
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

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת כי-תשא • י"ז אדר-ראשון ה'תשפ"ב

א'תל"ז

הלכות,  שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע •
ותאריכי  יומנים   • זמנים   • ניצוצות   • מנהגים וטעמיהם 

חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום



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

31
לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

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 1122 כפר חב"ד 6084000

chabad@chabad.org.il :דואר אלקטרוני www.chabad.org.il :אינטרנט
גיליון 1437 • ISSN 7474-0793

אור וחום ההתקשרות

כמה אופנים בהתקשרות איש אל רעהו, תלמיד לרבו, חסיד לרבו שלו וכמה מדריגות בזה. 
ההתקשרות בכלל הוא על ידי ההליכה באורחותיו, ומתחלק לשלשה סוגים, מלמטה למעלה, 

בהתאם לסוג אורחותיו של זה שמתקשר אליו:
מבקש או מַצוה לאחרים לעשות – התקשרות המתקשר על ידי זה שמקיים ציווי והוראה זו. עושה 

בשותפות עם אחרים – התקשרות המתקשר על ידי זה שמשתתף גם כן בזה. עושה בעצמו – 
התקשרות המתקשר על-ידי-זה שכאשר ניתנה לו האפשריות מחליף אותו בעשיותיו.

ובמכתבי של ער"ח תמוז באתי לעורר את החסידים המקושרים או השייכים אל כ"ק מו"ח אדמו"ר 
הכ"מ, שעתה ניתנה האפשריות להתקשרות במדריגה השלישית, התקשרות נפש רוח ונשמה חי' 

יחידה שלהם בנשיא וראש דורנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.
(אגרות קודש כרך ג' עמ' שסא)
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הרב שמואל פסח בוגומילסקי פעל לסדר מחיצה בעזרת נשים באחד מבתי הכנסת שבברוקלין. הדבר 
את  העלה  הוא  כהלכה.  מחיצה  להעמיד  שיסכים  הכנסת  בית  רב  ובשכנוע  גדולה  בטרחה  כרוך  היה 

פרוטוקול הדיון אודות המחיצה עבור הנהלת 'צעירי אגודת חב"ד'. כך הגיב הרבי לדברים:

יישר כחו וגדול זכותו על שעלה בידו לעשות הנ"ל, וזיכה את הרבים, וזכות הרבים תלוי בו.
ובודאי במשך הזמן ובדברי נועם ובאופן של כבוד – יוסיפו על הנ"ל עד שיהי' למעלה מקומת איש ובזה 

הוא מהשיעורים שהן לפי מה שהוא אדם (כלים פי"ז מי"א), דזיל בתר טעמא דמילתא.

בנועם ובכבודהכתב והמכתב 

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

כי תשא | לא מתמהמהים עם 'מטבע של אש'
מסויים  טעם  בגלל  יתנו"  ה"זה  את  מקיים  יהודי  באם 
(טבע או ציווי) – הרי זה מדוד לפי הדרישות והתנאים של 
וכיוצא-בזה);  הטעם: בזמן החיוב (צדקה קודם התפילה 
המקרה שהוא מחוייב בזה, לדוגמא – כשעני בא ומבקש 
ממנו צדקה; כשלומד וקורא על-דבר-זה בתורה, בפרשת 

תשא ובפרשת שקלים וכיוצא-בזה.
בשעה שנותן צדקה בטהרתה, באופן ד"מטבע של אש" 
זה  הרי   – מציור)  שלמעלה  באופן  הוא  וטבעו  (שציורו 
החיוב,  לזמן  מחכה  אינו  והמצבים:  הזמנים  בכל  חודר 
ואינו מחכה שעני יבוא לבקש ממנו צדקה וכו', אלא בכל 
בבית- והן  בביתו,  הן  כולו),  היום  כל  (ובמשך  ויום  יום 

חול...  ביום  בעולם,  כשיוצא  והן  ובית-המדרש,  הכנסת 
הרי בכל פעולה ופעולה שלו עושה צדקה בטהרתה.

כלומר, אפילו באם העני המקבל אינו בא לבקש ממנו, 
הרי הוא מחפש אחריו, ואפילו באם אינו פוגש שום מקבל, 
או שהלה אינו מבין שהוא עני (כפשוטו או עני בדעת) – 
ונותן  'מקבל'  מהשני  עושה  הוא  דבר,  לשום  מחכה  אינו 
לו צדקה, בגשמיות או ברוחניות, ועד שעושה מכל דבר 
שבעולם שיהיה מקבל שלו, ועד שעושה ממנו "מטבע של 
אש", ועד באופן ד"שליח עושה שליח" פירות ופירי פירות 

עד סוף העולם.
(תורת מנחם תשמ"ו ח"ב עמ' 363)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' גזילה ואבידה.. בפרקים אלו. י"ז באדר-ראשוןו'
מל"ת רמה.הל' טומאת מת פרק ט.פרק א-ג.

מל"ת רמז.פרק י.פרק ד-ו.י"ח באדר-ראשוןש"ק

מל"ת רסה.פרק יא.פרק ז-ט.י"ט באדר-ראשוןא'

מל"ת רסו.פרק יב.פרק י-יב.כ' באדר-ראשוןב'

כ"א באדר- ג'
מ"ע קצד.פרק יג.פרק יג-טו.ראשון

מל"ת רסט. מ"ע רד.פרק יד.פרק טז-יח.כ"ב באדר-ראשוןד'

הל' חובל ומזיק.. בפרקים אלו. כ"ג באדר-ראשוןה'
מ"ע רלו.פרק טו.פרק א-ג.

מ"ע רלו.פרק טז.פרק ד-ו.כ"ד באדר-ראשוןו'
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דברמלכות

4

"פסל לך שני לוחות 
אבנים כראשונים"

מדוע אין רש"י מסתפק באמירה שמפסולת האבנים "נתעשר משה", 
אלא מדגיש "נתעשר משה הרבה"? • כיצד יכול משה לעשות בידיו 

לוחות שיהיו "כראשונים" – כלוחות שהם "מעשה אלוקים"? • האמנם 
אוהלו של משה היה במקום מחצב אבנים? • משיחת כ"ק אדמו"ר

נשיא דורנו

א
לוחות  שני  לך  פסל  משה  ה' אל  על הפסוק "ויאמר 
אבנים כראשונים גו'"1 - מעתיק רש"י את התיבות "פסל 
אוהלו,  מתוך  סנפרינון  מחצב  "הראהו  ומפרש:  לך", 
משה  נתעשר  ומשם  שלך,  יהיה  הפסולת  לו  ואמר 

הרבה".
פעם  לך"  "פסל  התיבות  את  רש"י  מעתיק  אחר-כך 
נוספת, ומפרש: "אתה שברת הראשונות אתה פסל לך 
אחרות. משל למלך שהלך למדינת הים והניח ארוסתו 
שם  עליה  יצא  השפחות  קלקול  מתוך  השפחות,  עם 
רע, עמד שושבינה וקרע את כתובתה, אמר, אם יאמר 
המלך להורגה, אומר לו עדיין אינה אשתך. בדק המלך 
ומצא שלא היה הקלקול אלא מן השפחות, נתרצה לה, 
שנקרעה  אחרת  כתובה  לה  כתוב  שושבינה  לו  אמר 
אתה קרעת אותה אתה קנה  המלך  אמר לו  הראשונה, 
זה  כך המלך  לה בכתב ידי.  אכתוב  נייר אחר ואני  לה 
והשושבין  רב,  ערב  אלו  השפחות  הקדוש-ברוך-הוא, 
ישראל,  אלו  הקדוש-ברוך-הוא  של  ארוסתו  משה,  זה 

לכך נאמר פסל לך".
שתי  לך"  "פסל  התיבות  את  מעתיק  שרש"י  הטעם 
פעמים, ומפרש כל עניין בדיבור-המתחיל בפני עצמו, 
דיבור-המתחיל  אחד באותו  בהמשך  זאת  מפרש  ואינו 
שונים: בדיבור- עניינים  שני  אודות  שמדובר  מכיוון   -

המתחיל הראשון מבאר רש"י את פירוש התיבות "פסל 

1. פרשתנו לד, א.

הלוחות)  (של  "הפסולת  "פסל" מלשון "פסולת",  לך", 
את  רש"י  מבאר  השני  ובדיבור-המתחיל  שלך",  יהיה 
תוכן העניין - מדוע נעשו לוחות השניות על-ידי משה 
רבינו, מכיוון ש"אתה שברת הראשונות כו', משל למלך 

וכו'".
והנה, בפירוש רש"י הנ"ל - הן בדיבור המתחיל "פסל 
 - השני  לך"  "פסל  המתחיל  בדיבור  והן  הראשון  לך" 
הזמן  קוצר  ומפני  תמוהים,  עניינים  וכמה  כמה  ישנם 

נתעכב כאן על אחדים מהם.

ב
בדיבור המתחיל "פסל לך" הראשון - צריך להבין:

היה "מתוך אוהלו"  שהמחצב  רש"י  מפרש  א) מדוע 
נפקא- למאי  א)  בדבר:  פרטים  ושני  רבינו?  משה  של 
מינה אם המחצב היה מתוך אוהלו או מחוץ לאוהלו, ב) 
מהי ההוכחה בפשוטו של מקרא שהמחצב היה "מתוך 
אוהלו", ולכאורה - אדרבה: להקמת "אוהל" משתדלים 
למצוא מקום כזה שבו יוכלו לתקוע את יתדות האוהל, 
חוצבים  שממנו  ביותר  חזק  מקום   - "מחצב"  ואילו 
חזקה  אבן  "סנפרינון",  ועל-אחת-כמה-וכמה  אבנים, 

ביותר - אינו מקום שראוי להקים בו אוהל?!
דכר  מאן  "סנפרינון"  סנפרינון" -  "הראהו מחצב  ב) 
שמיה?! בפסוק נאמר "פסל לך שני לוחות אבנים", לא 

"סנפרינון"?!
שב"מדבר"  יודע  למקרא  חמש  הבן  מזו:  יתירה 
"סנה"  ואבנים,  עפר  יש  סיני)  מדבר   - דידן  (ובנידון 
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על-דרך  במדבר  נמצאים  אלו  שדברים   - בזה  וכיוצא 
שנמצא  דבר  אינו   - "סנפרינון"  מה-שאין-כן  הרגיל, 
מיוחד  נס  לעשות  וצריך  הרגיל,  על-דרך  במדבר 

שיימצא שם.
ועל-פי זה: מדוע מפרש רש"י שהמדובר כאן אודות 
זה  שבמקום  מיוחד  לנס  זקוקים  שאז  "סנפרינון", 
("בתוך אוהלו" של משה) ימצאו "סנפרינון" - לכאורה, 
(כלשון  סתם  "אבנים"  אודות  שהמדובר  לפרש  עדיף 
הכתוב), שאז אין צורך לעשות נס מיוחד (כנ"ל), והרי 
ידוע הכלל (המובן גם לבן חמש למקרא) ש"לא עביד 

קודשא-בריך-הוא ניסא למגנא"2!
הלשון  ושם  במדרש3,   - הוא  רש"י  פירוש  מקור  ג) 
הוא "מחצב של סנפרינון ברא לו הקדוש-ברוך-הוא", 
וכותב  המדרש  מלשון  רש"י  משנה  מדוע  כן,  ואם 

"הראהו מחצב של סנפרינון"?
 - לך  "פסל  רש"י  פירוש  העיקרית:  הקושיא  ד) 
של  פשוטו  היפך  לכאורה  הוא  שלך"  יהיה  הפסולת 
מקרא, שהרי הפירוש הפשוט ד"פסל לך וגו'" (בפשטות 

הכתובים) הוא - ציווי הקדוש-ברוך-הוא למשה רבינו 
אבנים"  "לוחות  להכין  כדי  אבנים  מהמחצב  לחצוב 
אשר  הדברים  "את  הקדוש-ברוך-הוא  יכתוב  שעליהם 
קאי  לך"  ש"פסל  היינו,  הראשונים",  הלוחות  על  היו 
על ה"לוחות" עצמם, ולא על "הפסולת" של הלוחות?! 

ועוד כמה דיוקים בזה.

2. ראה ליקוטי-שיחות חלק ו עמ' 49. וש"נ.
ירושלמי  מו.  פרק  אליעזר  דרבי  פרקי  ב.  לב,  פרשה  אמור  ויקרא-רבה   .3

שקלים פרק ה הלכה ב.

ג
[...] הביאור בפירוש רש"י:

מתעוררת   - לך"  "פסל  התיבות  את  לומדים  כאשר 
שאלה פשוטה: מכיוון שמדובר אודות ה"לוחות", מדוע 
עניין  בכתוב הלשון "פסל", לשון שנופל גם על  נאמר 
ש"פסל"  למקרא  חמש  הבן  שיודע  [כפי  "פסולת"  של 
פירושו אמנם לפסול ולחצוב, אבל ביחד עם זה, תיבה 
מתאים  לכאורה,  "פסולת"],  תיבת  שורש  גם  היא  זו 
יותר להשתמש בלשון נקיה - "חצוב לך", וכיוצא בזה?
(בדיבור-המתחיל  בפירושו  רש"י  מתרץ  זו  קושיא 
פסל לך הראשון) - וכדרכו, אינו מקדים את הקושיא, 
יהיה  הפסולת  לו  "אמר  הביאור:  את  מיד  כותב  אלא 
שלך", היינו, שהטעם לכך שתוכן עניין חציבת הלוחות 
רבינו  למשה  לומר  הוא - כדי  בלשון "פסל לך"  נאמר 

שהפסולת של הלוחות יהיה שלו.
הוא  לך"  ד"פסל  שהפירוש  ופשוט  מובן  כלומר: 
היינו,  הלוחות,  את  (יחצוב)  יפסול  רבינו  שמשה   -

רש"י  וכוונת  עצמם,  הלוחות  אודות  הוא  שהמדובר 
מדוע  לבאר   - היא  שלך"  יהיה  "הפסולת  בפירושו 
משתמש הכתוב בלשון "פסל לך" דווקא, כדי להדגיש 

עניין נוסף, ש"הפסולת יהיה שלך".
בפירושו,  זה  קושי  מרמז  שרש"י   - להוסיף  ויש 
מרמז  שבזה  סנפרינון",  מחצב  "הראהו  שכותב  בכך 
רש"י שתוכן העניין יכול להתבטא גם בתיבת "מחצב" 
כדי  זה  הרי  לך",  "פסל  שנאמר  ומה  לך"),  ("חצוב 

להוסיף ש"הפסולת יהיה שלך".
וממשיך בפירוש רש"י - "ומשם נתעשר משה הרבה":

 כאשר לומדים את התיבות "פסל לך" - מתעוררת שאלה 
פשוטה: מכיוון שמדובר אודות ה"לוחות", מדוע נאמר 

בכתוב הלשון "פסל", לשון שנופל גם על עניין של "פסולת". 
לכאורה, מתאים יותר להשתמש בלשון נקיה - "חצוב לך", 

וכיוצא בזה?
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הבן חמש למקרא למד כבר אודות ביזת מצרים וביזת 
הים4, שמזה מובן, שכל אחד ואחד מישראל היה במצב 
רבינו. -  משה  גם  זה  של עשירות, ובוודאי היה במצב 
מצינו שכאשר בני ישראל היו עסוקים  במדרשי חז"ל5 
בביזת מצרים התעסק משה רבינו עם ארונו של יוסף, 
אבל, בפשוטו של מקרא מסתבר לומר שלמרות שהיה 

עסוק עם ארונו של יוסף, הגיע גם לו מביזת מצרים.
 - הרבה"  משה  נתעשר  "ומשם  רש"י  מדגיש  ולכן 
מצרים  מביזת  זה,  לפני  שהייתה  העשירות  על  נוסף 

וביזת הים.

היה  מה  לשם  למקרא  חמש  לבן  לבאר  צורך  ואין 
להביא  צריכים  שהיו  שמכיוון  הרבה -  צורך בעשירות 
ומרגליות,  טובות  אבנים  וכסף,  זהב   - המשכן  עבור 
אבני שוהם ואבני מילואים, לכן היה צריך משה רבינו 
המשכן  נדבת  עבור  לתת  שיוכל  כדי  הרבה,  להתעשר 
דרך שה"נשיאים הביאו את אבני  באופן הראוי לו, על 
והרי  מזה!  יותר  ועוד  המילואים"6,  אבני  ואת  השוהם 
לדעת רש"י7 - הייתה נדבת המשכן לאחרי חטא העגל.

ד
הביאור במה שכתב רש"י "הראהו מחצב סנפרינון" - 

אף שבפסוק נאמר "לוחות אבנים":
שני  לך  "פסל  למשה  ציווה  הקדוש-ברוך-הוא 
שהלוחות  מכיוון  ולכאורה,  כראשונים".  אבנים  לוחות 
הראשונים היו "מעשה אלוקים"8 - כיצד נתקיים, אפוא, 
אבנים  לוחות  שני  לך  "פסל  הקדוש-ברוך-הוא  ציווי 

4. פירוש רש"י בשלח טו, כב.
5. סוטה יג, א. שמות-רבה פרשה כ, יט.

6. ויקהל לה, כז.
7. פרשתנו לא, יח. לג, יא. וראה ליקוטי-שיחות חלק ו עמ' 153.

8. פרשתנו לב, טז.

כראשונים" בלוחות שהיו מעשה משה?!
של מקרא - שהלוחות  קושיא זו מכריחה - בפשוטו 

היו מ"סנפרינון":
על הפסוק "והכית בצור"9 - מפרש רש"י: "על הצור 
דבר  מין  היה של  מכאן שהמטה  אלא בצור,  לא נאמר 
חזק ושמו סנפרינון, והצור נבקע מפניו", היינו, שמטהו 

של משה היה עשוי מ"סנפרינון".
ונעלה  מיוחד  עניין  הוא  ש"סנפרינון"  מובן,  ומזה 
"מטה   - משה  של  המטה  ממנו  נעשה  שלכן  ביותר, 

האלוקים"10.
מ"סנפרינון"  היו  הלוחות  שגם  לפרש  ההכרח  וזהו 
בדוגמת  "כראשונים",  הם  הרי  זה  שעל-ידי  מכיוון   -
כשם  אלוקים",  "מעשה  שהיו  הראשונים  הלוחות 
"מטה  הוא  מ"סנפרינון"  שהיה  משה  של  שהמטה 

האלוקים".

ה
סנפרינון  מחצב  "הראהו   - רש"י  בפירוש  וממשיך 

מתוך אוהלו":
לו  וקרא  האוהל...  את  יקח  "ומשה  זה  לפני  מפורש 
מועד",  אוהל  אל  יצא  ה'  מבקש  כל  והיה  מועד  אוהל 
"והיה כבוא משה האוהלה ירד עמוד הענן גו' ודבר עם 
היינו,  פנים גו''",  אל  פנים  משה  אל  ודבר ה'  גו'  משה 
שדיבור הקדוש-ברוך-הוא למשה (עד להקמת המשכן) 

היה באוהלו של משה.
גו'  לך  פסל  משה  אל  ה'  ש"ויאמר  מובן  זה  ועל-פי 
ומכיוון  משה.  של  באוהלו  היה   - גו'"  בבוקר  ועלית 
שעל-פי פשוטו של מקרא לא היה הפסק של יציאה וכו' 

9. בשלח יז, ו.
10. שמות ד, כ.

 הבן חמש למקרא למד כבר אודות ביזת מצרים וביזת 
הים, שמזה מובן, שכל אחד ואחד מישראל היה במצב של 

עשירות, ובוודאי היה במצב זה גם משה רבינו
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סיכום

אבנים  לוחות  שני  לך  "פסל  הפסוק:  על 
מחצב  "הראהו  רש"י:  מפרש  כראשונים", 
סנפרינון מתוך אוהלו, ואמר לו הפסולת יהיה 

שלך, ומשם נתעשר משה הרבה".

שאלות: 

"פסל  המילים  של  הפשוטה  המשמעות  א) 
רש"י:  מפרש  מדוע  לך".  "חצוב  היא  לך" 

"הפסולת יהיה שלך"?

מאין  אבנים",  "לוחות  רק  נאמר  בפסוק  ב) 
לרש"י שהיו אלה לוחות "סנפרינון"?

"מתוך  היה  האבנים  שמחצב  לרש"י  מאין  ג) 
אוהלו" של משה רבינו ולא מחוצה לו?

תשובות:

לשון  על  גם  נופלת  "פסל",  המילה  א) 
חציבת  בעניין  מדוע  ותמוה?  "פסולת". 
הקרובה  בלשון  התורה  משתמשת  הלוחות 
להשתמש  היה  מוטב  "פסולת"?!  ללשון 

בלשון נקיה ולומר "חצוב לך"?!

התורה  כוונת  שאכן,  לומר  מוכרחים  מכך 
יהיה  "הפסולת   – "פסולת"  לשון  על  להורות 

שלך".

אלוקים".  "מעשה  היו  הראשונים  הלוחות  ב) 
לוחות "כראשונים",  שני  להכין  נצטווה  משה 

כלומר, שאף הם יהיו כ"מעשה אלוקים".

מטהו של משה רבינו נקרא "מטה האלוקים". 
מ"סנפרינון".  עשוי  היה  הוא  כי  כתב  רש"י 
ואם כן, מובן, שגם הלוחות, שנעשו כ"מעשה 

אלוקים", נעשו מחומר זה.

ג) לפני כן מבואר כי דיבור ה' עם משה נעשה 
והיה  האוהל...  את  יקח  "ומשה  אוהלו:  בתוך 
ודבר  הענן...  עמוד  ירד  האוהלה  משה  כבוא 
הפסוקים נראה, כי מיד  מפשט  אל משה".  ה' 
מהאוהל  משה  עלה  לך"  "פסל  הציווי  לאחר 
בינתיים  שהה  או  שיצא  ללא  סיני  הר  אל 

במקום אחר. 

בתוך אוהלו  מחצב האבנים היה  מובן כי  מכך 
של משה.  

לקיום הציווי והעלייה  בינתיים (בין הציווי "פסל לך" 
אל הר סיני) - הרי בהכרח לומר ש"הראהו מחצב של 
עמו,  המקום שבו דיבר  שזהו  אוהלו",  מתוך  סנפרינון 
סיני,  הר  על  ועלה  הלוחות  את  פסל  זה  לאחרי  ומיד 

ללא כל הפסק (דיציאה כו') בינתיים, כנ"ל.
ומה שכתב רש"י "הראהו מחצב סנפרינון כו'" (ולא 
"ברא" וכיוצא בזה) - מכיוון שאין צורך לומר שנעשה 
נס שבמקום זה יברא "מחצב סנפרינון" [כאמור לעיל 

ניסא  קוב"ה  עביד  ש"לא  מקרא  של  בפשוטו  שמובן 
היה  זה  שבמקום  בפשטות  לומר  יש  אלא  למגנא"], 
"מחצב סנפרינון", והענן שהלך לפני מחנה בני ישראל 
יוקם  משה  של  שאוהלו  כך  מסויים,  במקום  נעמד 

בדיוק במקום שבו נמצא "מחצב סנפרינון".
(משיחת שבת פרשת תשא תשד"מ. תורת-מנחם תשד"מ ח"ב
עמ' 1097, 1111 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)
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הגאולה היתה 
צריכה לבוא אתמול 

ושלשום!...
כן תהיה לנו – שעוד באמצע ההתוועדות בא משיח צדקנו

...כמוזכר לעיל שאליהו הנביא הוא מבשר הגאולה, ובלשון חז"ל במאמר הארוך [(כ"ק אדמו"ר חייך 
ואמר:) אבל לא כמו אריכות הגלות...] בסוף מסכת סוטה שסיומו וחותמו "אליהו הנביא זכור לטוב... 

יבוא ויגאלנו".
ולהעיר, שמאמר זה הוא בברייתא דרבי פינחס בן יאיר, שמענייניו העיקריים הוא פדיון-שבויים, החל 
מהשבייה דכללות עניין הגלות. אשר גם כשנמצאים בחסדי ה' במלכות של חסד, הרי זה מעמד ומצב 
של "שביה" ביחס למקומו האמיתי של כל אחד ואחת מישראל, סמוך על שולחן אביו המלך, מלך-מלכי-
פנחס בן יאיר)  של רבי  צריך להיות תיכף ומיד העניין ד"פדיון שבויים" (עניינו  המלכים הקב"ה, ולכן 

– שבא "אליהו הנביא זכור לטוב" ומבשר שמשיח צדקנו "הנה זה בא".
והעיקר – שנעשה כן בפועל ממש תכף ומיד ממש, שהרי הגאולה היתה צריכה לבוא כבר לפני זמן 

רב, שכבר אז "כלו כל הקיצין", ולכן צועקים בני ישראל "עד מתי"...
זמן  כבר  הגיע  האם  לזמן הגאולה,  בנוגע  מישהו)  ישנם אצל  הספיקות (באם  ביטול  גם  שבזה נכלל 
ושלשום,  אתמול  להיות  צריכה  היתה  שהגאולה  כאמור,  כו',  קיצים  לחשב  עדיין  שצריך  או  הגאולה, 
שמשיח  זה  בדורנו  הוראה  ומורי  רבנים  וכמה  כמה  של  הפסק-דין  גם  שישנו  ובפרט  רב,  זמן  ולפני 
צדקנו צריך לבוא תכף ומיד ממש, "לא עיכבן כהרף עין" – "הרף עין" דסיום מעשינו ועבודתינו, וברגע 

שלאחרי זה ה"הרף עין" דגאולה האמיתית והשלימה.
וכן תהיה לנו – שעוד באמצע ההתוועדות בא משיח צדקנו, ויחד עמו תהיה המשך ההתוועדות באופן 
שהקב"ה בעצמו, עצמות ומהות, מתוועד עם כל אחד ואחת מישראל וכלל ישראל, ואז תהיה השמחה 

הכי גדולה, למעלה גם משמחת פורים שהיא באופן ד"עד דלא ידע".
(מהתוועדות שבת-קודש פרשת כי-תשא, ט"ז באדר ה'תנש"א. 'תורת-מנחם – התוועדויות' ה'תנש"א, כרך ב, עמ' 363)

הקב"ה מבטל את כל המדידות וההגבלות של הגלות
כאשר העבודה היא מתוך שמחה שעולה על גדותיה ופורצת כל מדידה והגבלה – אזי העבודה עצמה 
היא באופן של פריצת כל המדידות וההגבלות, כלומר, שפעולותיו בעניין הצדקה (הן צדקה בגשמיות 
כפשוטה, והן צדקה ברוחניות), וכן בכל ענייני התורה ומצוותיה – נעשות באופן שלמעלה מכל מדידה 

והגבלה.
באופן  ושליחותם  תפקידם  את  ממלאים  קרובו"  "עם   – שבני-ישראל  רואה  הקב"ה  כאשר  והנה, 
כמה  כנגד מידה", ובזה גופא  הקב"ה היא "מידה  שמידתו של  מכיוון  שלמעלה ממדידה והגבלה, הרי 

פעמים ככה – מובן שהקב"ה מבטל את כל המדידות וההגבלות דעניין הגלות.
(מהתוועדות פורים ה'תשמ"ג. 'תורת-מנחם – התוועדויות' ה'תשמ"ג, כרך ב, עמ' 1070)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

"עושים 'שטורעם' גדול 
בנוגע לענין הצדקה"

צדקה בכל ראש-חודש • תשובה אמיתית רק בבני ישראל • רפואה ע"י 
רופא – אך היא מה' • כתיבת ספר תורה ע"י הבעל לזכות אשתו ולכבודה

• תפילה בציבור דווקא ובד בבד בהתבודדות • על הלימוד בעברית 
(ובהברה ספרדית) – רשימה נוספת בסדרת יסודתו בהררי קודש

צדקה בימי סגולה – ראש חודש וערב 
ראש חודש

מקץ  פרשת  בשבת  הרבי  אמר  הבאים  הדברים  את 
תשמ"ז ('התוועדויות תשמ"ז' כרך ב עמ' 160-159):

בנוגע  גדול  עושים "שטורעם"  האחרונה  בתקופה 
והן על-ידי קטנים,  גדולים  לענין הצדקה, הן על-ידי 
של  מגבית  לערוך  ודורשים  כו'  ושעל  צעד  כל  על 
היומיומית  הנתינה  על  [נוסף  הזדמנות  בכל  צדקה 
"מעשה  על  (המבוסס  כפסק-דין   – התפלה  קודם 
"יומין  בכל  מצלי"]  והדר  לעני  פרוטה  ד)"יהיב  רב" 
זכאין", ימי סגולה וכן בערב יום-טוב, ערב שבת, ערב 
ראש חודש וכיוצא-בזה, "וואו מ'קען נאר צוטשעפן" 
בנתינת  להרבות  זאת]...  לקשר  רק  שניתן  [=היכן 

הצדקה בלי גבול ממש.
תקופה קצרה לפני כן אמר הרבי בשבת פרשת נשא 

תשמ"ו ('התוועדויות תשמ"ו' כרך ג' עמ' 593):
בנתינת  ההשתדלות  אודות  פעמים  כמה  דובר 
הצדקה, ובהוספה – בימים מיוחדים, ימי סגולה, כמו: 
ערב שבת ויום-טוב, ערב ראש חודש, וכיוצא-בזה...

זה  על  שדובר  גם  פשוט, ומה  הכי  דבר  היותו  עם 
זאת  ומזכירים  חוזרים  לא  ולכן  פעמים,  כמה-וכמה 

בכל פעם ופעם
הרי, לדאבוננו, ישנם כאלו שמאיזה סיבה שתהיה 

צריכים להזכיר להם ענין זה עוד הפעם...
וענין זה – המשיך הרבי – אינו בגדר "חידוש", שכן 
נוסף על המבואר בריבוי מקומות בדברי חז"ל אודות 
מפורש  כו'  ופעולתה  זכותה  וגודל  הצדקה  מעלת 
ליתן  ("טוב  התפלה  קודם  צדקה  נתינת  לגבי  בשו"ע 
פניך")  אחזה  בצדק  אני  שנאמר  התפלה  קודם  צדקה 
אשר, מזה מובן, שכל ענין של תוספת ברכה מהקב"ה 

המדובר  אם  ובין  סגולה,  ימי  אודות  המדובר  אם  בין 
אודות מאורע של שמחה – יש לקשר עם נתינת צדקה 

(בהוספה על נתינת הצדקה על-דרך הרגיל).
הילדים  את  להרגיל  חשיבות  א)  עוד:  הזכיר  הרבי 
ביומו.  יום  מדי  צדקה  בנתינת  הקטנים  והילדות 
כאשר  בימינו  בפרט  צדקה  דנתינת  ההכרח  גודל  ב) 
זכינו לפרנסה באופן של הרחבה. ג) ההוספה והריבוי 
בנוגע  והן  לעצמו  בנוגע  הן  היא   – צדקה  בנתינת 
הוא  שגם  לרעך כמוך")  הזולת ("ואהבת  לפעולה על 

יוסיף וירבה בנתינת הצדקה.
הוספה  הרבי  הזכיר  לעיל  שצוטטו  השיחות  בשתי 
לצדקה בערב ראש חודש. בשיחות נוספות ציין הרבי 
עוד כי ערב ראש חודש נקרא יום כיפור קטן, לפי שבו 
הקוין  בג'  להוסיף  ויש  החודש  כל  עוונות  מתכפרין 
(תפלה  עבודה  תורה,   – וקיים  עומד  העולם  שעליהם 
ראה   – וצדקה  חסדים  גמילות  קרבנות)  שבמקום 
תשל"ו  אלול  חודש  ראש  וערב  מנחם-אב  כ"ח  שיחות 

('שיחות-קודש' תשל"ו כרך ב עמ' 663 ואילך. 667).
ועוד ציין לעניין מה שיש מתענין בערב ראש חודש 
– שהרוצה להתענות יש לו להחליף התענית בצדקה, 

על ידי שייתן שווי מזון ג' סעודות לצדקה.
הנהגה זו נזכרת בסידור יעב"ץ סדר יום כיפור קטן 
אוכל  שהיה  מה  לשער  ש"נוהגים  ויחל)  פרשת  (אחר 
הנ"ל  בכל  ראה   – בערב"  לעניים  וליתן  התענית  ביום 
בספר דיני ומנהגי ר"ח (חב"ד), ושם עמ' טו הערה 23.

תש"נ  אדר  ער"ח  משפטים  פרשת  שבת  ובשיחת 
(סי"א) קרא הרבי להוסיף בכל ג' הקוין דתורה עבודה 

וגמ"ח בכל ג' הימים (שבת ושני ימי ראש-חודש).
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ראש חודש ניסן
בכמה הזדמנויות (ר"ח ניסן תש"מ – לקוטי שיחות 
כרך כד עמ' 183) ציין הרבי את סגולת נתינת צדקה 
באחד  הראשון  "בחודש  ניסן  דר"ח  זכאי"  ב"יום 
ניסן  (י"ג  זאת  ישלימו  כן  עשו  שלא  אלו  לחודש". 

תשמ"ה – 'התוועדויות תשמ"ה' כרך ב' עמ' 1775).
כל  כבר  יהיו  ניסן  חודש  ראש  שבבוא  טוב –  "ומה 
ויק"פ  (ש"פ  מישראל"  לכאו"א  הדרושים  החג  צרכי 

תנש"א – 'התוועדויות תנש"א' כרך ב' עמ' 386).
מצינו  בראש-חודש  צדקה  לנתינת  מפורש  מקור 
לה  סימן  החיים'  'כף  בספרו  פלאג'י  חיים  רבי  אצל 
סעיף כד שכתב: "אני מדבר בצדקה, דנודע דהמרבה 
ומי  ימים,  משאר  כפול  שכרו  חודש  בראש  בצדקה 
ונשים  אנשים  צדק  רודפי  מקום  דבכל  ישראל  כעמך 
ובפרט  הימים  משאר  יותר  [יתנו?]  ירחא  בריש 

שבת...".
יע"א'  אמון  "'נא  שתושבי  רב  למעשה  ומציין 
סך  חודש  בראש  להפריש  נוהגים  בקרבה  דסוחריה 
גדול כל אחד לפי עסק שלו כדי לתת ממון לעניים... 
ואין ספק דהיא שעמדה להם להיות יחד עשירים דגם 

ה' יתן הטוב".
ובסעיף קודם כג: "אשרי אדם שיש לו בראש חודש 
עורך  יהיה  ר"ח  דביום  שולחנו...  על  חכמים  תלמידי 
הצלחה  לו  שיהיה  גדול  דבר  דהוא  לפניהם..  שולחן 
המארח  בזאת  נא  ובחנוני  החודש,  בכל  והרווחה 

תלמידי חכמים ועניים בתוך ביתו בראש חודש...".
(סופר)  החיים'  ב'כף  הובאו  פלאג'י  ר"ח  דברי 
לעניים  צדקה  בר"ח  לתת  "ויש  ז:  ס"ק  תיט  סימן 
שם  [ומציין  ויו"ט"  שבתות  ערבי  בכל  שנותנים  כמו 

ל"רו"ח" והכוונה לספר רוח חיים של ר"ח פלאג'י].

תשובה באומות-העולם
בכמה וכמה שיחות (בעיקר ובארוכה – שיחת פורים 
ענין  אמיתית  אין  שבאומות-העולם  נתבאר  תשכ"ח) 
אומות  ערך  הערכים-חב"ד'  ב'ספר  וראה   – התשובה 

העולם עמ' שמט-שנב ובמילואים לשם.
המקורות בנגלה – צוינו:

 :48 הערה   55 עמ'  ו'  כרך  שיחות'  ב'לקוטי  א) 
ירושלמי נזיר רפ"ט ("יצאו עכו"ם שאין להם כפרה"). 
תיקוני זוהר תיקון כא (נד, ב). מנחת חינוך סוף מצוה 

שסד.
ב) ב'תורת מנחם' כרך ל עמ' 114 הע' 65:

לאומה  ולא  אליך –  ("ת"ל  ד  האזינו  תנחומא  ראה 

מאמר  מפאנו)  (להרמ"ע  מאמרות  עשרה  אחרת"). 
שער  (להמבי"ט)  אלקים  בית  פי"א).  ח"ב  דין  חקור 

התשובה פי"ג. – עד כאן.
ז,  וארא  עה"פ  רש"י  מדברי  ולהעיר  להוסיף  ויש 
שלם  לב  רוח באומות לתת  נחת  שאין  לפני  "וגלוי  ג: 

לשוב כו'".
תשרי  חודש  (מאמרי  יששכר'  ל'בני  גם  לציין  ויש 

מאמר ד דרוש ז אות כד).

הרופא מרפא, הרפואה מה'
שתי נקודות הדגיש הרבי בנושאי רפואה:

הטבע  בדרך  המרפא  לרופא  ללכת  חובה  יש  א) 
היראת-שמים  מידת  על  חישובים  לחשב  בלי  דווקא 

שבו ולציית להוראותיו בלי חכמות.
ב) בד בבד יש לזכור כי הרפואה מה' היא (ולכן יש 

להתפלל ולבקש רחמים וכו').
ב'ברכי  החיד"א  בדברי  מצינו  אלו  נקודות  ושילוב 
דהאידנא  "ונראה  ב:  ס"ק  שלו  סימן  דעה  יורה  יוסף' 
בדרך  להתנהג  החולה  וחייב  הנס  על  לסמוך  אין 

העולם לקרות רופא שירפאנו".
דעלמא  סוגיין  לשנות  כמיניה  כל  "ולאו  וממשיך: 
ולומר  העולם]  וטבע  מנהג  לשנות  ברשותו  [=ואין 
ידי  על  הדורות שנתרפאו  חסידי  מכמה  הוא גדול  כי 

רופאים".
"וכמעט איסור יש בדבר [=שלא לנהוג כהרופאים] 
במקום  אניסא  לסמוך  משום  ואי  יוהרא  משום  אי 

סכנה, ולהזכיר עוונותיו בשעת חוליו".
ארעא  בני אדם ואורח כל  כדרכן של  ינהוג  "אמנם 

להתרפאות על ידי רופא".
אך כאן הוא מוסיף: "ולבו בל עמו [=על דרך "בלא 
לב ולב" (תניא)], רק ידבק בקונו למתקף ברחמי בכל 

לב ובו יבטח דוקא".

הבעל יכתוב ספר-תורה לזכות אשתו 
ולכבודה

מכתב- נדפס   480 עמ'  טו  כרך  שיחות'  ב'לקוטי 
המזרח  עדות  בן  יהודי  של  שאלה  על  נדיר  מענה 
בעניין לקיחת אישה שנייה על אשתו הראשונה בכדי 

לקיים מצוות פרו-ורבו.
הרבי מקדים:

הספרדים להתיר  מהרבנים  פסק-דין  לקבל  צריך 
בתור  אוכל,  לא  בזה  אשר  שניה,  אשה  לקחת  לו 
וכמו  הספרדים,  כמנהג  אבל  לו.  לכתוב  אשכנזי, 
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שכותב במכתבו, נקל יהיה לו לקבל היתר.
ובהמשך:

אשר  ...יש  א)  אשר  אשתו  את  לפייס  צריך 
שיש  מפני  (פו"ר)  מזה  אותו  פוטרים  סיבות  מכמה 
בנוגע  וגם  דין...  בעלמא  בחיים  אחרת  שליחות  לו 

לאשה...
ובפרט  ילדים  בחינוך  המשתדלת  ...האשה  ב) 
בחינוך ילדי בעלה הגם מאשה אחרת, מעלה עליה 

הכתוב כאילו ילדה.
אשתו  לכבוד  ספר-תורה  לכתוב  מהנכון  ג) 

ולזכותה.
ומסיים הרבי:

ותסכים  תרגע,  בטח  לאשתו  כהנ"ל  כשיבאר 
השם-יתברך  ויתן  כן  יעשה  ואז  השניים,  לנשואין 
שיהיה בשעה טובה-ומוצלחת ויזכה לבנים עוסקים 
[=הראשונה]  העכשווית  ואשתו  ובמצוות  בתורה 

תשתתף בחינוכם לגדלם בתורה ויראה.
והנה בפשטות הסיבה שכ"ק נמנע מלהתיר לו משום 
אנציקלופדי'  בהרחבה  ראה   – גרשום  דרבינו  חרם 
תלמודית ערך חרם דרבנו גרשון סעיף א (עמ' שעט 
תיא-תטו)  (עמ'  פו"ר  בביטול   – יו"ד  וסעיף  ואילך) 

וסעיף יד (עמ' תלג).
לגבי ההוראה לכתוב ס"ת – ראוי להביא כאן מ"ש 
רבי חיים פלאג'י ('ברכת מועדיך לחיים' ח"א דרוש א) 

בשם סבו בעל החקרי לב:
הולידו  שלא  בנים  חשוכי  שכמה  בידם,  "קבלה 
שקיימו מצות כתיבת ס"ת זכו להיבנות  ידי  על  כלל, 

והולידו בנים ובנות".
אשתו  "לכבוד  ההוראה  הובאה  שכאן  אלא 
ולזכותה", כנראה משום שבדרך הטבע לא הי' סיכוי. 

וק"ל.

תפילה בצבור דווקא, ובד בבד 
בהתבודדות

ביחידות ביום א' ח' סיון תשכ"ט (נרשם תוכנה ע"י 
שאל   (171 עמ'  רבי'  'משבחי  בספר  הובא   – הריל"ג 
להתפלל  צריכים  מדוע  לכאורה,  הרבי:  את  השואל 
הציבור,  תפילת  לאופן  מוגבלים  אז  הרי  בציבור, 
אפשר להתבודד  ביחידות  כשמתפללים  מה-שאין-כן 

ולהתבונן ללא מגבלה וכו'? 
השיב על כך הרבי:

לשם  אך  משפיע,  להיות  יהודי  של  תפקידו 
דבר  מקבל),  (כלומר,  מושפע  גם  להיות  עליו  כך 
שמתקיים כאשר הוא מתפלל בציבור, אז זוכה הוא 

לקבל השפעה מעוד יהודים עמם (ובמחיצתם) הוא 
ביחידות  מתפלל  כשהוא  מה-שאין-כן  מתפלל, 
לתת  יכול  שהוא  יותר ממה  לו [=השפעה]  הרי אין 

לעצמו.
בין  שהרי  מיוחד,  בחדר  בהתבודדות  עילוי  אין 
לתא-בידוד  אדם  הכנסת  הקשים...  העונשים 
[=צינוק]; והמעלה היא שאף בשעה שנמצאים עם 
של  במעמד  שם  יהיה  עצמו  הוא  הרי  יהודים  עוד 

התבודדות. 
בשו"ת  מהמובא  אלו  דברים  על  שהקשה  מי  ויש 
לכוון  יותר  שיכול  שמי  תעב)  סימן  ג'  (חלק  הרדב"ז 
ביחיד, עדיף שיתפלל ביחידות על פני תפילה בציבור 

עם פחות כוונה.
אמנם המעיין היטב ייווכח כי אין כאן שום סתירה, 

ונעתיק לשון הרדב"ז:
"אין  א)  לא,  (ברכות  עומדין  אין  בפרק  "גרסינן 
קלות  מתוך  ולא  שחוק  מתוך  לא  להתפלל  עומדין 
מתוך  ולא  מריבה  מתוך  ולא  שיחה  מתוך  ולא  ראש 
ביומא  חנינא  ר'  א),  סה,  (עירובין  גרסינן  ותו  כעס" 
תו  כועס.  שהי'  ביום  פירוש  מצלי  הוה  לא  דריתחא 
גרסינן (שם) כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל. 
תו גרסינן (שם) שמואל לא הוה מתפלל בביתא דאית 
ביה שכרא מפני הריח שהיה טורדו ומונעו מלהתכוין. 
אדם לא במקום שטורד  למדת מכל הני שלא יתפלל 
מחשבתו ולא בזמן שמבטל את כוונתו ומעתה היחיד 
או הרבים שיש להם איבה או שנאה או כעס או מריבה 
להתפלל  להם  ואסור  רצויה  תפלתם  אין  הצבור  עם 
שם שמחשבתו טרודה ולא יוכל לכוין בתפלתם וכל-

אם  וכל-שכן  תמיד  פניו  על  אותו  מכעיסין  אם  שכן 
הכעס הוא עם מנהיגי הקהל ואי לאו דמסתפינא הוה 
אמינא דטב ליה להתפלל ביחיד מלהתפלל בחברת בני 

אדם שאין דעתו נוחה מהם.
שיתפלל  לאדם  ראוי  דאין  אחר  טעם  יש  "עוד 
(עבודה  דאמרינן  היכא  כי  חפץ.  שלבו  במקום  אלא 
שלבו  במקום  אלא  תורה  לומד  אדם  "אין  יט,א)  זרה 

חפץ"...".
כלומר:

אלא  בציבור,  תפילה  לבטל  הרדב"ז  כוונת  אין 
במקרים מסוימים היוצאים מן הכלל של איבה ושנאה 
וכעס – שאז "אין דעתו – של המתפלל – נוחה מהם".

אמר  בעצמו  הרבי  הרי  ההתבודדות  מעלת  ולגבי 
הוא עצמו יהיה שם במצב  הנה  שגם בהימצאו במנין 

של התבודדות.
הרה"ח  המשפיע  גם  שמע  זו  הוראה   – ולהוסיף 
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ביומנו  שמצינו  כפי  תשל"ה  בשנת  נעמנוב  ניסן  ר' 
טבת  ט'  ב'  מיום  ליפסקר  הירש  צבי  ר'  הרה"ת  של 

(תשל"ה):
לפנות-בוקר  שתיים  עד  עשר  השעות  בין  "הלילה 
התוועד הרה"ח ר' ניסן (נעמנוב) משפיע ישיבת "תומכי 
תמימים" בפאריז עם תלמידי התמימים. בעיקר נסובו 
הדברים אודות דברי הרבי אמש ב'יחידות' – שאפילו 
אלו המתפללים באריכות ["עבודה"] יתפללו במנין".

על הלימוד בעברית (ובהברה ספרדית)
תשכ"ח  אייר  בט"ו 
כה  כרך  ('אגרות-קודש' 
כתב  ואילך)  קמב  עמ' 
נרחבת  איגרת  הרבי 
השפה  "שאלת  בנושא 
תלמידי  עם  ילמדו  בה 

התלמוד תורה".
בין השאר קובע הרבי: 

ילמדו  בה  שהשפה 
התלמידים לא זהו העיקר, 
והריבוי  יעילות  אם...  כי 
בידיעת  ובאיכות  בכמות 

התורה ומצוותי[ה].
וממשיך הרבי מחד: 

ששפת  שבמקום  מובן 
הלימודים יש לה השפעה 
שמים  יראת  עניני  על 
גם  אזי  וכיוצא-בזה, 
חשיבות  לקביעות השפה 

בהתאם לזה.
ומאידך:

לשפת  בנוגע  מיוחדות  מעלות  שמזכירים  ומה 
היא  אלו  מעלות  רכישת  אם  עיון  צריך  אידיש, 
ההורים  של  מחובתם  או  התלמוד-תורה  מתפקיד 

והאוירה בבית, וק"ל.
"על  כי  מהרבי  שמעו  ושלוחים  מחנכים  וכמה 
הילדים ללמוד דוקא בשפה המובנת להם ביותר, שעל 

ידי זה יבינו יותר וילמדו יותר".
טבת תשל"ו –  הדין בנוגע להברה (יחידות ז'  והוא 
מלבורן  רבקה  בית  מנהל  גורעוויטש,  שמואל  להרב 

אוסטרליה – 'מקדש מלך' כרך ד' עמ' תג):
בראש  שעמדה  ספרדית  נגד הברה  נלחמו  בעבר 
עיניהם של המשכילים וכו', ולכן היה צורך במסירות-

נפש [=נגד], בעוד עכשיו זהו ענין של הברה בלבד. 
ממילא לא כדאי לעשות מזה מחלוקת.

קדושת  כבוד  מדברי  אפוא,  להביא,  הראוי  מן 
תרצ"ז  מרחשון  מכ"ז  באיגרת  מוהריי"צ  אדמו"ר 
כמה מלים  יב) [בתוספת  עמ'  ד  ('אגרות-קודש' כרך 

שנשמטו שם]:
בנות  [=בארגון]  חברה  תהי'  תחי'  זוג[תו]  אם 
יעקב לפי שדוברות עברית, הנה השפה אשר בראו 
ויצרו מהמתחדשים היא כמו כל הלשונות ושריקות 
מורה  זו  מבטא  תנועת  המצפצפים והסכמותיהם כי 
אחר,  ענין  על  מורה  זו  מבטא  ותנועת  זה  דבר  על 
דבר  אלא  ואינו  היתר  ולא  איסור  לא  בזה  שאין 
האיסור  ועיקר  הרשות 
כי   – חול  עניני  לדבר  הוא 
לדבר  אסור  איסור  דברי 
בכל לשון – אבל עניני חול 
באותה  לדבר  הוא  מאוס 
לנו  נתן  בה  אשר  השפה 
השי"ת את תורתו הקדושה 
ע"י  הקב"ה  מדבר  ובה 
וב[ו]או  הנביאים  עבדיו 
ויוצר  לבורא  טובה  ונחזק 
באה"ק  המדוברת  השפה 
כמה  הכניסו  אשר  ת"ו 
מוסכמים  רק  בדוים  מלות 

לשפה כמו כל השפות.
ומה שכותב כי המדברים 
שפתנו  אומרים  זו  בשפה 
אתנו מי אדון לנו הנה לאו 
כן  אומרים  זו  בשפה  דוקא 
אשכנז  בשפות  גם  הלא 
צרפת ואנגליא אומרים גם 
כן מי אדון לנו ואין להאשים 
הלזו  את השפה המדוברת 
את  להאשים  שאין  כמו 

שאר השפות...
גם בשיחתו ביום א' של פסח תש"ג (לקוטי דבורים 

כרך ג עמ' תיט) דובר בנושא זה – ובין השאר:
ישנה מעלה שהוסיפו [=ב"עברית"] הרבה תיבות 

חדשות שאין זה לשון-הקודש כו'.

"וירעו אותנו" – הפכו אותנו לרעים...
מקורות  צוינו   308 עמ'  מו  כרך  מנחם'  ב'תורת 
עשו  לפירוש על "וירעו אותנו המצרים" – שהמצרים 

אותנו רעים, עיין שם מהשל"ה.
ויצוין כי הדברים מובאים בשם ר"ש אלקבץ (מחבר 
לאניידו  למהר"ש  חמדה  כלי  בספר   – דודי")  ה"לכה 
סי"ט;  כ  ספרים  מערכת  הגדולים'  ב'שם  [אודותיו 

גדולים ש ס"ק טו].

תצלום המכתב ל'הנהלת התלמוד תורה בכפר חב''ד'
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פרשת כי-תישא
כי תישא את ראש בני-ישראל לפקודיהם 

(ל,יב)
להסתלקות  זה  פסוק  קושר  הקדוש  החיים'  ה'אור  

הצדיקים:
שהוא  צדיק  העולם  מן  כשמסתלק   – תישא"  "כי 
היא, לכך  הסיבה  בני-ישראל";  "ראש  בדרגת 

החיסרון  בגלל  נפקדות;  מלשון   – "לפקודיהם" 
והחטאים שלכם.

יש  פסוק –  לאותו  פירושים  כמה  יש  שכאשר  ידוע 
בין  הקשר  אפוא  מהו  פנימי.  קשר  הפירושים  לכל 
בפסוק,  הפשט  לבין  החיים'  ה'אור  של  זה  פירוש 
המדבר על מחצית השקל, שכידוע היה תיקון וכפרה 

לחטא העגל?
ההסבר הוא: עשיית העגל היתה עבודה-זרה, שהוא 
חטא ועוון כללי. חטא זה פוגם בכללות הנשמה. כמו-

שאמנם  כפי  שבדור,  הכללית"  ב"נשמה  הוא פוגם  כן 
מסויימת אצל משה  לירידה  שגרם  בחטא העגל,  היה 
רבנו (כפירוש רש"י לקמן לב,ז – "לך רד – מגדולתך").

של  למצב  ישראל  זכו  מתן-תורה  בשעת  והנה, 
אך  נו).  תקון  (תיקוני-זוהר  המוות"  ממלאך  "חירות 
הדעת, שהביא  עץ  את חטא  מחדש  עורר  חטא העגל 
מיתה לעולם. נמצא שחטא זה גרם לעניין של "מיתה" 
אפוא  מכאן  הכללית").  (ה"נשמה  רבנו  במשה  גם 

הקשר לעניין הנ"ל דהסתלקות הצדיק.

(ליקוטי-שיחות, כרך ג, עמ' 924)

זה יתנו (ל,יג)
והרתיע  הקב"ה  מן  משה  שמע  דברים  שלושה 
כופר-נפשו, אמר  לאחוריו... כיוון שאמר לו ונתנו איש 
כמין  הקב"ה  נטל  כופר-נפשו?...  ליתן  יוכל  מי  משה: 
מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד והראה לו למשה: זה 

יתנו, כזה יתנו (במדב"ר פי"ב)
את  ללמוד  שהחליט  לאדם  דומה?  הדבר  למה 
את  לימדו  והלה  צורף,  אצל  הלך  הצורפות.  מלאכת 
כל המלאכה. אך דבר אחד – המובן מאליו – לא אמר 

או  לכסף  מתחת  האש  את  תחילה  להצית  שיש  לו: 
האש  את  אך  שלמד,  כפי  ועשה  התלמיד  הלך  הזהב. 

לא הצית... מובן שהזהב והכסף נותרו כפי שהם.
ללמדנו:  לפיכך הראה הקב"ה למשה מטבע של אש,
נפש;  ככופר  לשמש  יכולה  אינה  בלבד  מטבע  נתינת 
אך כשנותנים מטבע של אש בחיות והתלהבות הבאות 
מ'עצם הנפש' שנמשלה לנר ("נר ה' נשמת אדם"), אזי 

בכוח המטבע לכפר על הנפש.

(ליקוטי-שיחות, כרך ג, עמ' 925)

***
הדין במחצית השקל הוא ש"כופין את מי שלא נתן, 
עד שייתן" (רמב"ם הלכות שקלים פ"א ה"ט). ועל זה 
כופר- להיות  יכולה  כפויה  נתינה  כיצד  משה  תמה 

נפש?
לכן הראהו הקב"ה מטבע של אש שמשקלה מחצית 
מטה  כלפי  הנמשך  דבר  משמעותו   – משקל  השקל. 

וכדי להרימו יש צורך במאמץ ואפילו בכפייה.
נותנים:  שבני-ישראל  השקל  במחצית  הדין  הוא 
זאת  ועושים  לעשותו,  הדבר  להם  "כבד"  כאשר  גם 
מתוך כפייה, ללא כל רצון וחיות, גם נתינה שכזו היא 
כיסא  "תחת  קשורה  שהיא  מאחר  אש", של  "מטבע 

הכבוד" – בעצם הנשמה.

(ליקוטי-שיחות, כרך טז, עמ' 390)

העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט (ל,טו)
בנפש  שיש  הכוחות  עשרת  כנגד  הם  הגרה  עשרת 
המידות.  וז'  השכל  כוחות  מישראל, היינו ג'  אדם  כל 
שלמעלה  הרצון  כוח  והוא  בנשמה,  כוח  עוד  יש  אך 

מהשכל, והוא מתבטא במסירות-נפש על קידוש ה'.
מחצית  רק  לתת  בני-ישראל  נצטוו  אף-על-פי-כן 
נכלל  הרצון  כי  אחד-עשר,  ולא  גרה  עשרה   – השקל 
כנאמר  "רצון",  גם  משמעו  "דעת"  [שכן  ב"דעת" 
(עמוס ג), "רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה"]. 

משום כך נשאר המספר עשר ולא יותר.
זהו שאמר הכתוב: "העשיר (בדעת) לא ירבה" (על 

ממעייני החסידות

המשך בעמוד הבא
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שניים מקרא
ואחד תרגום

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

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

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת תשא1

י"ח באדר-א'
הקול3,  את  מעט  מנמיכים  העגל2  פרשת  בקריאת 
אבל יש להקפיד שגם אז יוכל כל הציבור לשמוע את 

בתורה-אור וכו' עד ליקוטי-שיחות  הפרשה בכותרת  1. כך מופיע תמיד שם 
משתמש  השיחה  שבפנים  במקרים  גם  וזאת  תשמ"ז-נ"ב,  השיחות  וספרי 
הרבי בשם "כי תשא" (צורה זו - ע"פ סדר תפילות כל השנה שבסו"ס אהבה 
עמ' 362. תשנ"ב  ח"א  ח"א עמ' 280. תש"נ  תשמ"ט  ראה סה"ש  ברמב"ם) – 
תש"ג)  ח"ב עמ' 424 והערה 23. רק בהיום יום (ובילקוט-כיס באנגלית לשנת 

נקראת הפרשה "כי תשא".
בעגל  חטאו  כיוון שבני לוי לא  העגל,  מעשה  סוף  עד  נמשכת  עליית 'שני'   .2

(כנה"ג סי' תכח, מג"א שם).
3. אלה הקטעים שקוראים בקול נמוך: מ"וירא העם" עד "לגוי גדול" (לב,א-י), 
וחוזרים לקרוא ("ויחל משה...") כרגיל, ושוב בקול נמוך מ"וישמע יהושע" עד 
"מהר חורב" (לב,יז-לג,ו), וחוזרים לקרוא כרגיל – כן המנהג נפוץ, גם בין אנ"ש 
הפרטים – מהרה"ח ר' יוסף-יצחק שיחי' אופן. המקור - בפרי- ובבית-חיינו. 

חדש סי' תכח ס"ק ז (בשינויים קלים).

הקריאה היטב.
הפטרה: "וישלח אחאב גו'" (מלכים-א יח, כ-לט4).

יום ששי
כ"ד באדר-א', ערב שבת קודש 

פרשת ויקהל-שקלים
ואחד  מקרא  'שניים  בקריאת  היום,  חצות  לאחר 
פרשת  של  ההפטרות,  שתי  את  גם  קוראים  תרגום', 
השבוע ושל פרשת שקלים5. [למנהג רבותינו נשיאינו, 
קוראים היום רק את ההפטרה של פרשת השבוע, ואת 

ההפטרה של פרשת שקלים קוראים מחר בשחרית]

4. ספר-המנהגים עמ' 33. לוח כולל-חב"ד.
5. 'היום יום' ל' סיון. ספר המנהגים עמ' 25.

לוח השבוע

"והדל (בדעת)  אחד.  עניין  הם  דעת ורצון  עשר) – כי 
לא ימעיט" (מעשר) – כי בכל יהודי יש הכוח למסירות-

נפש.
(אור-התורה שמות, כרך ו, עמ' א'תתקכו)

בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא 
ימותו, או בגשתם אל המזבח לשרת 

להקטיר אשה לה' (ל,כ)
בבואם אל אוהל מועד – להקטיר שחרית ובין-הערבים 
עבודה  ושעירי  המשיח  כהן  פר  מדם  להזות  או  קטורת, 

זרה (רש"י)
 – הבהמה  מן  קורבנות  העלו  החיצון  המזבח  על 
"עבודת הבירורים" שמזככת את הגשמיות והחומריות. 
את  להעמיק  נועדה  הפנימי  במזבח  הקטורת  עבודת 

ההתקשרות לקב"ה ("קטורת" מלשון קשר).
לפני  עצמם  את  לרחוץ  צריכים  הכוהנים  היו  לכן 
כשבאים  כי  לה',  אשה  להקריב  המזבח  אל  גישה  כל 
במגע עם ענייני העולם צריך תחילה "לרחוץ" ולהסיר 
של  הנעלית  בדרגה  אבל  נקי.  ולא  רצוי  שלא  מה  את 
פנימיות הלב, די ב"רחיצה" שכבר נעשתה עם הכניסה 

לאוהל מועד ואין צורך ב"רחיצה" נוספת.
יוצאים מכלל זה ההזיה מדם פר כהן המשיח ושעירי 
עבודה-זרה, שהעיסוק בהם מחייב "רחיצה" נוספת, כי 
מאחר שהם כפרה ו'ניקוי' של דבר בלתי-רצוי, דרושה 

בהם זהירות יתירה.

(ליקוטי-שיחות, כרך כא, עמ' 221)

ושמרו בני-ישראל את השבת לעשות את 
השבת (לא,טז)

מלמדנו הכתוב שיש שתי בחינות בשבת:
השבת".  את  בני-ישראל  "ושמרו   – ראשונה  בחינה 
מה  וכל  עצמה  מצד  קיימת  השבת  קדושת  כלומר, 
רז"ל  אמרו  זו  בחינה  על  עליה.  לשמור  הוא  שצריך 
קדושתה  (שבת,  וקיימא"  מקדשא  "שבת  יז)  (ביצה 

קיימת).
והבחינה השנייה היא – "לעשות את השבת". כלומר, 
ישראל הם ה'עושים' את השבת. שכן על-ידי עבודתם 
הם 'ממשיכים' בשבת תוספת של קדושה, שלא הייתה 

קיימת בשבת מצד עצמה.
(ספר המאמרים ת"ש עמ' 81)

המשך מהעמוד הקודם
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תשנ"ב / יומן מבית חיינו

"זמן המסוגל ביותר 
וביותר לבוא הגאולה"

הפרשה שכוללת את כל סדר ההשתלשלות • "זה הקטן גדול יהיה" 
- מפורים קטן לפורים גדול • עידוד לרכישת בתים בשכונת סילואן • 

נסיעות תכופות לאוהל הק' • קיבוץ גלויות החל בארץ-ישראל ובקרוב 
במדינות נוספות • יומן משנת תשנ"ב כקביעות שנה זו, מתוך: 'בית חיינו'

טו"ב אדר ראשון שישי,  יום 
שני  התחתון  בגן-עדן  המתינו  מנחה  תפילת  לפני 
חתנים. כשיצא הרבי שאל את הריל״ג מי מהם מתחתן 
ובירכו  לראשון  הסידור  את  נתן  ומשנענה,  קודם, 
״אויסבעטן אלע גוטע זאכן״ [= לפעול את כל הדברים 
הטובים], ונתן לו שני מטבעות לצדקה. גם לחברו נתן 
הרבי מטבעות ובירכו כנ״ל, אחר אמר לכל אחד מהם 
״מזל טוב״, וסיים לשניהם יחד ״בניין עדי עד״. בצאתו 
וכן  מטבעות  לחלק  הרבי  המשיך  התחתון  מגן-עדן 

למטה בביהמ״ד לכל אורך דרכו עד הגיעו למקומו.
בשעה 18:30 נכנס הרבי לביהמ״ד. ב׳לכה דודי' ניגן 
הש״ץ במנגינת 'בך ה' חסיתי', ובסיומו בניגון 'ווי ואנט 

משיח נאו', בסיום הניגון עודד הרבי בעוז.

שבת פרשת כי תשא, ח"י אדר ראשון
לתפילת שחרית נכנס הרבי ב-10:15 לערך. כשניגנו 
ושוב.  שוב  בחוזק  בסיומו  עודד  ביהמ״ק״  ״שיבנה 

בדרכו לעליה לתורה עודד לעבר אחד הילדים.
גוים  שני  עמדו  להתוועדות  הרבי  שנכנס  לפני 
במשטרה  בכיר  קצין  מהם  שאחד  אפרו-אמריקאים 
במיוחד  עתה  זה  הגיעו  הם  לדבריהם,  ילדיהם.  עם   -
מליובאוויטש.  הרבי  את  לראות  כדי  מקליפורניה 

כשעבר הרבי, חייך אליהם ונופף בידו לשלום.
הרבי נכנס להתוועדות בשעה 13:45, בירך על היין 
במשך  גאולה״.  די  שוין  קומט  ״עס  לנגן  החל  והקהל 
זמן השירה נתן הרבי פרוסת עוגה לילד מילדי שארף 
(גם השבת עמדו ילדי לאפיין סמוך לרבי, וגם אביהם 

עמד בקרבת מקום).

זמן  שארכה  הראשונה  בשיחה  הרבי  החל  כך  אחר 
ממושך. תוכנה היה, ביאור ייחודה של פרשת השבוע 
הכוללת בתוכה את כל סדר ההשתלשלות - מהתורה 
שלפני בריאת העולם, עד לגאולה האמיתית והשלימה 
שבסוף כל העניינים. הרבי הסביר בפירוט כמה וכמה 
עניינים בפרשה תוך שהוא מוציא מתוכם את ההוראה 
ציון',  יושיע  אלקים  'כי  ניגנו  השיחה  לאחר  לפועל. 

והרבי עודד את השירה בחוזק רב.
הסביר  ובה  יחסית,  קצרה  הייתה  השנייה  השיחה 
פקודי,  ויקהל,  הבאות:  הפרשיות  המשך  את  הרבי 
״מרבין   - אדר  מחודש  להוראה  גם  והתייחס  ויקרא, 
״זה   - גדול  לפורים  מגיעים  קטן  ומפורים  בשמחה״, 
הקטן גדול יהיה״. לאחר שיחה זו ניגנו ״שובה השם״. 

הרבי עודד את השירה בעוז.
הזכיר  בה  ביותר,  קצרה  הייתה  השלישית  השיחה 
הרבי על דבר חלוקת המשקה והתבטא שיכריזו באופן 
כזה, שהנוכחים יקבלו חשק (״אנכאפן חשק״) וילמדו 

מפעולותיהם של המכריזים. 
המזכיר  הבקבוקים.  לוקחי  עלו  השיחה  לאחר 
הסדר  היה  הפעם  בקבוקים.   14 השולחן  על  העמיד 
אחר  לגביעו,  הבקבוקים  מכל  הרבי  מזג  תחילה  כך: 
מזג מגביעו לכל בקבוק, ומהבקבוק לכוסו של הלוקח.
לאחר חלוקת המשקה וההכרזות החל הרבי לנגן את 
השירה  את  ועודד  ז״ל  הרלוי״צ  לאביו  ההקפות  ניגון 
טעלישבסקי  משה  ר'  לחזן  סימן  כך  אחר  רב.  בחוזק 
הרבי  עודד  הניגון  במהלך  ביהמ״ק״.  ״שיבנה  לנגן 
כך  אחר  אורחים.  לעבר  ומיוחדות  חזקות  בתנועות 
ההתוועדות  אחרונה.  ברכה  אמירת  דבר  על  הזכיר 
 ,15:00 בשעה  והסתיימה  יחסית.  קצרה  הייתה 
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שטרות  שני  ואחת  אחד  לכל  חילק  הרבי 
ובמאור פנים מיוחד. לכמה  של דולר בחיוך 
שביקשו ברכות ענה ״אמן״ וכן ִהרבה לחייך 
לילדים. החלוקה הייתה קצרה. בצאתו בירך 
ברכה  שביקש  מהם  ולאחד  נוסעים,  הרבי 
גם  ״בקרוב״.  הרבי:  לו  ענה  כלשהו,  לענין 

למעלה ליד המעלית בירך הרבי נוסעים.

יום חמישי כ"ג אדר ראשון
לביהמ"ד  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
ב-13:25 הרבי  נסע  למקווה   .10:25 בשעה 
הסידור  נתן את  למכונית  צאתו  לפני  לערך, 

לחתן.
טרם  לערך,  ב-14:30  הרבי  נסע  לאהל 
בעמדו  נוסף.  לחתן  הסידור  את  נתן  צאתו 
סימן  לילדים,  לצדקה  מטבעות  חילק  בחוץ 
לקבל  שיתקרבו  רחוק  שעמדו  ילדים  לכמה 

מטבע צדקה.
וכעבור   ,17:55 בשעה  מהאהל  חזר  הרבי 
ומעריב.  מנחה  לתפילות  נכנס  דקות  מספר 
על  הרבי  הביט  התפילה  לבימת  כשעלה 
ולאחר  השיחות,  לאמירת  המיועד  הסטנדר 
תפילת ערבית סימן לאות על אמירת השיחה. 

מיד הוכן הסטנדר.
היה  תוכנה  דקות,  כעשר  ארכה  השיחה 
עתה  כבר  גלויות  וקיבוץ  "ויקהל"  אודות 
מלבד  הקודש  לארץ  גלויות  כמה  בקיבוץ 
רצון  יהי  אלו  ממדינות  וגם  מדינות,  כמה 
שיצאו בקרוב. בהמשך אמר כי ה'כלי' לענין 
בנתינת  הרמוזה  ישראל,  אהבת  הוא   – זה 
מחצית השקל. בהמשך התבטא הרבי כי "זהו 
זמן המסוגל ביותר וביותר שתבוא בו הגאולה 

האמיתית והשלימה".
לאחר השיחה חילק הרבי שני שטרות של 
חלוקה  במהלך  גם  ואחת.  אחד  לכל  דולר 
כשעבר  מיוחד.  פנים  במאור  הרבי  היה  זו 
הגביר ר' יששכר דוב וייס חייך הרבי מאוד, 
לכמה  טלישבסקי.  משה  ר'  החזן  לעבר  כן 
שביקשו וכן לילדים שברכו ענה הרבי "אמן". 
לקראת סיום החלוקה הניח הרבי שני שטרות 
של דולר בסידורו, כעבור זמן מה הניח שוב 
כרבע  ארכה  החלוקה  בסידורו.  דולרים  שני 

שעה, כשיצא עודד את השירה.

 הרבי מתחיל להתוועד בכל שבת קודש
 לאחר ה'שלושים' על הרבנית חי' מושקא, ָהֵחל משבת זו, 

התחיל הרבי להתוועד בכל שבת קודש. 

תר"נ

יום פטירת הרב אברהם דוד לאוואט
יום פטירת הרה"ג הרה"ח ר' אברהם דוד לאוואט, סב סבו של כ"ק 

אדמו"ר, ומנוחתו כבוד בעיר ניקולייב.
כותב הרבי בהקדמה לספר "קב נקי" מה ששמע מאמו הרבנית חנה:

הרה"ג הרה"ח ר' אברהם דוד לאוואט בעל מחבר ספר "קב נקי", 
"שער הכולל" ועוד, נולד בשנת תקע"ה. הוא הצטיין בשכלו החד, 

כשרונותיו הנעלים וידיעתו הרחבה בים התלמוד. גם בצדקתו וטוב 
לבו קנה לו מעריצים רבים אשר רחשו לו אהבה רבה כל ימיו.

 הוא היה רב במושבה רומנובקה. לערך בשנת השלשים וחמש לחייו 
נתמנה לרב בקהילת ניקולייב ובמשרתו זו כהן פאר כארבעים שנה, 

עד יומו האחרון. 
(מתוך הקדמת הרבי לספר קב נקי ע' 3)

ח"י 
אד"ר

כ"ג 
אד"ר

תשמ"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

שער ספרו 'שער הכולל'
על סידור אדמו''ר הזקן

בנו ר' מנשה לאוואוט, שלישי משמאל, עטור זקן לבן, בתמונה 
קבוצתית של עסקני המפעל 'סנטרל רליף' להצלת יהודי רוסיא
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עם  כל-כך  ולא  עצמו  עם  לעסוק  היה  שרצונו  כיון 
לרבי שמוכן  עבר הנ"ל ואמר  זה  ראשון  ביום  אחרים. 

גם לפרסם על יהדות, ולעשות מה שהרבי רוצה.
הרבי: "על ידי קירוב ושכנוע אחרים, אתה שומר על 

מצבך-שלך".
של חודש תשרי שנה זה, בעת  · באחד מימי ראשון 
מר  מניו-יורק,  יהודי  הרבי  אל  חלוקת הדולרים ניגש 
כהן, ומסר לרבי תשעה ספרים באנגלית שהוציא לאור 
על כמה וכמה מסכתות בש"ס, והרבי נתן לו דולר אחד 

עבור כל ספר.
ספר  לרבי  הנ"ל  הביא  ראשון,  ביום  שבועיים  לפני 
שאל  הרבי  והגישו לרבי.  עתה  שהוציא זה  חדש  נוסף 
האם הוא זה שהוציא ספר על מסכת... (ונקב בשם א' 

המסכתות). 
הנ"ל השיב: "הרי הדפסתי תשעה ספרים על תשעה 

מסכתות".
בסופו  נדפסו  לא  הט'  המסכת  על  בספר  "כי  הרבי: 
צילומי הגמרא כבשאר הספרים. מכאן ולהבא – תדפיס 
את הגמרא (השייכת לספר זה) בנפרד, ותצרפה לספר, 

כדי שתוכל למסור אותו לכל אחד שקונה הספר".
הנ"ל שאל: "האם הספרים הם טובים?".

הרבי: "האם הספרים נמכרים טוב?!".
הנ"ל: "נישט קשה" [= לא רע...].

הרבי: "אם כן – יש לך את התשובה!".

יום שני, כ' אדר ראשון
אחר   .10:25 בשעה  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
שיסובב  הספר  למגביה  באצבעו  סימן  התורה  קריאת 
את פני הס״ת לעבר הקהל. כשחזר הרבי למקומו נישק 
מהתפילה  בצאתו  לאחרונה.  שנוהג  כפי  הפרוכת  את 

בירך נוסעים לדרכם.
לערך. לאהל  בשעה שתים  היום הרבי  למקווה נסע 
לערך.  יצא הרבי כשהוא לבוש במעילו, בשעה 15:15 
בעמדו בחוץ ליד המכונית בירך הרבי נוסעים, ביניהם 
צדקה  חילק  כן  מזרחי,  אליעזר  ר'  חה״כ  השר  סגן 
בידו  נופף  במכונית  בהתיישבו  במקום.  לעומדים 

לשלום לעומדים שם (ביניהם כמה מהתמימים).
דקות  כמה  לאחר  בשעה 18:30.  מהאהל  חזר  הרבי 
לשיחת  זכינו  לא  היום  וערבית.  לתפילות מנחה  נכנס 
קודש מהרבי (בהמשך לרציפות של השבוע האחרון). 
בימי  ״ויהי  בניגון  השירה  את  הרבי  עודד  בצאתו 

אחשורוש״, למעלה ליד המעלית בירך הרבי נוסעים.

שלישי, כ"א אדר ראשון יום 
הרבי נכנס לביהמ״ד לתפילת שחרית דקותיים לפני 
תפילת  על  הגבאי  הכריז  התפילה  לאחר  עשר.  השעה 
שהרבי  לאחר  אך  הרגיל,  במועדה  שתתקיים  מנחה 

עלה לחדרו נודע שגם היום ייסע לאהל!
ליד  בעמדו   .13:15 בשעה  הרבי  נסע  למקווה 
בשטח  העובד  הפועלים,  לאחד  מטבע  נתן  המכונית 
מה  הבין  שלא  הפועל  שבבבל.  רבינו  בית  של  הבניה 
הרבי  שנכנס  לאחר  המזכיר.  קיבל את הסבר  הכוונה, 
לרכב נופף לשלום לעבר הפועלים (היום הם עבדו ליד 

מקום חניית הרכב).
את  נתן  צאתו  טרם  ב-14:35.  הרבי  נסע  לאהל 
הרבי  משפחתו.  בני  גם  נכחו  במקום  לחתן.  הסידור 
החתן ואת בני המשפחה ונתן להם מטבעות  בירך את 

לצדקה.
ובצאתו  ומעריב,  מנחה  לתפילות  נכנס  כשחזר, 
עלבערג  שמחה  לרב  לשלום  ונופף  חייך  לתפילות 
את  עודד  לא  התפילה  לבימת  כשעלה  שם.  שעמד 
חתן  המעלית  ליד  המתינו  התפילה  לאחר  השירה. 
בברכת  פעמים  ג'  בירכם  הרבי  ומשפחותיהם,  וכלה 

״מזל טוב״.

יום רביעי, כ"ב אדר ראשון
בצאתו   .10:20 בשעה  הרבי  נכנס  שחרית  לתפילת 
התקיימה  מנחה  תפילת  לדרכם.  הנוסעים  את  בירך 
בזמנה הקבוע. כשיצא הרבי מחדרו חילק ליד המעלית 
מטבעות  הניח  כן  שם.  שעמדו  וטף  לנשים  מטבעות 
(למעלה  שבה  הפתחים  בשני  שם  הקבועה  בקופה 
לחלק  הרבי  המשיך  בביהמ״ד  למטה  גם  ובצד). 
מקופות  בכמה  וכן  בדרכו  שעמדו  לילדים  מטבעות 

הצדקה. 
למעלה  כשעלה  גם  לדרכם,  נוסעים  בירך  בצאתו 
שעמדו  לילדים  מטבעות  חילק  ושוב -  נוסעים,  בירך 

שם - דבר נדיר!
כשיצא  בזמנה.  היום  התקיימה  ערבית  תפילת  גם 
הרבי מחדרו נופף לשלום לילדה שעמדה ליד המעלית, 
לו  שהושיטו  אנשים  שלום לשני  דרכו החזיר  בהמשך 

ידם לשלום.
בניגון  השירה  את  עודד  התפילה  לבימת  בדרכו 
״ויהי בימי אחשורוש״ בחוזק רב. כשעלה לבימתו לא 
כאות  באצבעו  סימן  בתרא  קדיש  באמצע  הסתובב. 

לחלוקת דולרים.
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את  סוקר  כשהוא  מנחה  לתפילת  הרבי  נעמד  לאחריה 
הקהל העומד לשמאלו.

בשעת  בראשו.  הרבי  נענע  לתורה  שעלה  לכהן 
קורא  הבעל  אחרי  באצבעו  הרבי  עקב  התורה  קריאת 
מלה במלה מתוך הסידור. ל'שלישי' עלה הרבי. בשעת 
לפני  אחת  פעם  פעמיים:  הס״ת  את  נישק  הגלילה 
התפילה  בסיום  במעיל.   - שניה  פעם  המעיל,  הלבשת 
הביט לעבר ילד שאמר קדיש, והביט על הקהל שעמד 

לימינו.
בצאתו עודד את השירה על מקומו. בדרכו עודד את 
השירה לעבר סגן השר ר' אליעזר מזרחי, המשיך ללכת 
פנים  במאור  עודד  כן  הנ״ל.  לעבר  ועודד  פנה  ושוב 
עד  אורחים שעמדה לאורך דרכו  מיוחד לעבר קבוצת 

הגיעו לחדרו.
בזאל  מעריב  לתפילת 
בשעה  הרבי  נכנס  הקטן 
18:25. בסיום התפילה הביט 
ילד שעמד לידו ואמר  לעבר 
נוסעים  בירך  בצאתו  קדיש. 

לדרכם.

יום ראשון, י"ט אדר 
ראשון

הקהל  ניגן  שחרית  לאחר 
הרבי  אחשורוש״.  בימי  ״ויהי 
בצאתו  השירה  את  עודד 

מביהמ״ד.
הסידור  את  נתן  מחדרו,  הרבי  יצא   13:20 בשעה 
טובה  ״בשעה  והוסיף:  הרגיל,  בנוסח  ובירכו  לחתן 
ומוצלחת״. כן נתן לו מטבעות לצדקה, והמשיך לחלק 
לכל הנוכחים במקום מטבעות לצדקה, כולל למשפחה 
זו  מנחה  בתפילה  להשתתף  שזכו  מצוה  בר  חתן  של 

במחיצת הרבי.
והיא   ,13:50 בשעה  הרבי  יצא  הדולרים  לחלוקת 
נמשכה למעלה מארבע שעות - עד לאחר השעה שש. 
החלוקה יצא הרבי לתפילת  דקות ספורות לאחר סיום 
מעריב בזאל הקטן, כרגיל בימי ראשון. בכניסתו הביט 

לעבר השעון. לאחר התפילה בירך נוסעים לדרכם.
זו  חלוקה  במהלך  שאירעו  דברים  מספר  להלן 

ואחרות:
· עורך עיתון הצופה, מר משה אישון שאל את הרבי 

מה דעתו על השיחות המתחילות מחר בוושינגטון. 

הרבי: "שידברו, זה לא שייך, צריך להתחזק ביהדות 
ולהפיץ תורה ברבים וזה מה שיעזור לעם ישראל".

הנ"ל: "האם בדרך זו נגיע בארץ-ישראל לשלום?".
הרבי: "ודאי וודאי! תוסיפו להפיץ תורה ברבים".

הנ"ל: "האם אני יכול לכתוב זאת בשם הרבי?".
הרבי: "בוודאי".

· בחור מקבוצת האורחים שהגיע מצרפת אמר לרבי 
שהוא עתיד להתחתן בעוד שישה חודשים. הרבי הגיב 

על כך: "לא יאוחר מל"ג בעומר!".
· מר אייבי לוי, אחד מעוזריו הבכירים של מר נאסר 
אמר לרבי: "מר נאסר ואני בונים שכונה בעיר העתיקה 
מול הר הבית. לפני כשנה כבוד הרב נתן לנו ברכה וזה 
קצת  יש  עכשיו  להצליח.  התחיל 
ברכה  מבקשים  ואנחנו  עיכובים 
דונם  של  בשטח  מדובר  מיוחדת. 
מהערבים  שגאלנו  הר-הבית  מול 
לפני כשנה במטרה לבנות שכונה 
רוצים  בסילוואן. אנו  הכותל  מול 
מיוחדת  ברכה  ייתן  הרב  שכבוד 

בשביל השכונה הזאת".
הרבי: "האם מדובר בעניין שבו 
הייתה המחלוקת שם בסילוואן?".
פרטית  אדמה  זו  "לא,  הנ"ל: 
גורמים  מיני  כל  יש  אבל  שגאלנו 
רוצים  ואנחנו  מעכבים  שעוד 
השר  סגן  עולם".  מבורא  ברכה 
ואמר  הוסיף  מזרחי  אליעזר  הרב 

ש"יש להם טאבו על השטח".
רשות".  כבר  לכם  שיש  אומרת  זאת  "טאבו  הרבי: 
הנ"ל: "כן, אבל יש בעיות תכנוניות שגורמים מסויימים 

לא מעוניינים ליישב את המקום הזה ביהודים".
שיתעורר בכם החפץ והרצון  הרבי: "אזי, זה בשביל 
שיש  מרגיש  כשהוא  האדם -  ובטבע  בכפליים,  לעשות 
לעשות  דווקא  טוב  ברצון  מתלהב  הוא  אזי  מנגדים 
רבה,  "הצלחה   – נוסף  דולר  לו  נתן  הרבי  להיפך". 
הרבי דולר נוסף  נתן  שי'  נאסר  למר  טובות".  בשורות 

– "ברכה והצלחה".
עבר  שהתקרב לליובאוויטש  ליינר  מ.  · רב רפורמי, 
מה  ושאל  תשנ"א  בשנת  הדולרים  בחלוקת  הרבי  אצל 
כך  על  לו  ענה  הנכון.  באופן  רב  להיות  כדי  לעשות 
ערוך".  השולחן  חלקי  ד'  לפי  תלמידים  "תַלמד  הרבי: 
מכריו שמעו ממנו על הקושי בקבלת דבריו של הרבי, 

JEM מר משה אישון במעמד חלוקת הדולרים. באדיבות
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