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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

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)
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אור וחום ההתקשרות

אברך אחד שהוכרח לברוח ממקומו, אינו שייך לעבודת התפילה, אינו לא משכיל ולא עובד, בלא חתימת 
זקן וכו' וכו', ומעולם לא למד לא בתומכי-תמימים ולא בישיבה בכלל – נדד למדינה רחוקה ביותר הן במקום 
הן בעניני יהדות, וכעבור איזה זמן התחילו להגיע מאנשים ונשים משם מכתבים לכבוד קדושת מורי-וחמי 

אדמו"ר שליט"א.
ולדוגמא - מִאשה בעלת עסק שמציעים לה לשכור חנות ודירה בחלק אחד של העיר או בחלק אחר. ושואלת 

החלט כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א מה תעשה. - מעולם לא ראתה אותו, ויודעת שמעולם לא היה כבוד 
קדושת מורי-וחמי אדמו"ר לא רק בעירה אלא גם בכל מדינתה, אינה מאנ"ש וכנראה גם לא מגזע אנ"ש. 

אבל כששמעה מהאברך דברים היוצאים מן הלב: יש רבי בישראל, ואין הוא נכנס בהגבלות הטבע, והרוצה 
ללכת לבטח דרכו: במסחר, בהנהגת הבית, וכו' - לא ירים את ידו מבלי לשאול את פי הרבי, והכירה בהאברך 
שפיו ולבו שווין, כי ניכרין דברי אמת, ציותה לכתוב השאלה הנ"ל, שייכת ממילא לנפנה ['דמי מעמד' לרבי], 

ומתקרבת ליהדות, ובטח בקרב הימים יהיו הליכות ביתה בכשרות וטהרת המשפחה וכו'. 
- אלה מתולדות פעולות אברך פשוט ושעושה כל זה לא מצד מסירות נפש וקבלת עול, כי אין זה אצלו היפך 

השכל, גם לא היפך שכלו האנושי.
(אגרות קודש ח"ג עמ' נג)
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שי'  אברהם  ר'  הרה"ח  השליח  השתדל  שנים  מספר  במשך 
תשל"ד  בשנת  שבקנדה.  וויניפג  בעיר  חב"ד  בית  בבניית  אלטיין 
כתב לרבי שהנדבן שהבטיח לבנות בית חב"ד ומקווה טהרה שינה 

את דברו ומסר שאינו מוכן לתרום מאומה.

להלן מענה הרבי אליו:

לכל לראש כפשוט להרבות עליו [מר... שי'] ריעים ושהם ירבו 
בהשפעה עליו וכו': היתכן, ובפרט שעתה אלול ועשי"ת [= ועשרת 
ימי תשובה] וטהמש"פ [= וטהרת המשפחה] יסוד ביהדות וקיום 
היינו  מעשה  עשו  כבר  הבטחתו  יסוד  ועל  ישראל],  בני   =] בנ"י 

שהוא כבר התחיל במצוה וכו'.
זאת]  ובכל   =] ובכ"ז  למעבד",  לי'  דבעי  "כמאן  בזה,  כשיעשו 
שבעיר  שי'  אנ"ש  יתייעצו  לפועל,  ושלום]  חס   =] ח"ו  יבוא,  לא 

המבינים – בשאלות שכותבם. אזכיר על הציון.

להרבות עליו ֵרעיםהכתב והמכתב 

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

תצוה | נר תמיד – בכוח משה
ויש לבאר טעם הציווי "ויקחו אליך" למשה דייקא, אף-
שתוכל  כדי  אהרון:  ידי  על  היא  הנרות  שהדלקת  על-פי 
מלמטה  העלאה  של  באופן  אהרון  של  פעולתו  להיות 
משה באופן של  למעלה, יש צורך בהקדמת פעולתו של 
המשכה מלמעלה למטה (תורה), שזהו מה שכתבו "ויקחו 
אהרן",  אותו  "יערוך  ועל-ידי-זה  דווקא,  למשה  אליך", 
בנפש  האהבה  וגילוי  אור  להמשיך  לאהרן...  כח  "להיות 
אור  (תורה  מצוה"  של  ושמחה  אורה  בה  ולהיות  האדם 

פא,ד).
ועוד וגם זה עיקר – שעל-ידי ההקדמה ד"ויקחו אליך", 
אהרן  פעולת  גם  תהיה  משה ("תורה אור"),  של  פעולתו 
בוקר,  עד  מערב  רק  לא  מצוה")  ("נר  הנרות  בהדלקת 

אלא באופן ד"נר תמיד": בעשיית המצוות – הרי כל מצוה 
ברכה  עליה  ומברכים  עצמה,  בפני  עשייה  היא  ומצוה 
גם  כולל  של התחלקות,  באופן  כלומר,  וכו',  עצמה  בפני 

ההתחלקות לזמן, "מערב עד בוקר".
וישנו אופן נעלה יותר – שעשיית המצוות היא כתוצאה 
מזה שהוא "חי" עם התורה, שזוהי נקודה כללית שלמעלה 
ונקודה  מהתחלקות הזמן,  למעלה  גם  כולל  מהתחלקות, 
כללית זו חודרת בכל פרטי ענייניו, שעל-ידי-זה נעשה גם 
הזמן – "נר תמיד",  הוא בגדרי  ה"נר מצוה" שמצד עצמו 

להיותו חדור בנקודה הכללית ד"תורה אור".
(תורת מנחם תשמ"ט ח"ב עמ' 342)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע רמ.הל' טומאת מת פרק ב.הל' נזקי ממון פרק ג-ה.י' באדר-ראשוןו'
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הל' גזילה ואבידה.. בפרקים אלו. י"ז באדר-ראשוןו'
מל"ת רמה.פרק ט.פרק א-ג. 30
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להתחיל בהכנות
ל'מבצע פורים'

לשם מה יש להנהיג מנהג חדש ולעורר אודות פורים שלושים יום 
לפניו?! • רואים במוחש שההכנות לקראת "מבצע פורים" שבשנה 

מעוברת, שמתחילים בהן בימים הקשורים לפורים, נעשות ביתר חיות
• יש לוודא ש"מבצע פורים" בשנה הקרובה יהיה מוצלח עוד יותר מזה 

שהיה בשנה שעברה! • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
שיש בה פורים  מיוחדת בשנת העיבור,  ישנה מעלה 
שני,  אדר  בי"ד  הפורים,  ענייני  בכל  הזירוז   – קטן 
מתחיל שלושים יום לפני זה, בי"ד באדר ראשון, פורים 
באופן  הפורים  ענייני  כל  נעשים  שכן,  ומכיוון  קטן, 

נעלה יותר.
יש להוסיף בזה:

לפני  יום  שלושים  הפורים  בענייני  הזירוז  התחלת 
זה – יכולה (וצריכה) להיות גם בשנה פשוטה (בחודש 
פעולת  דומה  שאינה  פשוט,  וגם  מובן  אמנם,  שבט); 
פעולת  לגבי  בשנה  רגיל  ביום  הפורים  בענייני  הזירוז 
לפורים,  בעצמו  השייך  ביום  הפורים  בענייני  הזירוז 
ראשון",  ב"אדר  שהוא  אלא  עוד,  ולא  קטן,  פורים 
ראשון במעלה, שעל ידו נעשית ה"פתיחה" לכל ענייני 

הפורים1.
שצריך  יהודי  עם  כשמדברים  במוחש  שרואים  וכפי 
להיות זירוז מיוחד בענייני הפורים (מצד גודל מעלתם 
לא יסוף מזרעם"2), שכאשר הדיבור בזה הוא  ש"זכרם 
הטבע  מצד  אפילו  הדברים –  מטבע  הרי  קטן,  בפורים 
הטבע  מצד  (ועל-אחת-כמה-וכמה  הבהמית  דנפש 
דנפש האלוקית) – שפועלים אצלו את הזירוז בהכנות 

לפורים באופן של פורים, "אויף א פורים'דיקן אופן".

1. הערת המערכת: מעלתו של אדר ראשון בהיותו מתחיל ו"פותח" את ענייני 
פורים נתבארה באריכות בהתוועדות זו.

2. אסתר שם, כח. וראה רמב"ם הלכות מגילה בסופן.

ב
דפורים  להתוועדות  הסיבות  אחת  גם  הוא  זה  עניין 
למעשה  בנוגע  ותוצאה  למטרה  להביא  כדי   – קטן 

בפועל:
בעמדנו בפורים קטן, שלושים יום לפני פורים גדול 
"מבצע  אודות  ולזרז  לעורר  המתאים  הזמן  זה  הרי   –
בני-ישראל  וכל  מישראל  אחד  להשתדל שכל  פורים", 
בארוכה  (כמדובר  הפורים  ימי  מצוות  כל  את  יקיימו 

מידי שנה, וכבר נדפסו הדברים).
והדגשה יתירה בשנה זו – שהתחלת הזירוז שלושים 
אלא  עוד,  ולא  (קטן),  בפורים  היא  החג  לפני  יום 
בפורים דאדר ראשון, שעל-ידו מתבטלים כל הקשיים 
גם  ניתוסף  ועל-ידי-זה  עניין,  כל  בהתחלת  הכרוכים 
שכן,  ומכיוון  הפורים,  ענייני  בכל  מלמעלה  בהמשכה 
צריכים  העיבור)  (שנת  זו  בשנה  הפורים  ענייני  הרי 
להיות באופן נעלה יותר, ביתר שאת וביתר עוז, אפילו 
לגבי בחינת "עד דלא ידע" בימי הפורים דשנה שעברה 

(שנה פשוטה)3.

כידוע   – ידע"  דלא  "עד  בבחינת  דרגות  חילוקי  ייתכנו  כיצד  לתמוה  "ואין   .3
בספר  הצמח-צדק  מדברי  גם  (כמובן  דרגות  חילוקי  ישנם  גבול"  ב"בלי  שגם 
החקירה), וכמדובר כמה פעמים דוגמא פשוטה לדבר – שב"קו" ישנם אין-סוף 
נקודות, וב"שטח" ישנם אין סוף קוים, ובמילא, מספר הנקודות ד"שטח" הוא 
תשמ"ג  תורת-מנחם  (ראה  שב"קו""  הנקודות  אין-סוף  לגבי  דאין-סוף  באופן 

ח"ב עמ' 1018, ח"ג עמ' 1370, תשד"מ ח"א עמ' 357, שם עמ' 460, ועוד).
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ג
הפורים  בענייני  הזירוז  אודות  למדובר  בקשר 
הם  ש"תואנה  אלו  ישנם   – החג  לפני  יום  שלושים 
להתחיל  שיש  המקור  הוא  היכן  ושואלים:  מבקשים"4, 

לזרז בענייני הפורים שלושים יום לפני החג?!
שלושים  הוא  קטן  פורים  ה"לוח"  שעל-פי  אמת  הן 
יום לפני פורים גדול, אבל (מלבד הידוע שאין לסמוך 
על בעלי-לוחות, כמובא גם באחרונים5) עדיין נשאלת 
לפני  יום  שלושים  להכנה  המקור  הוא  היכן  השאלה: 

החג בנוגע לימי הפורים?!
ראייה  להביא  יש   – לטעון  ממשיכים   – ואדרבה 

להיפך:
"חכמים  הזקן:  אדמו"ר  כותב   – פסח  הלכות  בריש 
קיים  היה  שבית-המקדש  בזמן  תקנו  הראשונים 
הרגל  הלכות  ברבים  לדרוש  הדרשנים  שיתחילו 
ואילך  שמפורים  דהיינו,  הרגל,  לפני  יום  שלושים 
ידרשו  ואילך  באייר  ומחמישה  פסח,  הלכות  ידרשו 
הלכות  ידרשו  ואילך  באלול  ומי"ד  עצרת,  הלכות 
החג", ואילו בנוגע לפורים – אינו מזכיר מאומה אודות 

שלושים יום לפני הפורים6! 
חדש?!  מנהג  לחדש  הצורך  הוא  מה  שכן,  ומכיוון 
החתם-סופר)  (בשם  הידוע  הפתגם  על-פי  ובפרט 
לטעון  ממשיכים  הלוואי –  כו',  דחדש  האיסור  אודות 
– יקיימו את כל העניינים שחייבים בהם, ללא עניינים 

חדשים!
זו  ל"קלאץ-קשיא"  "תירוץ"  ימצאו  אם  ואפילו 
הבעל- שכתוב  מה  ידוע  הרי   – בטענתם  ממשיכים   –
קושיא  למצוא  יכולים  תירוץ  כל  שעל  שם-טוב7 
וטריא  השקלא  בכל  הצורך  מהו  ובמילא,  כו',  נוספת 
דקושיא ותירוץ, כאשר יכולים להתנהג באופן ד"כמה8

דפשיט... מעליה"...
הידוע9:  ובלשון  בפשטות,  הוא –  לזה  המענה  ובכן, 

"למה לי קרא, סברא היא", כדלקמן.

4. על-פי לשון חז"ל – מדרש לקח טוב על בהעלותך יא, כב. 
5. ראה ליקוטי-שיחות חלק יח סוף עמ' 318 בשולי הגיליון. וש"נ.

6. ראה גם תוספות ד"ה מאי איריא – מגילה ד, א.
7. מאמרי אדמו"ר הזקן – עניינים עמ' רצז ואילך.

8. ראש-השנה כו, סוף ע"ב.
9. כתובות כב, א. בבא-קמא מו, ב. ועוד.

ד
ובהקדמה:

בענייני  ה"שטורעם"  כל  שלאחרי   – היא  המציאות 
הפורים בשנה שעברה ובשנים שלפני זה, יכלו לעשות 

ולפעול באופן נעלה יותר.
שעברה פעלו "עולם  דשנה  הפורים  הן אמת שבימי 
ומלואו", עוד יותר מאשר בשנים שלפני זה, ועל-אחת-

כמה-וכמה – בדורות שלפני זה,
– שכן, למרות ש"אכשור דרי" (בתמיה)10, הרי רואים 
והולך",  ד"מוסיף  באופן  הם  העניינים  שכל  במוחש 
למרות  אשר,  הענק",  גבי  על  ד"ננס  הידוע11  כמשל 
היותו "ננס", הרי מכיוון שעומד "על גבי הענק", רואה 
("ַא  קטנטן  רעשן  קטנטן,  נר  אמנם,   – יותר!  למרחוק 
אבל,  גרַאגער"),  קליינינקן  ַא  ליכטעלע,  קליינינקע 

להיותו "על גבי הענק", מאיר ומרעיש יותר!
יעשה  כל-אחד-ואחד  כאשר  אף-על-פי-כן,  אבל 
בקריאת  יהודי  כל  שצריך  [כפי  בנפשו  "חשבון-צדק" 
שמע שעל המיטה, לעשות חשבון כיצד התנהג ביום זה 
בנוגע לעיקר עניינו, "אני נבראתי לשמש את קוני"12] 
הפורים  בימי  ופעל  שעשה  מה  כל  שלאחרי  ייווכח,   –

דשנה שעברה, היה יכול לעשות ולפעול עוד יותר!
ולכן, כדי להבטיח שהפעולות דימי הפורים בשנה זו 
יהיו באופן נעלה יותר מאשר בשנה שעברה, אזי העצה 
הפורים  ענייני  אודות  "להרעיש"  להתחיל   – היעוצה 
שלושים יום לפני הפורים, שכן, מטבע האדם שכאשר 
זכור!  יום:  שלושים  במשך  אותו  ומעוררים  מרעישים 
לעשות  עליך  ובמילא,  וקרבים,  הולכים  הפורים  ימי 
פעולתו  תהיה  כו' – בוודאי  הדרושות  כל ההכנות  את 
כפי  זו,  התעוררות  לולי  מאשר  יותר  מרובה  במידה 

שרואים במוחש.

ה
משנה  זו  הרי   – לדבר  מקור  למצוא  צורך  יש  ואם 

מפורשת:
"באחד באדר משמיעין על השקלים"13, "ולמה באחד 

10. יבמות לט, ב (ובפירוש רש"י).
דעת  החוות  הקדמת  הרי"ד).  (בשם  הספר  בראש  הלקט  שיבולי  ראה   .11

לפירושו לשולחן-ערוך יורה דעה. המשך תרס"ו עמ' ת. ובכ"מ.
12. משנה וברייתא סוף מסכת קידושין.

13. ריש מסכת שקלים.
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באדר, כדי שיביאו ישראל את שקליהן בעונתן, ותיתרם 
תרומת הלשכה מן החדשה בזמנה, באחד בניסן"14.

שכאשר  אדם,  של  טבעו  את  אמדה  התורה  כלומר, 
לעצמו,  בנוגע  הן  כדרוש,  מסוים  דבר  שיעשה  רוצים 
והן בנוגע לזירוז הזולת, הן ה"מזורזין", והן "הנחשלים 
יום  שלושים  כך  על  ולעורר  להקדים  יש   – אחריך"15 
בלבד, כי  ובזה גופא – לא רק דיבור  זמן החיוב,  לפני 
אם, באופן של הכרזה, כדיוק לשון המשנה ("דבר קצר 
רבים"16, "לשון קצר וצח"17) "משמיעין הכולל עניינים 

על השקלים", שפירושו – "מכריזין"18.
ובנוגע לענייננו:

ואמר:)  חייך,  אדמו"ר  (כ"ק   – בנפשיה  איניש  ידע 
כפי שיודע אנוכי בעצמי, ולכן, משער הנני שישנם עוד 
כמה שגם אצלם אירע כן – שבשנה שעברה לא התחיל 
להרעיש מתוך "שטורעם" בנוגע לענייני הפורים במשך 

שלושים יום לפני פורים!
שהפעולות  להבטיח  שכשרוצים  הרי  שכן,  ומכיוון 
יותר  נעלית  בשלימות  יהיו  זו  בשנה  הפורים  דימי 
מתוך  ולהרעיש  להקדים  יש   – שעברה  שבשנה  מזו 
"שטורעם" אודות ההכנות לימי הפורים במשך שלושים 

יום, החל מיום זה, פורים קטן.
הפורים  ענייני  אודות  יעוררו  שכאשר  ובוודאי 
יתוסף  – דוגמא-חיה  ויראו  הלב,  מן  היוצאים  בדברים 
בכל ענייני הפורים אצל כל אלו שיעוררו אותם, ועל-
ככה,  פעמים  כמה  המעוררים –  אצל  אחת-כמה-וכמה 
ובפרט כאשר ההתעוררות היא ב"יום זכאי", ולא עוד, 

אלא "יום זכאי" בענייני פורים – פורים קטן.

ו
 אמנם, מכיוון שמדובר אודות "סתם מקשן"19, אין זה 

מספיק עבורו, וממשיך לטעון – לאידך גיסא:
מכיוון שישנו "דבר משנה" ש"באחד באדר משמיעין 
של  עניין  לכל  שבנוגע  מובן,  שמזה  השקלים",  על 
נשאלת   – זה  לפני  יום  שלושים  להכריז  יש  קדושה 

14. גמרא שם.
15. תצא כה, יח.

16. הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשנה ד"ה אחר-כך ראה להסתפק.
17. הקדמת הכסף משנה.

18. גמרא שם.
19. ראה שו"ת חוות יאיר סימן ריט.

הלכות  בריש  כשמזכיר  הזקן:  אדמו"ר  על  השאלה 
מזכיר  ובמילא,  הפסח,  לפני  יום  שלושים  אודות  פסח 
גם אודות שלושים יום לפני שבועות וסוכות – היה לו 
וכן בנוגע  יום לפני פורים,  להזכיר גם אודות שלושים 

לכל עניין של קדושה – על יסוד דברי המשנה הנ"ל?!
והמענה לזה – בפשטות:

לדרוש  הדרשנים  "שיתחילו  התקנה  טעם  אודות 
כותב  לפני הרגל" –  יום  שלושים  הרגל  הלכות  ברבים 
אדמו"ר הזקן: "לפי שכל אחד ואחד הדר בארץ ישראל 
חייב להביא ברגל קורבנות, עולת ראייה ושלמי חגיגה 
ממום  נקי  להיות  צריך  קורבן  וכל  שמחה,  ושלמי 
תקנו  לפיכך  הקורבן,  את  הפוסלים  דברים  ומשאר 
כדי  לפניו,  יום  שלושים  הרגל  הלכות  לדרוש  חכמים 
הכשרים  בהמות  להכין  ישכחו  שלא  העם  את  להזכיר 

לקורבן, ויהיה להם שהות כל שלושים יום".
שחרב  לאחר  אף  נתבטלה  לא  זו  "ותקנה  וממשיך: 
הלכות  לתלמידיו  שונה  היה  חכם  שכל  בית-המקדש, 

הרגל שלושים יום לפניו כו'".
משמע  הזקן,  אדמו"ר  של  לשונו  מאריכות  ובכן, 
עניין  בכל  אינו   – הרגל"  לפני  יום  ד"שלושים  שהחיוב 
מיוחדים  בעניינים  אם,  כי  ומצוותיה,  תורה  של  ועניין 
שיש בהם ריבוי דינים כו', כמו: הבאת שלושה קורבנות, 
אשר,  קורבנות,  שלושה  אלא  אחד,  קורבן  רק  לא 
דברים  ומשאר  מום  מכל  נקי  להיות  צריך  קורבן  "כל 
הפוסלים את הקורבן", ומה גם שחיוב זה הוא אצל כל 
אחד ואחד מישראל (לא רק תלמידי חכמים, כוהנים או 
חיוב  חכמים  קבעו  כזה  חמור  בעניין   – כו')  מיוחסים 
לא  זו  "תקנה  וכאמור,  זה,  לפני  יום  שלושים  לדרוש 

נתבטלה אף לאחר שחרב בית-המקדש";
אי-אפשר  הרי   – עניינים  לשאר  בנוגע  מה-שאין-כן 
יש  יהדות  של  ועניין  עניין  לכל  שבנוגע  חיוב  לקבוע 
"לא20 כן,  דאם  לפניו,  יום  שלושים  להרעיש  להתחיל 

שבקת חיי לכל בריה"... 
דין  פסק  בתור   – חיוב  לקבוע  אי-אפשר  כן  וכמו 
בשולחן-ערוך – בנוגע לעניינים מיוחדים, שכן, דבר זה 
תלוי בשינויי הדעות והזמנים כו', בכל מקום ובכל זמן 

לפי עניינו, כפשוט.

20. ראה ברכות סא, ב. ועוד.
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סיכום

ביום י"ד אדר ראשון, 'פורים קטן', יש להתחיל 
פורים'  'מבצע  לקראת  ובהכנות  בהתעוררות 

שביום י"ד אדר שני.

שהתעוררות והכנה לפני פורים שייכת גם  אף 
אף-על-פי- שבט,  חודש  בימי  פשוטה,  בשנה 

ובהכנה  בהתעוררות  יש  מעוברת  בשנה  כן, 
ביום  מתחילות  שהן  כיוון   – מיוחדת  מעלה 
הן  קטן',  'פורים  לפורים,  קשור  עצמו  שהוא 

נעשות מתוך חיות והתלהבות מיוחדות. 

למבצע  להתכונן  להתחיל  יש  לפועל:  בנוגע 
התלהבות  מתוך  קטן,  בפורים  כבר  פורים 
בשנה זו יהיה  פורים'  ש'מבצע  וחיות, ולפעול 
של  פורים'  מ'מבצע  יותר  עוד  ומוצלח  גדול 

השנה שעברה.

 *

מבקשים',  הם  'תואנה  אשר  כאלו  ישנם 
תיקנו  הרגלים  שלושת  לפני  דווקא  ומקשים: 
לפני  יום  שלושים  בהלכותיהם  לעסוק  חז"ל 
אם  פורים.  לפני  כן  שתיקנו  מצינו  לא  אך  כן, 
כן, לשם מה יש לחדש ולהמציא מנהג חדש?

המענה על כך:

לפני שלושת הרגלים, כיוון שיש דינים והלכות 
להתכונן  חכמים  חייבו  בהם,  הקשורים  רבות 
אליהם במשך שלושים יום. אך לשאר דברים 
בת  מוקדמת  הכנה  חכמים  תקנו  לא  טובים 

שלושים יום, כחיוב וכדין בשולחן-ערוך. 

לעורר  יש  רבה,  הצלחה  להשיג  בכדי  ואולם 
וכפי  כן.  לפני  יום  שלושים  בדבר  ולעסוק 
על  משמיעין  באדר  "באחד  במשנה:  ששנינו 
השקלים" – כלומר, השימוש במחצית השקל 
בכדי  ואולם  ניסן,  בראש-חודש  אך  ייעשה 
שגבייתו תיעשה כראוי מתחילים לעסוק בכך 

שלושים יום קודם לכן, "באחד באדר". 

ולענייננו:

בנפשו,  צדק  חשבון  אחד  כל  יערוך  כאשר 
אכן  שעברה  שבשנה  שאף-על-פי  ימצא 
פורים'  ל'מבצע  הקשור  בכל  הוספה  הייתה 
לפעול יותר. ואם כן, בכדי  שאפשר וניתן  הרי 
להבטיח שבשנה זו יפעלו ב'מבצע פורים' עוד 
על  לעורר  להתחיל  יש  שעברה,  מבשנה  יותר 

כך שלושים יום לפני כן.

ז
ובנוגע לענייננו:

כאשר עושים "חשבון-צדק" מהפעולות דימי הפורים 
עוד  אפשרות להוסיף  שעברה, ורואים שהייתה  בשנה 

יותר,
אחד  כל  נעשה  המעשה  שלאחר  העולם,  כפתגם   –
באצבע ולומר  להראות  מכיוון שיכול  "חכם" ו"יועץ", 
כמה  פועל  היית  וכך,  כך  עושה  היית  אילו  "זה"... 

פעמים ככה – 
מהו, אפוא, הפלא שמשתדלים לתקן ולהשלים זאת 

ה"עצה"  באמצעות   – זו  דשנה  הפורים  לימי  בנוגע 
המיוסדת על דברי המשנה "באחד באדר משמיעין על 
השקלים" – על-ידי-זה שמעוררים אודות ענייני פורים 

שלושים יום לפני21 זה.
(משיחת פורים קטן תשמ"ו. תורת-מנחם תשמ"ו, ב, עמ' 614, 616
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

לפועל  בנוגע  ובמילא,  דמוקרטית"...  ב"מדינה  הוסיף: "חיים  כ"ק אדמו"ר   .21
– יכול כל אחד להתנהג כפי שרוצה; אבל אף-על-פי-כן, אין זה פוטר מהחיוב 
לעורר ולזרז כו', כידוע חומר העניין דמי שיש בידו למחות ואינו מוחה , ומזה 
ועל  לזולת,  בנוגע  אפילו  טובים,  בעניינים  וזירוז  להתעוררות  בנוגע  גם  מובן 

אחת כמה וכמה – בנוגע לעצמו...".
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הכהנים יקומו עם בגדי 
הכהונה עליהם

מהיכן יהיו בגדי כהונה לעתיד?
מצינו בגמרא בנוגע להלבשת בגדי כהונה, "כיצד הלבישן (סדר בגדים לאב ולבנים זה אחר זה) . . אלא כיצד 

מלבישן לעתיד לבוא, לעתיד לבוא נמי, לכשיבואו אהרן ובניו ומשה עמהם".
כלומר, אין כל צורך בשקלא-וטריא "כיצד מלבישן לעתיד לבוא" – שכן, תיכף ומיד כשירד ויתגלה בית המקדש, 
וכיוצא בזה, יהיו משה ואהרן עמהם, והם יורו כיצד  הדלקת המנורה  החיוב דהקרבת הקרבנות,  שבו-ביום יחול 

צריכים לעשות את כל פרטי הדברים.
ועל פי זה מתורצת גם השאלה מניין יהיו להם בגדי כהונה [שהרי העבודה בבית המקדש צריכה להיות בבגדי 
שהעבודה אינה יכולה להיעשות בכהן אחד (כמבואר במשנה בנוגע לסדר ואופן הקרבת  כהונה דווקא, ומכיוון 
התמיד), יש צורך בבגדי כהונה לכל הכוהנים שיעסקו בעבודה] – דמכיוון שתחיית המתים היא באופן שעומדים 

בלבושיהם, יקומו אהרן ובניו עם בגדי הכהונה שלהם.
וגם בנוגע לאהרן, שאף שנאמר "ויפשט משה את אהרן את בגדיו (בגדי כהונה גדולה) וילבש אותם את אלעזר 
בנו", הרי מובן וגם פשוט שלא יתכן שאהרן יקום ללא לבושים ח"ו, אלא ודאי יהיו לו לבושים, ולא סתם לבושים, 

כי אם לבושים הראויים לו – בגדי כהונה, "לכבוד ולתפארת".
ידועה השקלא-וטריא שהיתה בזמנו של ר' יחיאל מפריז – כשרצה לעלות לארץ ישראל ביחד עם קבוצה מגדולי 
ישראל – אם יכולים וצריכים להקריב קרבן פסח, שהרי קרבן פסח מקריבים אף על פי שאין בית, וגם בטומאה, 
להקריב קרבן  כן, איך יוכלו  ואם  מדם החילזון כו',  התכלת שנעשית  כהונה, כולל גם  צריכים בגדי  הרי  ולאידך 
פסח. ובכן, במה דברים אמורים – בנוגע לעליה של ר' יחיאל מפריז בזמן הגלות וכו', מה שאין כן כשמדובר אודות 
הגאולה העתידה, כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אפילו בשבת ואפילו בלילה כו' – הרי מכיוון שמשה ואהרן 
המקדש עומד  שבית  כשם  המוכן,  מן  כבר  שישנם  בגדי כהונה שלהם,  אהרן ובניו, עם  יקומו הם,  ובניו עימהם, 

מוכן כו'.
[. .] אדרבה, מפשטות הסוגיה בנוגע ללבישת בגדי כהונה לעתיד לבוא משמע, שכל העניינים, בנין בית המקדש 

ולבישת בגדי כהונה כו' ותחיית המתים, יהיו בבת אחת, ולא באופן שיצטרכו להמתין...

('תורת מנחם – התוועדויות' תשמ"ז חלק ג, עמ' 488)

כל ישראל כהנים גדולים ומקומם בתוך קודש הקדשים
והשלימה.  האמיתית  בגאולה  זה  יהיה  ובשלימות  ובגלוי  גדולים",  "כהנים  כהנים,  ממלכת  הם  ישראל  בני  כל 
ובמילא יש לכל יהודי שייכות – כנשמה בגוף – לקדושת קדש הקדשים (שלימות הקדושה). וכפסק-דין הרמב"ם 

"לא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש . . אשר נדבה רוחו אותו . . הרי זה נתקדש קדש קדשים כו'".
ועל פי מדרש הנ"ל, ש"בכל שעה שהוא רוצה ליכנס יכנס", יש לומר שכל יהודי יש בכוחו (כפי שנמצא למטה 

נשמה בגוף) להיות בדרגת "קדש הקדשים", ויש לומר שכך יהיה בפועל לעתיד לבוא...
 ('תורת מנחם – התוועדויות' תנש"א חלק ג, עמ' 183-184)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

רועה ישראל
 הוראה מיוחדת לזירוז בריאות הנכד: השתתפות בשמחת פורים 

באופן המתאים לפי גילו • היה זה המשך לפדיון-נפש שנמסר "לכ"ק 
הרמ"ש שליט"א" כבר בחודש תמוז תש"י! • עסקן שנתקבל אצל הרבי 
"פ"נ – כתוב עבורו" נתבע ע"י הרבי לנצל במילואן אפשרויות להסביר 
מאורעות התקופה מבלי לחשוש ולהתפעל מאיש • הטבת מצבם של 

עולים חדשים בגשמיות וברוחניות – מכתב עידוד וגם תמיכה • שלשלת 
היחס – עפ"י מה ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר • הרבי הורה לרב 

להעלות על הכתב סיפורי צדיקים שזוכרם • לדמותו של למך • אוסף 
מכתבים ואגרות קודש, רובם בפרסום ראשון

"הרמ"ש קרא הפ"נ על הציון"
תשי"ב את  שמוטקין היה מי שתרם בשנת  ר' יוסף 
שאול  המגרש שעליו בנה המשפיע הרה"ח רבי חיים 
בראשון- תמימים  אחי  ישיבת  בנין  את  (ע"ה)  ברוק 

לציון.
לו  כתב  (תשי"א),  ה'תיש"א  שני  אדר  ז'  בתאריך 

הרבי את המכתב הבא:
ב"ה ז' אדר שני ה'תיש"א

ברוקלין, נ.י.
שי'  מוהר"י  וכו'  נו"מ  אי"א  הוו"ח  הרה"ח 

[שמוטקין]
מכתביו וכן הטלגרם על דבר נכדו זוהר שי' קבלתי 
במועדם, והזכרתיו על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

בעת רצון.
ותקותי חזקה, שיבשרני טובות, שנוסף על ההטבה 
שעד עתה, מצבו הולך וטוב. – הכסף שנשאר אצלו 
מהת"ת – יתן לת"ת הזקוקה לתמיכה. – בטח ישתתף 
לפי  המתאים  באופן  פורים  בשמחת  שי'  הנ"ל  נכדו 

גילו. ויכתוב לי בעצמו על-דבר-זה.
בברכת שמחת פורים ופ"ש החבורה תי'

מנחם שניאורסאהן
לדברי  קשורה  המבנה  תורם  היותו  ועובדת  (יתכן 
 – תורה  מהתלמוד  אצלו  שנשאר  "הכסף  אליו  הרבי 

יתן לתלמוד תורה הזקוקה לתמיכה").
הרה"ח  כתב  תש"י,  בתמוז  בט"ו  לכן,  קודם  עוד 
באותו  מכתב  שמוטקין  יוסף  לר'  זלמנוב  שמואל  ר' 

נושא:
"מכתבו מיום ה' תמוז קבלתי ע"י המרכז ביום י"ב 
לכ"ק  נכדו זוהר שי'  מסרתי הפ"נ עבור  ותיכף  תמוז 
כ"ק  הוד  ציון  על  הפ"נ  קרא  והוא  שליט"א  הרמ"ש 
המסוגל  תמוז  י"ב  יום  באותו  זי"ע  נבג"מ  אדמו"ר 

לקבלת ולהשפעת כל טוב בגו"ר.
לבית  הילד  עם  לבוא  כדאי  אם  שאלתו  "בנוגע 
צריכים  שבכלל  שליט"א,  הרמ"ש  ענה  דפה  החולים 
בריאותו  מצב  יוטב  המכתב  שיבוא  שעד  לקוות 
לנסוע  שנחוץ  יצוו  הרופאים  ואם  בעזה"י  הילד  של  צילום המכתב לר"י שמוטקין
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ושהנסיעה עצמה לא תכביד על הילד שי' נכון הדבר 
להביאו לפה צלחה ואגב יוכלו חתנו או בתו שי' הורי 
ענין של פרנסה להסתדר  הילד שי' להתבונן פה ע"ד 
פה בקביעות, זוהי מענתו של כ"ק הרמ"ש שליט"א...".

מכתב לראשון-לציון לקראת חג הפסח 
תשי"ג

ב"ה, יא' בחודש הגאולה ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.  

כבוד הרב הגאון המפורסם וו"ח   
אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור   

באמונה איש חי רב פעלים בעל   
מדות תרומיות וכו'   

כש"ת מוהר"ר בן ציון מאיר חי   
עוזיאל שליט"א   

ראשון לציון, רב ראשי   
שלום וברכה!

ישראל  כל  ועל  עלינו  הבאים  החג  ימי  לקראת 

לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח.
ולקיום היעוד המקווה – כימי צאתך מארץ מצרים 
בימיו  והשלימה  האמתית  אראנו נפלאות, בגאולתנו 

ובימינו על ידי משיח צדקנו
בכבוד רב ובברכת החג מ. שניאורסאהן  

מענינא  כללי  מכתב  העתק  פה]  [מוסגר  מוסג"פ 
דיומא 

ניצול האפשרויות באופן ד"לא תגורו"
ב"ה, יו"ד מנ"א תשל"ו 

ברוקלין, נ.י.  
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ   

מוה'...   
שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' פ"נ – כתוב עבורו,
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ציון  על  יקרא  רצון  ובעת 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.
ויה"ר שיבש"ט [=ויהי-רצון שיבשר טוב] בתוכנו, 
וכן אשר מנצל במילואן האפשריות שניתנו לו לבאר 
כהוראת   – באופן  לאמתתן,  הזמן  מאורעות  לרבים 

תורתנו תורת אמת – דלא תגורו מפני איש
ואפילו לא לעבור עליהן בשתיקה "מפני המלעיגין" 
– התחלת (והקדמה) כל השולחן ערוך כולו – בסעיף 

ראשון דסימן ראשון דחלק ראשון דהשו"ע,
ויה"ר [=ויהי-רצון] שיעשה כ"ז [=כל זה] בשמחה 

(ובמילא – במרץ) ומתוך בריאות.

צילום חילופי המכתבים בין הרבי ל'ראשון לציון'

"לנצל 
מאורעות הזמן 

לאמיתתן"

מימין לשמאל: הרב שמואל זלמנוב, הרב אליעזר הורביץ, הרב 
דוד חנזין, הרב בנימין גורודצקי והרב פנחס אלטהויז
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בכבוד ובברכה מ. שניאורסאהן   
בשולי הדברים:

"מבצע  תשל"ו  קיץ  לאירועי  הדברים  וכוונת  יתכן 
מהחטיפה  הלקחים  אודות  הרבי  ודברי  אנטבה", 

באיסטנבול – ראה בהרחבה שיחות קיץ תשל"ו.

הטבת מצב העולים החדשים
ב"ה, ב מנ"א תשכ"ב

ברוקלין  
הנהלת אגודת "תקות חיים"   
אשר בעיה"ק ירושלים ת"ו   

ה' עליהם יחיו    
שלום וברכה!

עם  תמוז  מכ"א  מכתבם  קבלת  הנני  מאשר 
המצורף אליו,

רוח  להחיות  עבודתם  תכנית  אודות  כותבים  בו 
שפלים לעודדם וכו',

ובודאי הנקודה הפנימית לחזק בין העולים באה"ק 
ולרוממה,  ולהפיצה  המסורתית  היהדות  עניני  ת"ו 
מראשית  לארץ אשר עיני ה' אלקיך בה  שהרי עלו 

השנה ועד אחרית שנה.
ויהי רצון אשר יצליחו בפעולות האמורות להיטיב 
לבני ישראל בגשם וברוח, אשר יחדיו יהלכון, שהרי 
ישראל גוי אחד הם בארץ, וכפירוש רבנו הזקן בעל 
בעניני  גם  האחדות  שממשיכים  והשו"ע,  התניא 

ארץ.
בין  אלו  בימים  במיוחד  זו  לעבודה  זקוקים  והרי 
המעוות,  לעומת  התקון  להיות  שצריך  המצרים, 

תמורת שנאת חנם, אהבת חנם.
מתחיל  החסידות  בתורת  המבואר  ע"פ  ובפרט 
מהבעש"ט ורבנו הזקן ותלמידיהם, גודל ענין דאהבת 

ישראל.
בכבוד ובברכה   

נ.ב.
מצו"פ  יראוך,  אשר  לכל  אני  חבר  למ"ש  מתאים 
[מצורפת פה] המחאתי פרטית השתתפותי סמלית.

סלונים  זעליג  עזריאל  לרב  שוגר  דלעיל  המכתב 
בתוספת הבאה:

ב"ה, הרה"ח וכו' מוהרע"ז שי' סלונים
שלום וברכה!

אם  אשען  ולבינתו  להנ"ל,  המכתב  העתק  מצו"פ 
למסור רק ההמחאה, או גם המכתב.

בכבוד   

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א   
ש.מ. סימפסון   

מזכיר   
[כתובת (ופרטי) האגודה צויינה בראש המכתב]

רח' הרב קוק 9, ירושלים ת"ו
אפרים יחיאל הכהן הלפרין, מזכיר
אלי' שלמה זלמן רענן = קוק, מנהל

"וברכה בכל עת זמנה היא"
ב"ה, שלהי תשרי ה'תשי"ב

ברוקלין  
הוו"ח אי"א נו"נ וכו'   

מוה"ר צבי הירש שי'   
שלום וברכה!

נו"מ  אי"א  הוו"ח  הרה"ח  ע"י  הפ"נ  קבלתי  בעתו 
עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר. . שי' אלא שמפני רוב טרדות 

החגים וימי התשרי נתעכב המענה עד עתה.
וברכה בכל עת זמנה היא, ואברכו ואת ב"ב שיחיו 
יחד,  גם  וברוחניות  בגשמיות  ומתוקה  טובה  בשנה 

שנת מילוי משאלות לבבם לטובה.
בבנין  טהרה  בענין  שעוסק  לשמוע  התענגתי 
והשי"ת מוסיף  יוסיף לימים יבואו,  מקוה כשרה, כן 

בתוספתו של הקב"ה המרובה על העיקר, בגו"ר.
בברכה מ. שניאורסאהן  

השלמת שיעורי חת"ת
ובהשמטת  קלים,  (בשינויים  נדפס  דלהלן  המכתב 
עמ' 435,  ח"י  כרך  שיחות'  ב'לקוטי  מכבר  התאריך) 
בדיוק  הוא  כאן  אך   – רפז  עמ'  א  כרך  מנחם'  'שלחן 

מצילום המכתב:
ב"ה, ג' אדר תשכ"ג

במענה לשאלתו – בדלא אפשר משלימים שיעורי 
חת"ת בלילה שלאחריו, אלא שמנהגנו שאין אומרים 
ועד  החמה]  [=שקיעת  שקה"ח  מלאחרי  תהלים 

לאחרי חצות לילה (מלבד בר"ה ויוהכ"פ).

שלשלת היחס – "מה ששמעתי מכ"ק 
מו"ח אדמו"ר"

ב"ה, ג' סיון תשכ"א
ברוקלין  

מר פנחס שי' [ליברמן – ירושת"ו]  
שלום וברכה!

ושואל  כותב  בו  סיון,  מער"ח  למכתבו  במענה 

11

שניים מקרא
ואחד תרגום

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

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

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

י"א באדר א'
אלוקים"  ה'  נאם  גו'...  אדם  בן  "אתה  הפטרה: 

(יחזקאל מג,י-כז).

יום שני
י"ג באדר-א'

במנחה אין אומרים תחנון1.

יום שלישי
י"ד באדר-א', פורים קטן2

אור  הלילה,  כל  לכתחילה:  לבנה  קידוש  זמן  סוף   *
ליום רביעי.

ובתענית4,  בהספד  ואסור  תחנון3,  אומרים  אין 
ראה   – חופתו  ביום  חתן  תענית  במלאכה5.  מותר  אך 

בהערה6. 

1. סידור אדמוה"ז לפני 'למנצח... יענך'.
הל'  ריש  ממהרי"ל  מתחיל  לראשונה  "מצאתי  קטן')  פורים  שושן  ' (ובמקביל  זה  שם   .2
 – ג"  ס"ק  תרצ"ז  סי'  לטור  ובדרכי-משה  תיט],  עמ'   – ירושלים  מכון  [בהוצאת  פורים 

לקוטי-שיחות כרך כו עמ' 210 הערה 8.
שם. 3. סידור אדמוה"ז 

4. רמ"א סי' תרצ"ז. לוח כולל-חב"ד.
שמחמיר  שם (דלא כאבודרהם  תרצז. דרכי-משה  סו"ס  סמ"ק) או"ח  (בשם  ראה ב"י   .5

שם. אליהו-רבה וזוטא, ועוד – לקוטי-שיחות חכ"ו עמ' 213 הע' 34. בזה). עט"ז לשו"ע 
אחרי  (עד  זה  ביום  התענו  והכלה  שהחתן   ,252 עמ'  תשי"א  ח"ב  מנחם  תורת  ראה   .6
שהייתה בשעה מאוחרת יחסית). יש להדגיש, שהרבי לא יזם את התענית אלא  החופה, 
הסכים לה, כפי שסיפר החתן דאז הרה"ת ר' צבי הירש חיטריק: "בעת הקבלת פנים בא 
רבינו:  לו  וענה  קטן,  פורים  שהיה  יום  באותו  שהתענו  זה  על  בטענה  אייזנשטאט  הרב 
 " 'כמו ששואלים – כך עונים. שאלו אצלי האם כדאי להתענות, ועניתי שכדאי להתענות!'
שו"ע אדמוה"ז (סי'  מדברי  91). והקשה הרהמ"ח ס' נטעי-גבריאל  עמ'  ('מקדש ישראל' 
תכט סי"ז) על תענית באסרו-חג של פסח "ואיסור זה אינו אלא מנהג, אבל מעיקר הדין 
שמניעת  בענייננו  וא"כ  משובח",  זה  הרי  שהמונע  אלא  בו,  להתענות  כלל  איסור  אין 
ב, וכפסק השו"ע  התענית היא מדינא (כדעת רוב הראשונים שזו מסקנת הגמ' במגילה ו,
שהובאו בס' 'הנישואין כהלכתם' פ"ו סל"ח, וכ"פ בס'  והרמ"א סי' תרצ"ז ס"א, ואחרונים 
בגמרא,  נזכר  זה  שיום  כיוון  תקע"ג  ר"ס  המג"א  ע"פ  בעתו',  'דבר  ובלוח  גבריאל  נטעי 
איך ניתן  (!)), צ"ע  שם  שצויינה בתורת-מנחם  תלמודית  בפשיטות באנציקלופדיה  וכ"כ 

להחמיר ולהתענות. 
ואולי הכוונה, דאף שפסקו לנהוג כך למעשה, אין הכוונה שהתענית אסורה מדינא, שהרי 
מגילה פ"א סי' תשפ"ד) וכן הביא בביאור הגר"א  כבר כתב מהר"ם מרוטנבורג (במרדכי, 
שמסקנא זו היא רק ע"פ מגילת תענית, והרי קיי"ל (ר"ה יט,ב. טושו"ע  (סי' תקס"ח ס"ז) 
ארחות- בס'  בס' פתחי-תשובה, הובא  וכן הקשה  תענית",  מגילת  ש"בטלה  תקע"ג)  סי' 

על  נחלק כלל  לא  זה  בסי'  הגר"א  אך  תרצ"ז, ונשאר בצ"ע.  סי'  מספינקא  חיים להרה"צ 
השו"ע והרמ"א, ומסתבר שרק נהגו כן לחומרא, ע"ד מניעת תענית חתן ביום ט"ו בשבט 
שלא נזכר  אף  בגמרא,  מוזכר  זה  שיום  היינו  בגמרא",  שמוזכר  שם "כיוון  המג"א  שכתב 
אלא  "אינה  קטן  בפורים  התענית  מניעת  גם  ולכן  בשבט.  בט"ו  כלל  תענית  איסור  שם 

מנהג", ולכן יש מקום להתענות. וע"ע.

שמחת היום צריכה להיות מתוך 'שטורעם' (סערה) 
שמחה  היא  קטן  פורים  ששמחת  ובפרט  ורעש7, 
מצוות  כמו  אחר  בעניין  מעורבת  שאינה  בטהרתה, 

היום דפורים8.
החג'  לפני  יום  'שלושים  הוא  קטן  שפורים  מכיוון 
וטף  נשים  אנשים  לעורר  הזמן10  זה  גדול'9,  ד'פורים 
לראש – ללמוד את  ההכנות למבצע פורים, ולכל  על 
אחד ואחת  ומצוותיו, ולהשפיע על כל  פורים  הלכות 

מישראל ללומדן ולהתכונן לקיומן11.
הרבי:  מסיים  קטן  מפורים  מכתבים  כמה  בסיום 

"ובצחות לשון... 'זה הקטן – גדול יהיה'"12.
הידוע,  המאמר  נאמר  שנים  וחמש  תשעים  לפני   *
מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ד"ה 'וקיבל היהודים', על-ידי 
נ"ע – פורים קטן תרפ"ז, בבית-הכנסת הליובאוויטשאי, 

מוסקבה, "ברוב עם ובפרסום גדול (וגם לאחרי זה)".
המיוסד   – ה'תשמ"א  תצווה'  'ואתה  ד"ה  המאמר 
האחרון  החסידות  מאמר  הוא   – הנ"ל  המאמר  על 
 – קטן  'פורים  לקונטרס  הרבי,  על-ידי  מוגה  שיצא 
הקדושה לכל אחד  בידו  בו-ביום  וחילקו  ה'תשנ"ב'13, 

ואחד מהנאספים.

יום רביעי
ט"ו באדר-א', שושן-פורים קטן

אין אומרים תחנון וכו', כדאתמול.
להיות  יכולה  כזה  באופן  "שדווקא  התוועדות:  יום 

השמחה בשלימותה"14.

7. כמסקנת הרמ"א בסוף הל' פורים קטן "וטוב לב משתה תמיד", עיי"ש בט"ז, שהכוונה 
להרבות קצת בסעודה' [כלשון הרמ"א בתחילת דבריו שם, שהובאה גם בלוח  שלא די ב'

כולל-חב"ד ליום זה] – לקוטי-שיחות שבהערה הבאה.
ענין  ללא  בטהרתה  שמחה  שתהיה  כדי  (וגם  ביותר  נעלה  עניין  שהוא  כיוון  ואדרבה,   .8
ברמז, כמבואר  אלא  עול ויראה) - לא ניתנה להיכתב בשו"ע במפורש  חיוב, המטיל  של 
תורה",  של  מיינה  יותר  סופרים  דברי  עלי  "ערבין  מרז"ל  ע"פ  סע"ג)  (פ, בלקוטי-תורה 
המפורש  היין  מניסוך  למעלה  שמחתו  מסיני,  למשה  הלכה  רק  שהוא  המים  שניסוך 
(לקוטי-שיחות  בלבד  ישראל  מנהג  שהן  דשמח"ת  ה'הקפות'  ממנו  ולמעלה  במקרא, 

חכ"ו עמ' 215, ובארוכה תורת-מנחם תשמ"ו ח"ב עמ' 1081, עיי"ש).
9. כלשון אדמוה"ז בסידורו.

וכשם  תכט),  ר"ס  אדמוה"ז  (שו"ע  לחג  וההכנות  הפסח  הלכות  לימוד  על-דרך   .10
שקלים פ"א מ"א). ש"באחד באדר משמיעין על השקלים" (

מלקוטי-שיחות חכ"א עמ' 345,331. 11. כ"ז (כולל ההערות 10,9) 
12. אג"ק כרך יד, עמ' תכח-ט.

13. ספר המאמרים – מלוקט אדר סיוון.
תשד"מ ח"ב עמ' 1072. 14. תורת-מנחם 

לוח השבוע
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אודות סדר יחס משפחתו.
ובכלל לא שמעתי בזה – מלבד הנדפס בשלשלת 
היחס אשר בראש הקובץ היום יום, ששמעתיו מכ"ק 
מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והנדפס בבית 
רבי. וכיון שבאה"ק ת"ו היו כמה מזקני אנ"ש, אפשר 

יש מסורת בידם גם בהאמור.
וכיון שהכל בהשגחה פרטית, עלי החובה (והזכות) 
פנימיות  בלימוד  עתים  לקבוע  ההכרח  על  לעוררו 
ואם  החסידות,  בתורת  נתגלתה  שבדורנו  התורה 
בכל הזמנים ובכל המקומות הי' הכרח בזה, עאכו"כ 

בתקופתנו ובאה"ק ת"ו.
בברכה לבשו"ט בהאמור ובלשון הרב הוא   

כ"ק מו"ח אדמו"ר – לקבלת התורה בשמחה
ובפנימיות

מ. שניאורסאהן  
ב'ספר  המכתב  נשוא  קשור  אולי  הדברים:  [בשולי 

הצאצאים' עמ' 428 מספר 2214 ג'].

העלאה על הכתב – סיפורי צדיקים
ב"ה ימי הגאולה, יב-יג תמוז ה'תשכ"ה

ברוקלין, נ.י.  
הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ כו'   

מו"ה שאול ישכר שי' [ביק]   
שלום וברכה!

יקרא  והפ"נ  ג'  מיום  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 
עה"צ.

כל  שירשום עה"כ [=על הכתב]  במאד –  מהנכון 
סיפורי צדיקים שזוכרם וכמבואר בכ"מ.

הגברת השתתפות בפעילות בעל 
ההילולא דיו"ד שבט

בכ"ח שבט תשל"ו כותב הרב לאשה (כאן ב'תרגום 
חופשי'):

מרת לאה בילה תחי'  
ברכה ושלום!

משאלות  ימלא  והשם-יתברך  נתקבל,  מכתבה 
לבבה לטובה ולברכה.

היומית  שההנהגה  להדגיש,  מיותר  בוודאי 
וכלי  צינור  מהווה  השם-יתברך  לרצון  המתאימה 
ומצוותיה  תורה  בעניני  והוספה  ברכותיו,  לקבלת 
זאת  בהמצטרך  השי"ת  בברכות  להוספה  מביאה 
לא  מצד עצמן  למלא  יש  למרות שאת מצוות השם 

בשל קבלת השכר עליהן.

ובקשר ליום יו"ד שבט יום היארצייט-הילולא של 
כ"ק מו"ח אדמו"ר שעל הציון הקדוש שלו אזכירכם 
מאתנו  ואחת  אחד  שכל  הזמן  עתה  הרי  בתפלה, 
הקדיש  שבעל-ההילולא  בעובדה  להתבונן  נדרש 
פשרות,  ללא  ויהדות,  תורה  ולהפיץ  לחזק  חייו 

במסירת-נפש ממש.
והעיקר הוא המעשה בפועל – שההתבוננות בכך 
ובפעולות  בעבודה  יוסיף  ואחת  אחד  שכל  תגרום 
נמצא  שבעל-ההילולא  בפרט  בעל-ההילולא,  של 
וברכותיו  הקדושה,  בעבודתו  העוסקים  עם  יחד 
בעניניהם  גם  וכן  בכך  להצליח  תמיד,  אותם  מלוות 

הפרטיים, בגשמיות וברוחניות גם יחד
בברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א   
ש.מ. סימפסון    

מזכיר    

נכדו של בעל הלוח נכנס למצוות
יחיאל  רבי  הוציא  תרס"ה-תשט"ו  השנים  בין 
כלל  בהם  ישראל"  ארץ  "לוח  את  טוקצינסקי  מיכל 
תלמידי  הפרושים  בקהילות  שנתגבשו  המנהגים  את 

הגר"א בארץ ישראל.
אהרן טוקצינסקי  רבי ניסן  פטירתו המשיך בנו  עם 
טבת  (בט"ו  פטירתו  עד  הלוח  את  לאור  להוציא 

תשע"ב).
רבי  הוציא  אותו  משלהם  לוח  יש  חב"ד  [לחסידי 
אברהם חיים נאה ונודע בשם "לוח כולל חב"ד" – ראה 

ספר "נודע בשיעורים"]
לרבי  אהרן  ניסן  הרב  שיגר  תשמ"ב  תמוז  בחודש 
כי  ציין  השאר  בין  שנה.  ולוחות  מכתב  נשיא-דורנו 
עומד להיכנס  מיכל,  אביו יחיאל  שם  על  הקרוי  נכדו 

לעול המצוות.
הרבי השיב לו במכתב אישי בו אישר קבלת המכתב 
הבר-מצוה,  לחתן  איחל  על-כך.  לו  והודה  והלוחות 
בנוסח  ונחת  טוב  מזל  הילד  ולהורי  לסבא-סבתא, 

המקורי ובתוספת ברכות.
ב"ה, ג' מנ"א תשמ"ב

ברוקלין
הרה"ג הוו"ח נו"נ עוסק בצ"צ כו'  

מו"ה ניסן אהרן שי' [טוקצינסקי – ירות"ו]  
שלום וברכה!

ולוחות  תמוז  כ"ח  מיום  מכ'  קבלת  הנני  מאשר 
המצו"ב, ות"ח ת"ח.
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ולהודעתו אשר בקרוב יכנס נכדו יחיאל מיכל שי' 
לגיל מצות,

הנה יה"ר מהשי"ת אשר מבן שלש עשרה למצות 
יגדל לבן חמש עשרה כו' כפסק המשנה (אבות פרק 
ה'), ויוסיף התמדה ושקידה בלימודו בתורה, בתורת 
המצות,  בקיום  ויהדר  החסידות  בתורת  וכן  הנגלה 

והשי"ת יצליחו להיות חסיד ירא שמים ולמדן.
והוריו שי', וכן כת"ר וזוג' הרבנית תחי' ירוו ממנו, 

ומכל יו"ח שי', רוב נחת יהודי אמיתי.
בכבוד ובברכה מ. שניאורסאהן   

הבעת תודה על שלילת שימוש 
במיקרופון

ב"ה, ערב חה"ש תשי"ב
ברוקלין  

מוה"ר  וכו'  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  הוו"ח  הרה"ג 
שמשון שי' המכונה ד"ר ווייס.

שלום וברכה!
לאחל  בזה  הנני  הבע"ל,  השבועות  חג  לקראת 
לכת"ר ולכלל מושפעיו שיחיו – ברכת החג, ובלשון 
לקבלת  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 

התורה בשמחה ובפנימיות.
ובהזדמנות זו הנני להביע בכתב מה שמסרתי ע"י 
הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרחמ"א 
שי' חדקוב, את תודתי ושביעת רצוני מעסקו בשלילת 
עשתה  ת"ל  אשר  לאנקאסטער,  בעיר  המיקראפאן 
אומץ ולהצליח בהרמת  להוסיף  פרי. והשי"ת יזכהו 

קרן ישראל סבא ובחיזוק התורה והיהדות.
בברכת החג מ. שניאורסאהן   

לדמותו של למך
איגרת  הרבי  כתב  תשכ"ד  אדר  חודש  דראש  בב' 
הולדתו,  יום  על  שהודיע  אנ"ש  רבני  מזקני  לאחד 
ינהג.. מתוך  הרגיל "בודאי  הרבי השיב לו בנוסח  בה 

הרחבה".
הצלחה  "בברכת  ובירכו  הוסיף  בכתב-יד-קודש 
על  והשיב  ובכלל",  המעינות  בהפצת  בפעולותיו 
שאלתו בתניא פמ"ה – נדפס ב'לקוטי שיחות' כרך לה 

עמ' 275 ("לכתבו.. שבלקו"ת").
אחר-כך הוסיף:

חלוקות:  מדרשות   – למך  מעלת  דבר  על  לכתבו 
נביא גדול היה, לא היה נביא כלל (המ"מ [=המראי-

מקומות] – בתורה שלימה לבראשית ה, כט).

מכתבים נפרדים לתלמידים ולתלמידות
בנס- חב"ד  גן  ילדי  שיגרו  תשכ"ב  הסליחות  בימי 

ציונה מכתב פדיון-נפש לקראת השנה החדשה. הרבי 
ע"י  לפרסום  (נמסרו  נפרדות  איגרות  בשתי  השיב 
ספריית חב"ד  הרה"ת ר' שמואל שי' אנגלסמן, מנהל 

בני ברק):
ב"ה, ימי הסליחות ה'תשכ"ב

ברוקלין  
תלמידי גן ילדים חב"ד בנס ציונה בארצנו הקדושה 

תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי משיח צדקנו
ה' עליהם יחיו  

שלום וברכה!
מכתבם-פ"נ בנועם קבלתי.

כל  ועל  עלינו  הבאה  החדשה  השנה  ולקראת 
ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע להם ברכתי 
ומתוקה,  טובה  לשנה  טובה,  וחתימה  כתיבה  ברכת 
בשקידה  הקדושה  תורתנו  בלימוד  הצלחה  שנת 

ובקיום מצותי' מתוך בריאות הנכונה.
בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים

מ. שניאורסאהן   
ב"ה, ימי הסליחות ה'תשכ"ב

ברוקלין  
בארצנו  ציונה  בנס  חב"ד  ילדים  גן  תלמידות 
משיח  הקדושה תבנה ותכונן במהרה בימינו על ידי 

צדקנו
ה' עליהן תחיינה  

ברכה ושלום!
מכתבן-פ"נ בנועם קבלתי.

כל  ועל  עלינו  הבאה  החדשה  השנה  ולקראת 
ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע להן ברכתי, 
ומתוקה,  טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  ברכת 
מתוך  טובה  ובהנהגה  בלימודיכן  הצלחה  שנת 

בריאות הנכונה.
בברכה מ. שניאורסאהן   

היו  ואותו  בדרך-כלל,  שגרתי  המכתבים  נוסח 
ניתן  זאת,  עם  נשים.  וכן  פרטיים  אנשים  גם  מקבלים 
הנובעים  מהשינויים  לבד  שינויים,  בשני  להבחין 

מהבדלי הלשון בין זכר לנקבה:
תורתנו  בלימוד  הצלחה  "שנת  כתב:  לבנים  א) 
כתב:  ולבנות  מצותיה",  ובקיום  בשקידה  הקדושה 

"שנת הצלחה בלימודיכן ובהנהגה טובה".
שמים",  ביראת  תורה  לתלמוד  "בברכה  לבנים:  ב) 

ולבנות מסיים "בברכה".
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התורה,  ספר  את  קדיש  חצי  אמירת 
ג לילת  לאחר  מגולה.  נשאר  שבחלקו 
הס״ת  למגביה  הרבי  סימן  הס״ת, 
הספר  שפני  כך  הס״ת  את  שיהפוך 

יהיו כלפי הקהל.
בתפילה נכח האדמו״ר ממאקאווא 
מביהמ״ד  הרבי  בצאת  אתא.  קריית 
נסע  למקווה  לדרכם.  נוסעים  בירך 
בשעה  יצא  לאהל  ב-13:30.  הרבי 
אחרי  מהאהל  חזר  הרבי   .14:35
דקות  כעשר  וכעבור   ,18:00 השעה 
מנחה  לתפילות  לבית-המדרש  ירד 

ומעריב.
עודד  לא  לתפילות  הרבי  כשנכנס 
אך  לבימתו,  בעלותו  השירה  את 
הנהן  וכן  המיקרופון  לעבר  הביט 
לאחד שנופף לעברו לשלום.  בראשו 
הרביעית  הפעם  זו  זכינו,  הפעם  גם 

השבוע ברציפות, לשיחת קודש.
במשך רוב זמן אמירת השיחה היו 
עיני הרבי עצומות. תוכן השיחה נסב 
שיש  ההוראות  על  כאתמול,  בעיקר, 
הגדיר  אותה  השבוע  מפרשת  ללמוד 
שכל העניינים  הרבי כ'פרשה נפלאה 
לענייני  התייחס  בסיום  בה'.  כלולים 
המנהג  אודות  הזכיר  שבת,  ערב 
מקרא  'שניים  הפרשה  את  להעביר 

ואחד תרגום' כבר בערב שבת.
ירד  השיחה  אמירת  סיום  לאחר 
הרבי וחילק לכל אחד שלושה שטרות 
החלוקה  במהלך  לצדקה.  דולר  של 
בסיום  לרבי.  גדול  ציור  ילדה  נתנה 
סידורו  לתוך  הרבי  הכניס  החלוקה, 
בנוסף  דולרים.  ושלושה  הציור  את 
שלושה  כרגיל,  שלא  הניח,  לכך 
לאחר  הסידור.  ליד  נוספים  שטרות 
החלוקה יצא הרבי בעודו מעודד את 

השירה בעוז.

הרבי משתתף בהקמת המצבה
כ"ק אדמו"ר השתתף בהקמת 

המצבה על קבר גיסו הרה"ח ר' 
שמריהו גורארי' (הרש"ג).

(ימי חב"ד ע' 133)

קבוצה שלישית 
לארץ הקודש

כ"ק אדמו"ר שלח את 
הקבוצה השלישית 
של שלוחים לארץ 
הקודש - אברכים 

ובחורים - לירושלים 
עיה"ק ולצפת עיה"ק. 

(ראה בספרים "סיפורה של 
שליחות". "השליחות לארץ 
הקודש")

תשנ"ב

חלוקת קונטרס פורים קטן – 'ואתה תצווה' 
ביום שני י"ג אדר א', יצא לאור "קונטרס פורים 
קטן – תשנ"ב" ובו המאמר ד"ה "ואתה תצוה" 

משנת תשמ"א. כשיצא הרבי מסעוון סעוונטי על 
מנת לנסוע למקוה, אמר שמכיון שהיום (בערב) 

חל פורים קטן, הוא יחלק את המאמר. 
והרבי  ומעריב  מנחה  התפללו  מהאוהל  כשחזר 
החל הרבי לחלק  מיד לאחר השיחה  אמר שיחה. 
את המאמר בצירוף שני דולרים לצדקה ו'לעקאח', 
בעטיפת פלסטיק מיוחדת. מאמר זה הוא האחרון 

שזכינו לעת עתה לקבל מידיו הק'.
"קונטרס  הכיתוב:  בהבלטה  הופיע  הקונטרס  על 

פורים קטן – תשנ"ב".

י"ד 
אד"ר

תשמ"ט תשל"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

התוועדות 
צאתכם לשלום 

של השלוחים 
והוריהם
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לעבר הסטנדר לאמירת שיחה והמשיך להביט לעבר 
הכרזת  אחרי  הקדיש.  את  שסיימו  עד  לאפיין  ילדי 
למעלה  שארכה  שיחה  באמירת  הרבי  פתח  הגבאי 

מעשר דקות.
השבוע  בימי  הקביעות  אודות  היה  השיחה  תוכן 
ובימי החודש. כמו כן התייחס לחודשים הבאים: ניסן 
- ניסי ניסים נעשו לו, ואייר - ד' רגלי המרכבה, וכו'. 
מיד אחר-כך ירד הרבי למקום החלוקה והחל בחלוקת 
הקונטרס. החלוקה החלה בשעה 19:15 וארכה קרוב 
לשלוש שעות. בזמן החלוקה היה הרבי נראה בשמחה, 

וחייך לעבר הרבה מהעוברים - אנשים, נשים וטף.
בשעת החלוקה עמד מהצד קהל גדול וניגן ניגונים, 
שירת  את  ומלהיב  לפעם  מפעם  מפסיק  כשהרבי 
חלוקת  של  המרהיב  המחזה  את  שהזכיר  מה  הקהל, 

״כוס של ברכה״.
שני  בסידורו  הרבי  הניח  החלוקה  סיום  לפני 
אנשים  עוד  הגיעו  בינתיים  לצאת.  ופנה  קונטרסים, 
את  הוציא  בדרכו,  עצר  הרבי  קיבלו.  לא  שעדיין 
עוד  מיד הובאו  מסידורו ונתן להם,  שני הקונטרסים 
בדרכו ליציאה  המשיך לחלק להם.  קונטרסים והרבי 
כשהגיע  רב.  בחוזק  השירה  את  עודד  המדרש  מבית 
לפתח היציאה המתינו שוב כמה אנשים שהגיעו ברגע 
בסידורו  הניח  בסיום,  לחלק,  המשיך  הרבי  האחרון, 
השעה  הייתה  לחדרו  הרבי  כשעלה  אחד.  קונטרס 

.22:05
לערוך  ארוכות  שעות  חיכו  התמימים  תלמידי 
המעוננים  השמים  בשל  אך  הרבי,  עם  לבנה'  'קידוש 

לא התאפשר הדבר.

שלישי, י"ד אדר ראשון - פורים קטן יום 
מהכרזת הגבאי אחרי תפילת שחרית על זמן תפילת 
היום  נו סע  שהרבי  הבינו  מוכנים",  "כשיהיו   – מנחה 
נסע  לאהל  למקווה,  הרבי  נסע   14:15 בשעה  לאהל. 

ב-15:30. מתוך המכונית נופף לשלום.
ספורות  כעבור דקות  מהאהל,  הרבי  חזר  ב-18:20 
ערבית  תפילת  לאחר  ומעריב.  מנחה  לתפילת  נכנס 
ארכה  השיחה  שיחה.  לאות  המיקרופון  לעבר  הביט 
פורים  שושן  של  ענינו   - היה  ותוכנה  דקות  כעשר 

וההוראה מזה.
נסב אודות הפיכת הרע  התוכן העמוק של השיחה 
לטוב: בתחילה התייחס הרבי לכך שהיום נקרא שושן 

פורים, דבר המדגיש שגם בחו״ל נוהג העניין, בהמשך, 
ביאר הרבי שזה קשור לענין ה׳אתהפכא׳, וכן לביאור 
בסמיכת ״ארור המן״ ו״ברוך מרדכי״ – על דרך מעלת 

התשובה המהפכת, מיד, את היפך הטוב - לטוב.
שני   - הדולרים  לחלוקת  הרבי  ירד  השיחה  לאחר 
במאור  הרבי  היה  החלוקה  בשעת  לכל אחד.  שטרות 
פנים. הרבי יצא מבית-המדרש כשמעודד את השירה 

״פרזות תשב ירושלים״.
מפני  לבנה׳,  ל׳קידוש  הרבי  עדיין  יצא  לא  הלילה 

שהשמים היו מעוננים.

שושן פורים  יום רביעי, ט״ו אדר ראשון - 
קטן

כשנכנס הרבי לתפילת שחרית ניגן הקהל את הניגון 
לאחרונה,  המ ושר  הניגון  זהו  אחשורוש״.  בימי  ״ויהי 
מנחה  תפילת  על  הגבאי  הודיע  היום  גם  כלל.  בדרך 
היום  שהרבי נוסע  הדבר  פירוש  מוכנים״,  ״כשיהיו   -
למנהגו  בנוסף  ברציפות,  השלישי  היום  זהו  לאהל. 

לנסוע גם מחר - יום חמישי!
חילק  לרכב  בצאתו  ב-14:15.  הרבי  נסע  למקווה 
צדקה למזכירים, לעומדים מסביב סימן בידו לשלום 
לערך.  כשהמטבעות בידו. לאהל נסע הרבי ב-15:20 
לפני כן חילק צדקה לעומדים שם. בשעה 18:35 חזר 
הרבי מהאהל. כשיצא מהמכונית החזיק בידו ״רמב״ם 
מנחה  לתפילות  הרבי  יצא  דקות  עשר  כעבור  לעם״. 
ומעריב. בכניסתו עודד את השירה בתנועות חזקות. 

המיקרופון  לעבר  הרבי  פנה  מעריב  תפילת  לאחר 
לאות על אמירת שיחה - זה הלילה השלישי ברציפות 
כעשר  ארכה  השיחה  שיחה!  אומר  שהרבי  השבוע 
דקות ותוכנה נסב אודות פרשת השבוע, שבראשיתה 
 - כמוה  שאין  ביותר  הגדולה  הירידה  על  מסופר 
הבאה  העלייה  על  מסופר  ובהמשך  העגל,  במעשה 
כתוצאה מכך - עליה שאין כמוה! כך גם בנוגע לגלות, 
הפסק  ללא  נצחית  עליה   - הגאולה  באה  ידה  שעל 

כלל, עד ״יראה אל אלקים בציון״.
וחילק  החלוקה  לשולחן  הרבי  ניגש  השיחה  לאחר 
הרבי  עודד  בצאתו  מהנוכחים.  לכאו״א  דולרים  שני 

את השירה בעוז.

יום חמישי, ט"ז אדר ראשון
בתפילת שחרית, בקריאת התורה כיסה הרבי בשעת 

19

היתר כלאיים בבגדי 
כהונה – באזור מסוים?!

איסור כלאיים הותר לגמרי בבגדי כהונה, ומדוע שב לחול בלבישתם 
מחוץ למקדש?! • ה'שאגת אריה' דן לפי טעמי ההיתר השונים • במילים 

קצרות מיישב הרבי את תמיהתו של ה'שאגת אריה' 

מחוץ למקדש – מותר או אסור?
 בבגדי הכוהנים היו מעורבים צמר ופשתן יחד, ועל 

אף היותם 'כלאיים' הותרו לכוהנים. 
(רבי  והראב"ד  מימון)  בן  משה  (רבינו  הרמב"ם 
לבישת  האם היתר  נחלקו  מפושקירה)  דוד  בן  אברהם 
שבהם  לרגעים  דווקא  ניתן  לכוהנים  האלו  הבגדים 
אף  שמא  או  המקדש,  מעבודות  בעבודה  הכוהן  עוסק 

שלא בשעת העבודה הותר לכוהנים ללובשם.
שלא  כהונה  בגדי  שלבשו  "כוהנים  כתב:  הרמב"ם 
האבנט  מפני  לוקין  במקדש,  אפילו  העבודה,  בשעת 
שהוא כלאיים, ולא הותרו בו אלא בשעת עבודה". אולם 
הראב"ד השיג וכתב: "טעה בזה, שהרי אמרו... במקדש 

אפילו שלא בשעת עבודה מותר".
גינצבורג,  לייב  אריה  (לרבי  אריה'  שאגת  'שו"ת 
זו  במחלוקת  באריכות  פלפל  כט-ל)  סימנים 

ובסברותיהם של הראב"ד והרמב"ם.
אריה'  ה'שאגת  הביא  ל')  סימן  (סוף  הדברים  בתוך 

תוספתא, ממנה מוכח, לכאורה, כשיטת הראב"ד. 
אין  גדול  כהן  ובגדי  כהונה  "בגדי  התוספתא:  לשון 
גדול  כהן  ובגדי1]  [כהונה  בגדי  כלאים.  משום  בהם 
שלא  בין  לשרת  בין  במקדש,  חייב.  במדינה  שיצא 

לשרת, פטור".
שלא  אף  המקדש,  שבשטח  עולה  התוספתא  מדברי 
בשעת עבודה, אין הכוהן אסור בלבישת בגדי הכהונה 
זאת,  עם  יחד  הראב"ד.  כדעת   – כך  על  לוקה  ואינו 
בית-המקדש  לשטח  ההיתר  את  מסייגת  התוספתא 

בלבד ולא מחוצה לו, שטח "המדינה"2.

1. כך תיקן שאגת אריה (שם).
'שאגת  הספר  מחבר  לבעל  ע"ב),  סוף  (כד,  יומא  מסכת  על  ארי'  ב'גבורת   .2

הסברה  מה  וחוקר  דן  ה'שאגת אריה' (סוף סימן ל') 
לחלק בין שטח בית-המקדש לבין מחוצה לו. לכאורה, 
אין  העבודה  בשעת  שלא  בבית-המקדש  שגם  מאחר 
הכוהן חייב משום כלאיים, מוכח שהיתר לבישת בגדי 
מחוץ  מדוע  כן  ואם  בעבודה,  מותנה  אינו  הכלאיים 

למקדש יתחייב הכוהן?

שלוש סברות
מבאר ה'שאגת אריה' שישנן שלוש סברות מדוע כוהן 
שאינו עוסק בעבודה פטור על לבישת בגדי הכלאיים:

שלא  כהונה  בגדי  לבישת  נאסרת  הייתה  אילו  א) 
בשעת העבודה, הכוהנים היו נדרשים לפשוט את בגדי 
מפעולות  פעולה  כל  בסיום  מיד  ולהחליפם  הכהונה 
ערנות,  במאמץ,  הכרוך  דבר   – המקדש  עבודת 
ניתנה  "לא  ליישום.  אפשרי  לא  וכמעט  רבה  דייקנות 
המוגבלים  לבני-אדם  אלא  השרת3",  למלאכי  התורה 
בכוחותיהם, ולפיכך הותרה לבישת בגדי כהונה לגמרי, 

אף שלא בשעת העבודה.
ב) אילו ההיתר ללבוש את בגדי הכהונה היה מוגבל 
כלל  יכולים  הכוהנים  היו  לא  בפועל,  לעבודה  רק 
הם  הרי  הלבישה  בעת  מיד  שכן,  הבגדים,  את  ללבוש 
כבר עוברים על איסור כלאיים בעוד העבודה מתחילה 

רק ברגעים שאחר-כך. 
לעבוד  לכוהן  לאפשר  שבכדי  לומר,  יש  כורחנו  על 

במקדש בבגדי הכהונה – הותר איסור כלאיים לגמרי.
במקדש.  העבודה  עבור רגעי  אמנם נועד  ג) ההיתר 
הכוהן  לידי  להזדמן  עלולה  רגע  ובכל  'הואיל'  ברם, 

אריה', כתב שאף שטח הר הבית נכלל בשטח המדינה שאסור בלבישת בגדי 
הכהונה.

3. קידושין נד, א, ועוד.

סוגיותבתורת רבינו
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להישאר  איסור  שום  עליו  אין  לבצע,  שעליו  עבודה 
לבוש בבגדי הכהונה. 

השלישי,  הטעם  שלפי  אריה',  ה'שאגת  מציין 
מפני  הוא  כהונה  בבגדי  לבוש  להישאר  שההיתר 
ההיתכנות שתזדמן לידיו עבודה לבצע ('הואיל'), מובן 
שכן,  דווקא.  בית-המקדש  בשטח  הדבר  הותר  מדוע 
מעבודות  עבודה  היתכנות לבצע  זה קיימת  רק בשטח 

המקדש.
ברם, לפי שני הטעמים הראשונים, שלבישת כלאיים 
הותרה לגמרי בבגדי כהונה משום: א) לא ניתן להכביד 
מיד  הבגדים  את  לפשוט  מהם  ולדרוש  הכוהנים  על 
עם סיום כל עבודה ועבודה, ב) משום שעבודה בבגדי 
מוגבל  שאינו  גורף  היתר  בהינתן  רק  תתאפשר  כהונה 
בזמן – צריך עיון, מה הוא הטעם לחלק בין שטח בית 
המקדש ובין שטח המדינה, והלא כיוון שהותרו בגדים 
גם  מותר  להיות  הדבר  צריך  כלאיים  בלבישת  אלה 

מחוץ לשטח המקדש.

הסבר רבינו ב'הערה'
כ"ק  דן  ואילך)  עמ' 153  לו,  (חלק  שיחות  בליקוטי 
לעיל,  הנזכרת  והראב"ד  הרמב"ם  במחלוקת  אדמו"ר 
ובהערה קצרה (הערה 17) מתייחס הרבי לפלפולו של 
ה'שאגת אריה' בטעם החילוק שבין שטח בית-המקדש 

לשטח המדינה. 
ובלשונו הק' של כ"ק אדמו"ר:

ולא  הראב"ד),  (כלשון  במקדש  רק  שזהו  "אלא 
(סוף  שם  אריה  בשאגת  וטריא  השקלא  וראה  במדינה. 
כהונה  בגדי  לבישת  של  מקומו  כי  לומר,  ויש  ל').  סימן 
ללובשם  אסור  במדינה  כן  שאין  מה  במקדש,  רק  הוא 

וליהנות מהם, וממילא לא בטל שם איסור כלאיים".

ביאור הדברים בדרך אפשר:
את  ללבוש  איסור  חל  כלאיים,  לאיסור  קשר  ללא 
כהונה  "בגדי  בית-המקדש:  לשטח  מחוץ  כהונה  בגדי 
– היוצא בהן למדינה אסור ובמקדש בין בשעת עבודה 
בין שלא בשעת עבודה מותר מפני שבגדי כהונה ניתנו 

ליהנות בהן" (יומא סט, א. תמיד כז, ב).
לאפשר  נועד  הכלאיים  ללבישת  וההיתר  מאחר 
זה  שהיתר  הרי  הכהונה,  בגדי  את  ללבוש  לכוהנים 
בגדי  לבישת  עניין  שייך  בו  במקום  דווקא  הוגבל 
הכהונה. וממילא, טעם החילוק בין שטח בית-המקדש 
אין  המדינה  בשטח   – ומובן  ברור  המדינה  שטח  לבין 
ללבוש בגדי כהונה, וממילא אין סיבה להתיר ללובשם 

מצד כלאיים. 
בסגנון אחר:

הוא  למקדש  שמחוץ  השטח  אריה',  ה'שאגת  לדעת 
מקום שאינו ראוי לעבודה, ועל כן, דווקא לפי הסברה 
עם  קשור  עת  בכל  הכלאיים  בגדי  לבישת  שהיתר 
לעבודה מובן מדוע בשטח המדינה ההיתר  ההיתכנות 

לא חל, שהרי הוא איננו מקום הראוי לעבודה.
ואולם, לפי ביאור כ"ק אדמו"ר שטח המדינה נאסר 
מקום  שאיננו  ומלבד  כלל,  הכהונה  בגדי  בלבישת 
עבודה הוא איננו מקום המיועד ללבישת בגדי כהונה. 
ללבוש  ההיתר  טעם  הוא  מה  כל משמעות  אין  אם כך, 
ללבישתם  הראוי  המקום  בתוך  הכלאיים  בגדי  את 
(בשטח בית-המקדש) – היתר זה מותנה בעצם ההיתר 
ללבישת בגדי הכהונה. מחוץ למקדש נחסמת אפשרות 
לבישת בגדי הכהונה עוד קודם ההתמודדות עם איסור 

כלאיים. 
הותר  לא  המקדש  לשטח  שמחוץ  זה,  שדין  נמצא, 

איסור כלאיים בלבישת בגדי כהונה, מבואר היטב. 

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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יוסיף וישפיע על עוד יהודים [הכוונה הייתה, כנראה, 
על ר' יוסף ו. - מתומכי מבצע נש״ק].

המשקה.  חלוקת  בשיחה הרביעית הזכיר הרבי על 
הכריזו  והלוקחים  בקבוקים  עשרה  העמיד  המזכיר 
החל  על הפעולות הטובות וכו'. לאחר סיום החלוקה 
ז״ל  הרלוי״צ  לאביו  ההקפות  ניגון  את  לנגן  הרבי 

ועודד את השירה בחוזקה.
ילדי  כאן  שנמצאים  לרבי  הודיע  גרונר  לייבל  הר' 
משפחת לאפיין ואביהם ר' חיים דוד. הרבי מזג לילדים 
מגביעו, אביהם התקרב בינתיים, הרבי מזג גם לו  יין 
דמעה  אלקים  ה'  'ומחה  והצלחה,  ״ברכה  לו:  ואמר 
מעל כל פנים' בגאולה האמיתית והשלימה״. אחר כך 
המשיך הרבי לעודד את השירה לעברו ולעבר ילדיו.

ניעט״,  ״ניעט  לנגן  הרבי  החל  זה  ניגון  כשסיימו 
רב.  בחוזק  הקדושות  ידיו  בשתי  השירה  את  ועודד 

במהלך  וכן  הניגון,  במשך 
שהייתה  ההתוועדות, 
שמחה במיוחד, עודד הרבי 
דוד  ר'  לעבר  פעמים  כמה 
על  הזכיר  אחר-כך  נחשון. 
דבר אמירת ברכה אחרונה.

בסיום תפילת מנחה אמר 
'קדיש  לאפיין  מילדי  אחד 
משך  המתין  הרבי  יתום'. 
הקדיש,  את  שסיים  עד  זמן 
ומביט  אחריו  עונה  כשהוא 
לעברו בשימת לב מיוחדת. 
כך גם בקדיש בתרא. בסיום 
הכריז הגבאי על זמן תפילת 

על  עודד  לא  לצאת,  הרבי  כשפנה  ב-18:10.  ערבית 
את  הרבי  עודד  בהמשך  אך  הרגיל),  (כפי  מקומו 
אשר  יען  לבנה',  'קידוש  התקיים  לא  הלילה  השירה. 

השמים היו מעוננים.

יום ראשון, י"ב אדר ראשון
לתפילת שחרית נכנס הרבי לביהמ״ד בשעה 10:45.
לתפילת מנחה בגן-עדן התחתון יצא הרבי ב-13:40. 
הרבי  הסידור.  את  לקבל  חתנים  שני  המתינו  במקום 
חילק מטבעות לצדקה להם ולכל המתפללים במניין. 
החלוקה  ב-13:50.  הרבי  יצא  הדולרים  לחלוקת 

יצא  דקות  כמה  לאחר  לערך.  שש  בשעה  הסתיימה 
הרבי לתפילת מעריב ב'זאל' הקטן.

שני, י"ג אדר ראשון יום 
לתפילת שחרית נכנס הרבי בשעה 10:35. 

מוגה  מאמר  לאור  יצא  המוקדמות  הבוקר  בשעות 
נחטף  הוא  תשנ״ב.   – קטן  פורים   קונטרס   - חדש 
עוד  שיחיו,  ואנ״ש  התמימים  קהל  ידי  על  בצימאון 
הפתעה  לנו  שמצפה  חשב  מי  אך  התפילה.  לפני 

שכזו... - עליה נודע רק בשעות אחה"צ.
הסידור  את  ונתן  למקווה  הרבי  יצא   13:30 בשעה 
לחתן. אוזנו של החתן קלטה כיצד אמר הרבי למזכיר 
וכן  לעקאח,  עם  הקונטרס  את  הערב  שיחלק  הריל״ג 
אוחז  הרבי  כי  מישהו  הבחין  למכונית  הרבי  בצאת 
״אויסדריקן  לריל״ג  ואומר  הנ״ל  הקונטרס  את  בידיו 
[=להדפיס  טיילן״  צוליב 
לה  עשתה  וכך  לחלק],  כדי 
רבה  במהירות  כנפיים  השמועה 
את  הלילה  לחלק  עומד  הרבי   -
הקונטרס ״פורים קטן – תשנ״ב״, 

ועוד בצירוף עם לעקאח!
לאהל יצא הרבי בשעה 15:30. 
לאנשים  לצדקה  מטבעות  חילק 

שעומדים בקרבת מקום.
במשך  הגיעו  החלוקה  לרגל 
מאנ״ש  רבים  הצהריים  שעות 
השדה:  מערי  והתמימים 
תלמידי  וכן  הייבן,  ניו  בוסטון, 
בשעה  ועוד.  מוריסטאון  ישיבת 
18:35 חזר הרבי מהאוהל, וכעבור דקות ספורות יצא 
כותלי  את  גדש  גדול  קהל  ומעריב.  מנחה  לתפילות 

בית-המדרש שנערך כבר לרגל החלוקה.
הסטנדר המיועד לאמירת השיחה - שעליה כנראה 
סודרו  השולחנות  גם  במקומו,  הוכן   - מראש  ידעו 

בצורה מיוחדת לצורך החלוקה.
בשירה  הקהל  פצח  המדרש  לבית  הרבי  כשנכנס 
נכחו  בתפילות  אחשורוש״.  בימי  ״ויהי  בניגון  אדירה 
שאמרו את ה'קדישים'. הרבי הביט  ילדי לאפיין,  שני 

לעברם, כשהוא עונה אחריהם 'אמן'.
בסיום ה'קדיש דרבנן' של תפילת מעריב, פנה הרבי 

הקונטרס בסידורו של הרבי לאחר החלוקה
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תשנ"ב / יומן מבית חיינו

להשפיע על
עשרה אנשים

לכנס יהודים ולהשפיע עליהם • ארבע שיחות רצופות במשך ארבעה 
ימים • חלוקת קונטרס 'פורים קטן – תשנ"ב ', מאמר 'ואתה תצווה' • 

"להדפיס כדי לחלק", אמר הרבי למזכיר • החלוקה ארכה כשלוש שעות, 
במהלכה נראה הרבי בשמחה מיוחדת

יום שישי, י' אדר ראשון
לילדים  לשלום  סימן  מנחה  לתפילת  הרבי  כשיצא 
הרבי  הביט  התפילה  לאחר  המעלית.  ליד  שעמדו 
השיחה  שיחה!  אמירת  על  לאות  ה'סטענדע ר'  לעבר 
היו:  בה  המדוברים  והנושאים  דקות,  כעשר  ארכה 
ההכנה  קודש״;  יהיה  ״העשירי   - בחודש  הקביעות 
ידי  על  הילדים  וחינוך  שבת,  לקראת  שבת  בערב 
האמיתית  לגאולה  זה  כל  של  והקשר  ישראל,  נשי 

והשלימה.
אחד  לכל  וחילק  מבימתו  הרבי  ירד  השיחה  לאחר 
בסיום  לצדקה.  דולר  של  שטרות  שני  מהנוכחים 
את  נטל  הרבי  ספר,  לרבי  והגיש  אחד  עבר  החלוקה 
הספר ויצא כשהוא מעודד את השירה. ל'קבלת שבת' 
'בך  במנגינת  הושר  דודי'  'לכה  ב-18:10.  הרבי  נכנס 
ה' חסיתי', בסיומו עודד הרבי בחוזק. בסיום התפילה 
לחדרו  ועלה  שבת״,  ״גוט  ראשו  בתנועת  הרבי  עשה 

תוך כדי עידוד השירה.

שבת קודש פ' תצוה, י"א אדר ראשון
בכל הקטעים שניגן החזן בתפילה עודד הרבי בידו, 

כשלקראת סיום הניגון מתגבר קצב העידוד.
בש עה 13:40 לערך נכנס הרבי להתוועדות, לאחר 
ניגנו  עבר.  לכל  'לחיים'  לענות  החל  היין  על  שבירך 
השירה  את  עודד  והרבי  גאולה',  די  שוין  קומט  'עס 

בחוזקה.
ענין  את  וביאר  הראשונה  בשיחה  פתח  הרבי 

מכך  הנלמדת  וההוראה  בפרשתנו,  הנזכר  הקטורת 
ענין  באמירת  די  לא  אשר  יהודי,  כל  של  בעבודתו 
בכל  להתבטא  הדבר  צריך  אלא  יום,  מידי  הקטורת 
עניני האדם במחשבה, דיבור ומעשה, והוא - הקטורת 
(״בחד  בעצמו  הקב״ה  עם  התמידי  הקשר  שבנפשו, 

קטירא אתקטרנא״).
במנגינת  והאמונה״  ״האדרת  ניגנו  השיחה  לאחר 
כדי  תוך  השירה  את  עודד  והרבי  הצרפתי,  המארש 

שהוא עונה 'לחיים' לקהל.
אחר פתח בשיחה השניה בה התעכב על המשכיות 
ויקהל,  תשא,  כי  הבאים:  השבועות  של  הפרשיות 
אחד  שכל  התבטא  בסיום  שמיני.  צו,  ויקרא,  פקודי, 
לומד תורה באופן של שמחה וממילא הקב״ה ״קורא 
ימה  ד״ופרצת  באופן  שהיא  בשמחה  כנגדו״  ושונה 
לאחר  ניגנו  לכך  בהתאם  ונגבה״!  וצפונה  וקדמה 

השיחה את הניגון 'ופרצת' והרבי עודד בחוזק רב.
בעבודה  די  לא  כי  הרבי  הדגיש  השלישית  בשיחה 
די  לא  ואף  גמור,  צדיק  שהוא  שיתכן  אף  עצמו  עם 
בעשר כוחות נפשו, כי לעניין דבר שבקדושה דרושים 
אחד  כל  על  ולכן  מישראל,  גדולים  עשרה  דווקא 
להשפיע על עשרה גדולים מישראל מלבד נשים וטף. 
והשפעה  יחד  כינוסם  הפעולה:  דרכי  את  פירט  כאן 
באופן ד״ויגבה ליבו בדרכי ה'״, וסיים בברכה ״מתוך 

שמחה וטוב לבב ואריכות ימים ושנים טובות״.
בין הדברים סיפר הרבי כי לאחרונה היה משפט של 
לכלל  בהתאם  במשפטו,  הצליח  והוא  גוי,  נגד  יהודי 
הידוע בחודש אדר, וכיון ששמו יוסף הרי ודאי שהוא 
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פרשת תצווה
ויקחו אליך שמן זית זך (כז,כ)

שמן – רומז לתורה, כנודע.
וחמש  הא"ב  אותיות  כ"ב  והם   ,27 בגימטרייה   – זך 

האותיות הכפולות (מנצפ"ך).
"ויקחו אליך שמן זית זך" – כל (אותיות) התורה, לרבות 

מנצפ"ך, כולן נמסרו למשה ומיוחסות לו.
זהו שאמרו רז"ל (מגילה ב): "מנצפ"ך – צופים (נביאים 
הראשונים) אמרום", והיקשו: "והלא אין נביא רשאי לחדש 
דבר מעולם", ותירצו "שכחום, וחזרו וייסדום". הרי שגם 
גילו  שהנביאים  אלא  למשה,  מיוחסות  מנצפ"ך  אותיות 

דברים שנשכחו.
הוא הדין לכל דברי הנביאים והכתובים – שורש כולם 
בתורה וכולם מתייחסים למשה, אלא שהם חזרו ויסדום.

זהו שאמרו רז"ל (ספרי מטות ב): "כל הנביאים נתנבאו 
בכה, מוסיף עליהם משה שנתנבא בזה" – דברי הנביאים 
והכתובים נאמרו קודם לכן בתורה והנביא רק מגלה את 
משה  נבואת  אבל  ב"כה".  נתנבאו  לכן  היה.  שכבר  מה 
"זה",  נאמר  לכן  מעולם.  נשמעה  שלא  חדשה,  היתה 

כלומר: ראה זה דבר חדש.
(אור-תורה פרשת תצווה דף לו עמ' ב) 

שמן זית זך (כז,כ)
זך: בלי שמרים (רש"י)

על  אמורה  "זך"  שתיבת  משמע  רש"י  של  מפירושו 
אך ה'אבן עזרא' מפרש שתיבת זך אמור על הזית,  השמן,

דהיינו שהזית צריך להיות נקי ושלם.
והרי הסבר לשני הפירושים, על-פי פנימיות העניינים:

אך  וחושך;  רע  על  מורה  הוא  ולכן  מר,  הוא  הזית 
בפנימיותו - הוא המקור שממנו נמשך השמן. שמן רומז 
לחכמה, ולפי זה הזית (מקור השמן) רומז לדרגה נעלית 
הגילוי  ראשית  היא  חכמה  מהחכמה.  למעלה אף  ביותר, 
בבחינת  הוא  ולכן  מהגילוי,  למעלה  הוא  הזית  זה  ולפי 

'מר' ו'חושך'. 
עזרא' מפרש לפי פשטות העניינים (שזית רומז  ה'אבן 
זהירות  להיות  שצריכה  אומר  הוא  לכן  וחושך),  לרע 

(על-ידי  ממנו  להוציא  כדי  הזית,  בבחירת  מיוחדת 
להיות  צריך  עצמו  הזית  כלומר,  וביטול.  'שמן'  כתישה) 

"זך". 
(כי  הזית  עניין  פנימיות  לפי  מפרש  רש"י  לעומתו, 
בפירוש רש"י גנוזים גם סודות התורה), ולכן הוא סובר 
שאין צורך לנקוט זהירות לגבי הזית עצמו, כי הזית הוא 
השמן,  להיות לגבי  דרגה נעלית ביותר. הזהירות צריכה 
אל  שייכת  כבר  שהיא  חכמה,  לבחינת  בהמשכה  דהיינו 
העולמות. כאן יש חובה להיזהר שה'שמן' יהיה נקי מכל 

תערובת.
(ליקוטי-שיחות, כרך יא עמ' 131-132) 

את האורים ואת התומים (כח,ל)
את  שמאירים   – אורים  ותומים?  אורים  שמן  נקרא  למה 
גזירתם  (אין  דבריהם  את  שמשלימים   – תומים  דבריהם; 

חוזרת, רש"י) (יומא עג)
האורים  גזירת  שאין  הגדול  החידוש  מה  להבין:  ויש 

והתומים חוזרת?
אלא: על הפסוק (שמות ו) "ושמי הוי' לא נודעתי להם" 
פירש רש"י: "לא ניכרתי להם במידת אמיתות שלי, שהרי 

הבטחתי ולא קיימתי".
הרי שסיבת הדבר ש"הבטחתי ולא קיימתי" היא מחמת 
'שם  שהוא  הוי'  שם  גילוי  עם  ורק  הוי',  שם  גילוי  העדר 
הוי' "אני  ג),  (מלאכי  כדכתיב  שינוי.  אין  שלי,  אמיתות' 

לא שניתי".
ייתכן  השמות  משאר  השפעה  כשנמשכת  כלומר, 
שמידת  מאחר  למטה,  תגיע  לא  וההשפעה  שינוי  שיהיה 
הוי'  שם  מבחינת  באה  כשההשפעה  אבל  מעכבת,  הדין 
האורים  שגזירת  ומאחר  מעכבת.  הדין  מידת  אין  אזי   –

והתומים היא משם הוי', לכן אין גזירתם חוזרת.
זהו גם פירוש הכתוב (תהילים מג), "שלח אורך ואמיתך 
 – "ואמיתך"  האור,  המשכת  הוא  "אורך" –  המה ינחוני": 

שיהיה קיום להמשכה והאור לא יסתלק.
(אור-התורה – שמות כרך ה, א'תרנ-נא) 

ממעייני החסידות
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