן 
ובשולחן-ערוך  בגמרא5  (כמבואר  וזול  דיוקר  החשש 

רבינו הזקן הלכות רבית6).
אבל, ביאור זה הוא רק בנוגע ללשון הלוואה שבכתוב 
("אם כסף תלוה"), שהלוואה אינה אלא בכסף דווקא; 

1. פרשתנו כב, כד.
2. ראה מלבי"ם על הפסוק.

3. בבא-מציעא עא, א. מכילתא ופירוש רש"י על הפסוק.
4. ראה מכילתא שם.

5. שם עה, א (במשנה).
6. סעיף ל ואילך.

אבל בנוגע לשאר העניינים המפורטים בכתוב (כנ"ל) – 
הרי עניינים אלו שייכים גם בשאר דברים, ואם כן עדיין 

קשה למה נאמרו בכתוב גבי כסף דווקא?

ב
והביאור בזה – בהקדמה:

שמותר  היחיד  הדבר  הוא  שהכסף   – האמור  מהדין 
הכסף  של  שעניינו  מובן,   – הנ"ל  הלוואה  בדרך  לתנו 
שהכסף   – הגמרא7  ובלשון  משתנה,  אינו  ששוויו  הוא 
ידו  ועל  העיקר,  הוא  ולכן,  מטבע],   =] "טבעא"  הוא 

קונים את שאר הדברים שהם טפלים.
ש"כסף"  האדם –  צרכי  לכללות  בנוגע  העניין  ותוכן 
דבר  בבחינת  שהם  המוכרחים,  האדם  צרכי  על  קאי 
הקדוש-ברוך-הוא  שינויים, שהרי  שום  בו  טבוע שאין 
הוא זן ומפרנס לכל, "הזן את העולם כולו בטובו בחן 
צרכם;  את כל  לכל הנבראים  וברחמים"8, ונותן  בחסד 
מלבד כאשר האדם מתערב ומקלקל את סדר הבריאה9, 
שהקדוש- באופן  הוא  עצמה  מצד  הבריאה  סדר  אבל 

ברוך-הוא נותן כל צרכי האדם המוכרחים.

7. שם מה, ריש ע"ב.
8. נוסח הברכה הראשונה של ברכת המזון. 

9. ראה קידושין פב, ב (במשנה).
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שהוא  לזהב  "טבעא"  שהוא  כסף  בין  החילוק  וזהו 
מחסורו"10 "די  עניין  הוא  שכסף   – [=פרי]  "פירא" 
שנותנים לכל אחד ואחד, מה שאין כן זהב, שאינו דבר 

קבוע, הוא עניין העשירות, שבזה יש חילוקי דרגות.
ועניינם בעבודת האדם – כפי שמצינו בנוגע לתרומת 
תרומה),  בפרשת  אודותיה  לקרוא  (שעומדים  המשכן 
של  שהייתה  השקל,  מחצית  סוגים:  שני  בה  שהיו 
כסף – הכל היו שווים בה, "העשיר לא ירבה והדל לא 
ימעיט"11; ואילו שאר שלושה-עשר (או חמישה-עשר) 

הדברים12 – "באו בנדבה איש איש מה שנדבו לבו"13.
ועל-ידי העבודה ד"מחצית השקל", דהיינו, שהאדם 

הוא  הרי   – כו'  המוכרחים  בעניינים  חובתו  את  ממלא 
זוכה להשפעה מלמעלה בבחינת כסף, דהיינו שמקבל 
את כל צרכיו ההכרחיים (ועל דרך השפעת המן, שגם 

הוא היה אצל כולם בשווה – "עומר לגולגולת"14).

ג
ועל-פי-זה יובן מה שכתוב "אם כסף תלוה גו'", כסף 

דייקא:
בנוגע   – הוא  ועני  עשיר  אודות  בכתוב  המדובר 
לעניין הכסף, דהיינו, בנוגע לדברים המוכרחים, שזהו 
הפירוש ד"עשיר" ו"עני" על-פי תורה (שהרי אילו היה 
מדובר אודות "עני" מצד החיסרון בענייני מותרות, לא 
היה נלחץ כל-כך עד שיכתת רגליו לחפש גמ"ח). ועל 

10. פרשת ראה טו, ח.
11. תשא ל, טו.

12. ראה ליקוטי-שיחות חלק כא עמ' 153. וש"נ.
13. פירוש רש"י תרומה כה, ג.

14. בשלח טז, טז.

אתה  רואה  אם  גו'":  תלווה  כסף  "אם  תורה  אמרה  זה 
לו  להלוות  עליך   – המוכרחים  בדברים  לו  שחסר  עני 

כסף כדי למלאות את מחסורו.
כיוון  לחשוב:  יכולים  דלכאורה   – שבזה  והחידוש 
שמדובר אודות מי שחסר לו אפילו בדברים המוכרחים 
("כסף"), הרי זו ראיה שקלקל את מעשיו (דאם-לא-כן 
זן  הקדוש-ברוך-הוא  שהרי  לו,  שיחסר  שייך  היה  לא 
ומפרנס את העולם כולו, כנ"ל), וכיוון שסיבת חסרונו 
הדרך  לכאורה  הרי  מעשיו,  את  שקלקל  לפי  היא 
היחידה למלא את חסרונו היא על-ידי שיעשה תשובה, 

ומה יכול הוא (העשיר) לסייע לו בדבר?!

למה  "משל  בגמרא15:  זו  שאלה  תוכן  שמצינו  וכפי 
על עבדו וחבשו  שכעס  ודם  בשר  למלך  הדבר דומה, 
ושלא  להאכילו  שלא  עליו  וצוה  האסורין  בבית 
להשקותו, והלך אדם אחד והאכילו והשקהו, כששמע 

המלך לא כועס עליו".
אין  ולכן  מעשיו,  את  קלקל  שהלה  שכיוון  גם,  ומה 
מחסורו – הרי גם לא יהיה לו  מלמעלה די  נותנים לו 

כדי להשיב את ההלוואה?!
בנוגע  (אפילו  העניות  שסיבת   – הוא  העניין  אך 
מצד  בהכרח  אינה  המוכרחים)  דברים  הכסף,  לעניין 

שקלקל את מעשיו, אלא יתכן סיבה אחרת לדבר:
גו'":  תלוה  כסף  "אם  הפסוק  על  במדרש16  איתא 
"אמר דוד לפני הקדוש-ברוך-הוא, ריבון העולם, 'ישב 
עולם לפני אלוקים'17, תיישר עולמך בשווה העשירים 
והעניים, אמר לו, 'אם כן חסד ואמת מן ינצרוהו'18, אם 

15. בבא-בתרא י, א.
16. תנחומא פרשתנו ט. וראה שמות-רבה פרשה לא, ה.

17. תהלים סא, ח.

אף שסיבת עניותו אינה לפי שקלקל את מעשיו, אלא כך 
נקבע לכתחילה מלמעלה שיהיה עני – אין זה סותר לכך 

שהקדוש-ברוך-הוא זן ומפרנס לכל - , כי בוודאי זן הקדוש-
ברוך-הוא גם אותו ונותן לו את כל צרכיו, אלא שההשפעה 
שנותנים לו מלמעלה נקבעה באופן שיקבל את השפעתו 

על-ידי העשיר.
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יהיו כולם עשירים או עניים מי יוכל לעשות חסד".
בכך  ומה  החסידות:  בתורת  השאלה  ונשאלת 
כיוון   – בעולם  חסד  יהיה  שלא  דָאס")  ַארט  ("וועמען 

שכולם יהיו עשירים, ולאיש לא יחסר דבר?
ההשתלשלות  שכללות  בחסידות18,  בזה  ומבואר 
נקבעה בסדר של משפיע ומקבל, ומאחר שכל העניינים 
רבנו  [כמאמר  האדם  עבודת  על-ידי  באים  שלמעלה 
מאמר  על   – המגיד20  הרב  בשם  גם  המובא   – הזקן19 
העניינים  שכל  ממך",  למעלה  מה  "דע  המשנה21 
שלמעלה הם "ממך"], לכן צריך להיות השפעת החסד 

למטה, כדי שעל-ידי-זה יהיה עניין ההשפעה למעלה.
שקלקל  לפי  בהכרח  אינה  העניות  שסיבת  ונמצא, 
המשפיע  עניין  להיות  שצריך  מכיוון  אלא  מעשיו,  את 
במאמרו  מוהר"ש22  אדמו"ר  וכדברי  בעולם.  והמקבל 
המפורסם בעניין "תפלה לעני כי יעטוף"23, שטענתו של 
העני היא "דהן אמת שמוכרח שיהיו עניים... אבל מדוע 
הגיע לחלקו שיהיה הוא העני", ומשמעות הדברים שם, 
גם  לכאורה טענה צודקת24, ומזה מובן  שטענה זו היא 

שהיותו עני אינו באשמתו כלל.
שקלקל  לפי  אינה  עניותו  שסיבת  אף  ומכל-מקום, 
שיהיה  מלמעלה  לכתחילה  נקבע  כך  אלא  מעשיו,  את 
עני – אין זה סותר לכך שהקדוש-ברוך-הוא זן ומפרנס 
אין  המוכרחים,  דברים  הכסף,  שבעניין  (כנ"ל  לכל 
הקדוש- בוודאי זן  כי  בשווה),  לכולם  וניתן  חילוקים, 
אלא  צרכיו,  כל  את  לו  ונותן  אותו  גם  ברוך-הוא 
שההשפעה שנותנים לו מלמעלה נקבעה באופן שיקבל 

את השפעתו על-ידי העשיר.
בשם  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שאמר  הפתגם  וכידוע 
חסידים הראשונים25, ותוכנו, שמה שאדם נותן לזולתו, 
אינו נותן משלו; הדבר הוא מלכתחילה של חבירו, אלא 

המאמרים  ספר  ואילך.  קי  עמ'  תרפ"ו  תל.  עמ'  תרכ"ז  המאמרים  ספר   .18
קונטרסים חלק א קיט, סוף ע"א ואילך.

עמ'  חלק ג  מוהריי"צ  עמ' 23. אגרות-קודש אדמו"ר  תש"ד  השיחות  19. ספר 
שג (נעתק ב"היום יום" יג אייר).

אור-תורה סימן תפ  קצח (נ, סימן עג).  ליקוטי-אמרים להרב המגיד סימן   .20
(קיב, ב).

21. אבות פרק ב משנה א.
22. ספר-המאמרים תרכ"ז שם עמ' תלא. ספר-המאמרים קונטרסים שם, ב.

23. תהלים קב, א.
24. כן הוא הלשון בספר-המאמרים קונטרסים שם. ובספר-המאמרים תרכ"ז 

שם עמ' תלב: "והאמת כן הוא".
יום"  ב"היום  וש"נ (נעתק  ואילך.   259 עמ'  סוף  השיחות תרח"ץ  ראה ספר   .25

טו אייר).

שימסרנו  כדי  בפיקדון,  לו  נתנו  שהקדוש-ברוך-הוא 
למי שנועד אליו26.

ד
מכל האמור מובן גודל מעלת עניין גמילות חסדים:

ידוע, שכדי לפעול השפעה מן המשפיע אל המקבל, 
להיות  צריכים   – ומקבל  משפיע  ייחוד  לבחינת  עד 
בדרגא שלמעלה ממשפיע ומקבל, כי רק מי שלמעלה 

משניהם יכול לפעול בהם יחוד.
ההשפעה  עניין  פועלים  גמ"ח  שעל-ידי  וכיוון 
תכלית  (שהרי  ומקבל  משפיע  לייחוד  ועד  למעלה, 
חכמה  ליחוד  ועד  זו"ן,  ייחוד  לפעול  הוא  גמ"ח  עניין 
למדרגה שלמעלה  מגעת עד  שגמ"ח  בהכרח  ובינה) – 
ובלשון  ומקבל,  משפיע  עניין  אין  שבה  מהשתלשלות, 
דכר  בחינת  בו  שאין  בחינת עתיקא-קדישא,  הקבלה – 

ונוקבא, כידוע27.

ה
חסדים היא אחד העניינים  שגמילות  הטעם  וזהו גם 
לו  קיימת  והקרן  הזה  בעולם  פירותיהן  אוכל  "שאדם 

לעולם הבא"28:
בנוגע למצוות בכלל – הרי "שכר מצוה בהאי עלמא 
ליכא"29, וטעם הדבר – דכיוון ששכר המצוות הוא בלי-
יכול  מצוה  שכר  אין  מוגבל,  הוא  הזה  והעולם  גבול, 
להיות בעולם-הזה; מה שאין כן על-ידי גמילות חסדים, 
גם  מהשתלשלות  שלמעלה  בחי' הבלי גבול  ממשיכים 

בעולם הזה גופא.
היא  עצמה  חסדים  גמילות  שמצות  שאף  ונמצא, 
שמקבלים  השכר  מקום,  מכל  (כנ"ל),  דווקא  בכסף 
עשירות  זהב,  בחינת   – בלי-גבול  הוא  גמ"ח  עבור 

שלמעלה מ"די מחסורו".
העולם  היה  רז"ל30 "לא  במאמר  הביאור  כן  גם  וזהו 
ראוי להשתמש בזהב, ולמה נברא בשביל בית המקדש": 

אלשיך  ז.  טו,  ראה  ופרשת  שם),  (פרשתנו  הפסוק  על  אור-החיים  ראה   .26
משלי יח, טז. רבי אברהם בן עזרא שם יט, יז. ספר המאמרים תרכ"ז שם ריש 

עמ' תל. תרפ"ו שם סוף עמ' קט. ספר המאמרים קונטרסים שם, א.
27. ראה רמ"ז תשא קפ"ח – הובא באור-התורה תזריע סוף עמ' תצה. ועוד.

28. משנה ריש פאה.
29. קידושין לט, ב. וש"נ.

30. בראשית-רבה פרשה טז, ב. שמות-רבה ריש פרק לה.
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סיכום

לסייע  החובה  את  התורה  מזכירה  בפרשתנו 
כסף  "אם  כספים:  להם  ולהלוות  לנזקקים 

תלווה את עמי...".

זאת,  לעומת  ב'כסף'.  דווקא  נעשית  הלוואה 
אך  להשאיל  ניתן  מיטלטלין  ושאר  'פירות' 
מזמן  משתנה  שערכם  משום  להלוות  לא 
לזמן, והלוואתם עלולה להיות כרוכה באיסור 

ריבית.

מתפרש  עמי"  את  תלווה  כסף  "אם  הפסוק 
בעומק בעבודת האדם, לאור הבנת המושגים 

'כסף' ו'פירות':

לקיימם,  שחובה  ה'  עבודת  ענייני   – "כסף" 
ענייני   – ותמיד. "פירות"  וקבועים  יציבים  הם 
תלויים  אלא  קבועים  שאינם  מצווה  הידור 

במעמדו הרוחני של האדם.

כאשר האדם מקיים את ה'כסף' שבעבודת ה' 
צרכיו  את  לו  יעניקו  שמלמעלה  זוכה  הוא   –
זוכה   – ה'פירות'  את  ובקיימו  ההכרחיים. 
שיעניקו מלמעלה גם צרכים שאינם הכרחיים.

כסף  לו  שחסר  עני,  שאדם  לחשוב  היה  ניתן 

את  שפגם  אדם  הוא  ההכרחיים,  לצרכיו 
ואם  ה',  שבעבודת  ה'כסף'  את  ואיבד  מעשיו 
כזה?  לאדם  הלוואה  בנתינת  התועלת  מה  כן, 

תחילה יש לעורר אותו לעשות תשובה!

על כך בא הכתוב: "אם כסף תלווה את עמי..." 
"כסף".  לו  שחסר  לעני  אפילו  להלוות  יש   –
ייתכן שהינו עני לא משום שחטא אלא משום 
שיהיה  הוא  הקדוש-ברוך-הוא  של  שרצונו 

חסד בעולם: 

סדר ה'המשכות' בכל סדר ההשתלשלות הוא 
יש  לעוררן  בכדי  ומקבל.  משפיע  של  בדרך 
צורך שגם האדם למטה יפעל בדרך זו וישפיע 
חסד לאדם אחר. לשם כך יצר הקדוש-ברוך-

באופן  ועניים,  עשירים  של  מציאות  הוא 
המשכות  ויעוררו  בעולם  חסדים  ייגמלו  זה 

עליונות.

צרכים  חסרים  שלפניך  ולעני  ייתכן  זה,  לפי 
רוחני,  'כסף'  לו  שחסר  משום  לא  הכרחיים, 
חסד  לגמול  אפשרות  שתהיה  בכדי  אלא 

ולעורר המשכות עליונות בעולם. 

שייך  אינו  ולכן  גבול,  בלי  עשירות,  עניינו   – "זהב" 
אין   – בעולם  זהב  שמצינו  שעניינו גבול; ומה  לעולם, 
זה אלא "בשביל בית-המקדש", דהיינו שכאשר עושים 
מן הזהב בית-המקדש, שהוא עניין של בלי גבול, שזהו 
ש"מקום ארון אינו מן המדה"31 – אזי ממשיכים בחינת 

הבלי גבול גם בעולם, וממילא ישנו זהב בעולם.

31. יומא כא, סוף ע"א. וש"נ.

שעל-ידי  הזה",  בעולם  פירותיהן  אוכל  "אדם  וזהו 
עניין הגמ"ח ממשיכים בחינת בלי גבול בעולם, ועל-
ידי-זה נמשך גם בעולם-הבא בחינת זהב, עשירות בלי 

גבול.
(משיחת שבת פרשת משפטים ה'תשכ"ב. תורת-מנחם חלק לג עמ' 
112 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)
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לא להיות יהודי גלותי
עבדות וגלות אינם שייכים ליהודים

כללות עבודת בני-ישראל בזמן הגלות צריכה להיות מתוך ציפייה תמידית לגאולה העתידה:
יש יהודים שלא אכפת להם שהם נמצאים בגלות, באומרם שהעיקר הוא שניתנת להם האפשרות ללמוד 

תורה ולקיים מצוות, ולכן לא אכפת להם להימצא בגלות עוד משך זמן ח"ו!
יהודי הנ"ל אומר אמנם בתפילתו "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", והוא שומע את פירוש המילות, 

אבל אף-על-פי-כן אינו חש רגש של ציפייה לגאולה העתידה, ולא אכפת לו שנמצא בגלות!
וטעם הדבר – לפי שהוא "יהודי גלותי"! גופו הוא "גוף גלותי", ונשמתו היא "נשמה גלותית" (בחיצוניות 

על-כל-פנים), ולכן לא אכפת לו להימצא בגלות!
שבני-ישראל יצאו  המהר"ל שמאז  שכתב  שהגלות אינה מקומו האמיתי, וכידוע מה  צריך לדעת  יהודי 
מארץ מצרים נשלל אצלם כל מציאות העבדות לגמרי, היינו, שלא יתכן שבני-ישראל יהיו במעמד ומצב 

של עבדות ח"ו, וכמו שכתוב "כי לי בני-ישראל עבדים עבדי הם", "ולא עבדים לעבדים"!
שהקב"ה  כמו  כי  בני-ישראל,  אצל  העבדות  עניין  נשלל  ומתן תורה  מצרים  יציאת  שמאז  אומרת,  זאת 
בחר בבני-ישראל מכל האומות, כמו כן בחרו בני-ישראל (כביכול) בהקב"ה להיות עבדים שלו בלבד, "ולא 

עבדים לעבדים".
...ידוע הדבר פלא שנאמר בזהר, ש"עבדין פטורין מעול מלכותא דלעילא, ועל-דרך פטורין מן המצוות".
ושואלים מפרשי הזוהר: כיצד אפשר לומר שעבר עברי הנמכר לישראל הוא פטור מכל המצוות – הרי 
אפילו עבדי כנעני הנמכר לישראל חייב במצוות כאישה, ועל אחת כמה וכמה שעבד עברי חייב במצוות?!
ואחד הביאורים בזה – שעניין העבדות פועל חסרון ב"עבדי הם" (עבדות וביטול להקב"ה), שזהו כללות 
ולכן  שניות (שיתוף) ח"ו,  של  עניין  שולל  זה  הוא "ה' אחד", הרי  מאחר שהקב"ה  קיום המצוות. כי  עניין 
העבדות  עניין  לכללות  בסתירה  זה  הרי  להקב"ה),  העבדות  (מלבד  עבדות  של  עניין  איזה  ישנו  כאשר 
בנוגע  ועל-דרך-זה  שבת אף אני כמותו",  מחלל  ורבי  להקב"ה. ולכן יש מקום לקא-סלקא-דעתך "הואיל 

לשאר העניינים.
ועל-פי זה מובן שכללות עניין הגלות פועל חסרון בשלימות העבודה דלימוד התורה וקיום המצוות.

וכשם שבנוגע לקיום המצוות ידוע שבזמן הגלות אי אפשר לקיים את כל המצוות בשלימותן, ורק לעתיד 
לבוא יהיה קיום המצוות בתכלית השלימות – "כמצות רצונך", כמו כן מובן בנוגע ללימוד התורה, שתכלית 

השלימות שבזה שייך רק לעתיד לבוא, וכמו שכתוב "תורה חדשה מאתי תצא".
ולכן כאשר בני-ישראל עובדים את עבודתם בזמן הגלות, הרי הם נמצאים בתנועה תמידית של ציפייה 
לגאולה העתידה, ביודעם שהגלות אינו מקומם האמיתי, ורק כאשר תהיה הגאולה העתידה יוכלו ללמוד 
עבדך דוד  צמח  את  התפלה:  בבקשות  מתבטא אצלם  זה  ועניין  השלימות.  בתכלית  ולקיים מצוות  תורה 
שלאחרי  בדור  תהיה בדורנו ולא  ברחמים – היינו, שהגאולה  לציון  תצמיח, ותחזינה עינינו בשובך  מהרה 

זה ח"ו!
נמצאת  בגלות – הרי נשמתו  להישאר  לו  אכפת  ומצב שלא  במעמד  מובן שכאשר יהודי נמצא  ...ומזה 
בגלות, (באופן חיצוני על-כל-פנים), וכן קיום התורה ומצות שלו הוא בגלות, מאחר שהוא עבד של פרעה 

מלך מצרים (כי לא אכפת לו להישאר בגלות) – היפך עניין "עבדי הם"!

('התוועדויות תשמ"ב כרך ג, עמ' 1381)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

בסימן 'שליחות' – על 
שלוחים ושליחויות

מכתב מיוחד שיגר הרבי בחודש שבט תשל"ט לשלוחים העולים לארץ-
הקודש בשנים תשל"ו-ז-ח • במכתב מופיע משפט מיוחד על "השתלמות 
של השלוחים" • כמה תיקונים משמעותיים בין ההקלדה לשיגור המכתב, 
וגם: הערה – והיא הוראה – מיוחדת שנוספה למכת • עבודה מסודרת 
משמעת וקבלת עול ללא השגת גבול – מתנאי העבודה הבסיסיים של 
ליובאוויטש ועבודת השליחות בפרט • הרבי מטיל על אגודת חסידי 

חב"ד שליחות לנסות לאתר ספרים מספריית כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ • 
השליח שקנה כתב-יד תורני על מנת לשגרו לספריית הרבי

חמ"א  הרב  כתב  הבאים  הנוקבים  הדברים  את 
חודקוב, ביום כ"ו שבט תש"כ:

"עבודה מסודרת בכלל ושל אנשים העומדים בצבא 
דורשת  בפרט,  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של  הרוחני 
קשה  שלפעמים  בידענו  והנה  כנ"ל.  וסדר  משמעת 
לאיזה אנשים – משום איזה סיבה שהיא – לעמוד תחת 
פלוני אלמוני בפרט,  משמעת של הזולת בכלל או של 
תנאים  מילוי  לכת"ר  גם  קשה  טעם  מאיזה  אם  הנה 
שום כוונה להכריחו בזה... אבל  כאן  שאין  מובן  הנ"ל, 
אם  כי  אחרת  ברירה  אין  השליחות,  למלא  ירצה  באם 

העמידה תחת הרב שי' כנ"ל".

ייפוי כוח והסגת גבול
וכתבו  לרבי  מסוים  מוסד  מנהלי  פנו  תשל"ה  בשנת 
את  שד"ר ומבקשים  בתור  דהוא  מאן  לשגר  שהחליטו 

ברכת הרבי – נענו:
"באם יש לו יפוי כח מההנהלה".

ובריח התיכון בעבודת השליחות היא זו שחוזרת על-
עצמה ריבוי פעמים בשיחות ובמכתבי הרבי – הציטוט 

דלהלן מאיגרת ד' אלול תשי"ד:
אין עניני לקחת חלק בדברים של השגת גבול.

השתלמות לשלוחים
בראש חודש שבט תשל"ט כתב הרבי איגרת נרחבת 

לשלוחים  הכוונה  ת"ו",  באה"ק  אשר  השלוחים  "אל 
האיגרת   – ותשל"ח  תשל"ז  תשל"ו,  בשנים  שנשלחו 

הודפסה ב'לקוטי שיחות' כרך כד עמודים 393-391.
מיוחד  משפט  הרבי  במכתב  מופיע  לראשונה 

המהווה, לכאורה, חידוש בעולם ה'שליחות':
דרושה  כל האמור  פשוט אשר להצלחת  וגם  מובן 
הפרטיים  בחייהם  גם  השלוחים  של  השתלמות 

ובעניניהם הפרטיים.
נוסף לכך: עיון בטופס המכתב (המקורי) מגלה כמה 
המכתב  הקלדת  אחרי  הרבי  שערך  ותיקונים  מילים 

במכונת-הכתיבה:
השייך  כח  עם  חב"דית  קרי'  "להקמת  ב:  בסעיף   (1

לזה". במקום "כח" תיקן הרבי "כל".
2) בסעיף ו: "להשלוחות... באופן שלא יגע בהנהגת 

הבית". הרבי תיקן: "בהנהלת הבית".
3) בסעיף ז: "מובן וגם פשוט (ואולי מקומו של ענין 
"ואולי"  על  קווים  שני  העביר  הרבי  בראשונה)".  זה 

ותיקן: "ומקומו".
בזה". תוקן:  להסתדר  שברצונם  "ואלה  4) בתחילה: 

"ואלה שברצונם להשתדל בזה".
מוסדות  למען  להשתדלות  "הקדימה  בתחילה:   (5

חב"ד". תוקן: "הקדימה להסתדרות במוסדות חב"ד".
6) בתחילה: "אבל בלי שום עצבות". תוקן: "אבל בלי 
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שום עצלות".
7) בתחילה: "טופח על מנת להטפיח". תוקן: "וטופח 

על מנת להטפיח".

יחד עם המכתב [ששוגר אל "שלוחים שליט"א ת.ד. 
5024 ירושלים"] נתקבל מכתב-נלוה על נייר המכתבים 

של מזכירות הרבי ובו נאמר:
"ב"ה, ראש-חודש שבט, ה'תשל"ט

"הערה למכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א
"אל השלוחים אשר באה"ק ת"ו

להעיר  הננו  שאת  ליתר  אבל  מובן,  שמעצמו  "אף 
לכאו"א  פרטי  הוא  הנ"ל  אדמו"ר  כ"ק  מכתב  אשר 
וכיו"ב.  בעתונות  לפירסום  ולא  שיחיו,  מהשלוחים 

וק"ל".

לדווח אחת לשבוע
הרבי  ממזכירות  הוראה  נתקבלה  תשכ"ט  בשנת 
למנות בכל אתר ואתר איש אשר מתפקידו יהיה לדווח 

אחת לשבוע מכל המתרחש באזור מגוריו.
באה"ק  צא"ח  הנהלת  ע"י   – שנבחר  האנשים  אחד 
זלמנוב  לייב  יהודה  מיכל  יחיאל  ר'  הרה"ח  היה  ת"ו – 
שיגר  אליו  מחשובי עסקני חב"ד  שהתגורר בבני-ברק, 

הר"י לייבוב את המכתב הבא:
"שלום וברכה!

כ"ק  ממזכירות  הוראה  נתקבלה  לכבודו  "כידוע 
אדמו"ר שליט"א שעלינו למנות בכל אתר ואתר, איש, 
מדויקת,  ובפרטיות  בתמידות  להודיע  יהא  שמחובתו 
מכל המתרחש במקומו ובסביבתו, בחיי היהדות בכלל 

ובחיי אנ"ש שי' ומוסדותינו בפרט.
לכתוב  וזכותו  ומחובתו  כת"ר  את  למנות  "הרינו 
מפעם  פחות  לא  כ"ק אד"ש  למזכירות  או  אד"ש  לכ"ק 
ידיעות  לאסוף  ולהשתדל  ישונה,  בבל  בשבוע  אחת 

במשך השבוע ולכתבם בפרטיות.
"בוודאי יענה מיד על מכתבנו זה...".

10



הוראה חשאית מ'מזכירות' – לעצור 
פרסום טרם "אישור מכאן"

הרב זלמנוב היה מחלוצי עסקני חב"ד בדור השביעי.
ר'  הרה"ח  עמיתו  לו  ששיגר  אישית  איגרת  להלן 

אברהם חנוך גליצנשטיין
"ב"ה, יח טבת תשי"ח, לוד.

"ידידי אחי ורעי
"ליב שי'

"שלום וברכה!
"קבלתי היום המברק הבא מהמזכירות:

"חשאי
לכאן  ישלחו  בטח  טבת  מיא  למכתבו  "במענה 
שמסר  והדברים  שלום  מפרישת  מדויקת  ההעתקה 
ויתעכבו מפרסומם עד  בהם הד"ש [= הדרישת שלום] 

אישור מכאן.
"מזכירות

גם  הפעם  שהקלטתי  מאד  אני  שמח  לכך  "בהתאם 
מהצד השני של הסרט ושבגלל כך לא יוכלו לשדר זאת 
את  דע  עכ"פ  וכו'.  ל'מחנים'  בקשר  גם  וכך  צהל  בגלי 
מהקלטה לאף  מה שהעתקת  תתן את  אשר לפניך ואל 

אחד.
בחשבון  זאת  לקחת  יצטרכו  חב"ד'  ל'הד  "בקשר 
אד"ש ואנו מצדנו  זאת מקודם לכ"ק  אולם הרי ישלחו 
צריכים להכין את הכל – מבין אני שבטח סידר נפתלי 
פנים  הקבלת  על  תיאור  גם  העיתונאי]  קראוס   ] שי' 

להרב שי' ועל זה אני מתכוון.
"בברכת שבתא טבא   

"חנוך".   
נראה שמדובר בתוכן הדברים שנמסרו ע"י הרה"ג ר' 

שלמה גורן – רב הראשי לצה"ל באותם ימים – בקבלת-
פנים שנערכה לו אחרי ביקורו אצל הרבי.

ניסיון להצלת ספרים וכתבי רבותינו
לא  השניה]...  העולם  [מלחמת  המלחמה  תום  "מאז 
באיתור  להשתדל  נ"ע  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הפסיק 
לא  שעדיין  והספרים  הכתבי-יד-קודש  אוסף  והצלת 
שלום  לרב  ליובאוויטש,  (ספריית  מפולין..."  הגיעו 

דוב-בער לוין, קה"ת תשנ"ג עמ' קנ).
אדמו"ר  כ"ק  מכתב  זה  בעניין  ולהביא  להוסיף  ויש 
חב"ד  ל"הנהלת אגודת  תשי"ב  טבת  מכ"ג  נשיא-דורנו 

באה"ק תובב"א. ד' עליהם יחיו":
נודעתי במקרה (אבל ידועה שיטת הבעש"ט שהכל 
בהשגחה פרטית) שמחלקת התרבות והחינוך באה"ק 
ת"ו קבלה מאות אלפים ספרים משלל הנאצים ימ"ש, 
וכבר נתקבלו ספרים אלו באה"ק ת"ו ועתה מחפשים 
הם אחרי שמות הבעלים... וכנראה שהידיעה אמיתית 
הצעתי  ולכן  פרטים,  כמה  בזה  שמביאים  כיון  היא, 
ודרישה...  בקשה  יערכו  אפשרי,  היותר  שבהקדם 
אולי אפשר לברר אם ישנם שם מספרי' של כ"ק מו"ח 
מספריית  ספרים  שם  ימצאו  שבאם  מובן  אדמו"ר... 

כ"ק מו"ח אדמו"ר צריך לקבלם ולשלחם לכאן...

כתבי יד נדירים לספריית הרבי
מאת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מבקש  האגרות  "בכל 
עבור  ספרים  להשיג  שישתדלו  תבל...  ברחבי  שליחיו 
(ספר  חינוך']"  לעניני  ה'מרכז  [של  הזאת  הספרייה 

ספריית ליובאוויטש עמ' קלח)
קרינסקי  הרח"י  המזכיר  (עדות  נוספים  במקומות 
הי"ו) שדעתו של הרבי לא הייתה נוחה מקניית ספרים 
עליהם  שדרשו  (על-אחת-כמה-וכמה  בכסף  וכתבי-יד 

מחירים גבוהים).
כותב  כך  הכלל;  מן  יוצאים  מקרים  שהיו  כנראה 
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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.

21

הנאמ"ן)  (המכונה  שליט"א  מאזוז  מאיר  רבי  הגאון 
בספרו 'מגדולי ישראל' (עמ' קכח הערה 1):

על  דוד  מגן  ספר  מחבר  זצ"ל  וזאן  דוד  ר'  "הרה"ג 
חידושים  כהונה...  משמרות  הרב  ומתלמידי  הש"ס 
נפלאים על כל הש"ס. וראיתי חידושיו של סדר קדשים 
בחו"ל  (שליט"א)  פינסון  ניסן  ר'  אצל  חולין  ומסכת 
לספריית  אותם  לשלוח  המשפחה  מבני  אותם  שקנה 

האדמו"ר מלי[ו]באויטש".

מענות קודש לשליח באילת
השליח  מענות שקיבל  העתק  של  חלקי  להלן אוסף 
הראשון לאילת הרה"ת ר' ישראל צבי שי' גליצנשטיין:
אודות נסיעה לחג-הסוכות תשרי תשמ"ו [ח' תשרי]:

מכמה וכמה טעמים לא כדאי.
אזכיר עה"צ.

מדבקה  עם  צדקה  קופת  של  דוגמא  הרבי  כשקיבל 
מיוחדת כתב (ניסן תשמ"ז):

נת' ות"ח.
בתי-הספר  בכל  צדקה  קופות  חלוקת  מבצע  אודות 

כתב (אדר תשמ"ז):
באם ספק – לדחות

שעל  שי'  לעסקנים  שייך  [ולעתיד-לבוא]  ולעת"ל 
אתר

אזכיר עה"צ.
על  במענה  תשמ"ז,  תשרי  י"ד  חג-הסוכות  בערב 
בתי  בכל  סוכות  מבצע  על  והודעה  הלולבים  קבלת 

הספר באילת:
יהי רצון שיהיה בהצלחה רבה

אזכיר עה"צ.

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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פרשת משפטים
ואלה המשפטים (כא,א)

ואלה המשפטים: ...מה הראשונים מסיני אף  אלו מסיני 
(רש"י)

'משפטים' – אלה שהשכל  גם את המצוות המכונות 
האנושי מחייבן – עלינו לקיים אך ורק מפני שניתנו לנו 

מהקב"ה בסיני, ולא בגלל ההיגיון והשכל שבהן.
פרשת  נסמכה  "ולמה  רש"י:  שכותב  מה  גם  זה 
אצל  סנהדרין  שתשים  לך  לומר  מזבח,  לפרשת  דינין 
והיושר  הצדק  את  לבסס  שצריכים  והיינו,  המקדש". 
וציווי  התורה  קדושת  על   – המקדש" "אצל  (דינין) 

הבורא, ולא על השכל האנושי.
(ליקוטי-שיחות כרך ג, עמ' 899) 

כי תקנה עבד עברי (כא,ב)
עבד  בדיני  משפטים  פרשת  את  התורה  פתחה  למה 
עברי – איש ישראל שמכרוהו בית-דין בגֵנבתו – והלוא 

הוא דבר בלתי רגיל?
הוא  ש'משפטים'  החסידות  בתורת  מבואר  אלא 
הפסוק (בראשית  על  התרגום  וכפירוש  הליכה,  מלשון 
מ) "כמשפט הראשון" – "כהלכתא קדמיתא". ההליכה 
שהוא  ההכרה   – להיות  צריכה  יהודי  של  הראשונה 
הקדוש- מלך-מלכי-המלכים  של  עבדו  עברי",  "עבד 

ברוך-הוא.

(משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו)

* * *
עבד כנעני – מסמל אדם בעל נטייה לתאוות העולם, 
נכנע  ואינו  בקבלת-עול  עצמו  את  כופה  שהוא  אלא 
להן. מצד אחד הוא עבד (לה'), אך מצד שני הוא נקרא 

כי נפשו הבהמית היא בתוקפה. עבד כנעני,
עבד עברי – מסמל אדם שהגיע למצב שהמידות של 

נפשו האלוקית (אהבת ה' ויראתו) משפיעות על נפשו 
הבהמית ומעוררות בה רצון ותשוקה לאלוקות (ובכל-
הבהמית  שנפשו  מכיוון  "עבד",  נקרא  הוא  עדיין  זאת 
עבד"  ל"עבודת  זקוק  עדיין  והוא  לגמרי  נהפכה  טרם 

כדי להשפיע עליה).
הכוונה  כי  עברי,  עבד  בדיני  התורה  פתחה  לכן 
הזה  עולם  את  להאיר  היא  מתן-תורה  של  והמטרה 
בצורה  ביטוי  לידי  בא  זה  דבר  התורה.  באור  התחתון 
הנפש  השפעת  את  המסמל  עברי,  עבד  בדין  בולטת 

האלוקית על הנפש הבהמית.
(לקוטי-שיחות כרך טז, עמ' 256-257)

אשר יאמר כי הוא זה (כב,ח)
הודה  כן  אם  אלא  שבועה  אותו  מחייבין  שאין  ללמד 

במקצת (רש"י)
עניין "מודה במקצת" ברוחניות, הוא:

שכל  לומר  ייתכן  לא  בחטא,  נכשל  שאדם  בשעה 
חטאה  לא  הנשמה  עצם  שהרי  בחטא,  שקוע  מהותו 

והיא נשארה בדבקותה בה' גם בשעת החטא.
גם מצד כוחות הנשמה לא ייתכן לומר שכוח זה מלא 
וכמאמר  טוב,  ריבוי  יש  יהודי  בכל  שהרי  חטאים,  רק 
רז"ל (עירובין יט) "אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות 

כרימון".
 – שבו  אחד  כוח  או אפילו  שיהודי –  לא ייתכן  ולכן 

יהיה "כולו רע".
וכאשר יצר הרע מקטרג ותובע להפליל את החוטא 
טענת  כנגדו  האדם  טוען  לרשותו,  כולו  אותו  ולמסור 
"מודה במקצת": לא כל מהותי וכוחי חטאו. אין זה אלא 

ב'מקצת' בלבד.
מודה במקצת – חייב שבועה. אדם שחטא ו'מקצתו' 
נכנס לרשות היצר, זקוק הוא לתוספת כוח, שלא ייפול 
שבועה   – אותו  שמשביעים  זהו  היצר.  לרשות  יותר 

ממעייני החסידות
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בר-מצוה ויום-הולדת: בן שנולד באדר תשס"ט, מגיע 
באדר  שנולדה  בת  וכן  השנה.  שני  באדר  מצוות  לגיל 
פשוטה  שנה  של  באדר  שנולד  למי  הולדת  יום  תש"ע. 
שמדובר  מכיוון  אבל  (כדין בר-מצוה21),  שני  באדר   –
הולדת  יום  מנהגי  לנהוג  הרבי  הורה  מנהג,  של  בעניין 
חל  מעוברת,  בשנה  שנולד  מי  אמנם  האדרים22.  בשני 

יום הולדתו בחודש שנולד בו (אדר ראשון או שני).
פרשיות מלאכת המשכן:

(החל  תרומה  דפרשת  לשבוע  שנכנסים  "מכיוון23 
תצווה24,  פרשת  ולאחרי-זה  שבת),  במנחת  מהקריאה 
דמעשה  הציוויים  פרטי  כל  נתבארו  אלו25  שבפרשיות 
המשכן, כלי המשכן, בגדי כהונה וכו' – כדאי ונכון ביותר 
פירוש  (עם  יום  בכל  הפרשה  חלק  לימוד  על  שנוסף 
רש"י) בשיעורי חת"ת, יוסיפו וילמדו גם מפירושי חז"ל 
אחד  ופירוש  מאמר  (על-כל-פנים  שבעל-פה26  בתורה 
על פסוק אחד), כפי שנלקטו כבר בספרים27 (ואין צורך 
לפני  לאכול  ומוכן  הערוך  "כשולחן  בספרים),  לחפש 

האדם"28.
ומה טוב – לתרגם (על-כל-פנים חלק מפירושים אלו) 
לפני  הערוך  "כשולחן  שיהיה  כדי  ועם,  עם  בלשון  גם 
האדם" – גם עבור אלו שלעת-עתה אינם יודעים ללמוד 

אלא בלשון עם ועם.
להוסיף   – הזמן'  עם  'לחיות  א)  שבזה:  ומהמעלות 
חיות בלימוד פרשת השבוע. ב) ועוד ועיקר – שההוספה 
בלימוד ענייני המשכן ומקדש ממהרת ומזרזת עוד יותר 
מעלה  "אני  רק  לא   – השלישי  בית-המקדש  בניין  את 
בניין  אלא  הבית"29,  בבניין  עוסקין  הם  כאילו  עליהם 

הבית בפועל ממש.

בבית-החיים בכלל, יש להקפיד בפרט זה. בקשר לביקור 
על  21. רמ"א או"ח סי' נה ס"י. וראה בזה תורת-מנחם תשמ"ו ח"ב עמ' 538 הע' 11 (מוגה, 
חכ"ד עמ' רצה בהערה (שם דן גם בהבנת העניין), וכן  השמטת אדה"ז זאת בשו"ע), אג"ק 

בחי"ד עמ' תסג.
22. ברשימה מ'יחידות' בחודשי אדר (של שנת תשל"ג?) נכתב מענה הרבי לאחד: "תתנהג 
שלעניין הלכה, צריכים להכריע  מנהגי יום-הולדת, הן באדר ראשון והן באדר שני, אף  בכל 
נדפס   – שניהם"  לקיים  יכולים  דמנהג,  עניין  שזה  מכיוון  אבל  העיקר,  הוא  מהן  איזה 
מאשר  יותר  יש להחמיר  מנהג  של  מדוע בעניין  עמ' 13. ויש לברר  תנג  גיליון  התקשרות'  '

ע"ד ערבים עלי דברי סופרים וכו'). בדין (ואולי הוא 
המוסגר  [להוציא  דלהלן   56-51 ההערות  וכן   ,252 עמ'  ח"א  תשמ"ט  ספר-השיחות   .23

שם. בחצאי ריבוע]. וראה הערה 86 
24. וכן בהתחלת פרשת תשא – הציווי דעשיית כיור וכנו, ומעשה הקטורת.
בפועל. להעשייה  שחוזר ונשנה בנוגע  25. משא"כ בפרשיות ויקהל-פקודי – 

על-דרך הדרש וכו'. 26. נוסף על פירוש רש"י, פשוטו של מקרא – גם הלימוד 
תורה שלימה' וכיוצא בהם. 'תורה תמימה', ' 27. כמו 

שהם מופיעים בשיעורי  [ברור מכל השיחה שהכוונה רק לנושאים הללו (ורק באותם ימים 
שבפרשיות אלו. חת"ת), ולא לשאר העניינים 

שאינם דנים בעשיית המשכן אלא בפעולתו (הקרבת  אם נכללים בזה גם המאמרים  וצ"ע 
קורבנות, קטורת וכו'), ואכ"מ].

28. רש"י ר"פ משפטים.
אלו במיוחד – ציינו למאור ושמש ר"פ  פרשיות  אות יד [ובעניין  29. מדרש-תנחומא פ' צו 
להמשיך ולעורר הקדושות  שיעסקו ישראל בפרשיות המשכן, יהיה להם כח  פקודי: "בעת 
השראת  כמעט  עלינו  למשוך  בפועל...  המשכן  במעשי  אז  שנתעוררו  העליונים  ועולמות 
שנה ושנה בעת עוסקו בפרשיות אלו, צריך  השכינה... לזה צריך אדם התעוררות גדול בכל 

שעברה", עיי"ש באורך). שנה ביתר תשובה ואהבה ויראה משנה  ללמוד בכל 

יום שני
כ"ט שבט

בערב ראש-חודש נותנים צדקה יותר מהרגיל30.
בתפילת מנחה אין אומרים תחנון.

יום שלישי
ל' בשבט, א' דראש-חודש אדר א'

שחרית: "יעלה ויבוא". חצי הלל31.
קדיש-תתקבל.  פעמים.  ג'  זבדיה..."  זקן...  "ואברהם 

שיר-של-יום, הושיענו, ברכי נפשי, קדיש יתום.
קריאת התורה. אשרי, ובא לציון [הש"ץ לא יסיימנו 
התפילין.  חליצת  ספר-התורה.  והכנסת  יהללו  בקול], 
הנחת תפילין דרבנו-תם32, קריאת שמע. פרשיות: קדש, 
הש"ץ  התפילין.  חליצת  זכירות.  שש  יביאך.  כי  והיה 
יאמר [ועכ"פ: יסיים] בקול – מזמור (כלשהו, כדי לומר 

הקדיש), חצי קדיש, מוסף33.

יום רביעי
א' באדר-ראשון, ב' דראש-חודש

דיני ומנהגי ראש-חודש, כדאתמול.

30. תורת-מנחם תשמ"ו ח"ג ס"ע 593.
שאין  ברור  לכאורה  ההלל',  את  לקרוא  הש"ץ ' ברכת  על  אמן  לענות  יש  היכן  לשאלה   .31
משו"ע אדמוה"ז סי' נט  אחד לעצמו, וכבר העירו  שמברך כל  זאת אלא לפני ברכה  לענות 
סו"ס ד שבברכת המצוות אין עונין אמן אחרי שהש"ץ מסיים הברכה בין הברכה להמצווה, 
אחרים, לכן  מכוון כלל להוציא  אין הש"ץ  על הרוב  שעכשיו  (ומש"כ בסי' תריט ס"ח "אלא 
אחר  שיוכל לענות אמן  כדי  שיסיים הש"ץ,  בלחש, ויזהר לסיים קודם  יברך כאו"א לעצמו 
רק  הדברים)  מקור  ג,  ס"ק  במ"א  (כמוכח  הכוונה  הלל..."  בברכת  הדין  וכן  הש"ץ,  ברכת 
ברכת  על  אמן  לענות  ימתין  שם  שגם  ולא  לעצמו,  אחד  יברך כל  ולולב  בהלל  שגם  לומר 
הש"ץ) אבל בקריאת המגילה בווידיאו ניתן לראות שהרבי בירך בעצמו את הברכות שלפני 
אדה"ז  אחרי ברכות הש"ץ. ואולי הוא כמו "גביל לתורי" (שו"ע  ענה אמן  קריאתה, ואעפ"כ 
חזק'  התפוח ואכילתו בליל ר"ה, ואמירת ' באמירת יה"ר בין ברכת  סי' קסז ס"ט), כמנהגנו 

העולה לתורה. וע"ע. ע"י 
בסידור  שראו  שלמים  וכן  רבים  דמנהג  כתב,  כ)  ס"ק  כה  (סי'  ושלום'  חיים  'אות  בס'   .32
שכיח  [דבר  להם  ממתינים  הציבור  וכשאין  מוסף,  אחר  תפילין  להניח  שלא  האריז"ל 
לפני  להניחן  נהגו  חב"ד],  בביכ"נ  אפילו למאחרים  אחר, וייתכן  מנוסח  בביכ"נ  למתפללים 
תפלה  לבטל  הכי,  למעבד  אריך  לא  בוודאי  "וזה  בציבור,  מוסף  תפילת  עי"ז  מוסף ולבטל 
דברי הרמ"ע  מהרח"ו, ולהניח את הוודאי הוא  מפי  בציבור בשביל ספיקא אולי יצא הדבר 
קה"ת  שם). והנה בהוספות לשו"ע אדה"ז (מהדורת  שמביא ודן בזה  שמתיר, כפי  מפאנו" (
הישנה, חלק ג-ד עמ' 1310 הע' 7) הובא, שאם לא הניחן קודם מוסף יניחם אח"כ. ויש לעיין 

כיצד יש לנהוג למעשה. 
חזרת הש"ץ  התפילין בשעת  לקפל  שאין  כתב  ב)  ס"ק  משבצות סוף  לד,  33. בפרמ"ג (סי' 
אדמוה"ז סי' קכד ס"ו וס"י). וא"כ –  אז – ראה בשו"ע  מאזינים לש"ץ  (כיוון שלמעשה אין 
מדינא אפילו להרהר בד"ת, פר"ח סו"ס סח) וקדושה (ראה  כש"כ בשעת קדיש (שאז אסור 

סי' נו ס"ז). שו"ע אדמוה"ז 
שלא  סא)  כה ס"ק  מוסף, כ' במשנה ברורה (סי'  לחלוץ התפילין והחל להתפלל בהן  שכח 
מזכיר  שהחליצה אינה אלא מנהג. ובכף-החיים (שם ס"ק צח)  שמו"ע, כיוון  יחלצן באמצע 

שיצא בדיעבד. רק 
ויענה  התפילין-של-ראש  יכסה   – שחרית  בתפילת  ועודנו  מהש"ץ  'כתר'  קדושת  שמע 
שם ס"ק קה, ואין נוהגין  ('מאסף לכל המחנות' סי' כה סוף ס"ק קלו, ובלקט-הקמח החדש 

שכתב לחלצן או להזיז תש"ר ממקומן ולחצוץ בין ידו לתש"י). כפר"ח סי' תכג 
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת משפטים
כ"ז בשבט, מברכים החודש

"לימוד בכל יום פרשה חומש עם פירוש רש"י (ביום 
אמירת  וכו'),  'שלישי'  עד  שני  ביום  'שני',  עד  ראשון 
 – מברכים  בשבת  תהילים  ספר  סיום  בכל יום,  תהילים 
לבניו  עצמו,  לאדם  נוגע  הדבר  לשמור.  צריך  זאת  על 

ולבני-בניו"1.
התהילים בציבור. אחר- השכם בבוקר2 – אמירת כל 
כך לומדים בציבור במשך כשעה מאמר חסידות שיהיה 

מובן לכולם, ואחר-כך – התפילה.
שבותם  את  ירמיהו...  אל  היה  אשר  "הדבר  הפטרה: 

ורחמתים" (ירמיהו לד,ח-כב לג,כה-כז).
המולד: יום שני בלילה, אור ליום שלישי, שעה 3 ו- 7

דקות ו- 16 חלקים.
ביום  ראשון3,  ֲאָדר  ראש-חודש  החודש:  מברכים 

השלישי וביום הרביעי.
אין אומרים 'אב הרחמים'4.

אחר התפילה – התוועדות בבית-הכנסת5. גם בשבתות 
כזה  באופן  לסדרה  או  ההתוועדות  לחלק  יש  החורף 
בסעודת  ההתוועדות  להמשיך  בה  המשתתפים  שיוכלו 

שבת בבתיהם6.
התוועדות  מצידן  יסדרו  והבנות  הנשים  שגם  כדאי 

בשבת או במוצאי שבת7.
שבת  גם  כולל   – בשמחה"8  מרבים  אדר  "משנכנס 
דחודש  ה'כניסה'  כבר  מתחילה  שבו  אדר9,  מברכים 

ספר-השיחות  תרצ"ז,  שמחת-תורה  משיחת  ) שבט  כה  היום-יום,   – מאידיש  תרגום   .1
תרצ"ז עמ' 203).

ובתהילים  התהילים,  ושאחרי  שלפני  הפסוקים  את  לומר  הוראה  אין  הרבי  מענה  ע"פ   .2
ומשמעותו  המענה  נוסח  ראה  כלל.  מקום  נרננה"  "לכו  לפסוקי  אין  התפילה  שלאחר 

התקשרות' גיליון תפד עמ' 17. ב'
מ  עמ' 595 (ובמ" שיחות כרך טז  שבלקוטי  כולל-חב"ד, וכן נעתק במכתב  הוא בלוח  3. כן 
צויין: "מסקנת האחרונים לשו"ע או"ח סי' תכז" היינו שלא לומר באדר א' 'אדר' סתם, אלא 
שבשו"ע אה"ע סי' קכו ס"ז איתא  חיים ושלום סי' תעו. ולהעיר  לפרש 'ראשון'), וכן בדרכי 

(לכתוב) "הראשון" (וכן הוא בכ"מ).
4. סידור אדמו"ר הזקן.

5. ראה היום-יום, ל' ניסן.
שם עמ' סא. וראה גם  ד.  כרך י עמ'  6. אג"ק 

שם.  .7
כט, א. תענית   .8

הן  בשמחה  להרבות  ז)  סעיף  תקס"ח  או"ח  השו"ע  (כפסק  מחמירים  מעוברת  "בשנה   .9
עמ'  חט"ז  עמ' ער. ובליקוטי-שיחות  ח  חלק  קודש  אגרות  שני" –  באדר  ראשון והן  באדר 
349: "'מרבין בשמחה' צריך להיות גם בחודש אדר-ראשון, אלא שאין זה מגיע לאותו תוקף 
שיש ל'מרבין בשמחה' בחודש אדר-שני, שבו חוגגים את פורים ממש, 'ימי ניסים לישראל' 

אדר, ועד להמשכת הברכה בכל החודש10.
"פתיחת 'צינור' השמחה נעשה על-ידי קבלת החלטות 
טובות וביצוען המיידי, להשתדל בכל האופנים להוסיף 
יום  בכל  והולך  ומוסיף  המשמחים,  בדברים  ולהרבות 

בענייני שמחה"11.
דבר-מצווה,  איזה  בסיבת  מסובבת  אינה  זו  שמחה 
כי אם מרבים בשמחה, איזה שמחה שתהיה, גם שמחה 

בענייני הרשות, כי העיקר היא השמחה12.
חודש אדר-ראשון:

קביעת חופה:
חופה  עושים  "בחודש אדר...  כתוב:  בספר-המנהגים 
[=גם בחציו השני]. הרבי נשאל, אם  בכל ימי החודש"13

הכוונה גם לימי חודש אדר-ראשון, והשיב14:
"לא שמעתי בפירוש15.

ולפי עניות דעתי – בזמננו, כל המקדים בחתונה כדת 
משה וישראל הרי זה משובח. ובפרט לאחרי שכבר היו 
והקירוב  על-דבר-זה  החלטה   – (ואפילו  'תנאים' 
'נשמות  גמר  שגם  חז"ל17,  ואמרו  על-ידי-זה16).  שבא 

שבגוף'18 מביא בן דוד, גאולה האמיתית והשלמה".
יארצייט: מי שנפטר אביו בחודש אדר בשנה פשוטה, 
ויש  אדר-ראשון19,  בחודש  השנה  יארצייט  מנהגי  ינהג 

מחמירים לנהוג בהם גם באדר-שני20.

בפועל ממש", עיי"ש.
גם  וראה   .81 עמ'  יט  חלק  תורת-מנחם  ראה   – ראשון  אדר  בחודש  השמחה  אודות  עוד 

אג"ק חכ"ב עמ' קסט, ועוד.
309 עמ'  ח"א  תש"נ  ספר-השיחות   .112 הערה   303 עמ'  ח"א  תשמ"ט  ספר-השיחות   .10

סוף סעיף י'.
11. ראה בספר-השיחות תשנ"ב ח"ב עמ' 391.

ליקוטי-שיחות  בסופו,  תרפו  סי'  או"ח  נימוקי  עמ' 1274. וראה  ד  חלק  ליקוטי-שיחות   .12
כרך ט"ז עמ' 345 הערה 32.
ספר-המנהגים עמ' 76.  .13

14. מיום י' בשבט תשמ"ו, להרה"ג ר' גבריאל שי' ציננער בעהמח"ס נטעי-גבריאל – צדיק-
נפתחו ראשי-התיבות, ונרשמו  ח"ד עמ' צט. כאן  ח"ז עמ' 227, 'שערי הלכה ומנהג'  למלך 
כל  את  בה  המבואר  מטעם  לבטל  כמותו)  (ורבים  זה  במענה  הכוונה  והערות.  מקורות 

שנתפרסם. שם, וכפי  הגבלות התאריכים המופיעות 
תלוי הדבר ב'מרבין   ,15 ח"ב עמ' 538 ובהערה  ע"פ המבואר בליקוטי-שיחות  15. לכאורה, 

שהכריע הרבי במקומות רבים (כנ"ל הערה 9). בשמחה', וזאת יש גם באדר-ראשון כפי 
החתונה. שגם הם מחייבים הקדמת מועד  16. בין החתן והכלה – 

ב. א. זוהר ח"א כח, שיכלו כל נשמות שבגוף" יבמות סב, עד  17. "אין בן דוד בא 
18. שטעם מצוות פריה ורביה הוא – להוריד לעולם הזה את כל הנשמות הנמצאות באוצר 

ששמו 'גוף'. הנשמות 
סו"ס  יו"ד  ברמ"א  יחידה  דעה  ס"ז.  תקס"ח  או"ח  ברמ"א  המנהג"  "וכן  עיקרית  דעה   .19
בקשר לז' אדר ויארצייט  שמכריע בבירור  תב. וראה לקוטי-שיחות כרך טז עמ' 342 הע' 5, 

שנהגו כהדעה שצ"ל בראשון. בכלל, 
20. דעה שנייה ברמ"א או"ח שם (לדעת המחבר שם – רק באדר-שני), וכ"פ בנטעי-גבריאל 
כל-כך  מדקדקין  שאין  לדידן,  אם  וצ"ב  אנ"ש.  בין  נפוץ  וכן  תקנ"ט,  עמ'  ח"ב  אבילות  הל' 

לוח השבוע
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ייפול  שלא  מיוחדים  כוחות  לו  נותנים  שובע,  מלשון 
יותר, ויוכל להחזיק מעמד.

(לקוטי שיחות חלק טז, עמ' 270)

עד האלקים יבא... ישלם שניים לרעהו 
(כב,ח)

הראשון  הדיין  על  וקאי  הדיין,  פירושו   – "האלקים" 
שהוא משה רבנו. ובדורות שלאחריו – הצדיק שבדור, 

שהוא ה'אתפשטותא דמשה' שבכל דור.
ילך   – יעשה?  מה  חטאו,  לתקן  ומבקש  שחטא  אדם 
אל הצדיק שבדור, והוא יורהו את הדרך לתשובה וייתן 
את  יעבוד  זה  על-ידי  שלמה.  בתשובה  לחזור  כוח  לו 
הכתוב  שאמר  זהו  לתושייה.  כפליים  בבחינת  בוראו 
"ישלם שניים לרעהו" – "רעהו" זה הקב"ה (שמות-רבה 

ריש פרשת יתרו).
(לקוטי שיחות כרך א, עמ' 158) 

לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע 
להיות עד חמס (כג,א)

לא תשא שמע שוא: כתרגומו – לא תקבל שמע שקר, 
אזהרה למקבל לשון הרע (רש"י)

בשם  במזריטש  ששמע  'תורה'  על  חזר  הזקן  רבנו 
הבעל-שם-טוב:

לכל יהודי ויהודי ניתן מלמעלה יתרון ועילוי מיוחד. 
אולם בשעה שאחד מספר לחברו לשון הרע על חברם, 

הרי הם 'חומסים' ולוקחים ממנו עילוי ויתרון זה.
זהו שרמז הכתוב: 

על  הרע  לשון  תקבל  לא   – שווא"  שמע  תישא  "לא 
חברך, כדי ש:

"אל תשת ידך עם רשע" – היינו יצר הרע,
שנאמר  מקום  עדים ("כל  שני  להיות   – עד"  "להיות 

"עד" אינו אלא שנים"),

והיתרון  העילוי  את  מחברך  'לחמוס'   – "חמס" 
המיוחד לו.

(ספר השיחות תש"א, עמ' 65)

אל האמרי (כג,כג)
רבנו הזקן אמר פעם:

יצר  זאגער").  ("דער  אמירה  מלשון  הוא  "אמורי" 
וכו' ובזה הוא  שם  הבט  לו:  הרע בא אל האדם ואומר 

מטמא את הנשמה רחמנא-ליצלן.
(רשימת דברים, מדור אדמו"ר הזקן, אות ל"ז עמ' נט)

לא תהיה משכלה ועקרה בארצך (כג,כו)
"ארצך" – מלשון רצון, רצונך.

"לא תהיה משכלה ועקרה" בגלל "ארצך". כשיש לאדם 
שביעות-רצון מעבודתו (דבר המורה שהוא מרגיש את 
מציאותו: הוא עובד ה', יש לו אהבה ויראה), עלול הוא 
מוגבלת לפי  עבודתו  בתחילה,  כי  מדרגתו.  ח"ו  ליפול 
עבודה  בין  בורר  הוא  אחר-כך  שלו,  שביעות-הרצון 
לו  שיש  מצוות  מוכן לקיים רק סוג  הוא  אחת לשנייה: 
'חוש' בהן, וכך הוא יורד מדחי אל דחי עד שנופל ח"ו 

לגמרי מדרגתו.
ימיך":  ב"מספר  להתבונן  עליו  זה,  רגש  לבטל  כדי 
ושנים  ימים  של  מסוים  מספר  לו  שניתן  לדעת  עליו 
שאין  רגע  כל  על  חבל  בעולם;  שליחותו  את  למלא 
מנצלים אותו לצורך מילוי שליחות ותפקיד זה. ידיעה 
מסור  והאדם  עצמית,  מציאות  רגש של  מבטלת כל  זו 

ונתון כל-כולו למילוי שליחותו.
אמלא":  ימיך  מספר  "את   – הקב"ה  לו  מבטיח  אז 
אפילו אם בעבר היו ימים שהאדם לא עסק בהם במילוי 
שליחותו כפי הראוי להיות, מובטח לו שהקב"ה ישלים 

וימלא גם ימים אלה.
(לקוטי שיחות כרך טז, עמ' 273)
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תשנ"ב / יומן מבית חיינו

החלטת האומות – 
מנבואות הגאולה 

"לא ישא גוי אל גוי חרב" – על החלטת אומות העולם • צדקה – הצעה 
מעשית לזירוז הגאולה • שיחה מפתיעה על קידוש החודש • האם בבוא 
הגאולה תשתנה הקביעות • יומן משנת תשנ"ב כקביעות שנה זו, מתוך: 

'בית חיינו'

יום שישי, כ"ו שבט

מסר לו  שחרית,  אחרי תפילת  מהזאל  הרבי  בצאת 
ר' זושא רבקין, שהגיע מאה"ק, מעטפה. הרבי נטל את 

המעטפה ובירכו בפרנסה בהרחבה.
לחתן,  הסידור  את  הרבי  נתן  מנחה  תפילת  לפני 
וטרם כניסתו למעלית בירך "זאל זיין בנין עדי עד און 
מטבעות  חילק  התחתון  מגן-עדן  בצאתו  טוב".  מזל 
ילדים  שני  שאל  כן  שם.  שנכחו  הילדים  לכל  לצדקה 
המשיך  בביהמ"ד למטה  גם  מצוה".  בר  "נאך  הם  אם 
לחלק מטבעות לצדקה לכל הילדים, כן שלשל מטבע 

בקופת הצדקה של ביהכנ"ס.
את  ועודד  שבת'  הרבי ל'קבלת  נכנס  בשעה 17:50 

השירה.
ושוב  שוב  מעודד  כשהרבי  אחשורוש",  בימי  "ויהי 

במהירות ובשמחה רבה.

שבט -  שבת קודש פרשת משפטים, כ"ז 
מברכים החודש אדר ראשון

(כשהוא  בשעה 8:45  התהלים  נכנס לאמירת  הרבי 
השירה  את  עודד  מהרגיל...).  גבוהה  במהירות  צועד 
אמירת  זמן  כל  במשך  עמד  הרבי  רבה.  בשמחה 
עומד  והוא  הזאל  את  יצא  הש׳׳ץ  כשסיים  התהלים, 

בפרק קל"א.
לתפילת שחרית נכנס ב-10:35 כשהוא מעודד את 
ניגן  ב'שיבנה'  גאולה",  די  שוין  קומט  "עס  השירה 

הש"ץ והרבי עודד בחוזק.
ב'האדרת והאמונה' ניגנו במנגינת המארש הצרפתי 

ובסיומו עודד הרבי בחוזקה כמה פעמים.
'לכתחילה  הניגון  את  הש"ץ  החל  ב'ממקומך' 
תשע  לנגנה  הרבי  הורה  הידועה  ובתנועה  אריבער' 

פעמים. בקריה׳׳ת נעמד בשישי עד סיום הקריאה. 
הרבי נכנס להתוועדות ב-13:40. לאחר שהתיישב, 
עוגה  פרוסת  נתן  לקהל.  'לחיים'  וענה  היין  על  בירך 

לילד שארף.
ניגנו "עס קומט שוין די גאולה", ולפתע החל הרבי 
גם  רבה.  במהירות  השמאלית  בידו  השירה  לעודד 
חזקות  בתנועות  פעם  מדי  לעודד  המשיך  כך  אחר 
שישב  רבקין  זושא  ר'  לעבר  ובמיוחד  הקהל,  לעבר 
פעמים  כמה  עודד לעברו  וכן  ההתוועדות,  בימת  על 

במשך ההתוועדות.
את השיחה הראשונה פתח הרבי בביטויים מיוחדים 
על האירועים האחרונים, שנציגי כמה ארצות התאספו 
לחוקק חוקים והחלטות בעניין מניעת מלחמות שבזה 
נראית בגלוי ההתקרבות לימות המשיח שאז ״לא ישא 
גוי אל גוי חרב״. אך, זה מעורר את השאלה ״הייתכן 
בפועל?!...״  הגאולה  באה  לא  עדיין  זאת  שלמרות 
ניגנו  זו  שיחה  לאחר  לגאולה.  בקשר  בברכה  וסיים 
והרבי  הצרפתי  המארש  בניגון  והאמונה'  'האדרת 

עודד בחוזק רב.
ההצעות  אחת  כי  הרבי  אמר  השנייה  בשיחה 
לקירוב הגאולה היא להרבות בצדקה, כדברי הגמרא 
המתקיימת  ל׳מלוה-מלכה'  קשור  וזה  בתרא',  ב'בבא 
מיוחד״  לבוש  בקשר לקרן גמ״ח, ולכן, יעלה ״מיט א 
[שטריימל], ויזמין את הקהל, ו״שמעון וראובן סלקין״ 
בגאולה [יצוין שמנהל הגמ״ח הוא ר' שמעון גולדמן, 
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 בואו של הרשב"ץ לליובאוויטש
הרה"ח ר' שמואל בצלאל שעפטיל – הרשב"ץ בא בפעם הראשונה מהעיירה ה'מתנגדית' לליובאוויטש אל כ"ק 

אדמו"ר הצמח צדק.
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כותב:

שונים  ודיחויים  בעינויים  נפש  ביסורי  תלאות  אחרי  הנה  רשב"ץ –  מכונה  בצלאל –  שמואל  ר'  החסיד  ...מורי 
ושלשלת של עמל, עניות ורעב - הנה סוף דבר זכה לאור של קירוב גדול ופנימי מאת הוד כ"ק אאזמו"ר הרה"ק 
מוהר"ש אשר הואיל לקרבו בקירוב פנימי נפלא, ובחר בו למסור על ידו את חינוכו של בנו האמצעי הוא כ"ק 
אאמו"ר הרה"ק מוהרש"ב, בהיותו עדיין בצעירתו. הוד כ"ק אאזמו"ר מוהר"ש סיפר להרשב"ץ ענינים פנימיים, 
בידעו כי הוא אחד המיוחד מתלמידי וחסידי כ"ק אביו הרה"ק צמח צדק, מהבעלי עבודה ומסורים בכל תמצית 

נקודת משאת נפשם עד כדי מסירת נפש.
(ספר המאמרים תש"י ע' 163)

כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מינה את הרשב"ץ למחנכו ומדריכו של בנו כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, משנת תרנ"ד עד שנת 
תר"ס. בשנת תר"ס נתמנה למשפיע ראשי בישיבת תומכי תמימים ובתפקיד זה שימש עד לפטירתו.

סיפר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:
אבי אמר לי: מורך הרשב"ץ יש לו חוש מיוחד להפליא, לעשות מהתלמיד שלומד עמו, שהתלמיד עצמו יעורר 

חיות בעבודתו. 
(ימי חב"ד ע' 190)

תרח"צתרפ"ח

 הנסיעה לוורשה
 מיד עם הגיעו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לריגה (תשרי תרפ"ח) פנו 
בפולין.  מושבו  את  שיקבע  מהרבי  וביקשו  בווארשא  חב"ד  חסידי 
הרבי הודיע  ביותר.  הגדול  היהודי  המרכז  באותם ימים  היתה  פולין 
להם שבינתיים הוא יגיע רק לביקור קצר, "לגודל תשוקתי להתראות 
תמימים  תומכי  ישיבת  את  ולבקר  התמימים  אנ"ש  ידידינו  עם 

דליובאווימש אשר בעיר ווארשא". 
ובליטא  בפולין  הרבי נסע לווארשא ביום כ"ח בשבט תרפ"ח ושהה 

במשך שבועיים. 

(ראה באריכות בספר התולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד ע' 3)

 מסירות נפש

גל  התרחש  שבו  הנורא  הלילה 
של  ביותר  המפורסם  המעצרים 
עשרות  נעצרו  בו  ברוסיה,  חסידים 
מיד  למוות  נורו  וחלקם  חסידים, 

במרתפי הג.פ.או. הי"ד.

כ"ח 
שבט

ב' 
אדר

ל' 
שבט

תר"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

עתלדעת
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ונתן לאלו שלא קיבלו.
בצאתו בירך נוסעים. לאחד שהניף את ידו לשלום, 
הניף הרבי בחזרה. גם למעלה בירך קבוצה גדולה של 

נוסעות בברכה הרגילה.

שני, כ"ט שבט יום 
זמן  ארכה  שחרית  תפילת  לאחר  התהלים  אמירת 
מעט   שונה  בנוסח  נוסעים  בירך  בצאתו  מהרגיל.  רב 
מהרגיל: ״פארט געזונטערהייט, עס וועט זיין בשו״ט, 
הצלחה רבה״. למקווה נסע הרבי ב-13:15. לאהל נסע 
לצדקה  מטבעות  חילק  למכונית  ביציאתו  ב-14:25, 
לעומדים שם. חזר מהאהל ב17:45. לאחר כמה דקות 
עודד  התפילה  בסיום  ומעריב.  מנחה  לתפילות  יצא 

את השירה בידו הק', ובירך נוסעים שעמדו למעלה.

אדר א' יום שלישי, אדר"ח 
גם  התהלים.  כשבידו  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
לאחר הגלילה  לעליה לתורה ניגש כשבידו התהלים, 

סימן לסובב את הס״ת.
לאחר תפילת שחרית עלה הרבי לחדרו לערך לרבע 
שעה. בחזרו לביהמ״ד לתפילת מוסף עודד הרבי את 
השירה. ב״שים שלום״ ניגנו בניגון הרגיל, הרבי עודד 
בחוזקה ואף סימן לחזור על הניגון ג' פעמים! תנועות 

העידוד התחזקו לקראת הסיום יותר ויותר.
עדן  לחתן בגן  נתן הרבי סידור  לפני תפילת מנחה 
המשיך  כך  אחר  לצדקה.  מטבעות  לו  ונתן  התחתון 
לביהמ״ד,  כשנכנס  המעלית.  יד  על  לילדים  לחלק 
נכנס.  הסמוכה לדלת בה  לקופה  מטבע  שלשל הרבי 

כן חילק מטבעות לילדם שעמדו בדרכו.
למעלה  נוסעים,  הרבי  בירך  מהתפילה  בצאתו 
אמר  הרבי  היום.  הנוסעים  וועכטער,  משפחת  עמדה 

להם נוסף על הנוסח הרגיל ״חסידישע נחת״.
לפני   .18:45 בשעה  הרבי  ירד  ערבית  לתפילת 
הכניס  והרבי  לרבי  פתק  אחד  נתן  לביהמ״ד  כניסתו 
את  הרבי  פתח  התפילה  בסיום  לסידורו.  הפתק  את 
מעט  הפתק  והבליט  הפתק  שבו  במקום  הסידור 
לעבר המיקרופון,  בסיום התפילה פנה הרבי  החוצה. 

לאות שיחה.
הרבי  ירד  בסיומה  דקות.  כ-10  ארכה  השיחה 
למקום חלוקת הדולרים. לפני החלוקה - דולר א׳ לכל 
אחד ואחת - אמר מילים נוספות. בסיום הכניס הרבי 

שני שטרות לסידורו. ויצא כשהוא מעודד את השירה. 
בצאתו בירך נוסעים (גם למעלה).

אדר א‘ יום רביעי, בדר״ח 
לתפילת שחרית נכנס הרבי ב-10:15 לערך. ב'הלל' 
ניגנו בכמה קטעים ועודד, במיוחד עודד ב"הללו את 

ה'".
בכניסתו לתפילת מנחה חילק צדקה לילדים שהיו 
מביהמ׳׳ד,  צאתו  בדרך  התפילה,  אחר  הוריהם.  בידי 
משיקאגו  כץ  הכהן  יעקב  הרב  עמד  התפילה,  אחר 
חיוך  לעברו  חייך  עצר,  הרבי  הרבי.  את  לברך  והחל 
כהנים'  'ברכת  את  לומר  סיים  וכשהנ׳׳ל  מאוד,  רחב 

אמר הרבי "ואני אברכם" כשהוא מניף בידו.
לתפילת מעריב נכנס הרבי במועד הרגיל, בסיומה 
פנה לעבר הסטענדער המיועד לאמירת שיחה. במשך 
על  הרבי  דיבר  דקות,  כעשר  שארכה  השיחה  אמירת 
הבלתי  להפיכת כל העניינים  מסייע  אדר  כך שחודש 

רצויים לטוב.

יום חמישי, ב' אדר ראשון 
לפני נסיעת הרבי למקווה ב-13:45, נתן את הסידור 
מטבעות צדקה לו ולאחיו באמרו "געבן  לחתן, חילק 
אויף צדקה". גם לפני נסיעתו לאהל ב-14:45 נתן את 
כשיצא  לצדקה.  מטבעות  לו  ונתן  לחתן נוסף  סידורו 
למזכירים  לצדקה  מטבעות  לחלק  המשיך  למכונית 
שעמדו שם. חזר מהאהל בשעה שש לערך, לאחר כמה 
התפילה  בסיום  ומעריב.  מנחה  לתפילות  ירד  דקות 

הביט לעבר הסטענדער המיועד לאמירת השיחה. 
השיחה ארכה כעשר דקות ובתחילתה הדגיש הרבי 
את מעלת העשירות, שעל כאו"א להשתדל ככל התלוי 
מזלי''  ש'בריא  הסביר  כן  בפשטות.  עשיר  להיות  בו 
בחודש אדר ענינו כפשוטו שעל כל יהודי להיות בריא 

וחזק )"געזונט און שטארק!)".
של  שטרות  שלושה  הרבי  חילק  השיחה  לאחר 
פעמיים  הניח  החלוקה  בסיום  לכאו"א.  לצדקה  דולר 
שלושה דולרים בסידורו, ויצא כשמעודד את השירה. 

ליד המעלית למטה בירך נוסע. 
האישה  של  הרצח המזעזע  על  נודע  הערב  בשעות 
הי"ד.  לאפיין  פייויש  שרגא  ר'  בת  לאה  פעסיא  מרת 
הלילה התקיימה הפגנה גדולה מול המשטרה, ומחר, 

ביום שישי, כנראה תתקיים הלווייה.
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והיה יותר מרמז בהזכרת שמו].
מנהל  גולדמן,  שמעון  ר'  עלה  השיחה  סיום  לאחר 
כשבידו  הרבי  בימת  לעבר  שבת',  שומרי  גמ״ח  'קרן 
מזג  ומגביעו  לגביעו  קטן  מבקבוקון  מזג  הרבי  כוס. 
נתן  כך  אחר  גולדמן.  הרב  של  לכוסו  שלושה פעמים 
כל  את  והזמין  'לחיים'  אמר  הנ״ל  עוגה.  פרוסת  לו 
של  השנתית  'מלוה-מלכה'  במסיבת  להשתתף  הקהל 
440 נחום'  מנחם  'בית  בביהכנ״ס  שתתקיים  הגמ״ח 

קראון סטריט.
אחר כך סיפר סיפור כדרכו מדי שנה. במשך הזמן 
הרבי  ענה  מקשיב,  הקהל  כשכל  הסיפור  את  שסיפר 

'לחיים' לקהל תוך כדי שהוא מקשיב לסיפור.
לאחר שסיים הנ״ל החל הרבי לנגן את ניגון ההקפות 

לאביו הרלוי״צ ז״ל, ועודד את השירה בחוזק.
שוב  הזכיר  בה  השלישית  בשיחה  פתח  כך  אחר 
בקשר למעלת הצדקה וכן על מעלת 'אהבת ישראל', 
ובאה  המסובב  גם  בטל  הגלות  סיבת  בהבטל  אשר 
בתנועה  בעיקר  ועודד  ה'״  ״שובה  ניגנו  הגאולה. 
שבסוף השיר. החסיד ר' אליעזר ננס מירושלים ניגש 

אל הרבי וביקש ברכה, הרבי בירכו.
השיחה הרביעית הייתה בקשר להשתתפות בפועל 
במלוה-מלכה, ולהוסיף בתרומה לענייני הגמ״ח. אחר 
השירה  את  ועודד  אחשורוש״,  בימי  ״ויהי  ניגנו  כך 
בער גאנזבורג לומר  שלום  בחוזק. הורה למשב״ק ר' 

'לחיים'.
השיחה החמישית הייתה קצרה מאוד ובה הזכיר על 
כבר  ידי-חובה  שנצא  שיה״ר  וסיים  המשקה,  חלוקת 
שרוב  לציין  יש  בכלל  הגאולה.  באה  ומיד  בהחלטות 

השיחות היו קצרות וארכו כל אחת כעשר דקות.
הפעם  במספר.  הבקבוקים 13  לוקחי  עלו  אחר כך 
מהרגיל:  במקצת  שונה  המשקה  חלוקת  סדר  היה 
מזג  ואחר  לכוסו,  הבקבוקים  מכל  הרבי  מזג  תחילה 
מהבקבוקון  (ולא  הלוקחים  לבקבוקי  מכוסו  היישר 

כרגיל).
ההקפות  את ניגון  לנגן  הרבי  החל  החלוקה  בסיום 
עשר  לחזור  הידועה סימן  בתנועה  ז״ל  רלוי״צ  לאביו 
פעמים כשהוא מעודד בידיו בתנועות גדולות וחזקות.
אחרונה.  ברכה  אמירת  דבר  על  הזכיר  בסיום 
ההתוועדות הסתיימה ב-15:15 לערך. בצאתו מהזאל 
הסתובב  פלדמן  בד״ר  כשהבחין  הקהל,  לעבר  עודד 
לעברו ואמר לו 'גוט שבת'. לתפילת מעריב נכנס הרבי 

ב-18:05 לערך לזאל הקטן, וביציאתו בירך נוסעים.

יום ראשון, כ"ח שבט
לתפילת מנחה בגן עדן התחתון יצא הרבי ב-13:40, 
צדקה.  לו  ונת ן  כרגיל  ובירכו  לחתן  הסידור  את  נתן 
במקום נכח חתן נוסף שעתיד היה לקבל את הסידור 
ב'  ולמשפחתו  לו  ונתן  ג״כ  בירכו  הרבי  לאחריו. 

מטבעות לצדקה.
לחלוקת הדולרים יצא הרבי בשעה 14:20. החלוקה 
ב-18:30 והסתיימה  רצופות,  שעות  כארבע  נמשכה 

לערך.
יוסף  הרב  כשעבר  הדולרים,  חלוקת  באמצע 
למדינה  הערב  נוסע  שהוא  לרבי  ואמר  ויינברג  הלוי 
מסוימת, אמר לו הרבי (התוכן): אני אדבר כמה מילים 

אחר תפילת מעריב, ותמסור את דברים אלו שם.
והתפרסמה  מיד  התפשטה  שהשמועה  מובן, 
משרד  ידי  על  כולו  בעולם  וכן  השכונה,  רחבי  בכל 
השידורים 'wlcc' שדאג להודיע על כך מבעוד מועד.
קהל גדול התאסף והגיע לביהמ״ד 770 כדי להיות 
נוכח בעת אמירת השיחה המיוחדת עליה הודיע הרבי 

מראש, שלא כרגיל.
לתפילת  למטה  הגדול  לזאל  הרבי  ירד  ב-18:35 
ראשון  יום  של  שתפילות מעריב  כנהוג  (שלא  מעריב 
מחמת  כנראה   - למעלה  הקטן  בזאל  מתקיימות 

העובדה שתיאמר שיחה).
בסיום התפילה, באמצע אמירת קדיש דרבנן, ניגש 
הכרזת  לאחר  השיחות.  לאמירת  המיועד  לסטענדער 

הגבאי החל באמירת השיחה שארכה כרבע שעה.
וטריא  בשקלא  שנתחיל  באומרו  פתח  בתחילה 
החודש  קידוש  של  בנושא  דן  וכאן  הלכתי,  בעניין 
חודש  באמצע  יבוא  שמשיח  במקרה  השנה  ועיבור 
אדר ראשון - האם תשתנה הקביעות בעקבות ראיית 

הלבנה או לא, ודן בזה בכמה היבטים. 
״כה   - בחודש  מכ״ה  שבאים  הזכיר  הדברים  בין 
בהמשך  בגימטרייה שם הוי'.  וכ״ו בחודש -  תברכו״, 
חילק  השיחה  לאחר  אלו.  עניינים  לפרסם  הורה 

שטרות לצדקה.
בסיום החלוקה הניח הרבי שלושה דולרים בסידורו. 
בדרכו לצאת הגיע אדם שלא קיבל. הרבי הוציא דולר 
אחד מסידורו ונתן לו. בהמשך הדרך שאל כמה ילדים 
אם קיבלו, הוציא את שני הדולרים הנותרים מסידורו 
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