ב"ה • ערב שבת קודש פרשת תרומה • ב' אדר-ראשון ה'תשפ"ב

קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

א'תל"ה
שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע • הלכות,
מנהגים וטעמיהם • ניצוצות • זמנים • יומנים ותאריכי
חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

אור וחום ההתקשרות
ווואי גראשי' ]= יהודי ,תביא את הכסף )כספי
דא ַ
...פשיטא אשר אם יפגשו איש ויאמרו לו 'זשיִ ד ַ
מעמד([ ואתנם לפלוני בן פלוני הנמצא במרחק כמה אלפים פרסאות ,שאין אתה יודע אותו ,והוא אין
לו שייכות עמך ,אלא שהוא בעל מעלות גבוהות ונשאות – יהיו בעיניו כמתעתעים.
ולאידך גיסא פשיטא אשר איש המאמין באמונה שלימה ,היינו המנהגת את כל הכחות שלו ,שדעת
פלוני בן פלוני בכל משלה ,ויודע בחברו שצריך להחליט בענין עיקרי בבני חיי ומזוני וכו' או גם בענין
של סכנה רחמנא-ליצלן.
הנה מצד אנושיות אהבת ישראל פיקוח נפש וכו' ,אם רק יש תקוה וספק ספקא אולי ישמע לדבריו,
עליו לרדוף אחרי חברו ולומר לו :רחם על עצמך ועל בני-ביתך ועל כל אשר לך ,ועל בינתך אל תשען,
למוד דא"ח ,התקשר בפלוני בן פלוני ,עשה על-פי דבריו ואז תצליח.
טאן וועלען זיי מצליח זיין ]= במה שחסידים
וואס חסידים וועלען ָ
וידוע הבטחת אדמו"ר הזקןַ ,אז ָ
יעסקו יראו הצלחה[.
)ממכתב להרה"ח שלמה חיים קסלמן בחודש שבט תש"ט ,שהיה באותה שעה שד"ר לענייני 'מעמד'.
אגרות קודש כרך ג' עמ' נ"ב(

 < 4דבר מלכות •  < 8משיח וגאולה •  < 9ניצוצי רבי •  < 14חותמו של מלך •  < 16ממעייני החסידות •
 < 17יומן מבית חיינו •  < 21עת לדעת •  < 22לוח השבוע •  < 23שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע
תאריך
ו' ,ג' באדר ראשון
ש"ק ,ד' באדר
ראשון
א' ,ה' באדר ראשון
ב' ,ו' באדר ראשון
ג' ,ז' באדר ראשון
ד' ,ח' באדר ראשון
ה' ,ט' באדר ראשון
ו' ,י' באדר ראשון

עלות השחר
זמן זריחת סוף
חצות מנחה שקיעת צאת
היום
 120ד' 72
ד' ציצית החמה זמן ק"ש והלילה גדולה החמה הכוכבים
לפני
לפני
הזריחה ותפילין
הזריחה
4.32

5.19

5.41

6.40

9.12

11.55

12.25

5.16.5

5.42

4.32

5.19

5.40

6.40

9.12

11.55

12.25

5.17.4

5.43

4.31
4.30
4.30
4.29
4.28
4.28

5.18
5.17
5.17
5.16
5.15
5.14

5.39
5.39
5.38
5.37
5.37
5.36

6.39
6.38
6.37
6.37
6.36
6.35

9.11
9.11
9.11
9.10
9.10
9.10

11.55
11.55
11.55
11.55
11.55
11.55

12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25

5.18.4
5.19.3
5.20.2
5.21.1
5.21.9
5.22.8

5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48

צו השעה
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

אתר המבצעים של אנ"ש

w w w. M i v t zo i m . c o . i l

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
פרשת
תרומה
תצוה

ירושלים
הדה"נ
16:36
16:42

צה"ש
17:53
17:59

תל-אביב
הדה"נ
16:57
17:03

צה"ש
17:55
18:01

חיפה
הדה"נ
16:45
16:52

צה"ש
17:53
17:59

באר-שבע
הדה"נ
16:58
17:05

צה"ש
17:56
18:01

צעירי־אגודת־חב"ד באה"ק ת"ו • יו"ר :הרב יוסף־יצחק הכהן אהרונוב
מערכת :לוי־יצחק שייקביץ ,יוסף־יצחק אולידורט,
אליהו קעניג ,אברהם מרינובסקי ,מנחם־מענדל שייקביץ
מו"ל :המרכז לעזרי שליחות ,ת"ד  1122כפר חב"ד 6084000

לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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ַא חסידישע פרשה
תרומה | כל האמצעיים לכל אחד
בנוגע לעשיית המשכן מצינו במדרש רבה )שמו"ר
לפ"ג ,ח( עניין נפלא המורה על מעלתן של ישראל:
"ויקחו לי תרומה – בשעה שאמר הקב"ה למשה על עסקי
המשכן ,אמר לפניו ,ריבונו-של-עולם ,יכולין הן ישראל
לעשותו?! אמר לו הקב"ה :אפילו אחד מישראל יכול
לעשותו ,שנאמר 'מאת כל איש אשר ידבנו לבו'".
המדרש מסביר כיצד היה לכל אחד מישראל כל הדרוש
לבניית המשכן" :אמרו רבנן ,אף במן שהיה יורד לישראל
היו יורדות בו אבנים טובות ומרגליות".
כלומר :בנוסף על הכסף והזהב שהיה ברשותם מביזת
מצרים וביזת הים ,הנה בכל יום ויום ירדו אבנים טובות
ומרגליות לכל אחד מבני ישראל ,וכך היה לכל יהודי כל
הדרוש לעשיית המשכן.

הכתב והמכתב

ההוראה מכך בעבודת האדם:
יכול מישהו לטעון :כיצד ביכולתו לפעול על יהודי
פלוני בהפצת היהדות והמעיינות ,בראותו את מעמדו
ומצבו?!
הנה על זה אומרים לו" :אל תבט אל מראהו" כפי
שנראה לך בחיצוניות ,אלא תביט עליו כפי שהקב"ה
מביט עליו .על יהודי זה אומר הקב"ה שביכלתו בתור
יהודי אחד בלבד לבנות משכן להקב"ה!
עליך הוטל רק התפקיד לספר ולהודיע לו על כך,
ולפעול אצלו שיהיה במעמד ומצב ד"ידבנו לבו" ,ואז
יבנה )בעצמו( משכן להקב"ה! ...משכן ומקדש גשמי
שיכולים למשש בידיים!
)תורת מנחם תשמ"ג חלק ב' עמ' (1009

הכוחות הדרושים

כשנודע על דבר הסתלקות הרבי הריי"צ בי' בשבט תש"י ,נהרו לבית הכנסת 'נחלת בנימין' בתל אביב ,מאות
באספה שהתקיימה הכריז הרה"ח ר' אברהם פריז ז"ל כי הוא
חסידים מרחבי הארץ והאווירה הייתה כאובהֵ .
מכיר את ה'רמ"ש' ,אשר לצידו עבד כעשר שנים ,ותמיד הביט במעשיו וראה שמחביא את עצמו" .ואומר אני
לכם – שהוא הרבי!" ,סיים בהתרגשות.
דבריו הותירו רושם עז על המשתתפים ,והוחלט שכל אחד יכתוב 'כתב התקשרות' וישלחו בנפרד .הרה"ח
ר' יצחק גאנזבורג ז"ל כתב וביקש מהרבי
שיקבל את הנשיאות.
כך השיב לו הרבי:
ומה שכותב "אנא חוסו עלינו און זייט ]=
ותהיו[ כו'" – הרי לזה צ"ל ]= צריך להיות[
היכולת ,כחות העצמיים ,כחות ההיוליים,
כחות הגלויים ,ושלימות לבושי מחדו"מ ]=
מחשבה דיבור ומעשה[ ,וכו' וכו'.

ברמב"ם
מורה שיעור ללימוד היומי
ג' אדר-ראשון ה'תשפ"ב – י' אדר-ראשון ה'תשפ"ב
יום

יום בחודש

ג' באדר-ראשון
ו'
ש"ק ד' באדר-ראשון
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א'

ה' באדר-ראשון

ב'
ג'
ד'

ו' באדר-ראשון
ז' באדר-ראשון
ח' באדר-ראשון

ה'

ט' באדר-ראשון

ו'

י' באדר-ראשון

ג' פרקים ליום
הל' כלים פרק כא-כג.
פרק כד-כו.
פרק כז-כח .הל' מקואות..
בפרקים אלו .פרק א.
פרק ב-ד.
פרק ה-ז.
פרק ח-י.
פרק יא .הט לבי וגו' .ספר
נזיקין והוא ספר אחד עשר..
הל' נזקי ממון ..בפרקים אלו.
פרק א-ב.
פרק ג-ה.

פרק א' ליום
הל' מחוסרי כפרה פרק ד.
פרק ה.
הל' תמורה ..בפרקים אלו .פרק
א.
פרק ב.
פרק ג.
פרק ד.

ספר-המצוות
מ"ע קד.
מ"ע צו.
מ"ע קט.
מ"ע קט.
מ"ע קט.
מ"ע קט.

לב טהור וגו' .ספר טהרה והוא
ספר עשירי ..הל' טומאת מת..
בפרקים אלו .פרק א.

מ"ע קט .רלז.

פרק ב.

מ"ע רמ.

דברמלכות

עלייה והתרוממות גם
בעת "הליכה בדרך"
בזוהר מסופר על תנאים שנפגשו בדרך ושוחחו • מדוע הקדים רבי
אלעזר ואמר לחכמים שעליו ללכת לדרך אחרת? מה ההוראה בעבודת
ה' מסיפור זה? • בהשמיעו דברי תורה פעל רבי אלעזר אחדות ואף
התרוממות אצל שאר החכמים • לימוד דברי רבי אלעזר אודות שמירתו
של הקדוש-ברוך-הוא יוסיף חיות ב'מבצע מזוזה' • משיחת כ"ק אדמו"ר
נשיא דורנו

א

ב( מה היא ההוראה הנלמדת מעניין זה בנוגע
לעבודת האדם?

בהערות אאמו"ר על הזוהר דפרשתנו 1מובא
סיפור הזוהר" 2רבי יוסי ורבי יהודה ורבי חייא הוו
אזלי בארחא ,פגע בהו רבי אלעזר ...אמר אי ארחא
חדא הוינא אזלי בהדייכו הוינא יתבי עמכון ,השתא
דאתון לארחייכו ואנא לארחי ,אתפרש מנייכו במילי
דאורייתא )על-פי מאמר רז"ל 3אל יפטר אדם מחבירו
אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זוכרהו( .פתח ואמר
שיר המעלות לשלמה אם ה' לא יבנה בית 4וגו'".
]בתרגום ללשון הקודש" :רבי יוסי ,רבי יהודה ורבי
חייא הלכו בדרך .פגשם רבי אלעזר ...אמר :אילו היינו
הולכים בדרך אחת )לאותו הכיוון( הייתי יושב עמכם,
אך כעת ,שאתם פונים לדרככם ואני לדרכי ,אפרד מכם
בדברי תורה .פתח ואמר 'שיר המעלות לשלמה אם ה'
לא יבנה בית שווא עמלו בוניו בו וגו'.["...
וצריך להבין:
א( לשם מה מקדים רבי אלעזר שאילו היו הולכים
כולם ביחד היה נשאר עמהם ,ומכיוון שהוא הולך
לדרכו והם הולכים לדרכם ,לכן יאמר בפניהם דברי
תורה – הרי גם הם ידעו שהוא הולך לדרכו והם הולכים
לדרכם ,ואם כן ,לשם מה דרושה הקדמה זו?

ב
] [...הביאור בזה:
כללות עניין ההליכה בדרך קשור עם עבודת
הבירורים בענייני העולם .ומכיוון שישנם חילוקי
דרגות בעבודת הבירורים ,שזהו מה שכל אחד הולך
לדרכו ,לעסוק בעבודת הבירורים שלו – הנה בהתאם
לזה ישנם חילוקים בענייני התורה השייכים לעבודת
הבירורים.
ולדוגמא :כאשר עבודת הבירורים היא בעניינים
הקשורים עם "זרעים" ,אזי לימוד התורה ,הנותן
כוח לעבודת הבירורים ,צריך להיות בסדר "זרעים",
וכיוצא-בזה בכל שישה סדרי משנה.
ועל דרך זה בנוגע לשאר החילוקים שישנם בלימוד
התורה – החילוק שבין בבלי לירושלמי ,ובזה גופא –
החילוק בין הלכה ואגדה ,ובלשון חז"ל" :5מה לך אצל
הגדה כלך מדברותיך אצל נגעים ואהלות" ,ובהלכה
גופא – החילוק בין איסורי לממוני ,וכיוצא בזה .וכידוע
בעניין "ותן 6חלקנו בתורתך" – שלכל אחד יש חלקו
בתורה ,בהתאם לעבודתו כו'.

 .1ליקוטי-לוי-יצחק עמ' קיג.
 .2חלק ב קסג ,ב.
 .3ברכות לא ,א.
 .4תהלים קכז ,א.

 .5חגיגה יד ,א.
 .6אבות פרק ה משנה כ.
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ועבודתם של רבי יוסי ורבי יהודה ורבי חייא – כמובן
מהמסופר בזוהר )כאן( אודות היחס שבו התייחסו
כלפי רבי אלעזר כו' ,וכמבואר בכמה מקומות בזוהר

וזהו הביאור בהקדמתו של רבי אלעזר "אי ארחא
חדא הווינא אזלי בהדייכו הווינו יתבי עמכון ,השתא
דאתון לארחייכו ואנא לארחי ,אתפרש מנייכו במילי

נמצא שכאשר רבי אלעזר אמר בפניהם תורה ,הנה לא זו
בלבד שעל-ידי-זה נפעל אצלם עניין האחדות גם לאחרי
שכל אחד הולך למקומו ועבודתו ,אלא יתירה מזו :על-ידי-
זה נתאחדו עם דרגתו הנעלית של רבי אלעזר ,אף שבעצם
הרי זו דרגא שבאין ערוך מדרגתם
אודות גודל והפלאת מעלתו של רבי אלעזר ,ועד
שאמר רבי שמעון בר יוחאי "ראיתי בני עלייה והן
מועטין ...אם שניים הן אני ובני הן".7
ועל-פי-זה נמצא שכאשר רבי אלעזר אמר בפניהם
תורה ,הנה לא זו בלבד שעל-ידי-זה נפעל אצלם עניין
האחדות גם לאחרי שכל אחד הולך למקומו ועבודתו,
אלא יתירה מזו :על-ידי-זה נתאחדו עם דרגתו הנעלית
של רבי אלעזר ,אף שבעצם הרי זו דרגא שבאין ערוך
מדרגתם.

דאורייתא":
אם אופן עבודתם בעבודת הבירורים )הליכה
בדרך( הייתה בשווה – לא היו זקוקים לעניין מיוחד
כדי לאחדם ,אבל מכיוון שכל אחד מהם הולך לדרכו
בעבודת הבירורים שלו ,לכן "אתפרש מנייכו במילי
דאורייתא" ,כדי שעל-ידי-זה יישארו באופן של אחדות
גם כפי שכל אחד הולך לעבוד את עבודתו לפי עניינו.
וזהו שמקדים רבי אלעזר "אי ארחא חדא הווינא
כו'" ,כלומר ,מכיוון שבהשגחה פרטית נפגשו יחדיו,
והייתה אפשרות שילכו בדרך אחת ,הרי גם כאשר
בפועל ממש הולך כל אחד לדרכו ,נשארים הם באופן
של אחדות.
כלומר :אף-על-פי שלכל אחד אופן עבודה בפני
עצמו ,וכמו כן בלימוד התורה – עניין המתאים לכך,
אף-על-פי-כן ,ישנו גם עניין המאחד את כולם ,למרות
החילוקים שביניהם.
ודוגמתו בלימוד תורה – תורה שבכתב ,שבה
מאוחדים כל העניינים שבתורה שבעל-פה )שישה
סדרי משנה( ,ובלשון הרגיל" :מנא הני מילי ,דאמר
קרא ,"...כלומר ,שכל העניינים שבתורה שבעל-פה
שורשם ומקורם בתורה שבכתב ,ושם נמצאים כולם
באופן של אחדות כו'.

ד
והנה התורה שאמר רבי אלעזר היא" :פתח ואמר
שיר המעלות לשלמה אם ה' לא יבנה בית שווא עמלו
בוניו בו ,אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר...
אם ה' לא ישמר עיר דא מלכא דשלמא כלא דיליה.
'שווא שקד שומר' – דא איהו חד קיימא דעלמא
אתתקן עליה ומנו? צדיק ,דהא איהו נטיר לה להאי
עיר ,משכנא דעבד משה ,יהושע הווה קאים תדיר
ונטיר ליה ...דאקרי נער ,דכתיב 8ומשרתו יהושע בן-
נון נער לא ימיש מתוך האוהל ,לבתר האי משכנא לא
הוה נטיר אלא בגין נער אחרא ,דכתיב 9והנער שמואל
משרת ,בגין דלית נטירו דמשכנא אלא בנער ...ומאן
איהו שומר דא ההוא דנטיר משכנא דאקרי הכי נער
מטטרו"ן .אבל אתון קדישי עליונין ,לאו נטירו דלכון

ג
ועוד עניין בזה:
עניין הנ"ל נאמר על-ידי רבי אלעזר ,שמעלתו
ועבודתו היא באופן נעלה יותר מאשר מעלתם
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 .7סוכה מה ,ב.
 .8שמות לג ,יא.
 .9שמואל-א ג ,א.
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וזה הוא הקשר עם הקדמתו של רבי אלעזר – שגם
כאשר כל אחד הולך לדרכו ועבודתו ,שזהו )לכאורה(
עניין של פירוד כו' – אף-על-פי-כן ,על-ידי דברי
התורה של רבי אלעזר נפעל עניין האחדות גם כאשר
כל אחד נמצא במקומו ,ועד כדי כך – שמתאחדים עם
דרגתו ומעלתו של רבי אלעזר )"בני עלייה" .(11ועילוי
זה נפעל מצד ירידתם למצב של פירוד כו' ,כי לולי
העובדה שכל אחד צריך ללכת לדרכו )היפך האחדות(,
לא היו זקוקים לעניין זה .ועל דרך האמור לעיל
שדווקא בזמן הגלות ,כאשר "אותותינו לא ראינו גו'",
אזי השמירה היא מבחינה שלמעלה מעניין הגילויים –
"ה' 12ישמרך צאתך ובואך".

כנטירו דמשכנא ,אלא נטירו דלכון כנטירו דבי מקדשא
– קודשא-בריך-הוא בלחודוי ,דכתיב אם ה' לא ישמור
עיר שווא שקד שומר ,דהא בכל זמנא דצדיקיא אזלי
בארחא ,קודשא-בריך-הוא נטיר לון תדיר ,דכתיב ה'
ישמור צאתך ובואך".
]תרגום ללשון הקודש :פתח ואמר' :שיר המעלות
לשלמה אם ה' לא יבנה בית שווא עמלו בוניו בו
אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר'' ...אם ה' לא
ישמור עיר' – זה מלך שהשלום שלו' .שווא שקד שומר'
– זה הוא אחד העמודים שהעולם הותקן והושתת
עליו ,ומי הוא? צדיק ,שהוא שומר את אותה העיר.
המשכן שעשה משה ,היה משמרו יהושע ...שנקרא
נער ,כמו שנאמר 'יהושע משרת משה נער לא ימיש
מתוך האוהל .ולאחר-מכן היה המשכן שמור על-ידי
נער אחר ,שנאמר 'והנער שמואל משרת' ,שאין שמירת
המשכן אלא בנער ...ומיהו שומר זה? אותו ששומר
המשכן נקרא כך :נער מטטרו"ן .אבל אתם קדושי
עליונים ,אין שמירתכם כמו שמירת המשכן ,אלא
שמירתכם כשמירת בית-המקדש ,הקדוש-ברוך-הוא
לבדו ,שנאמר אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד שומר.
שהרי בכל זמן שצדיקים הולכים בדרך ,הקדוש-ברוך-
הוא משמרם תמיד ,שנאמר ה' ישמור צאתך ובואך"[.
ויש לקשר תורה זו עם תוכן הקדמתו של רבי אלעזר:
נקודת ותוכן תורתו של רבי אלעזר היא – שאף-על-
פי שנמצאים בגלות ועוסקים בעבודת הבירורים כו'
)"אזלי בארחא"(" ,קודשא-בריך-הוא נטיר לון תדיר,
דכתיב ה' ישמור צאתך ובואך" ,כלומר ,באופן נעלה
יותר מ"נטירו דמשכנא" ,ששם היה השומר "נער",
דקאי על מטטרו"ן שרו של עולם ,בחינת הגילויים כו',
ואילו "נטירו דלכון כנטירו דבי מקדשא ,קודשא-בריך-
הוא בלחודוי כו'".
כלומר :אף-על-פי שבזמן הגלות נמצאים במצב של
ירידה ופירוד כו' ,דלא כבזמן המשכן והמקדש שאז
היה עניין האחדות בהדגשה ובגילוי ]כפי שהדבר
התבטא בעשיית המשכן על-ידי נדבת כל ישראל ,וכן
השדה שקנה דוד מארוונה עבור בית-המקדש הייתה
בהשתתפותם של כל ישראל[ ,אף-על-פי-כן" ,קודשא-
בריך-הוא נטיר לון תדיר" ,למעלה מבחינת הגילויים
כו' )כי מצד הגילויים הרי "אותותינו 10לא ראינו גו'"(.

ה
ההוראה מכל הנ"ל באופן השייך לאנשים כערכנו:
מבואר במקום אחר בזוהר 13שהעניין של "ה' ישמור
צאתך ובואך" קשור עם קיום מצוות מזוזה" :למקבע
בר נש מזוזה לתרעיה ,למהווי כל בר נש נטיר מעם
קודשא-בריך-הוא כד נפיק וכד עייל ,ורזא ה' ישמור
צאתך ובואך מעתה ועד עולם ,בגין דרזא דמזוזה איהו
קאים תדיר לפתחא ,ודא איהו פתחא דלעילא ,ודא
איהו דרגא דאקרי שומר לאשכחא בנטירו".14
ומזה מובן גודל העילוי של מצוות מזוזה שעל-ידה
נפעל עניין השמירה על-ידי הקדוש-ברוך-הוא בעצמו,
"ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם" ,באופן נעלה
יותר מאשר "נטירו דמשכנא" ,ששמירתו על-ידי בחינת
נער )כנ"ל( ,אלא "כנטירו דבי מקדשא ,קודשא-בריך-
הוא בלחודי".
ועניין זה מוסיף חיות והתלהבות כו' בכל הקשור
ל"מבצע מזוזה" – מכיוון שיודעים את גודל הפלאת
הדבר.
ומכיוון שישנו עניין השמירה על-ידי הקדוש-ברוך-
הוא בעצמו – מובן ,שגם בזמן הגלות נמצאים בני

 .11סוכה מה ,ב.
 .12תהלים קכא ,ח.
 .13חלק ג רסג ,ב.
 .14בתרגום ללשון הקודש" :מצווה שיקבע אדם מזוזה לשער שלו ,להיות כל
בן-אדם שמור מאת הקדוש-ברוך-הוא כאשר יוצא וכאשר נכנס .וסוד 'ה'
ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם' .משום שסוד המזוזה עומדת תמיד
בפתח ,וזהו פתח שלמעלה ,וזו היא דרגא שנקראת 'שומר' ,להימצא בשמירה".

 .10תהלים עד ,ט.
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ישראל במעמד ומצב ד"לכל 15בני ישראל היה אור
במושבותם" ,ובפרט שבזמן הגלות גופא נמצאים כבר
בסוף זמן הגלות ממש – בדוגמת הזמן שהיה בסמיכות
ליציאת מצרים ,שאודותיו נאמר הכתוב "ולכל בני
ישראל היה אור במושבותם".
ובקרוב ממש זוכים ל"נטירו דבי מקדשא" – בבית-

המקדש השלישי" ,מקדש 16אדנ-י כוננו ידיך" ,בגאולה
האמיתית והשלמה על-ידי משיח צדקנו ,במהרה
בימינו ממש.
)משיחת שבת פרשת תרומה ה'תשמ"ג .תורת-מנחם ה'תשמ"ג ,ב',
עמ'  1021ואילך .הנחת השומעים ,בלתי מוגה(

 .16שמות טו ,יז.

 .15שמות י ,כג.

סיכום
והעיסוק בזיכוך ובירור העולם .על כך אומר
רבי אלעזר ,שאף על-פי שלכל אחד שליחות
ייחודית בעניין זיכוך ובירור העולם ,והרי הם
"הולכים בדרכים שונות" וממילא גם בתורה
הם עוסקים בחלקים שונים ,אף-על-פי-כן,
יש עניינים בתורה השייכים לכולם ועל-ידי
העיסוק בהם יכולים הם להתאחד יחד.

בליקוטי-לוי-יצחק שבפרשתנו מובא סיפור
מספר הזוהר:
רבי יוסי ,רבי יהודה ורבי חייא הלכו בדרך
ובדרכם פגשו את רבי אלעזר .אמר להם רבי
אלעזר" :אילו היינו הולכים לאותו המקום
ובאותה הדרך הייתי שוהה עמכם ,אולם כיוון
שאתם הולכים לדרככם ואני לדרכי ועלינו
להיפרד ,איפרד מכם ,אפוא ,בדברי תורה".

מעלתו של רבי אלעזר הייתה גבוהה ונעלית.
התאחדות החכמים עם מדרגתו הגבוהה
פעלה בהם עלייה והתרוממות.

רבי אלעזר אמר החל לומר דברי תורה על
הפסוק "אם ה' לא ישמור עיר שווא שקד
שומר" .בדבריו הזכיר כי שמירת הקדוש-
ברוך-הוא את החכמים זהה למעלת השמירה
של בית-המקדש.

דווקא העובדה שהחכמים צריכים לעסוק
בבירור וזיכוך העולם ו"ללכת בדרכים
שונות" ,היא זו שהביאה לכך שרבי אלעזר
יפעל להתאחד עמהם ובכך לרוממם
ולהעלותם .הדבר מתאים לדברי התורה של
רבי אלעזר ,שתוכנם הוא שגם בזמן הירידה
לגלות וה"הליכה בדרך" ישנה שמירה נעלית
ומיוחדת של הקדוש-ברוך-הוא.

בכדי לבאר את סיפור הזוהר יש להקדים:
בתקופת הגלות עוסקים ישראל בבירור
העולם וזיכוכו .לכל אחד מישראל שליחות
ייחודית בבירור וזיכוך עניינים מסוימים
בעולם .הכוח לבירור וזיכוך העולם נלקח
מהתורה .כל אחד מישראל עוסק בחלקי
התורה המעניקים כוח לתפקידו הייחודי
בבירור העולם וזיכוכו.

לימוד דברי רבי אלעזר אודות מעלת שמירתו
של הקדוש-ברוך-הוא ,בוודאי יוסיף חיות
בכל הקשור ל"מבצע מזוזה" ,שבזוהר
מבואר שבקיומה זוכים לשמירה נעלית מאת
הקדוש-ברוך-הוא.

לפי זה ניתן לבאר את סיפור הזוהר:
"הליכה בדרך" הוא עניין הירידה לגָ לוּת,
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משיחוגאולה

לראות שתכלית הגלות
היא הגאולה
'סמל' הממחיש את הגאולה
הביאור בפירוש רש"י בעניין "עצי שיטים" " . .יעקב אבינו צפה ברוח הקודש שעתידין ישראל לבנות
ונט ָעם וציוה לבניו ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים כו'".
משכן במדבר ,והביא ארזים למצרים ָ
] [. .נשאלת השאלה אצל "תלמיד ממולח":
מהו אמנם גודל ההכרח בפעולתו של יעקב אבינו בהבאת ונטיעת ארזים במצרים לצורך עשיית המשכן
מאתיים ועשר שנים לפני הציווי של עשיית המשכן?!
והביאור בזה – מרמז רש"י ב"יינה של תורה" בהזכירו את שמו של בעל המאמר "רבי תנחומא":
תנחומא הוא מלשון תנחומין ,ולכן פירש רבי תנחומא ש"יעקב צפה ברוח הקודש" וכו' מכיוון שעניין זה
מהוה נחמתן של ישראל:
כאשר בני-ישראל נמצאים בגלות מצרים במצב דקושי השעבוד עד לגזירת "כל הבן הילוד היאורה
תשליכוהו" כו' וכו' – הרי מלבד ההבטחה ד"ואנכי אעלך גם עלה" ,שואבים הם עידוד ונחמה בראותם
בעיניהם ממש את עצי הארזים שהביא יעקב ונטע במצרים מכיוון שצפה ברוח הקודש ש"עתידין לבנות
משכן במדבר" ,ו"ציוה לבניו )ובניו לבניהם אחריהם ,וכן הלאה( ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים"!
כלומר עצי שיטים לצורך עשיית המשכן גופא – היו יכולים אמנם להשיג גם באופן אחר ,אבל ,כדי
שתהיה נחמתן של ישראל )ענינו של רבי תנחומא( – הוצרך יעקב אבינו להביא ארזים ולנטעם במצרים,
ולצוות לבניו שייטלום עמהם כשיצאו ממצרים ,כדי שבמשך כל זמן גלות ושעבוד מצרים יהיו לנגד
עיניהם עצי הארזים שנטעם יעקב אבינו על מנת שייטלום כשיצאו ממצרים ,היינו שעצי ארזים אלה
מסמלים וממחישים את גאולתן של ישראל.
ומכאן באים לעניין של נחמה גם בנוגע לגלותנו זה אחרון:
כשנמצאים בחשכת הגלות" ,כל הגלויות נקראו על שם מצרים" במדבר העמים "נחש שרף ועקרב וצמאון
גו'" ,חושך כפול ומכופל של עקבות משיחא – אומר רבי תנחומא ,מנחמם של ישראל ,שאין להתפעל
מחשכת הגלות ,מכיוון שיודעים שהתכלית והמטרה היא "לבנות משכן במדבר" ,היינו לעשות ממציאות
ה"מדבר" משכן ומקדש לו יתברך ,דירה לו יתברך בתחתונים .עד לסיום הציווי "ועשו לי מקדש" כפשוטו
בבית המקדש השלישי שבו יתגלה גם המשכן שעשה משה ,משכן המדבר.
] [. .מכיוון שלאחרי כל זה עדיין לא בא – מתעוררת השאלה והדרישה והצעקה האמיתית של בני-ישראל:
"עד מתי?! ...והמענה היחידי לשאלה ודרישה וצעקה זו הוא – שהקב"ה ממלא את בקשתם ודרישתם של
ישראל ,ומביא תיכף ומיד את הגאולה האמיתית והשלימה ,גאולה כפשוטה בפועל ממש!
וכמרומז בדיוק לשונו של רש"י "פירש רבי תנחומא" – שעניין הנחמה )תנחומא( הוא באופן של "פירש":
לא דרש ,דרוש ופשט'ל יפה ,כי אם פשטות העניין ,היינו נחמה וגאולה כפשוטה ממש ,שהרי לא ייתכן
שה"גלות" יהיה בפועל ובפשטות ,ואילו הנחמה – באופן של "דרש" בלבד...
)התוועדויות תשמ"ז כרך ב ,עמ'  548-550ואילך(
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ניצוצירבי
מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

עידוד מפעל
'אוצר הפוסקים'
"שמחתם-שמחתנו" כתב הרבי להופעת הכרך העשירי • "מפעל גדול
זה ,גדול בכמות ,ועוד יותר באיכות" כך תיאר הרבי את סידרת "אוצר
הפוסקים" וקרא להגביר את הופעת שאר הכרכים "בקצב מהיר ,שהרי
זו היא דרישת השעה ויפה שעה אחת קודם" "ועד שיברכו על המוגמר"
"ונותן התורה יהיה בעזרם ובעזרתנו" • סיפורו של מפעל תורני שהרבי
עודד בכתיבת הערות-הארות ובעידוד של מזכירי הרבי
חושן משפט.
עם חברי המכון נמנה הגאון החסיד רבי שלמה
יוסף זוין ,ונשיאיו הראשונים היו הגאונים רבי איסר
זלמן מלצר ורבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג.
פנים הספר ,במרכזו ,הוא טקסט ה'שולחן ערוך'
והגהות הרמ"א .בצידי הדף מופיעים דברי מצייני
מקורות השו"ע )ביאור הגר"א – מימין ,באר הגולה
– משמאל( .למטה ה'באר היטב' – מימין ו'פתחי
תשובה' – משמאל ,המתמצתים את מפרשי השו"ע
הקלאסיים )'בית שמואל' ו'חלקת מחוקק'( .תחתיהם
באה היצירה המקורית – 'אוצר הפוסקים' – תמצית
אלפי ספרי הלכה הדנים בנושא.
לימים )'אגרות-קודש' כרך כ"ז עמ' קמד-ה( הביע
הרבי דעתו בצורה נרחבת על גודל המפעל:
אוסף הלכות למעשה מגדולי ומאורי ישראל
בדורות שקדמונו ,ראשונים כמלאכים ,אשר לאורם
נלך בחיי היום יום.
שאם בכל הדורות והזמנים הכרח גדול היה
בספרים כמו אלו ,על אחת כמה וכמה לאחרי
המהפכות וגלות בתוך גלות וחורבן רחמנא-ליצלן
של כמה מרכזי התורה ופיזור תלמידי חכמים בכל
קצוי תבל מתוך העדר מנוחה ונחלה.
וחשיבות מיוחדת בימינו בשנים אחרונות ממש,
אשר יש מתנכלים לתורתנו תורת אמת . .הרוצים
לחדש היפך הנאמר למשה מסיני.
ובטח פירסום תורת פוסקי וגדולי ישראל בכל

הימים הם ימי סיום מלחמת העולם השניה .לשואה
האיומה ומאורעותיה היו השלכות רבות ,בהן בהיבט
ההלכתי – שאלות הלכתיות רבות ניסרו בחלל
העולם .בשיכון הרבנים בירושלים ,בדירה צנועה,
יזמה התאחדות הרבנים פליטי רוסיה ושאר ארצות
את מפעל 'אוצר הפוסקים' .מכון זה ,שׂם לו למטרה
להוציא לאור סדרת ספרים שתכלול תמצית מכל
השאלות-והתשובות ,ספרי פסקי הלכה והספרות
התורנית בכללה ,שבהם יש התייחסות לכל אחד
ואחד מסימני השולחן ערוך.
בתנאים מוגבלים – טרם עידן המחשב – ישבו הרבנים
והכינו כרטיסיות .כמה מהם עברו על הספרים ,מהם
דלו את הנקודות ההלכתיות הרלוונטיות והעלו אותן
על הכתב באותן כרטיסיות.
רבנים אחרים עסקו בביקורת על הכרטיסיות
ותוכנן .במשך השנים נאסף מאגר עצום של מידע,
מסודר וממופתח של מגוון הנושאים ההלכתיים .מדי
שנה נהגו לפקוד את מרכז 'אוצר הפוסקים' רבנים
ודיינים ,אישי הלכה ומחברי ספרים ,ונעזרו במידע
הגדול שהלך ונאגר בכרטיסיות של 'אוצר הפוסקים'.
שישה כרכי ספרים הוקדשו לנושא העגונות
שנותרו בעקבות המלחמה.
הסדרה החלה ב'שולחן ערוך' אבן העזר )כרך
ראשון יצא לאור בשנת תש"ז – עוסק בהלכות פרייה
ורבייה סימנים א-ו( .בהמשך יצא לאור גם על חלק
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בכבוד ובברכת הצלחה בפעלם הנעלה לזכות את
הרבים באורה זו תורה וכו'.
כתב הרבי באור ליום א' דראש-חודש אדר הסמוך
לניסן תשכ"ח )'אגרות-קודש' כרך כג עמ' שמט(.
ובי"א טבת תשכ"ה )שם עמ' שיא(:
בכבוד ובברכה אשר יצליח ה' מלאכתם בקודש
להורות לעם ה' דרך המלך היא דרכו של מלך-מלכי-
המלכים הקדוש-ברוך-הוא באורח חייהם ,וכנ"ל –
בדברים אשר תוצאותיהם עד סוף כל הדורות.

הדורות שקדמונו – יעמיד גם אותם על האמת ,תורת
אמת ,ויצא דבר הוי' זו הלכה בכל תפוצות ישראל,
הלכה למעשה ,ועל פיהם ינהגו ויחיו בני ובנות
ישראל בכל מקום שהם בחיי היום יום ,על אחת
כמה וכמה בשאלות הדורשות ביאור ובירור ,ותרבה
הדיעה והחכמה והאמת עד שיקויים היעוד ומלאה
הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים.

תגובת הרבי לכרך החדש
מנהל מפעל 'אוצר הפוסקים' היה הגאון רבי שמואל
קיפניס ,שבעבר היה מחשובי הרבנים ברוסיה ושותף
במלחמת הקודש של כבוד קדושת אדמו"ר מוהריי"צ
לשמירת גחלת היהדות.
בשנת תשל"א שיגר לרבי את הכרך הי"ב של
'אוצר הפוסקים' והרבי השיב לו במכתב ארוך ונלהב
שצוטט לעיל .אבל גם בשנים קודמות הצביע הרבי
על חשיבותו של מפעל זה ,כדלהלן.

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

"גודל הענין מובן לכל"
בשנת תשכ"ז כתב הרבי מברק "לכבוד הנהלת
אוצר הפוסקים ה' עליהם יחיו" והוא יועד "לכת"ר –
לכבוד-תורתם" )'אגרות-קודש' כרך כד עמ' שב-שג(:
מרחוק במקום וקרוב ברוח הנני משתתף
בשמחתם-שמחתנו להופעת כרך העשירי ,שגודל
הענין מובן לכל ,בפרט בתקופתנו להוציא מלבו של
מקלו יגיד לו ולהוכיח שכל פסק-דין יש לו יסוד חזק
ברבותינו ז"ל הראשונים כמלאכים שלאורם נלך
בנר מצוה ותורה אור ,בדרך מלכו של עולם ,דרך

נחיצות ותועלת גדולות
בי"ז טבת תשט"ז )'אגרות-קודש' כרך יב עמ' רכא(:
גודל התועלת והנחיצות שבמפעל "אוצר
הפוסקים" ,ובפרט בדורנו דור יתום זה ,אשר – מצד
אחד – נשרפו ונאבדו רבבות טופסים של ספרי
הלכה והוראה ,ומצד שני ,הרי הלימוד לשם בירור
פסק הדין ,הלכה למעשה ובטעמה ובנימוקה ,הולך
ומתמעט ומתצמצם.
וכשנשאל הרבי אודות עריכת ספר מדריך לנישואין
המבוסס על שו"ת – השיב בט"ו אלול תשי"ז )'אגרות-
קודש' כרך טו עמ' תטז(:
נכון הדבר ,כי בתקופתנו נפגשו שתי הקצוות,
בעיות ושאלות מסובכות ביותר ומאידך גיסא בהדור
הכי אחרון נתמעט ביותר הלימוד בהנוגע להוראה
להלכה למעשה בפוסקים האחרונים דוקא ,דהלכה
כבתראי ובהן הדברים מבוארים יותר ,וק"ל .ולכן
מובן שקובצים המבארים צדדי שאלות ומעוררים
עליהם ומה טוב מורים גם-כן הספרים בהם נדונה
שאלה זו מהספרים ששעה זו מכריחה העסק בהם.
והרבי ממשיך:
דרך-אגב זה היה גם-כן אחד הטעמים בהדפסת
ה'שדי חמד' בו נקבצו מכמה ספרי פוסקים האחרונים
בהנוגע להלכה למעשה וכמו-כן גם-כן מאשר סוף-
סוף עמדו על הנחיצות להוציא אוצר הפוסקים על
אבן העזר...
ושוב משבח הרבי את המפעל:

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

הלכות ומנהגי חב"ד
יום ראשון
ה' באדר א'

'מרבין בשמחה' כיצד?
"...כל יהודי יוסיף בכל ענייני שמחה ,הן בנוגע
לעצמו ,והן בנוגע לשמח אחרים )כידוע ,1ששלימות
עניין השמחה היא דווקא יחד עם אחרים(.
"ולכל לראש – על-ידי הוספה ב'פיקודי ה' ישרים
משמחי לב' ,לימוד התורה ,נגלה דתורה ובפרט
פנימיות התורה .ו'תלמוד גדול שמביא לידי מעשה'
– קיום המצוות בהידור.
"ועוד ,וגם זה עיקר – שעל-ידי 'מרבין בשמחה'
בתורה ומצוות ,יתווסף גם ב'מרבין בשמחה' בפשטות,
גם בעניינים הגשמיים ועל-ידיהם ,כפי ההוראה על-
פי השולחן-ערוך.
"הן לשמח את עצמו והן לשמח את זולתו,
החל מבני-ביתו :הבעל יוסיף בלשמח את אשתו,
וההורים – בפרט האב – יוסיפו בלשמח את ילדיהם
בעניינים המשמחים את הקטנים )על-פי טבע( כפסק
השולחן-ערוך ,2וגם – להוסיף בלשמח יהודים אחרים
שסביבו.3"...

מוצאי-שבת-קודש:
אם צפויה עננות כבדה ,ויש חשש שלא יוכלו לקדש
את הלבנה בזמן – 5יש להקדים ולקדשה ,ואין להמתין
עד אחר שבעה ימים מהמולד.

יום שני
ו' באדר א'
יום הסתלקותו של הרב שמריהו גוראריה )הרש"ג(,
גיסו של כ"ק אדמו"ר ,בבוקר יום השבת-קודש ,ו' אדר
ראשון תשמ"ט .בהתוועדות באותה שבת התייחס
הרבי לפטירתו כשדיבר על אלו שקיבלו כוחות
מהרבי )הריי"צ( לנהל את ישיבת תומכי תמימים.

יום שלישי
ז' באדר א'
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יש להשתדל להוסיף ביום זה בשמחה של תורה
ובשמחה של מצווה ,כיוון שנולד בו משה רבינו ע"ה,
מושיען של ישראל.7
בשבעה באדר – וכן בתפילת מנחה שלפניו – לא היו
נשיאי חב"ד אומרים תחנון .זאת דווקא לאחר שעלו
לנשיאות ,אבל לא לפני זה.8

שבת-קודש פרשת תרומה
ד' באדר א'
קריאת התורה :עליית 'שלישי' מתחילה מפרשת
המנורה" :ועשית מנורת זהב טהור" )כה,לא(.4
יש לשים לב :במילה 'לולאות' בפעם הראשונה
)כו,ד( הלמ"ד השנייה בשבא-נע ,ואילו בכל הפעמים
הבאות – הלמ"ד בקמץ.
הפטרה" :וה' נתן חכמה לשלמה ...את עמי ישראל"
)מלכים-א ה,כו-לב ו,א-יב(.

 .5סוף זמן קידוש לבנה לחודש זה :כל ליל רביעי ,ט"ו בחודש.
 .6עניינו של יום זה – באדר-ראשון ,כדעת המג"א סי' תק"פ ס"ק ח – הכרעת
הרבי בלקוטי-שיחות ,כרך טז ,עמ'  ,342וש"נ.
ביום זה כתב משה רבנו ע"ה שנים-עשר ספרי-תורה ונתנם לכל השבטים,
ועוד אחד שהניח בארון .ומזה הוראה לחיזוק השליחות להגברת לימוד
התורה מתוך קבלת-עול )לקוטי-שיחות כרך כ"א עמ'  .317וראה 'היום יום'
דהיום(.
ביום זה נאמר הציווי לכל איש ישראל לכתוב ספר-תורה לעצמו .ביאור
אודות אופן קיום מצווה זו למעשה לכל ישראל ,בלקוטי-שיחות כרך כ"ד
עמ'  207ואילך ,ובלה"ק ב'שערי הלכה ומנהג' יו"ד סי' קיא.
 .7תורת-מנחם תשמ"ח ח"ב עמ'  .388תורת-מנחם תשמ"ו ח"ב עמ' .589
 .8ספר-המנהגים עמ'  ,72מרשימותיו של הרבי )אם-כי הרבי עצמו כן אמר
תחנון ,ראה 'אוצר מנהגי חב"ד  -חודש אדר' )יצא לאור יחד עם מגילת
אסתר עם ביאורי הרבי ,היכל מנחם ,ירושלים תשס"ב עמ' רלט( שכותב
על כו"כ שנים :ז אד"ר תשכ"ה; ז' אדר תשכ"ו; תשמ"א  -שהרבי אמר תחנון,
ואינו מביא אף שנה אחת שראו שלא אמר תחנון )ללא שהיה חתן( .וכן
ביומנים שבסוף שיחת קודש החדש תשי"ב ותשל"ח ח"ב(.

" .1ראה רמב"ם הל' יו"ט פ"ו הי"ח".
" .2פסחים קט,א .רמב"ם שם .טושו"ע או"ח סי' תקכ"ט ס"ב .שו"ע אדמו"ר
הזקן שם ס"ז" ]שם פורט :הקטנים  -נותן להם קליות ואגוזים ,והנשים  -קונה
להם בגדים ותכשיטין כפי ממונו ,והאנשים ...אין יוצאין ידי חובת שמחה
אלא ביין.[...
 .3ספר השיחות תשנ"ב ח"ב עמ' .391
 .4כך נקט הרבי בפשטות ,תורת-מנחם תשמ"ה ח"ג עמ'  ,1511בלתי
מוגה )כבחומשים הרגילים ,ולא כבתנ"ך קורן .מכיוון שהרבי נהג בקביעות
לשמוע קרה"ת ולקרוא את ההפטרה מתוך חומש 'תורה תמימה' ]משא"כ
לשיחות-רש"י השתמש ב'מקראות גדולות' ,כמדומני הוצאת 'חורב'[ ,נהג
הבעל-קורא בבית-חיינו ,הרה"ח ר' מרדכי שוסטרמן ע"ה ,לקרוא כחומש
זה – שהוא 'מנהג מדינתנו' – בכל מקום שיש חילוקים בין הדפוסים השונים
ואין הוראה אחרת(.
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]=פליאה[ שע"ע ]=שעד-עתה[ לא שלחתם לנו כלום
מהוצאתכם.
"בכל הכבוד
"הרב א .קווינט".

החיים לכל אחד ואחת הראויים לשמם ,בחיי הפרט
והציבור והכלל.
בחתימה שימשיכו בפעלם הנעלה ועד שיברכו
על המוגמר ,ונותן התורה אבן ישראל יהיה בעזרם
גו' ומארוסין לנשואין כביכול בגאולה האמתית
והשלימה על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש.
בכבוד ובברכת הצלחה.

'רמז' במשפט הרבי
ב'אגרות-קודש' שם צוין כי במשפט "אבן ישראל
יהיה בעזרם וכו'" רמז הרבי על פעלו ב'אוצר
הפוסקים' על שולחן ערוך "אבן העזר" )עניני אירוסין
ונישואין(.

הערות ומכתבים לסדרת 'אוצר
הפוסקים'
את המכתב הראשון – בו חמש הערות לספר 'אוצר
הפוסקים'  -כתב הרבי בג' סיון תשי"ב )'אגרות-
קודש' כרך וא"ו עמ' קא-קב( ,והם נדפסו לפני כן
בספר 'אוצר הפוסקים' ,אבן העזר חלק א )ירושלים
תשכ"ב( עמ'  340בתור הערות לספר הנ"ל.
בארבע הערות הראשונות ציין הרבי לפסקי
אדמו"ר הזקן והצמח-צדק )שנשמטו שם( והחמישית
– שבע מקורות לכתיבת פצוע דכא )באל"ף(.
מהערותיו אלו של הרבי מסתבר שהספר שו"ת
צמח צדק לא היה במערכת 'אוצר הפוסקים' ,דבר
שמתברר מהאיגרת דלהלן:

לפצל בצורה שווה
ושוב פורסמו דברי הרבי:
ב'אוצר הפוסקים' אבן העזר כרך ט )ירושלים
תשח"ה( עמ' קל פורסם מכתבו של הרבי להנהלת
אוצר הפוסקים בשני נושאים :א( ניתוח פרוסטטה
ב( אימוץ ילדים – המכתב נדפס בשלימות ב'אגרות-
קודש' כרך כג עמ' שט-שיא ובסיומו מסביר הרבי
"שביד 'מערכת אוצר הפוסקים' בתור קובץ למורי
הוראה בישראל ,לדרוש מירחונים ושבועונים ומכתבי
עתים לפרסם ענין האמור ]=בעיה הלכתית הכרוכה
באימוץ ילדים[ ,ויש מקום לומר שימלאו בקשתם
ודרישתם בזה".
ומעשה שהיה כך היה:
באותו חורף פנה הרבי לעורר דעת רבנים ודעת
הקהל בבעיות הכי חמורות הקשורות עם ענין אימוץ
ילדים וילדות.
הנהלת אוצר הפוסקים פנתה לרבי בבקשה להדפיס
את דבריו באוצר הפוסקים כיון שהם בעלי חשיבות
מרובה.
הרבי הגיב )'אגרות-קודש' שם עמ' שמח(:

מזכירות הרבי שיגרה סט שו"ת צמח-
צדק
לראשונה פנתה מערכת 'אוצר הפוסקים' לרבי
בחודש כסלו תשי"ב .במענה לפנייתם כתב להם
מזכירו של הרבי הרב אברהם קווינט:
"מזכירות
"ב"ה כב שבט התשי"ב
"כבוד הנהלת אוצר הפוסקים "בעיה"ק ירושלים
תוב"ב
"שלום וברכה:
"בתשובה למכתבם לכ"ק אדמו"ר שליט"א מיום כ"ו
כסלו אשר נתקבל באיחור זמן :שלחנו לכם את הששה
כרכים של שו"ת צמח צדק ובטח בחילוף ישלחו מה
שהו"ל בהוצאתם שאין לנו כלום מהם .ובכלל תימה
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"ב"ה ,ערב חג הסוכות ה'תשט"ו ברוקלין ,נ.י.
"לכבוד מפעל אוצר הפוסקים ת.ד 5110 .ירושלים
ת"ו
"שלום וברכה:
"הננו בזה לאשר הכרך השלישי של אוצר הפוסקים
שנכון נתקבל לספריית כ"ק אדמו"ר שליט"א.
"ובמענה על מכתבם מכ"ה מנ"א ,הנה בקשנו
את ב"כ ]=בא-כח[ המרכז לעניני חינוך בת"א מר
שמוטקין )אלנבי  (16לשלוח לכ' ]=לכבודם[ חינם
בתור מתנתנו ג' אכס' ]-אכסמפלארים – העתקים[
של התניא פורמט כיס ,ומשם יודיעו לכ' ג"כ מחיר
ספרי "שדה חמד"
"בכבוד ובברכת מועדים לשמחה
"ניסן מינדל מזכיר".

רצוני כן לעשות רצונם ]= לפרסם את הדברים
ב'אוצר הפוסקים'[ ,ובפרט על פי ידיעותי שעוד
ניתוסף עליהן – מגודל הפירצה השוררת כעת
בשטח האמור ,וכן בשטח הטיפולים הרפואיים
אודותם מדובר במכתבי הנ"ל.
הרבי מביע תקוותו )"ויהי רצון"(
אשר הדפסה האמורה תביא תועלת המקווה,
שתקוותי חזקה שכשיעוררו שימת לב בני ובנות
ישראל לחומר בעיות האמורות ,הרי לבן של ישראל
ער הוא ,ויבוא הענין על תיקונו.
ואם הצלת נפש אחת מישראל – הצלת עולם מלא
הוא ,על אחת כמה וכמה תיקון בכמה בתי ישראל.

הערות הספרן – המזכיר הריל"ג לאוצר
הפוסקים
"מזכירות
"מחלקת הספרי'
"ב"ה ,כ"ח טבת תשכ"ד ברוקלין
"כבוד הנהלת "אוצר הפוסקים" שיחיו
"שלום וברכה!
"מאשרים אנו קבלת הספר אוצר הפוסקים כרך ח'.
ותודה רבה עבור זה.
"מצורף בזה כנהוג.
"בהזדמנות זו הננו להעירם – בהנוגע לקונטרס ע"ד
עגונות )שבסוף כרך הנ"ל(:
"א( בשו"ת כ"ק רבנו הזקן – בעל התניא והשו"ע –
)נדפסו בסוף השלחן ערוך שלו( ישנן תשובות בעניני
עגונות.
"ב( בספר שארית יהודה )נדפס :ווילנא תר"א;
ברוקלין ,תשי"ז )עם הוספות( (.אשר לכ"ק הרה"ק
וכו' מוה"ר יהודה ליב זצ"ל מיאנוויטש ,אחיו של כ"ק
רבנו הזקן ,בחלק השו"ת נדפסו כו"כ תשובות בענין
זה.
"ג( בספר עבודת הלוי )נדפס ווילנא ,תרכ"ו )לא
בכל הטופסים( (.אשר להרה"צ וכו' מוה"ר אהרן הלוי
זצ"ל הורביץ ,תלמיד מובהק של כ"ק רבנו הזקן,
נדפסו ג"כ איזה שו"ת בענין זה.
"ולפלא שהנ"ל לא הובאו בקונטרס הנ"ל ,ובטח
ישתדלו למלאות הנ"ל בהזדמנות הבאה.
"בכבוד
"י.ל .גראנער .ספרן".
באיגרת המזכירות שנכתבה מתקופה קודמת אנו
קוראים בדבר דיון על רכישת ה'שדי חמד':

אישור קבלת כרך שביעי
"הספרי' של כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל שליט"א
שניאורסאהן
"ל י ו ב א ו ו י ט ש
"ב"ה ,כ"ב כסלו תשכ"ג ברוקלין
"אל הנהלת אוצר הפוסקים שיחיו
"שלום וברכה!
"מאשרים בתודה קבלת החלק השביעי של הספר
'אוצר הפוסקים ,שנכון נתקבל לספריית כ"ק אדמו"ר
שליט"א.
"ובטח גם להבא ינהגו במנהגם טוב זה ,ות"ח מראש.
"בכבוד ובברכה
"י.ל .גראנער ספרן".

הרבי מזרז את קצב הוצאת הכרכים
"אף שחבל שהולך הענין לאט כל-כך" ,ציין הרבי
בשנת תשי"ז )'אגרות-קודש' כרך טו עמ' תטז(.
"בקצב מהיר ,שהרי זו היא דרישת השעה ויפה
שעה אחת קודם" כתב הרבי בשנת תשל"א )'אגרות-
קודש' כרך כז עמ' קמה(.
"ועד שיברכו על המוגמר" איחל הרבי בשנת תשכ"ז
)'אגרות-קודש' כרך כד עמ' שג(.
"שחבל שהולך הענין לאט כל-כך" ,ציין הרבי את
מורת רוחו בשנת תשי"ז )'אגרות-קודש' כרך טו עמ'
תטז(.
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עתלדעת

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

יום פטירת הרב שמריהו גוראריה  -הרש"ג – חתנו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ,
וגיסו של כ"ק אדמו"ר )אדר א'(
יום פטירתו של הרה"ח ר' שמריהו גוראריה  -הרש"ג – חתנו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ,גיסו של כ"ק
אדמו"ר ,בגיל תשעים ואחת ,ומנוחתו כבוד ליד ה"אוהל" בניו יורק.
הרבי התפלל בכל ימי השבעה בביתו של הרש"ג )בקומה השלישית ב .(770-כמו כן הורה להדפיס
מהדורה מיוחדת של ספר התניא לעילוי נשמתו ,ושההדפסה תסתיים בתוך ימי השבעה .בהתוועדות
ש"פ תצוה – השבת של ה'שבעה' – הזכיר הרבי את הרש"ג ,באומרו ,שהוא זכה למלא את שליחותו של
כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו בהפצת המעיינות חוצה ,ובאופן דפירות ופירי פירות וכו'.
תשמ"ט

ו'
אדר

תרכ"ז
יום הולדת הרב מנחם מענדל שניאורסאהן בן כ"ק אדמו"ר מהר"ש
יום הולדת הרה"ח ר' מנחם מענדל שניאורסאהן ,בנו הצעיר של כ"ק אדמו"ר מהר"ש .נולד
בתוך שנת האבילות של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק ונקרא על שמו.
רבי מנחם מענדל הסתלק בשנת תש"ב באי קורסיקה ,ושם נטמן.
הרבי השתדל להעבירו לקבורה בארץ הקודש ,ובשנת תשט"ז הועלה גופו לארץ הקודש ועל
פי פקודת הרבי נטמן בצפת .על פי עדותו של אחד מאלו שהתעסקו בקבורתו בצפת  -הי'
גופו שלם ,למרות שעברו חמש עשרה שנה מפטירתו!
)ימי חב"ד ע' (131
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"ותומכיה מאושר"...
נלקחה מילדיה ,שבנוגע לאמא ,הרי מסירת נפש זו
– שהיא מפקירה את ילדיה ,והיא מוסרת את חינוכם
לאחרים – היא מסירת-נפש גדולה יותר מהמסירת-
נפש שלה בעצמה – מסירת-נפש למעלה ממסירת-
נפש!!!".
בהמשך אמר הרבי בכאב" :מה יצא מזה שנאמר
עוד טענה ושוב טענה) ,נאך א מאל א טענה און
ווידער א מאל א טענה( ,ועד שכבר לא יודעים –
מה עוד אפשר לעשות :ניסו כבר באופן של שמחה;
ניסו כבר באופן של שמחה דשישים יום רצופים של
אדר ,ו"בריא מזלי" ,וכו' וכו'; ניסו כבר בכל האופנים
– ועדיין לא בא! ...עדיין אין את הגאולה האמיתית
והשלימה בפשטות!!!״.
הקהל הנסער היה אפוף רגשי כאב וציפייה עזה
לגאולה .אחר החלוקה ניגש הרבי למקום החלוקה
וחילק לכאו״א מהנוכחים שלושה שטרות של דולר
לצדקה.
לקראת סיום החלוקה הגיע ר' חיים דוד לאפיין,
בעלה של מרת פעסיא לאה הי״ד ,עם בנו .הרבי נתן
לו שלושה דולרים נוספים ,באמרו :״ברכה והצלחה,
פאר עליית הנשמה״.
בצאתו מבית המדרש לא עודד את השירה .מיד
אחר-כך הושמעה הקלטה מהשיחה שנאמרה זה עתה.
הקהל האזין שוב ושוב למילים הנוקבות וחודרות
הלב של הרבי.

מקום שיתקרבו ,חילק אף להם מטבעות לצדקה.
ב 18:30-לערך חזר מהאהל ,כעבור דקות מספר יצא
לבית המדרש לתפילות מנחה ומעריב .בכניסתו לבית
המדרש ,שלא כרגיל ,לא עודד כלל את השירה .לאחר
תפילת מעריב הסתובב הרבי לעבר המיקרופון ,ומיד
הוכן הסטנדר המיוחד לאמירת שיחה .השיחה ארכה
קרוב לעשר דקות ,הדברים נאמרו מתוך התרגשות
ומרירות ,נימת הדברים הייתה עזה ,הסטנדר של
הרבי אף הזדעזע בשעת מעשה.
תוכן השיחה היה אודות המאורע של ״קידוש השם״
] -היום קמו בני משפחת לאפיין מה'שבעה'[  -בשל
עיכוב הגאולה בפשטות! הרבי אמר שהיה זה קידוש
ה' על ידי אם צעירה לילדים קטנים ,ש"עוד יתגעגעו
לאמם במשך כמה וכמה שנים ,לאריכות ימים ושנים
טובות – באם יתעכב ,ח"ו ,הענין ד"הקיצו ורננו
שוכני עפר" ,ועד שהם עוד יספרו לילדים שלהם גם-
כן – אודות געגועיהם לאמם ,אודות מעלותיה ,ואיך
שלאחר-מכן היה אצלה הענין דקידוש השם ברבים –
שאזי השאלה האמורה היא ביתר שאת וביתר עוז!."...
בהמשך התבטא ש"עובר עוד יום ועוד יום ועוד
שבוע ועוד שבוע ועוד רגע ועוד רגע ...וכשאומרים
"עד מתי ועד מתי" – צועקים "עד מתי" ,ואומרים "עד
מתי" ,וחושבים "עד מתי" וכו' וכו' – הנה מה שיוצא
בפועל הוא ,שמתווסף בפועל עוד ענין של קידוש
השם בפשטות!!...
"נלקחה עוד נשמה יהודית ,ולא עוד ,אלא ,שהיא

אייזנבך ז"ל נדפסו בסופו מודעות ברכה והאחרונה
בה נחתם הספר היא זו הבאה:
"בעזהי"ת
"אף אנו מתכוונים כלפי המברכים את הוד כ"ק מרן
אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א במלאות לו שמונים
שנה עד מוע"ש ]=מאה ועשרים שנה[ הנותן ליעף
כח יחזקהו וינטרהו ויזכה אותנו ואת כל בית ישראל
ליהנות מאור תורתו והנהגתו עוד רבות בשנים תוך
בריות גופא ונהורא מעליא.
"בימיו ובימינו תוושע יהודה וישראל ישכון לבטח
ונתברך כולנו יחד לקבל את פני משיח צדקינו בב"א.
"בברכת התורה ,אוצר הפוסקים ,ירושלים".

בשנים הראשונות ביקר ב'יחידות' אצל הרבי
הרה"ג ר' יצחק ויינשטיין ששימש נציג של מפעל
"אוצר הפוסקים" )הרבי כינה אותו בין השאר" :עוסק
בצרכי-ציבור בעל מרץ ובר פועל"( .הרבי אמר לו
שעל פי הסדר שבו נהג כב' קדושת אדמו"ר מוהריי"צ
– אין נהוג להעניק מכתב-המלצה ,אך במכתב מי"ז
טבת )'אגרות-קודש' כרך יב עמ' רכא( כתב הרבי
על חשיבות הענין וציין" :והרשות ביד כבוד-תורתו
למסור דעתי זו במקומות שיבקר ,ובטחוני אשר
אנ"ש שי' אשר שם יעזרו לו בזה" והרבי סיים מכתבו
"בברכת הצלחה".
בשנת תשל"א כתב הרבי להרב קיפניס )'אגרות-
קודש' כרך ז"ך עמ' קמה(:
ואשרי חלקם של כל אלה התומכים במפעל גדול
זה ,גדול בכמות ועוד יותר – באיכות ,שבוודאי אז
יופיעו כרכים הבאים של אוצר הפוסקים..
בכבוד ובברכה לכבוד-תורתו ולכל חברי ההנהלה
ולכל המסייעים בההוצאה לאור דספרים אלו –
שליט"א.

ברכה ב'כבוד חכמים'
בספר 'כבוד חכמים' קובץ מיוחד לחידושי תורה
ועניני הלכה בהשתתפות גדולי התורה וההוראה
שליט"א לכבודו ולזכותו של כ"ק אדמו"ר ,קה"ת
תשמ"ב ,תנ ] [450עמודים בעריכת הרה"ג חנניה יוסף

אתר המבצעים של אנ"ש
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חותמו של מלך

הפתרון ל"דכדוכי הנפש"
של עסקני ציבור
דעקבתא דמשיחא
סוף הגלות והכנה
קרובה לאתחלתא
דגאולה האמיתית,
אשר עליה נאמר
שתהיה גאולה
זאת
שלימה,
איש
שאף
אומרת
הרב בן נון )בשורה הראשונה ,שני משמאל(
בכנס מורים מטעם רשת אהלי יוסף יצחק
מישראל
אחד
לא ישאר בגלות,
בגלות כפשוטה ,וגם בגלות ברוחניות ,מוכרחת
השתתפות כל אחד והשתדלותו בקבוץ נפשות בני
ישראל וקירובם לגואל ישראל הוא השם יתברך נותן
התורה והמצוה,

הרב אלכסנדר זושא בונים )בן נון( היה מחנך בעל
שיעור קומה אשר זכה ללמוד בישיבת תומכי תמימים
ברוסיה ,ובצעירותו היה מבאי ביתו של רבי לוי יצחק
שניאורסון ,אביו של הרבי.
הוא הקים יחד עם רעייתו מוסד חינוכי לבנות
ברעננה בשם 'ביתנו' אותו ניהל בהצלחה במשך
שלושים ושמונה שנה ,ובנוסף מונה בשנת תשכ"ו
בהוראת הרבי ,למפקח על בתי הספר של 'רשת אהלי
יוסף יצחק'.
לאורך השנים זכה לקבל עשרות מכתבים מהרבי
בהם עצות והוראות לצד עידודים וברכות ,כאשר רבות
מהאגרות הודפסו בסדרת 'אגרות קודש'.
באגרת ארוכה ונפלאה מיום י' ניסן ,תשי"ז נדרש
הרבי לשאלת ר' אלכסנדר "מה יהיה עם עצמי?,"...
ביחס למצבו בעבודת ה' ,לאור עבודתו המרובה
בענייני עסקנות ציבורית .לפנינו תשובתו המלאה של
הרבי.

אין איש נקי מעבודה קדושה זו
אין איש נקי מעבודה קדושה זו ,על-כל-פנים זמן
מסוים בכל יום שבוע וחדש ,וככל אשר יגדל כשרון
האיש בעבודה זו תגדל גם כן כמות הזמן עליו להקדיש
לה ,שמזה מובן גם כן שישנם כאלו אשר עיקרם הוא
דוקא עבודה האמורה ,וכל שאר עניניהם הכשר מצוה
הם גם לעבודה זו ,ובמלות אחרות זוהי המצוה דבי'
הוה זהיר טפי )עיין אגרת הקדש לרבנו הזקן סוף פרק
ז' ובספר השיחות קיץ ת"ש עמוד כ"ב ,ובהערה שם(,
וכל שאר התורה והמצות שלו עולים דרך מצוה זו,
מלמטה למעלה ,וכל המשכות והשפעות שלו נמשכים
על-ידי מצוה זו מלמעלה למטה.
אבל מובן גם-כן שבכדי לקבץ הניצוצות ובכדי
לקרב הלבבות ,אינו מספיק טופח בלבד אלא צריך
להיות טופח על מנת להטפיח ,וזהו ענין הנתון לאדם
למדוד ולהקציב בכל יום ובכל תקופה כמה זמן ומרץ
צריך הוא לעבוד בעצמו ,מיט זיך און אין זיך ]= עם
עצמו ובתוך עצמו[ ,אף שרובו ככולו נתון הוא לעבוד
עם הזולת,
ובכדי שלא יטעה במדידה זו מוכרח להיות זכור
הדיק היטב הפתגם הידוע ששמענוהו כמה פעמים

השאלה של כולם
...ובנקודת מכתבו במה שכותב שלפעמים עושה
חשבון בנפשו מהתעסקותו בחינוכם של אחרים אבל
מה יהיה במצבו הוא ובעיניו אשר יום רודף יום וכו'.
ובודאי נודע לו אשר בעיא זו ודכדוכי נפש אלו
עתיקים הם ומבלבלים הם את כל העוסקים בצרכי
צבור בכלל ובשטח דעסקנות צבורית התופסת ומקיפה
את כל האדם כולו ביחוד ,ומובן גם כן שלא בכל
התקופות ולא לכל האישים שוה הפתרון של הבעיא
ותשובת שאלה עיקרית זו ,ואינה דומה שעת מלחמה
לשעת שלום ,שעת חירום לשנים כסדרן.
ופשיטא שאינו דומה מי שכשרון מיוחד לו בעסקנות
לזה אשר ענינו בזה הוא באופן דאתכפיא ,ועל-פי
דברים האלה אשר מובנים הם וגם פשוטים להמתבונן
אפילו שעה קלה בהשקפת עולם של תורתנו תורת חיים
אשר כלל גדול בה ,ואהבת לרעך כמוך וכל המקיים
נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.
מובן אשר בדורנו דור יתום ,ומאידך גיסא דור
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או באדר שני .כן ביאר את ההוראה ד״ואתה תצוה״
שזה קאי על גילוי העצם של כל יהודי .בהמשך הזכיר
את העניין שמשה שימש בחלוק לבן לכמה דעות.
לאחר אמירת השיחה ,ירד הרבי למקום חלוקת
הדולרים ושם המשיך לדבר  -מיד הובא המיקרופון -
ואמר שיום זה הוא יום הילולא של ה'מנהל פועל' של
תומכי תמימים )הרש״ג ז״ל( ושמו ״שמריהו״ מורה
על שמירה על כל עניני עבודתו בימי חייו ,ו״זרעו
בחיים״  -תלמידי תו״ת וכו'.
לאחר סיום השיחה החל הרבי לחלק שני שטרות
של דולר לכאו״א.

האחרון לעניינים אלו ובכלל .לאחר השיחה ניגנו
ניגון שמחה והרבי עודד בחוזק ,אחר סימן לש״ץ לנגן
'שיבנה' ועודד בב' ידיו הק' במהירות רבה שוב ושוב.
בשיחה החמישית הזכיר הרבי שוב את ההוראה
שצריך לשמוח בפשטות ולהשפיע בזה על כל
סביבתו ,וסיים בנוגע לחלוקת המשקה .הפעם היה
מספר לוקחי המשקה קטן יחסית  -ששה בקבוקים.
לאחר סיום החלוקה החל הרבי לנגן זו הפעם השנייה
בהתוועדות זו  -ניגון ההקפות לאביו ז״ל!
אחר-כך הזכיר הרבי על דבר אמירת ברכה אחרונה.
בתפילת מנחה ,בעת חזרת הש״ץ עמד אחד
האורחים מצרפת על ספסל מול הרבי ונופף לו בידו
לשלום .הרבי החזיר לו בתנועת שלום .בצאתו עודד
הרבי את השירה בניגון 'ויהי בימי אחשורוש' )ניגון זה
מושר רבות בימים האחרונים(.
לתפילת מעריב נכנס הרבי בשעה  .18:05בכניסתו
עודד את השירה וכן הביט על השעון ,וביציאתו אף
בירך נוסעים.

יום שלישי ,ז' אדר ראשון
לאהל נסע הרבי בשעה  14:15וחזר ב.17:30-
כעבור דקות מספר נכנס לתפילות מנחה וערבית.
בסיום תפילת ערבית הסתובב הרבי לעבר הסטנדר
כסימן לשיחה.
השיחה נסבה אודות מעלת השביעי  -משה רבינו
״כל השביעין חביבין״ ובעבודת האדם .לאחר השיחה
חילק הרבי דולר אחד לכאו״א .בסיום הניח ב' שטרות
בתוך סידורו ,ויצא תוך כדי עידוד השירה בחוזק רב.

יום ראשון ,ה' אדר ראשון
לתפילת מנחה שהתקיימה כרגיל לאחרונה בימי
ראשון בגן עדן התחתון יצא הרבי בסביבות השעה
שתיים ,דקות ספורות אחר התפילה יצא הרבי
לחלוקת הדולרים .למרות הקור העז ששרר באותה
שעה בחוץ ניתן היה להבחין בקהל הרב ומגוון שהגיע
לקבל את ברכתו של הרבי .החלוקה ארכה הפעם
למעלה משלוש שעות ,והסתיימה ב.17:25-
תפילת מעריב התקיימה בזאל הקטן בשעה .18:10
לאחר שיצא הרבי מהזאל בסיום התפילה ,פנה מיד
וסב על עקבותיו ,עודד את השירה  -דבר שגרם
להתרגשות מרובה וכוננות מסוימת  -אך מיד פנה
ויצא לחדרו.

יום רביעי ,ח' אדר ראשון
לפני תפילת מנחה ,שהתקיימה היום )לראשונה
השבוע  -במועדה הקבוע( ב ,15:15-נתן הרבי את
הסידור לחתן ,והמשיך לחלק מטבעות לצדקה לאורך
הדרך בבית המדרש למטה עד הגיעו למקומו .לאחר
התפילה יצא הרבי ובירך נוסעים לדרכם.
קהל גדול במיוחד נכח גם הלילה בתפילת מעריב,
אך הפעם לא הייתה שיחה .בסיום התפילה סימן
הרבי באצבעו לאות על חלוקת דולרים .הרבי חילק
שטר אחד לכאו״א מהעוברים .ביציאתו העיף מבט
לשמאלו ,עודד את השירה לעבר העומדים שם באופן
מיוחד.

יום שני ,ו' אדר ראשון
למקווה נסע הרבי בשעה  13:40לערך .חילק
מטבעות צדקה למזכירים ולעומדים שם.
בשעה  14:45נסע הרבי לאהל ,וחזר ב 18:10-לערך.
כעבור דקות מספר ירד לבית המדרש לתפילות מנחה
ומעריב .בסיום השיחה סימן שיאמר שיחה.
השיחה ארכה כרבע שעה ,במהלכה התייחס
לחקירה האם בשנת העיבור חל ז' אדר באדר ראשון

יום חמישי ,ט' אדר ראשון
למקווה נסע הרבי בשעה שתים לערך ,ולאהל יצא
ב .15:40-לפני צאתו לאהל )כשהוא לבוש במעיל( נתן
הרבי את הסידור לחתן ,בירכו ונתן לו מטבע לצדקה.
גם בחוץ חילק מטבעות למזכירים ולצלם שנכח שם.
לפני שנכנס לרכב פנה לפתע וסימן לעומדים בקרבת
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שבת קודש פ' תרומה ,ד' אדר ראשון
לתפילת שחרית נכנס הרבי בשעה  .10:15הש״ץ
ניגן 'שיבנה ביהמ״ק' ,והרבי עודד את השירה בסמנו
לחזור שוב ושוב על הניגון' .האדרת והאמונה' ניגנו
בניגון המארש הצרפתי ,גם כאן עודד הרבי בחוזקה
בעיקר בסיום .ב'ממקומך' ניגן הש״ץ בניגון 'זשעבינער
הארץ' וכשהגיע לסיום הניגון בקטע התנועה העליזה
עודד הרבי כמה פעמים בעוז.
ב'הוא אלקינו' עודד בחוזק וסימן לחזור על הניגון
שוב.
לאחר סיום שיעור התהלים היומי ניגן החזן את
הפסוק האחרון 'הושיעה את עמך' בניגון הידוע ,הרבי
עודד את השירה למשך זמן.
הרבי נכנס להתוועדות ב.13:40-
התיישב ,בירך על היין וטעם
מהמזונות .ניגנו 'עס קומט שוין די
גאולה' ,באמצע השירה נתן הרבי
לילד שארף פרוסת עוגה .לאחר
זמן מה החל לעודד בחוזק רב
לעבר קבוצות האורחים שהגיעו
לשבת תוך שהוא עונה 'לחיים' לכל
הכיוונים.
בשיחה הראשונה דיבר הרבי
על ענין הצדקה המודגשת בפרשת
השבוע  -נדבת המשכן ,שהייתה גם
על ידי ילדים קטנים ,כפי המנהג
עוד בזמן הגלות  -שמרגילים את
הרבי משתתף בלווית
ילדי ישראל בנתינת צדקה לא רק
בתור שלוחים אלא גם על ידי מתנה
והם נותנים מכספם הם .וסיים בברכה ״קהל גדול
ישובו הנה״.
לאחר השיחה ניגנו ״שובה ה'״ וכשהגיעו לתנועה
החוזרת ללא מילים עודד הרבי וסימן לחזור כמה
פעמים.
בשיחה השנייה הדגיש הרבי את עניינו של חודש
אדר ' -בריא מזלי'' ,הזכיר גם שבגאולה העתידה יניח
כל יהודי ארבע זוגות תפילין המאחדים למציאות
אחת .לאחר השיחה ניגנו ״כי אלקים יושיע ציון״.
אחר כך פתח בשיחה השלישית בה דיבר בהרחבה
על הנושא אותו הזכיר כמה פעמים בשיחות השבוע
 -שלכל יהודי צריך להיות ,ויש לו ,עשירות מופלגה,
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ולא רק שמתנדב 'לכשירחיב' ,אלא יש לו במזומן זהב
וכסף ,ואבני שוהם וכו' .כן התבטא שגשמי הברכה
יהיו באופן דתגבורת והצפה המבטלת את כל ההצפות
הבלתי רצויות.
לאחר השיחה ניגנו 'יחי אדמו״ר' וכשסיימו לנגן קם
על רגליו א' מאנ״ש )ר' יצחק שי' ג (.ואמר שכעת
כולנו תובעים ומתחננים וזועקים ובוכים ״רבש״ע
גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה״ וכו' .ניכר שתביעה
ובקשה זו ביטאה את הרגשת כל המסובים ,ובמיוחד
עתה!
הרבי הקשיב היטב לדבריו ,ולאחר שהנ״ל סיים
אמר הרבי בחיוך רחב :״אויב עס איז דא א רב ,זאל
ער מכריז זיין אז אין שבת טאר מען ניט ויינען״ ]באם
יש כאן רב ,שיכריז שבשבת
אסור לבכות[ .לאחר שהות
קצרה אמר :״פון אלע מסובים
איז ניטא קיין איין רב?״ ]מכל
המסובים כאן ,אין ולו רב
אחד?[ ,ושוב אמר :״קלייבט
אויס א רב ,נו?״ ]תבחרו רב,
נו![ .כעבור התמהמהות קלה
קם הרב מארלאוו והכריז
כהוראת הרבי שבשבת אסור
לבכות.
מאחר וההכרזה הייתה בשקט
אמר הרבי  :״אויב ער וועט זאגן
העכער ,וועל איך אויך קענען
האישה מרת לאפיין הי"ד הערן״ ]באם הוא יכריז בקול,
אוכל גם אני לשמוע[ .הנ״ל
הכריז שוב בקול ,והרבי ענה לו
בקול :״ברכה והצלחה״ ,ומיד התחיל לנגן את ניגון
ההקפות לאביו הרלוי״צ ז״ל!..
ברגעים אלו היה הקהל נרגש ביותר ומופתע
מהתייחסות הרבי ,הדיבורים והניגון...
במהלך השירה עודד הרבי בחוזק רב ,בפרט
כשהגיעו לתנועה הידועה עליה סימן לחזור 11
פעמים ,גם אחר-כך המשיך לעודד בחזקה .בשיחה
הרביעית עורר הרבי על כך שצריכים להרבות בשמחה
בחודש אדר בפועל ממש ,שזה פורץ את כל הגדרים.
הזכיר בקשר למאורע שנהרגה אשה ל״ע על קידוש
השם ״שזכותה תעמוד לנו ולה״ ,שתקום עם הצדיקים
שקמים ראשונים לתחיית המתים ,ושזה יהיה המקרה

ובלשון כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע ,ונקוט האי כללא
בידך וזכור אותו תמיד ,כי כל דבר המועיל או מביא
לעבודה בפועל ,הנה כל מניעה שתהיה לדבר זה -
אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה  -הוא רק
מתחבולותיה של הנפש הבהמית )הועתק בהיום יום
כ"ג סיון תש"ג(.

מכ"ק מו"ח אדמו"ר ,כשם שאסור להפחית חסרונות
עצמו כך אסור להפחית מעלות עצמו ,ובפעם אחרת
אמר ,שאיסור לשון הרע הוא לא רק בהנוגע להזולת
אלא גם על עצמו אסור לדבר לשון הרע ,וכיון שהקב"ה

יגביר חיילים בעבודתו
ואם לקולי ישמע ,יגביר חיילים בעבודתו חינוך
בני ובנות ישראל שהשפעתו עליהם הן בהמוסד והן
שמחוץ למוסד ,ויביט על הענין כמו שהוא לאמיתתו
ובפנימיותו ,שמתעסק הוא באלו אשר על כל-אחד-
ואחד מהם נאמר בנים אתם לה' אלקיכם ,וכל דבר
שמקרב אותם לאבינו שבשמים וכל פעולה בזה למעלה
היא נצחית לעולם ועד וגורם נחת רוח בלתי גבולי,
אלא שכדי שתהיה עבודה בהצלחה ,צריך הוא וכן
ביתו להיות דוגמא חיה בשביל המושפעים שלו לאותם
הענינים בהם משפיע עליהם ,זאת אומרת דוגמא
חיה של איש ואשה הישראלים על-פי דברי תורתנו
הקדושה ,וביחד עם זה חדורים במאור שבתורה זוהי
תורת החסידות ,שזהו מכריח קביעות בנפשו וגם
קביעות בזמן ולימוד החסידות ושמירת הדרכותיה
והנהגותיה,
ואז בודאי דקוים גם כן ההבטחה דנעשה מוחו ולבו
זכים אלף פעמים ככה ,ואלף פעמים בזה לא בדרך
גוזמא כמבואר בכמה מקומות ,זאת אומרת שבלימוד
שעה אחת מצליחים וקולטים כמות ואיכות שאחר
נצרך לאלף שעות ,ואז ילך גם בחייו הפרטים מדרגא
לדרגא מחיל אל חיל.
מובן שעבודה לא קלה היא ,אבל מאין הוא הק'סלקא
דעתך שאיש הישראלי צריך לחפש לו עבודה קלה
ובפרט בימינו אשר שכינתא בגלותא חשך כפול
ומכופל וכל הענינים יגיעים וכו' ,ויותר ממה שכתוב
כאן נמצא בין השטים ,ותקותי שגם בזה די למתבונן,
ויהי רצון ששנינו נכוון לפירוש אחד על ידי שלשנינו
תהיה מטרה אחת להפיץ מעינות החסידות הלוך
וכבוש עד שיכבשו את כל עמנו בני-ישראל כולם ,ולא
ילמדו עוד איש את רעהו ומלאה הארץ דעה את ה'.
מובן שבכל הנ"ל אין כל סתירה למה שכתבתי
כמדומה איזה פעמים על-דבר עזרתו לכפר חב"ד
ועניניו ,ואדרבה גם מסייע בזה וכהבטחת המשנה
מצוה גוררת מצוה.

"ומובן שנכון וטוב שיקבל ההצעה דהנהלת הרשת להיות המפקח וכו' וכו'.
וה' יצליחו"

דורש העבודה הנ"ל בודאי שאפשרי למלאותה ,ואין
להתרשם אם בהתחלת הענינים נפגשים בקישוים ולא
עוד אלא שגם מכשלה בא לפעמים ,וכידוע דרז"ל אין
אדם עומד על דברי תורה אלא-אם-כן נכשל בהן ,ואין
לך דברי הוראה גדולה מזו שהרי היא בהלכות דפקוח
נפשות.
ובהשתמש בסגנון רבנו הזקן )תניא פרק מ"ד(
ואף כי מי הוא זה ואיזהו אשר ערב לבו לגשת להשיג
אפילו חלק אחד מני אלף ממדרגת רועה ישראל ,בכל
זה אפס קצהו ושמץ מנהו ישנו בכל אחד מישראל
ובפרט בעסקנים העוסקים בשטח החינוך ,על-כל-
פנים ביכולת ובכח ,ולכן כאן המקום להתבונן בתורת
הבעש"ט ששמענוה מכ"ק מו"ח אדמו"ר בש"ק בראשית
תרצ"ז ,על הפסוק קומי אורי ,וזה לשון רשימת אחד
השומעים:
דער מאמר פון בעש"ט איז געווען לנשיאי ישראל,
ואמר להם ,איר נשיאי ישראל וואס לערנט אידן תורה
און טוט פאר טובת הרבים וואס וועט זיין מיט אייך
אליין ,אויף דעם איז דער ענטפער ,קומי אורי באור
הפרטי והכללי כי בא אורך  -חסר בהרשימה -
]= המאמר של הבעל שם-טוב היה לנשיאי ישראל,
ואמר להם ,אתם נשיאי ישראל ,שלומדים עם יהודים
תורה ,ועוסקים בטובת הרבה ,מה יהיה על עבודת ה'
שלכם? על כך באה התשובה ,קומי אורי באור הפרטי
והכללי כי בא אורך .המשך הרשימה חסר[
ואף כי מצד אי סיום הרושם ,אין ברור סיום הענין,
על-כל-פנים ברורה הבעיא וברור גם-כן שמניחים
הנ"ל התורה והעבודה בשביל טובת הרבים ולא לבד
שמאשרים הנהגתם זו אלא שמברכים אותם באור
הפרטי והכללי גם-כן.
והנה להשיג עומק הענין יש להאריך בזה כך-וכך
ועדיין לא יתמצה כולו ,אבל כיון דאנן בהנוגע לפועל
עסקינן ,ידועה בזה הבחינה בהנוגע להנהגה בפועל,

)אגרות קודש חלק ט"ו עמ' כט ואילך.
נדפסה גם בלקו"ש חכ"ב עמ' (348
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ממעייני החסידות

תשנ"ב  /יומן מבית חיינו

פרשת תרומה
לעומת זאת ,האדנים ,שהיו החלק הנמוך ביותר
במשכן ,רומזים ל"עבודה" של קבלת עול מלכות שמים
פשוטה ,שאינה נשענת על שכל ורגש )אף-על-פי-כן,
העבודה דקבלת-עול" ,אדנים" ,היא היסוד לכל מלאכת
המשכן ,כי ראשית העבודה ושורשה היא קבלת-עול(.
לכן שונה תרומת האדנים מתרומת שאר כלי המשכן:
בעבודה פנימית יש הבדלים בין יהודי ליהודי ,וכל אחד
עובד לפי כוחותיו וחושיו .לכן התרומה של כלי המשכן
הייתה כנדבת ליבו של כל אדם .אך בעניין היסודי של
קבלת-עול" ,אדנים" ,הכול שווים.

זהב וכסף ונחשת )כה,ג(
מדוע נבנה המשכן גם מכסף ונחושת ,והלוא הזהב הוא
הנעלה והחשוב ביותר ,ומן הראוי שהמשכן וכל כליו יהיו
רק מזהב? הרי אפילו הכלי שממנו השקו את הבהמות
לפני הקרבתן היה מזהב ,כי "אין עניות במקום עשירות".
מדוע אפוא השתמשו לבניית המשכן בכסף ובנחושת?
אלא שלוש המתכות האמורות רומזות לשלוש הדרגות
והבחינות שבישראל :צדיקים ,בעלי תשובה ורשעים.
כסף – רומז לצדיקים .כסף מלשון כיסופים ואהבה,
מידת החסד .עבודת הצדיקים היא בבחינת חסד,
להמשיך אור עליון מלמעלה למטה.
זהב – רומז לבעלי תשובה .זהב הוא בחינת הגבורה,
כידוע )"מצפון – משמאל – זהב יאתה"( .ועבודת בעלי
התשובה היא בבחינת גבורה ,להעלות לקדושה את הרע
שדבק בהם.
נחושת – רומז לרשעים .נחושת מלשון נחש ,אשר
גרם לחטא עץ הדעת ,החטא הראשון ,והוא שורש לכל
החטאים שלאחר מכן.
לכן נבנה המשכן מכל שלוש המתכות ולא מזהב לבד.

)לקוטי-שיחות כרך א ,עמ' (162

והבריח התיכון בתוך הקרשים ,מבריח מן
הקצה אל הקצה )כו,כח(
תנא :בנס היה עומד )שבת צח( שאחר שהקרשים כולם
נתונין באדנים ...היה נותנו ומבריח לשלושת הרוחות ,ואין
לך אומן יכול לעשות כן ,ובנס היה נכפף מאליו )רש"י שם(
הבריח התיכון רומז לבחינת הדעת ,שעניינה התקשרות
לאלוקות; דעת מלשון התקשרות ,כנאמר )בראשית ד(,
"והאדם ידע את חווה אשתו" .והיא מצויה אצל כל יהודי
ויהודי .התקשרות זו ניתנת כמתנה מלמעלה ,וזהו "בנס
היה עומד".
כיצד זוכים למתנת-גילוי זה שמלמעלה?
מסביר רש"י:
"היה נותנו כו'" – תחילה צריכה להיות ה'נתינה',
ההתמסרות וההשתעבדות העצמית לאלוקות .ודווקא
על-ידי זה מתגלה ההתקשרות.
"ואין לך אומן יכול לעשות כן" – על-ידי "עבודת אומן"
אי-אפשר להבריח מן הקצה אל הקצה" .עבודת אומן"
משמעותה עבודה שכלית .כי באמצעות השכל ,החכמה
והבינה לבדם ,לא יוכל האדם להגיע לגילוי ההתקשרות
האמורה לאלוקות .להתקשרות זו מגיעים על-ידי
התמסרות לה'.
רק כך זוכים שיהיה "מבריח מן הקצה אל הקצה" –
ש'תומשך' השפעת הטוב בצורה מרובה מן הקצה העליון
עד לקצה התחתון – מלמעלה למטה.

)לקוטי-שיחות כרך ו ,עמ' (152-154

***
גם תלמיד-חכם ועובד אלוקים אינו רשאי להחזיק
עצמו בגדולה ולהבדיל עצמו מפשוטי העם; עליו לרדת
מד ְרגתו ולקרבם .שהרי לבניית המשכן היה צורך לא רק
ַ
ב'זהב' ו'כסף' ,אלא גם ב'נחושת'.
ולאידך ,אדם פשוט והדיוט לא יחשוב שאינו ראוי
לגשת אל הקודש ,שהרי המשכן נבנה גם מ'נחושת'.
)לקוטי-שיחות כרך ו ,עמ' (106

וארבעים אדני כסף )כו,יט(
האדנים נעשו מתרומת "בקע לגולגולת" ,שהכול
השתתפו בה במידה שווה .ואילו המשכן וכליו נעשו
מתרומות "כפי נדבת ליבו" של כל אחד ואחד מישראל.
במה שונים האדנים משאר כלי המשכן?
כלי המשכן רומזים לעבודה בכוחות הנפש )היריעות –
לכוחות המקיפים ,רצון ועונג ,והקרשים )שמידתם עשר
אמות( – לעשר הכוחות הפנימיים של הנפש ,שכל ומדות.

ניסו הכול
– ועדיין לא בא!
הרבי משתתף בלוויית מרת לאפיין שנרצחה על קידוש ה' • בגאולה
העתידה יניח כל יהודי ארבע זוגות תפילין • גשמי הברכה שיציפו את
כל העניינים הבלתי רצויים • שיחה כואבת אודות הרצח • מדברי הרבי:
מה עוד אפשר לעשות :ניסו כבר באופן של שמחה; שמחה דשישים
יום רצופים של אדר ,ו"בריא מזלי" ,וכו' וכו'; ניסו כבר בכל האופנים –
ועדיין לא בא! ...עדיין אין את הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות!"...
• יומן משנת תשנ"ב כקביעות שנה זו .מתוך' :בית חיינו'
יום שישי ,ג' אדר ראשון

משם פנה לקינגסטון והמשיך לצעוד עד לבניין
'הכנסת אורחים' .לפני שהגיע לשלט ״משיח איז אן
דע ווי" ]= משיח בדרך[ הגביה את ראשו והביט בו.
אחר נעמד תחתיו ,נעצר ,והמתין כעשר דקות עד שכל
הקהל חלף על פניו .אח״כ חזר הרבי ל ,770-כשהוא
צועד בשביל הצר שליד חומת העץ המקיפה את שטח
הבנייה .ליד מקום חניית המכונית היה מונח ספל עם
מים .הרבי לקח את הספל בימינו ,העבירו לשמאלו,
נטל שלושה פעמים לסירוגין ושמט את הספל לצדו
על גבי הכיסא ,הביט על המזוזה ונכנס לחדרו הק'
בשעה  14:20לערך.
בשעה  15:15בדיוק יצא הרבי לתפילת מנחה.
בצאתו מחדרו הק' נתן את הסידור לחתן ובירכו ,וכן
נתן לו מטבעות לצדקה .ביציאתו מגן עדן התחתון
המשיך לחלק מטבעות לצדקה לילדים שעמדו שם.
גם למטה חילק מטבעות לילדים ,ולכמה שאל אם
הם לפני בר מצוה .כן הניח מטבעות בקופות צדקה
בדרך למקומו .בעלותו לבימת התפילה לא עודד את
השירה.
לקבלת שבת נכנס הרבי כמה דקות לפני השעה
שש .ב'לכה דודי' ניגנו מנגינת 'בך ה' חסיתי' ,ובסיומו
בניגון 'יחי אדמו״ר' .בסיום עודד את השירה כמה
וכמה פעמים בחוזק רב שהביע דרישה לשמחה רבה
ועצומה.

לקראת השעה  13:00הגיע קהל רב שמנה אלפי
אנשים נשים וטף ,והתאסף מול  770משם יצא מסע
הלוויה של מרת פעסיא לאה לאפיין הי"ד ,שנרצחה
על קידוש ה' .הלוויה נמשכה עד לביתה של המנוחה
ברחוב 'לפרץ' .הכבישים הסמוכים נסגרו לתנועה,
כולל שדרת 'איסטערן פארקווי' .צוותי טלוויזיה
וכן עיתונאים הגיעו לסקר את האירוע ,והוא הועבר
בשידור ישיר לחלק מרשתות הטלוויזיה המקומית.
המארגנים ביקשו מהקהל להשתדל ככל האפשר
לשמור על הסדר והשלום כדי שלא לגרום ח״ו להיפך
הכבוד.
הרב יהושע העכט דיבר בקצרה אודות הנפטרת,
באמרו שמכיוון שעל פי הלכה אסור להספיד בערב
שבת אחר חצות ,הרי זהו הכבוד היותר גדול לנפטרת
על-פי מאמר רז"ל שבע״ש סימן יפה כו' .אחריו דיבר
אחיו הרב שלום בער ברגש ובכאב על האסון שאירע.
התעוררות והתרגשות רבה ניכרת בקהל.
לקראת השעה שתים הגיע הארון ,ונודע שתוך
דקות ספורות יצא הרבי ללוויה.
בשעה שתים לערך יצא הרבי ,מלווה במזכיריו,
ממלמל בפיו ופניו הקדושות היו מאוימות .הרבי
הביט על הרכב בשדרת איסטערן פארקווי.

)ספר המאמרים קונטרסים ,כרך א ,עמ' (319-318
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