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"ולכן, כדי להבטיח שהפעולות דימי הפורים בשנה זו 
יהיו באופן נעלה יותר מאשר בשנה שעברה, אזי העצה 

היעוצה - להתחיל "להרעיש" אודות עניני הפורים 
שלושים יום לפני פורים, שכן, מטבע האדם שכאשר 
מרעישים ומעוררים אותו במשך שלושים יום: זכור, 

ימי הפורים הולכים וקרבים, ובמילא, עליך לעשות את 
כל ההכנות הדרושות כו' - בוודאי תהי' פעולתו במידה 

מרובה יותר מאשר לולי התעוררות זו,
כפי שרואים במוחש."

(משיחת פורים קטן תשמ"ו)
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ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
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אור וחום ההתקשרות

מהעניינים העיקריים באורחותיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, הוא ההשתדלות בטובתו של הזולת. הסדר של 
הרבי היה להשתדל לעשות טובה לכל יהודי הן ברוחניות והן בגשמיות. 

– הרבי לא היה מקדים לעשות חקירה ודרישה אודות מצבו הרוחני, אלא לכל לראש היה עושה לו טובה 
בגשמיות, למלא חסרונו בדבר שביקש ממנו, או בדבר שחסרונו היה ידוע לרבי בעצמו, ואחר כך היה 

משתדל להשפיע עליו ברוחניות.
השתדלותו של הרבי בטובתו של הזולת הייתה עד כדי מסירת נפש, כולל גם מסירת הרצון (כי נפש 

פירושה רצון) – להניח שאר עניני קדושה שלו בשביל לעשות טובה ליהודי.
ולהעיר מפתגם הצמח-צדק אודות רבינו הזקן – בעל השמחה – שכל עניני המסירת נפש שלו הם כלא 

לגבי מסירת הנפש לנתק את עצמו ("ָאּפרייסן זיך") מהדביקות של "ועמך לא חפצתי", ולהתמסר 
לעשיית טובה ליהודי (ולא רק ברוחניות, אלא גם בגשמיות)!

(תורת מנחם חלק ב' עמ' 921)
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יהודי נכנס לבית כנסת חב"ד ושאל את אחד המתפללים האם ישנו בבית הכנסת יהודי שהינו 'צדיק'. אותו מתפלל פטר 
אותו באומרו שהוא אינו מכיר את המתפללים...

השואל לא הסתפק בתשובה, וכתב לרבי בשאלה "מהי המשמעות במענה אותו מתפלל".

על כך השיב הרבי שישנה משמעות "גדולה" בתשובה, והיא:

שאין לחפש צדיק ביהודי שני, כ"א [=כי אם] לחפש ה"צדיק" שבנפשו (שהרי השביעוהו (גם מלשון ׂשובע) תהא צדיק). 
ולגלותו בהנוגע לפועל.

ריש  בתניא  הובא  ב.  ל,  נדה  תהא צדיק:  השביעוהו 
פרק א: "משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע".

כוחות  לאדם  נותנים  שמשמיים  ׂשובע:  מלשון  גם 
צדק,  הצמח  (פירוש  צדיק  לדרגת  להגיע  שיוכל  כדי 

קיצורים והערות על התניא עמ' נז ואילך)

היכן יש צדיקים?הכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
א' אדר-שני ה'תשפ"ב – ח' אדר-שני ה'תשפ"ב

פקודי | כולם יכולים להשרות את השכינה
כל  המשכן...  נדבת  משקלי  כל  "נימנו  פקודי  בפרשת 
כליו לכל עבודתו" – שזהו עניין של מספר מדוד ומוגבל; 
השכינה  השראת  תהיה  שעל-ידי-זה  אבל התכלית היא – 
הפרשה:  בסיום  שכתוב  ממדידה והגבלה, כמו  שלמעלה 
"וכבוד ה' מלא את המשכן", עד כדי כך, ש"לא יכל משה 

לבוא אל אוהל מועד".
תהיה  המשכן  שבעשיית  וההגבלה  שהמדידה  וכדי 
שלמעלה  השכינה  להשראת  יבואו  שעל-ידי-זה  באופן 
המכוון  שתכלית  מלכתחילה  הודיעו   – והגבלה  ממדידה 
הוא עניין השראת השכינה, כמו שכתוב "ועשו לי מקדש 
ושכנתי בתוכם", שזהו גילוי שלמעלה ממדידה והגבלה, 
שהרי צריך לילך מן הקל אל הכבד, ולכן התחלת העבודה 

המשכן, ועל-ידי- היא במדידה והגבלה – במניית נדבות 
ממדידה  שלמעלה  השכינה  להשראת  אחר-כך  באים  זה 

והגבלה, עד ש"לא יכול משה לבוא".
שמצד  אלו  ידי  על  נעשתה  השכינה  השראת  פעולת 
מעמדם הם מנדבים זהב, ויחד עמם אלו שמנדבים כסף, 
החילוקים  ולמרות  נחושת.  רק  שמנדבים  אלו  ואפילו 
בתוכם",  ד"ושכנתי  עניין  נעשה  ידם  על  הרי   – שביניהם 

"בתוך כל אחד ואחד".
מאחר שמשה "היה רועה", ונקרא "שושבינא דמלכא", 
הרי הוא פועל גם אצל כל בני ישראל שיהיה אצלם גילוי 

והשראת השכינה שלמעלה ממדידה והגבלה.
(תורת מנחם חלק מ"ט עמ' 151)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע רמה.הל' טומאת מת פרק כג.הל' מכירה פרק ד-ו.א' באדר-שניו'

מל"ת רנ.פרק כד.פרק ז-ט.ב' באדר-שניש"ק
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הל' פרה אדומה.. פרק יג-טו.ד' באדר-שניב'
מל"ת רנא.בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת רנא.פרק ב.פרק טז-יח.ה' באדר-שניג'
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מל"ת רנב.פרק ה.פרק כה-כז.ח' באדר-שניו' 30
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מתי צריך להגיש חשבון?
האמנם "עשרים ותשעה כיכר" הספיקו לבניין המשכן? • מדוע אין הכתוב 

מפרט מה נעשה בזהב שנתרם למשכן, כשם שמפרט מה נעשה בכסף 
ובנחושת? • המפרשים הציעו ביאורים שונים, ואולם, לפי פשוטו של 

מקרא הדבר מובן מאליו • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
בפרשתנו מסופר אודות החשבון שנתן משה על "כל 
וטעם  ולנחושת"1.  ולזהב  לכסף  המשכן  נדבת  משקלי 
בפשטות  כמובן   – חשבון)  לתת  צריך  (שהיה  הדבר 
זאת),  לבאר  צריך  אינו  שרש"י  (עד  למקרא  חמש  לבן 
דבר  לעשות  כדי  כסף  סכום  למישהו  נותנים  שכאשר 
בכסף  נעשה  מה  מפורט  חשבון  להגיש  עליו  מסוים, 
כו'.  חשד  של  לעניין  מקום  נתינת  יהיה  שלא  כדי  זה, 
הביאו  ישראל  שבני  מכיוון  דידן:  בנידון  ועל-דרך-זה 
משה  צריך   – ונחושת  וכסף  דזהב  הנדבות  את  למשה 

לתת חשבון על כל מה שנתנו לו.
זהב  "ויהי  הפסוק  את  לומדים  כאשר  ועל-פי-זה: 
התנופה תשע ועשרים כיכר ושבע מאות ושלושים שקל 
בשקל הקודש"2 – נשאלת השאלה: מדוע לא נתן משה 
חשבון על מה שנעשה בזהב, כשם שנתן חשבון על מה 

שנעשה בכסף ובנחושת?

ב
הכסף  מלאכת  נשלמה  שכאשר  מבאר,  יקר3  בכלי 
להוציא  כדי  חשבון  לתת  משה  להוט  היה  והנחושת 
עצמו מן החשד, אף שעדיין לא היה יכול לתת חשבון 
ואף-על- בגדי כהונה,  עדיין  נעשו  שלא  לפי  הזהב  על 

פי-כן, הוכרח להזכיר גם זהב, כי אילו היה נותן חשבון 
על הכסף ונחושת בלבד ולא היה מזכיר זהב כלל – היה 

1. פירוש רש"י ריש פרשתנו.
2. פרשתנו לח, כד.

3. ריש פרשתנו.

מקום לחשד כו', ולכן הזכיר את סכום הזהב שנתקבל, 
בזהב.  שנעשה  מה  כל  את  לפרט  עדיין  יכול  שלא  אף 
ומה שלא נתן חשבון על הזהב לאחרי גמר עשיית בגדי 
כהונה – הרי זה מפני ששוב לא היה צורך בחשבון זה, 
כל  על  חשבון  לתת  משה  "כשבא  במדרש4  איתא  כי: 
דבר ודבר, חסר מן המשקל (דכסף) אלף ושבע מאות 
וחמישה ושבעים שקלים, ושכח ולא היה יודע מה עשה 
המאות  ושבע  האלף  ואת  ואמרה  קול  בת  יצאה  מהם, 
מה  לקיים  לעמודים5,  ווים  עשה  ושבעים  וחמישה 
שנאמר6 בכל ביתי נאמן הוא", ולכן, כאשר בני ישראל 
לא הוצרך  שוב  בזה –  מעידים עליו  השמים  שמן  ראו 
לתת חשבון על הזהב, כי אילו היה מעכב דבר לעצמו 
על  אפילו  השמיים  מן  עליו  מעידין  היו  לא  הזהב  מן 

הכסף.
אמנם, על-פי פשוטו של מקרא – אי אפשר לתרץ כן, 

מכמה טעמים:
א) הפסוק "ואת האלף גו' עשה ווים לעמודים" נאמר 
מדוע לאחרי  החשבון על נחושת, ואם כן,  לפני נתינת 

זה הוצרך לתת חשבון על נחושת?
עשה  מה  יודע  היה  ולא  ש"שכח  המדרש  דברי  ב) 
גו'  האלף  ואת  ואמרה  קול  בת  ש"יצאה  עד  מהם" 
מפורשים  שאינם  בלבד  זו  לא   – לעמודים"  ווים  עשה 
בפשטות הכתובים או בפירוש רש"י (ואפילו לא באופן 
מקרא:  של  פשוטו  הם היפך  זאת,  עוד  אלא  רמז),  של 
משה   – כזה?!  דבר  יישכח  רבינו  שמשה  לומר  הייתכן 

רכו,  ב  חלק  זוהר  ו.  נא,  פרשה  שמות-רבה  וראה  כאן.  בחיי  ברבינו  הובא   .4
ב. ועוד. 

5. פרשתנו שם, כח.
6. בהעלותך יב, ז. 

4



ועד  ישראל,  בני  כל  את  והנהיג  שכמו  על  נשא  רבינו 
ש"כל הדבר הקשה יביאון אל משה"7, ואם כן, הייתכן 
שבע  אלף  עם  עשה  מה  ישכח  רבינו  שמשה  לומר 
מאות שבעים וחמש שקלים, שהם לא פחות ולא יותר 
מ"כופר נפש" של שלושת אלפים חמש מאות וחמישים 

מבני-ישראל?!...
הייתה  המשכן  נדבת  על  החשבון  נתינת  ובפשטות: 
עשיית  עבור  שהתנדבו  אלו   – ישראל  בני  כל  בפני 
לב  חכמי  וכל  ואהליאב  בצלאל   – כולל  המשכן, 
גדול הכי  פלא  כן,  ואם  המשכן.  בעשיית  שהשתתפו 
לומר שגם משה רבינו, וגם בצלאל ואהליאב וכל חכמי 
לב – שהתורה מעידה עליהם ש"נתן ה' חכמה ותבונה 
ושבע  האלף  עם  עשו  מה  שכחו  כולם   – גו'"8  בהמה 

מאות וחמישה ושבעים שקלים, עד שיצאה בת קול!
החשבון  שעיקר  הנ"ל  תירוץ  על-פי  ועיקר:  ג) 
אלא  מלאכתן,  נגמרה  שכבר  ונחושת  הכסף  על  היה 
לחשד  מקום  יהיה  שלא  זהב,  גם  להזכיר  שבהכרח 
הזהב ("ויהי זהב  כו' – מדוע מקדים הכתוב את סכום 
התנופה גו'") לפני החשבון דכסף ונחושת, הרי מכיוון 
(שכבר  ונחושת  הכסף  על  חשבון  כוונתו לתת  שעיקר 
נגמרה מלאכתן), צריך להתחיל בכסף ונחושת, ואחר-
כו') שקיבל  (כדי שלא יחשדו  מקום להוסיף  כך – יש 
לפרט את כל  זהב, אלא שעדיין אינו יכול  גם כך וכך 
מה שעשו בו מכיוון שנמצאים עדיין באמצע המלאכה 
(שהרי צריכים לעשות בגדי כהונה), ולכן מזכיר רק את 

הסכום הכללי של הזהב ("תשע ועשרים כיכר גו'")?!
לפני  זהב  מקדים  שהפסוק  לומר  גדול  הכי  ודוחק 
התחיל  שבפועל  אף  זהב,  של  החשיבות  מפני  כסף 
משה עם החשבון של כסף ונחושת, ובפשטות – הסדר 
על-ידי  הדברים  נאמרו  בו  אופן  באותו  הוא  בפסוק 
משה. ומכיוון שמשה הקדים את סכום הזהב לפני כסף 
על הזהב (ולא  ונחושת – מובן, שאכן בא ליתן חשבון 
כסף  על  חשבון  נותן  כאשר  אגב  בדרך  זאת  שמזכיר 
ונחושת), ואם כן, הדרא קושיא לדוכתא: מדוע לא נתן 

חשבון מפורט על הזהב?

ג
הזכיר  שלא  מה  מתרץ  גאון9  סעדיה  רבי  בפירוש 

7. יתרו יח, כו.
8. ויקהל לו, א.

9. הובא בפירוש רבי אברהם אבן עזרא (הפירוש הקצר) פרשתנו לח, כד. 

את פרטי החשבון של זהב, "כי הכתוב נתן לנו שורש, 
שהמנורה עם כליה כיכר... הארון והכפורת כיכר וכו'", 

כפי שהולך ומפרט את פרטי החשבון בזה.
נתן  שלא  לפרש  קשה  מקרא  של  בפשוטו  אמנם, 
זאת  לחשב  יכולים  היו  שכולם  מפני  הזהב  על  חשבון 
אצל  כזה שייכת רק  מכיוון שעשיית חשבון  בעצמם – 
אלו שיש להם מושג וידיעה במלאכת היציקה או ציפוי 
של זהב כו', ומכיוון שאין הכול בקיאים בזה, היה משה 

צריך לפרט את פרטי החשבון.

ד
[...] הביאור בפירוש רש"י:

הטעם שמשה הסתפק בנתינת הסכום הכללי דזהב, 
ולא הוצרך לתת חשבון מפורט על הזהב, הוא – מפני 
"תשע  אלא  היה  לא  הזהב  שכל  שומעים  שכאשר 
לא,  ותו  שקל",  ושלושים  מאות  ושבע  כיכר  ועשרים 

שוב אין מקום לעניין של חשד.
ובהקדים:

כל המושג של חשד שייך רק כאשר לא יודעים האם 
צריכים  ואז  לאו,  אם  המשכן  לנדבת  הסכום  כל  נוצל 
לתת חשבון מפורט שכך וכך הוציאו בשביל כל דבר, 

כדי שהכול יראו שכל הסכום נוצל לתכליתו. 
אמנם, כאשר הכל רואים בבירור שכל הסכום שנאסף 
צריכים,  שהיו  ממה  בלבד  חלק  עבור  אלא  הספיק  לא 
היינו, שההוצאה הייתה מרובה יותר מן ההכנסה – הרי 
פשוט שאין מקום לעניין של חשד, אדרבה: היה צורך 

להוסיף משלו על הסכום שנאסף על-ידי הנדבות.

ה
ובנוגע לענייננו:

עלתה  לא  המשכן  בנדבת  שניתנה  הזהב  כמות  כל 
פחות משקל   – ופרוטרוט  כיכר  ותשעה  עשרים  אלא 
ומשקל  ופרוטרוט)  כיכר  (שבעים  הנחושת  ממשקל 

הכסף (מאה כיכר ופרוטרוט).
לעשיית  צריכים  שהיו  הזהב  כמות  זאת,  ולעומת 
הזהב  כמות  מכל  כפליים  הפחות  לכל  היא   – המשכן 

שנאסף בנדבת המשכן!
ואין צורך לעשות חשבון מדויק כדי להגיע למסקנה 
זו – די בהשערה בעלמא, כאשר חושבים לרגע אודות 

כל הדברים שנעשו מזהב:
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מנורת זהב שמשקלה כיכר שלם10 (לא מנורה קטנה 
אורכו גו'"11 וחצי  ארון "אמתיים  כפורת זהב,  בלבד!), 
מצופה זהב12, כפורת זהב, שולחן ומזבח מצופים זהב, 
זהב,  מצופים  קרשים  ושמונה  ארבעים   – לזה  ונוסף 
קרשים גדולים ביותר – "עשר אמות אורך הקרש ואמה 
את  לשער  יכולים  שמזה  הקרש"13!  רוחב  האמה  וחצי 
(וזאת  הקרשים  לכל  צריכים  שהיו  הזהב  כמות  גודל 
לקרש  צמוד  שהיה  הקרש  חלק  ציפו את  לא  אם  גם   –

השני)!
ותשעה עשרים  של  שכמות  פשיטא  שכן,  ומכיוון 

כיכר (ופרוטרוט) בלבד לא הספיקה14 לכל דברים אלו, 
הפחות  לכל  וכהנה,  כהנה  להוסיף  צורך  היה  ובוודאי 
עוד עשרים ותשעה כיכר זהב, כדי שיוכלו לעשות את 

כל הדברים הנ"ל.

10. תרומה כה, לט.
11. שם, י.

12. ראה פירוש רש"י שם, יא.
13. שם כו, טז.

בטלה   – והותר"  גו'  המלאכה  לכל  דיים  הייתה  "והמלאכה  שנאמר  ואף   .14
דים,  הייתה  "והמלאכה  כז):  לה,  (ויקהל  הקודם  רש"י  פירוש  על-פי  הקושיא 
מובן  שמזה  וגו'",  השוהם  אבני  את  הביאו  לעשות  עלינו  מה  נשיאים  אמרו 
בפשוטו של מקרא ש"דיים" הייתה על-ידי מלאכת ההבאה מ"כל אשר נמצא" 
להביאם), ועל- הוצרכו הנשיאים  נמצא אתם (ולכן  ו"אבני שוהם" – לא  אתו, 
דרך-זה בנידון דידן, שלאחרי שהביאו עשרים ותשעה כיכר גו' זהב – לא נמצא 

אתם עוד זהב.
ולהעיר שבפשוטו של מקרא זהו מוכרח בלאו הכי – דבאם היה אתם עוד זהב, 
הביאו "כל כלי הזהב" (ויקהל שם, כב)?! – ראה על דרך זה זוהר חלק ב  למה 

פרשתנו רכד, א. 

ו
את  עשו  כיצד  גיסא:  לאידך  קשה  על-פי-זה  אמנם, 
כל הכלים שהיו צריכים להיעשות מזהב כאשר לא היו 

יותר מעשרים ותשעה כיכר זהב?!
והביאור בזה – בפשטות:

מפורש בכתוב "ויהי זהב התנופה תשע ועשרים כיכר 
בני  שנדבו  הזהב  את  רק  כולל  זה  שסכום  היינו  גו'", 
ישראל – "זהב התנופה", מכיוון שעבור מלאכת המשכן 

היה צורך בסכום גדול הרבה מזה.

אין  שבנחושת  אף  התנופה",  "נחושת  שכתוב  [ומה 
צורך בהדגשה זו – הרי זה מפני שנאמר לשון "תנופה" 

בזהב].
ואין צורך לבאר מניין לקחו את שאר הזהב – כי כבר 
שאר  כל  ולכן,  הרבה",  משה  ש"נתעשר  רש"י15  פירש 
משה  השלים  המשכן,  למלאכת  צריכים  שהיו  הזהב 

רבינו.
משה  הוצרך  לא  מדוע  בפשטות  מובן  ועל-פי-זה 
לתת חשבון מפורט מה נעשה עם הזהב כי כאשר הודיע 
לבני ישראל שכל הזהב שנדבו לא הגיע אלא לעשרים 
ותשעה כיכר (ופרוטרוט) בלבד, שוב אין צורך בחשבון 
החשד  את  לשלול  (כדי  הזהב  עם  נעשה  מה  מפורט 
שלקח לעצמו כו'), שהרי הכל רואים שמשה היה צריך 

לתת זהב משלו לצורך מלאכת המשכן!

15. תישא לד, א.

מובן בפשטות מדוע לא הוצרך משה לתת חשבון מפורט 
מה נעשה עם הזהב, כי כאשר הודיע לבני ישראל שכל 

הזהב שנדבו לא הגיע אלא לעשרים ותשעה כיכר בלבד, 
אין צורך בחשבון מפורט, שהרי הכל רואים שמשה היה 

צריך לתת זהב משלו לצורך מלאכת המשכן!
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סיכום

בפרשתנו מסכמת התורה את כמות הזהב, הכסף 
והנחושת שתרמו בני ישראל עבור המשכן.

נוצלו  כיצד  פירוט  מופיע  הסכום,  ציון  עם  יחד 
תרומות הכסף והנחושת ומה בדיוק נעשה בהם. 
הסכום  ציון  מלבד  הזהב,  לתרומת  בנוגע  ברם, 

שנתרם, לא מפורט כיצד נוצלה התרומה.

צריך להבין:

בתרומת  נעשה  מה  מפרט  הכתוב  אין  מדוע  א) 
הזהב כפי שפירט בתרומות הכסף והנחושת? 

ב) מדוע אין רש"י מתייחס לכך?

הביאור:

הכסף  מה נעשה בתרומת  הפירוט  בפשטות,  א) 
העוסקים  שמא  חשד  להסיר  נועד  והנחושת, 
בבניין המשכן ניצלו חלק מהתרומה באופן בלתי 

ראוי והוגן. הפירוט מוכיח כי כל הכסף נוצל עבור 
צרכי המשכן.

שמא  חשש  כל  אין  הזהב,  לתרומת  בנוגע  ברם, 
נעשה בה שימוש לא הוגן.

הכל  בסך  הינו  למשכן  שנתרם  הזהב  סכום 
זה  סכום  כשמשערים  כיכר".  ותשעה  "עשרים 
כל  ציפוי  כפורת,  (מנורה,  המשכן  לצרכי  ביחס 
ארבעים ושמונת הקרשים ועוד), מובן כי תרומת 
זהב  הוסיף  ומשה  הספיקה  לא  בוודאי  הזהב 

משלו בכדי להשלים את המלאכה.

להסיר חשד – לא  שבתרומה זו אין צורך  מכיוון 
פורט הדבר בכתוב.

פשוטה  ובחשיבה  נכון,  שבלימוד  כיוון  ב) 
לכך  התייחס  לא  מאליו,  הקושי  סר  ומציאותית 

רש"י בפירושו.

אמנם, בנוגע לכסף ונחושת, שבהם לא שייכת סברא 
הסכום שנתנו בני ישראל, הספיק לכל צורך  הנ"ל (כי 
הסכום  כל  על  מפורט  חשבון  משה  נתן   – המלאכה) 
כי  המשכן,  למלאכת  נוצל  שכולו  ישראל,  בני  שנתנו 
משלו  זהב  להוסיף  צריך  שהיה  ראו  שכולם  למרות 

(ואם כן פשיטא שאין מקום לחשוד שלקח לעצמו כסף 
ונחושת), מכל מקום, צריך לתת חשבון בפני עצמו גם 

על הכסף והנחושת. 
(משיחת שבת פרשת פקודי ה'תשד"מ. תורת-מנחם התשד"מ ח"ב 
עמ' 1137, 1145. הנחת השומעים, בלתי מוגה) 
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המשכן ובית ראשון ושני 
יתגלו במקדש השלישי

נצחיות משכן משה במקדש העתיד
איתא בגמרא: "מפני מה נתאווה משה רבינו ליכנס לארץ-ישראל . . אמר משה הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין 

מתקיימין אלא בארץ-ישראל, אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על-ידי".
את  "שאקיים  הלשון  יותר  מתאים  לכאורה  על-ידי",  כולם  "שיתקיימו  הלשון  דיוק  מהו  השאלה:  ידועה  והנה 

כולם"?!
והביאור בזה – ש"המצוות עצמן כשיהיו נעשים על-ידי משה יהיו מבחינה עליונה יותר כו'", ובענייננו, על-פי 
כל  היו  ובמילא  כו',  וגלות  חורבן  של  עניין  היה  לא  לארץ  את בני-ישראל  מכניס  משה רבינו  היה  הידוע שאילו 
ענייני המצוות (גם המצוות התלויות בארץ ובבית-המקדש) בקיום נצחי, וזהו "כדי שיתקיימו כולן על-ידי", היינו 

שעל-ידי זה נפעל קיום נצחי במצוות עצמן.
ומצוותיה בתכלית  התורה  כל  שאז יהיה קיום  לבוא –  דלעתיד  מודגש גודל העילוי  משה רבינו  שאצל  ונמצא 
המצוות  בעניין  ושלימות  עילוי  לפעול  כדי  לארץ,  להכנס  ביותר  נתאווה  שלכן   – רצונך  כמצוות  השלימות, 

("שיתקיימו כולן") – העילוי והשלימות דלעתיד לבוא, "כמצות רצונך".
[. .] וכפי שהדבר בא לידי ביטוי בעשיית המשכן על-ידי משה:

הציווי "ועשו לי מקדש" שנאמר למשה רבינו אודות הקמת המשכן, קאי גם על בית-המקדש – כדברי הרמב"ם 
בריש הלכות בית הבחירה (פרטי הלכות בית-המקדש): "מצות עשה לעשות בית לה' . . שנאמר ועשו לי מקדש, 
שעשה  בציווי על "משכן  נכלל  בית-המקדש  שהציווי על  רבינו", היינו  משה  שעשה  משכן  בתורה  וכבר נתפרש 

משה רבינו".
ומובן, שבזה נכלל גם "בניין העתיד להיבנות", בית-המקדש השלישי שיבנה לעתיד לבוא – שגם הציווי ד"בניין 

העתיד" נכלל בציווי על "משכן שעשה משה רבינו".
בבית-המקדש השלישי, אשר מזה מובן  משה יתגלה לעתיד לבוא –  שעשה  חז"ל שהמשכן  ולכן מצינו בדברי 
חס-ושלום,  לבטלה  זה  אין  בודאי  השלישי [שהרי  לבית-המקדש  גם  רבינו"  משה  שעשה  ה"משכן  כמה נוגע  עד 
ועל אחת כמה וכמה בנוגע ל"משכן שעשה משה רבינו", השורש לכל בתי המקדשות – שהתגלותו במקדש העתיד 
שנעשה  (או בגלל)  למרות  זה –  וכל  העתיד].  למקדש  נוגע  היותו  מפני  אם  כי  חס-ושלום,  לבטלה  בוודאי אינה 

בחוץ-לארץ, מקום הגלות דווקא.
('תורת מנחם – התוועדויות' תשמ"ו חלק א' ע' 249-250)

החזרת המשכון בשלמותו
...בית-המקדש דלעתיד לבוא, בית-המקדש השלישי [מקדש אדנ-י כוננו ידיך, דקאי על בית-המקדש דלעתיד 
עצמו, אלא בו יהיו  המלוכה שלו" . . ] – אינו בית בפני  ימלוך לעולם ועד, לעתיד לבוא שכל  לבוא, "בזמן שה' 
גם הבתי-מקדש שלפניו, בית ראשון ובית שני, וכמובן גם מפירוש רש"י "משכן משכן – שני פעמים, רמז למקדש 
אותו  מחזירים  כן  ולאחרי  בלבד,  זמן  למשך  אותו  שלוקחים   – פירושו  משכון  והרי  חורבנין",  בשני  שנתמשכן 
בשלימותו, ובענייננו – שבבית-המקדש השלישי יחזרו גם בתי המקדש שלפניו (בית ראשון ובית שני, וכן המשכן) 

בשלימותם.
('תורת מנחם – התוועדויות' תשד"מ חלק ג' ע' 1921)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

השלוחים ועבודתם
השפעה בלי מצרים הניתנת לשלוחים לשם מילוי תפקידם • מהו הזמן 
המתאים לשיעור עם בעלי-בתים, מתי אל לו לשליח להמתין שיבואו 

אליו, ואיזו הוראה יש ללמוד מאשת כהן גדול? • על הצלחתם המיוחדת 
של השלוחים והבטחה לחינוך ילדיהם • סייגים ותנאים בפעילות תמימים 

ותלמידים שלוחים, ומהי 'ההכנה המוכרחת' בטרם היציאה לשליחות?

הכול ניתן להצלחת השליחות
הרבי  אמר  דבריו  בין  תשכ"ו.  תמוז  י"ב  התוועדות 

(תורת מנחם כרך מז, עמ' 161):
...הנהיג [כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ] בנוגע לכל עניני 
שיתפשטו  נפשו,  מסר  ושעליהם  ומצוותיה  תורה 
ויופצו בכל המקומות, עד לפינה נדחת שבקצוי תבל 
– שהרי ענין זה התחיל על-פי ההוראה והציווי ועל-
שזהו  והגאולה,  השמחה  בעל  של  כוח  הנתינת  ידי 
החידוש המיוחד שלו, כמו כל נשיא שהוסיף חידוש 

מיוחד משלו בדרכי חב"ד ונשיאות בישראל...
וסיים כ"ק אדמו"ר:

כיון שנמצאים כאן כמה וכמה שמתוך מסירות נפש 
שנסעו למקום רחוק ברוח,  למרחקים, הן אלו  נסעו 
והן אלו שנסעו למקום רחוק בגשמיות כפשוטו, כדי 
תורה  היהדות,  הפצת  של  השליחות  את  שם  למלא 
'לחיים'  יאמרו  המעיינות...  להפצת  ועד  ומצוותיה, 
להתחזק  החלטה  ומתוך  לבב,  וטוב  שמחה  מתוך 

ביתר שאת וביתר עוז בעניין מילוי השליחות.
באותה שנה – בהתוועדות שבת פרשת וארא ראש-
חודש טבת תשכ"ו (תורת מנחם כרך מה, עמ' 356) – 
התבטא הרבי בנוגע לכל העוסקים במילוי השליחות, 
מודעים ("לידע ולהכיר בכך") שכל  להיות  כי עליהם 
באופן  להם  ניתן  שליחותם  במילוי  להצליח  הדרוש 
לברך  רק  וצריכים  השולחן,  על  ומוכן  ערוך  שהכול 

ולאכול!...
בלבולים  ללא  שליחותם  את  למלא  שיכולים  כך, 
הגוף,  ובריאות  הנפש  בריאות  מצד  לא  כו',  ומניעות 
ועיכובים,  מניעות  ללא  הפרנסה...  טרדות  מצד  ולא 
את  לבקוע  דרכו,  לבטח  אחד  כל  הולך  כזה  ובאופן 
השליחות  ומכופל כו', ולהצליח במילוי  החושך כפול 

מתוך שמחה וטוב לבב.

רק להכין 'כלים'
דוד  הרב  השליח  להן  שזכה  היחידויות  באחת 
המצב  על  לרבי  סיפר  מספרינגפילד  (ז"ל)  איידלמן 
ואמר  הגיב  הרבי  מוסדותיו.  של  הקשה  הכלכלי 

(הדברים סופרו על-ידו בראיון ל'כפר חב"ד'):
יש  ברם  טוב,  ב[שפע]  מחסור  אין  למעלה  מצד 
השיעורים  והם  הברכה,  לקבלת  'כלים'  להכין  צורך 

[שיעורי תורה] שלומדים ברבים.
בין  דווקא  שיעור  זה  שיהיה  והציע  פירט  אף  הרבי 
הציבור  מנחה לא כל  לערבית, כי לפני  מנחה  תפילת 

מגיע, ואילו אחרי ערבית האנשים ממהרים לבתיהם.

לצאת ולמצוא יהודים!
יצחק-זלמן  ר'  הרה"ח  השליח  כאשר  אחת,  פעם 
שעליו  הודעה  לו  המתינה  לביתו,  חזר  (ז"ל)  פוזנר 
הוא  חודוקוב.  לרב  הרבי,  למזכירות  מיד  להתקשר 
מיהר להתקשר והרב חודוקוב אמר לו כדברים הבאים 

('כפר חב"ד' גיליון 725 עמ' 33):
נאמר  שבכותרתו  מעיתון  קטע  לרבי  "הגיע 
לסטודנט',  מאומה  אומרת  אינה  'יהדות  (באנגלית): 
[מקום   – טנסי  לנאשוויל,  קשורה  היתה  והכתבה 
ציין על העיתון הזה: "לטלפן לזלמן  שליחותי]. הרבי 

מיד אם נבהל מזה, על-כל פנים במידה שנבהלתי"...
שבו  מכתב  וכתבתי  כהוגן,  נבהלתי  בוודאי  "כעת 
ציינתי את תחומי פעילותי העיקריים – סיוע ליהודים 
בנושאים שונים וכו'. הרבי השיב לי מיד במכתב: "לך 

יש תירוץ, אבל מה יש לסטודנטים מכל זה?...".
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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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ידוע שלבעש"ט ולמגיד ממזריטש   והרבי ממשיך: 
אנשים  לחפש  נוסע  היה  הבעש"ט  שונות.  גישות  היו 
שזקוקים לו, ואילו המגיד היה יושב במקומו ואנשים 
את  לנקוט  צריך  לפעמים  מסכם:  והרבי  אליו.  נסעו 

הגישה הראשונה, ולפעמים את הגישה השנייה.
את  לומר  התכוון  הרבי  מכך:  הסיק  פוזנר  הרב 
ואנשים  יושב  שאתה  מצב  יש  אם  בפשטות:  הדברים 
אותם.  ולחפש  החוצה  לצאת  עליך  אליך,  באים  לא 

שונה הדבר כאשר באים אליך.

הרבי נוסע עם השליח
לאוסטרליה  השליח  להן  שזכה  היחידויות  באחת 
הרה"ג הרה"ח ר' יצחק-דוד גרונר (ז"ל) התייחס הרבי 

לקשיים שהיו מנת חלקה של השליחה, ואמר בלהט:
היתה  לא  גדול  הכהן  של  שאשתו  במשנה  איתא 

מתבשמת, שלא יאמרו מקטורת נתבשמה.
אשה  אצל  הוא  כלל  בדרך  [הסדר  הרי  ולכאורה 
שכן מתבשמת כנאמר] "ששה חודשים בשמן המור 
כהן  של  שאשתו  אלא  בבשמים"?  חדשים  וששה 
העיקר  ווערן")  ("אוסרייסן  להתייגע  צריכה  גדול 

שבעלה יעבוד בבית המקדש!
ב'יחידות' אחרת התאונן הרי"ד גרונר על שליחויות 
השליחות  מילא  לרבי:  ואמר  עליו,  שהוטלו  נוספות 

באוסטרליה, אבל כל המדינות הרחוקות?
והרבי נענה: אם אני אסע עמך יהיה לך יותר קל?

והרבי המשיך: בגשמיות איני נוסע אך ברוחניות אני 
יבדלח"א  אחיינו,  מפי  (נרשם  מקום!  בכל  עמך  נוסע 

הרה"ג הרה"ח ר' מנחם מענדל גרונר, קריית-גת).

"החינוך על כתפינו"
פעם נכנסה אחת השלוחות ממרוקו לרבי ל'יחידות' 
כי  וטענה   – במרוקו  שנים  עשר  בת  שהייה  אחרי   –
בכלל  הקשיים  בגלל  השליחות  את  לעזוב  רצונה 
ובחינוך הילדים בפרט. היא התבטאה שחוגים אחרים 
הם  ואחר-כך  קצרות,  לתקופות  זוג  בני  שולחים 

מתחלפים, מלבד חב"ד.
אינה  הצלחתם  לכן  הדברים:  למשמע  הגיב  הרבי 
קומט  הצלחה  זייער  ("דערפַאר  להצלחותינו  מגיעה 

ניט צו אונזער הצלחה")...
על הקשיים בחינוך הילדים אמר הרבי: את הילדים 
נושאים אנו על כתפינו ("די קינדער טרָאגט מען אויף 

אונזערע פלייצעס").
כשהפצירה שוב ברבי שייתן להם רשות לעזוב ענה 

הרבי:

ייתן  ואם  אדמו"ר,  חמי  מורי  כ"ק  של  לציון  סעי 
("פָארט  השליחות!...  את  לעזוב  תוכלו  רשות,  לכם 
אויפ'ן ציון פון דעם רבי'ן דער שווער, אויב ער וועט 
אייך געבען רשות, קענט איר ָאפלָאזן די שליחות").

מובן שהם נשארו בשליחות עד ימי זקנתם!

לעבוד בקירוב לבבות
פעם נכנס בא-כוחו של הרבי באירופה, הרב בנימין-
אליהו גורודצקי (ז"ל), ל'יחידות' אל הרבי. הרבי פתח 
שבו  שלושה עמודים,  מגירה והוציא ממנה מכתב בן 
כך  בתוך  בצרפת.  השלוחים  אחד  נגד  טענות  הופיעו 
לא לתת  כדי  אשיב [=למתלוננים]  הדגיש הרבי: "לא 
לרב  הורה  הרבי  אך  מקום'".  ו'נתינת  'מציאות'  להם 
שיכתוב  התלוננו,  שעליו  לשליח  למסור  גורודצקי 

לרבי בפירוט מה הרקע לטענות וכו'.
השליח  כנראה  גורודצקי:  לרב  הרבי  אמר  מצידו 
על  דגש  [=שם  הפרט  עבור  ולא  הכלל  עבור  עובד 

עניינים כלליים ולא על טיפול באנשים פרטיים].
כללי-פרטי  מכתב  השליח  קיבל  אחר-כך  זמן-מה 

מהרבי ובשוליו כתב בכתב יד קודשו:
בברכת הצלחה בעבו[דת] הק[ודש] ומתוך קירוב 

הלבבות.

עדיפות בשליחות 
הרבי  רשם  קודשו  יד  בכתב  הבאות  השורות  את 
מראשית  דיווחים  עמוד  לצד  חודוקוב  הרב  למזכירו 
על-ידי  אילת,  הדרומית  בעיר  החב"דית  הפעילות 
ישראל-צבי  ר'  הרה"ת  בעיר,  הרבי  שלוחי  ראשון 

גליצנשטיין שיחי':
ולעודד  לעזור  כדאי  ולכן  ומצליח,  פעיל  כנראה 
זקוק להקבלות – ולכן ע[ל] י[די]  וכו' (אלא שאולי 

לייבוב [הרב ישראל] שי'?)
שנת  בסוף  לשליחות,  צאתו  ערב  צעיר,  אברך 
שליחות,  אפשרויות  שתי  על  לרבי  כתב  תשמ"א, 
שבאחת מהן התנאים הגשמיים טובים פחות מהשנייה. 
הגשמיים",  "התנאים  המילים  תחת  קו  מתח  הרבי 

וכתב:
עפ"ז [=על-פי זה] קדימה ל... אזכיר עה"צ [=על 

הציון].
שבו  זה ייסע למקום  על-פי  כי  הורה  הרבי  כלומר, 
האפשרויות הגשמיות טובות יותר. ואכן, השליח נסע 

לשם, וזה מקום שליחותו עד עצם היום הזה.
פעם אחת נכנס בחור לרבי ל'יחידות' ושאל: בעניין 
שהפצה  טוען  המשפיע  והמעיינות],  [היהדות  הפצת 
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צריכה להיות בעיקר בד' אמות של הישיבה והבחורים 
טוענים שנדרשת יציאה ל'חוצה' ממש.

תשובת הרבי:
אך  'חוצה',  שיהיה  העליונה  הכוונה  בוודאי 
בכלי  להשתמש  ללמוד  צריך  בגשמיות  בצבא  כמו 
אחר-כך  ורק  סכנה  במקום  שלא  [=נשק]  המלחמה 
יוצאים לחזית. אם חייל פשוט ֵיצא מיד לחזית (לפני 
מחנה הצבא), לא  בתוך  משך זמן  שלמד [=והתאמן] 
רק שלא יועיל אלא יזיק... כמו-כן יש מקומות שבחור 
לילך  נישואיו]  [=טרם  זה  בשלב  צריך  לא  בישיבה 

לשם.
הנה פתק שכתב הרבי:

מקודם  ל[היות]  צ[ריך]  בהפצה  להצליח  בכדי 
הכנה מוכרחת ידיעת התורה וכו'.

לימוד  בין  הזמן  לחלק  "איך  לשאלה  בתשובה 
לעצמו לעזר לאחרים" ועוד, השיב הרבי:

מובן שאין כל העיתים שווים אבל פשוט שצ[ריך] 
ז[כרונם]  ח[כמינו]  ד[ין]  וכפס[ק]  שניהם  ל[היות] 

ל[ברכה] כל האומר אין לי אלא תורה כו'.
מובנת הפליאה לשאלתו ַהללמוד תניא אף שאינו 
להבין  ברצון  ילמוד  אם  יבין,  לא  דלמה   – כו'  מבין 
שלמדו  אלה  כהבנת  יבין  שלא  ואף  שיבין.  בוודאי 
החומש  בלימוד  גם  הרי   – וכו'  זמן  וכ[מה]  כ[מה] 
גמרא וכו' כן הוא, וכן הוא בכל חלקי התורה יגעת 

ולא מצאת אל תאמין.

השליחות בברינואה
בישיבת  שלוחים  תלמידים   – בחורים  לקבוצת 
על-פי  לשם  שנסעו   – בברינואה  תומכי-תמימים 
ללמוד  שבאו  לאחר  הרבי,  של  המפורשת  הוראתו 
ב-770 בחודש אלול תשכ"ט ונשלחו בחזרה בתחילת 
מיוחדת,  יחידות  נערכה   – תש"ל  מרחשוון  חודש 
הוגהה  הבאים (היחידות  בדברים  הרבי  שאותה פתח 
על-ידי הרבי, ולאחר מכן נדפסה בלקוטי שיחות כרך 

יד עמ' 329-335):
[=אלו],  בתלמידים  רוצים  שאין  חס-ושלום  לא 
בתור  אותם  משגרים  החביבות  בגלל  דווקא  אלא 

שלוחים...
שדווקא  לגוף  הנשמה  מירידת  דוגמה  הביא  הרבי 
לגוף  אותה  שולח  הקב"ה  וחביבותה  מעלתה  בגלל 
התחתון. בהמשך לכך הורה הרבי  הזה  בעולם  גשמי 
שיסעו בחזרה למקומם ושם יעסקו בהפצת המעיינות 

"בהסכמת ההנהלה".
כשהסתיימה שנה לשליחותם בברינואה כתבו לרבי 

על רצונם ללמוד ב-770, והרבי השיב:
הרי כבר דעתי ידועה וימשיכו עוד שנה.

מכיוון  לבוא לחודש תשרי.  רשות  בכל-זאת קיבלו 
היהדות,  הפצת  ענייני  לגבי  שאלות  כמה  להם  שהיו 
לשאול  נמנוב  ניסן  ר'  הרה"ח  המשפיע  להם  הורה 
שלפעמים נוסעים  טענה  היתה  השאר  בין  הרבי.  את 
מתאים  ולא  הראויה  בצניעות  שאינם  למקומות 
שהיו  לשבתות  בנוגע  גם  כך  שם.  להיות  לתמימים 
נוסעים פעם בחודש מהישיבה לשבתות בערי השדה 
הגדולה  ההצלחה  את  ראו  וכאשר  פריז,  בסביבות 
מהבחורים  שביקשו  היו  הצעירים,  עם  מהפעילות 
לבוא בשבתות נוספות. השאלה היתה אם לקיים שבת 
עדיפות  שיש  או  שם  ביקרו  שכבר  במקומות  נוספת 

לנסוע למקומות חדשים.
בסיום ה"יחידות" ענה הרבי על השאלות ואחר-כך 

הגיה את הדברים:
א. מה שהתחילו ימשיכו בוודאי.

ב. והמשך צ[ריך] ל[היות] בהוספה.
ג. בהסכמת ההנהלה.

ד. בנוגע לנסיעה למקומות שלא בסגנון הישיבה: 
אלף  זכים  וליבו  מוחו  שנעשים  ההבטחה  ידועה 
פעמים ככה. ואיידי דטריד למיפלט לא בלע. ובתנאי 

שיהיה בהסכמת הנהלת הישיבה.
ה. ימשיכו בשבתות במקומות חדשים שעדיין לא 
ביקרו בהם וימשיכו הקשר עם המקומות הקודמים 

באמצעים אחרים.
פרשה בפני עצמה הייתה התחלת השליחות.

תשכ"ט.  באלול  כאמור,  ל-770,  הגיעו  הבחורים 
בברינואה  הישיבה  מבוגרי  בחורים  שישה  אלו  היו 
אברהם-ברוך  שמותם:  ואלה  ב-770,  ללמוד  שבאו 
שי' פווזנר; יוסף-יצחק הלוי שי' הורוויץ; יוסף-יצחק 
שי'  יצחק  מטוסוב;  שי'  יוסף-יצחק  לבקובסקי;  שי' 

גולדברג; שמואל הלוי שי' הורוויץ.

צילום המענה הנ"ל בכתב יש קדשו של הרבי
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יום הולדת הרה"ח ר' מנחם מענדל 
שניאורסאהן

מענדל  מנחם  ר'  הרה"ח  הולדת  יום 
אדמו"ר  כ"ק  של  הצעיר  בנו  שניאורסאהן, 
כ"ק  של  האבלות  שנת  בתוך  נולד  מהר"ש. 

אדמו"ר הצמח צדק ונקרא על שמו.
תש"ב  בשנת  הסתלק  מענדל  מנחם  רבי   

באי קורסיקה, ושם נטמן. 
בארץ  לקבורה  להעבירו  השתדל  הרבי 
לארץ  גופו  הועלה  תשט"ז  ובשנת  הקודש, 
בצפת.  נטמן  הרבי  פקודת  פי  ועל  הקודש 
שהתעסקו  מאלו  אחד  של  עדותו  פי  על 
למרות  שלם,  גופו  הי'   - בצפת  בקבורתו 

שעברו חמש עשרה שנה מפטירתו! 
(ימי חב"ד ע' 131)

תרח"צ

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

במרתפי הג.פ.או. הי"ד.

ב' 
אדר

ו' 
אדר

תרכ"ז

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 שתי המצוות העיקריות
'משלוח-מנות' ו'מתנות-לאביונים',  המצוות:  "שתי 
מכיוון שהן עיקר בעניין הפורים, בנקל יותר לקיימן... 
ולפרסם...  ביותר...  להשתדל  (והזכות)  החובה  ולכן 
[בכל דרך: מכתבים, כרוזים, עיתונות, רדיו, תקשורת 
ב)  אלו;  מצוות  מעלת  גודל  א)  וכו']:  אלקטרונית 
שנקל מאוד לקיימן; ג) שכל אחד ואחת שהגיעו לגיל 
מצוות מחוייבים בהן; ד) ולא עוד, אלא שגם הקטנים 
לחומרא"11],  [ו"ספיקא  לחינוך  שהגיעו  והקטנות 

יקיימו בעצמם מצוות אלו.
שאפשר  הדעה  על  סומכים  מהצעירים  "הרבה 
מצוות  מקיימים  שההורים  על-ידי  חובה  ידי  לצאת 
אינם  רבים  הורים  שגם  קורה  לצערנו  אבל  אלו, 
הראוי,  הכבוד  כל  עם  על-כן,  כראוי.  זאת  מקיימים 
להזכיר  וההורים,  המחנכים  הרבנים,  מתבקשים 
מכל  בתי-הספר  [בכל  השפעתם  שתחת  לילדים 
'משלוח מנות'  סוג]... לקיים באופן אישי את מצוות 

ו'מתנות לאביונים', ביום הפורים".
קיום מצוות 'משלוח מנות'

כגון  מאכל,  שני מיני  רק  דרושים  ל'משלוח מנות' 
'כזית'  בשיעור  יהיה  מהם  אחד  שכל  ועוגה12,  תפוח 
מאכל  או  קופסת-גפרורים);  של  (=נפח  לפחות 
שיעור  קל.  ומשקה  עוגה  פרוסת  כגון  ומשקה, 

המשקה – רביעית (=86 גרם) לפחות. 
יש  'משלוח-מנות',  וכדומה  לחיילים  כשנותנים 
'צעירי-אגודת-חב"ד'  בשם  לגברים  לתת  להקפיד 
ולנשים בשם 'נשי-חב"ד'13, וכדי שהם בעצמם יקיימו 
המנות  את  להחליף  להדריכם  יש   – המצווה  את 
להם  המוכנות  במנות  זאת  יקיימו  (ובלית-ברירה, 
לרעהו  איש  עצמם,  לבין  ביניהם  האוכל14)  בחדר 
ואישה לרעותה. כמו-כן יש לחלק להם מטבעות כדי 

שיקיימו 'מתנות לאביונים'.

אין זה סותר את הדין במי שיש לו הזדמנות לקרוא בלילה, שלא יוותר עליה 
ח"ג סי' יג  רדב"ז  שו"ת  ראה  מחר,  לקרוא  לו  ירשו  לא  שמא  החשש  מפני 
הובא בקו"א לשו"ע אדה"ז סי' רעא ס"ק א. שו"ת הצמח צדק או"ח סי' קיג.

11. ראה שערי הלכה ומנהג או"ח ח"ב סי' רצב.
הקודם.  הקטע  מתחילת   – קעז)  עמ'  ח"כ  (אג"ק  המזכירות  ממכתב   .12
בנושא  הדעות  (ראה  שיעור-מינימום  היא  שם  האמורה  הסוכריה  ואולי 
בילקוט יוסף ח"ה עמ' שכח-של ובפסקי תשובות סי' תרצ"ה אות יח, וש"נ), 
כל  בלי  "כשרים  תפילין  האמצעים"  "חוסר  מפני  הרבי,  שביקש  ועל-דרך 
פקפוק" אבל "קטנים" (אג"ק ח"ב עמ' כה). אבל למעשה, פעם אחת (באחת 
צא"ח  של  מנות'  מה'משלוח  דוגמא  לרבי  כשהכניסו  תשל"ו-ח?)  השנים 
פתחו  זאת  ועקב  מכשיעור",  "פחות  היא  המנות  שאחת  הגיב  בניו-יורק, 

והשלימו כמאה אלף חבילות-מנות!
שיבואו   – לנשים  ההתעוררות  דברי  וגם  תרצ"ה)  סו"ס  הרמ"א  (ע"פ   .13

מנשים דווקא ('אוצר' עמ' רפו, משיחת אדר"ח אדר תשל"ה).
14. ועד"ז במאושפזים בבית-רפואה ובית-אבות ותלמידים בפנימייה וכו'.
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הלכות ומנהגי חב"ד
ש"ק פרשת פקודי – חזק

ב' אדר שני
של  האחרון  הפסוק  קריאת  בזמן  התורה:  קריאת 
שאר  (וכן בסיום  שמות  ספר  כל  את  המסיים  הפרשה, 
הספר  בסיום  לעמוד1.  ישראל  מנהג  תורה),  חומשי 
אומר כל הציבור, ואחריו הקורא: "חזק חזק ונתחזק!"2

וגם העולה לתורה אומר זאת3.
אותם  בהוציאו  גו'...  המלאכה  כל  "ותשלם  הפטרה: 

מארץ מצרים" (מלכים א ז,נא-מלכים א ח,א-כא).
אחד  כל  צריך   – חזק'  ב'שבת  "בעומדנו  התוועדות: 
ואחד מישראל לחזק את עצמו ובני-ביתו וכל הנמצאים 

בסביבתו... בכל ענייני יהדות...
כהמנהג  מיוחדת...  התוועדות  עם  זה  לקשר  "וכדאי 
בכמה קהילות קדושות בישראל, שבשבת חזק מכינים 
הגבאים 'קידושא רבא', ובוודאי יחזקו ויחדשו מנהג זה 
בכל המקומות – שבה יוסיפו באמירת דברי תורה (וגם 
קבלת החלטות טובות...), ויוסיפו בהשמחה לגמרה של 

תורה4".

הכנות לפורים:
מבצע פורים – לארגן ולפרסם

בקשר למצוות ומבצעי חג הפורים, כתב הרבי: "אשר 
כל זה דורש זמן והכנה ופעולה – על-כל-פנים מתחיל 
מראש-החודש"5, וכן: "כבכל דבר חשוב – צריכה להיות 

הכנה מבעוד מועד, על-כל-פנים מראש-החודש"6.

1. רצוי שבעל-הקורא יפסיק קימעא לפני תחילת הפסוק (עכ"פ עד שיספיקו 
היושבים לעמוד), כדי שהציבור ישמע היטב את קריאת הפסוק.

2. בפרי חדש (או"ח סי' קלט) כתב שהאמירה היא ע"פ מאמר רז"ל: "ארבעה 
צריכים חיזוק: תורה ומעשים טובים, תפילה ודרך-ארץ" (ברכות לב,ב).

מהוריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  בשם  תג,  עמ'  היומן'  ב'רשימות  זה  בעניין  וראה 
חיזוק  הפשוטים",  המאמינים  עם  עצמו  לכלול  הוא "כדי  לאמירה זו  שהטעם 
שעוסק  כיוון  הפסק –  זה  הרי  כן,  שאם  הרבי  ולשאלת  חדש",  "להתחיל ספר 
בספר הבא ולא בזה שסיימוהו – היה המענה מפתגם הרוגצ'ובי שכל התורה 

מהווה "תיבה אחת", עיי"ש.
3. ספר-המנהגים עמ' 31. לוח כולל-חב"ד.

4. ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 233, עיי"ש.
1103 עמ'  ח"ב  תשד"מ  ובהתוועדויות   .340 עמ'  יא  כרך  לקוטי-שיחות   .5

"'שלושים יום לפני החג', היינו בפורים ושושן-פורים קטן".
6. ממכתב (כללי-פרטי) אדר"ח אדר תשמ"ב.

מבעוד מועד את כל ההכנות  להתחיל ולהשלים  יש 
הדרושות למבצע פורים בכל העולם כולו, שלא יישאר 
אפילו יהודי אחד בפינה נידחת בקצווי תבל שלא יהיה 

נכלל במבצע פורים7.
בשבת,  (ואף  פורים  לענייני  ההכנות  על  לעורר  יש 
שהרי "מפקחין על צורכי ציבור בשבת"), כדי שייעשו 
ליהודים  מיוחדת  ובהדגשה  ובהצלחה,  מסודר  באופן 
בתי-האסורים,  בתי-רופאים,  בבתי-זקנים,  הנמצאים 
ועל-אחת-כמה-וכמה  מקום,  בכל  [ובמשטרה]  ובצבא 
במסירת-נפש  בגופם  בנוגע לצה"ל, שעומדים ומגינים 
ממש על גבול ארץ-ישראל ו"שמחה פורץ גדר" תגרום 

הצלחה רבה בכל זה.
לנתינת  לדאוג  מועד  בעוד  להשתדל  יש  כמו-כן 

צורכי הפורים לכל הזקוקים לכך.
על-ידי כל  הפורים  המצוות דימי  קיום כל  נוסף על 
אחד ואחת, יש להרעיש ולפרסם בכל מקום ומקום, הן 
הקדושה,  בארצנו  (ועל-אחת-כמה-וכמה)  וכן  בחו"ל 
באופן  יהיו  פורים  ענייני  שכל  ההשתדלות  על-דבר 

ד"ברוב עם הדרת מלך"8.
הבהרה בעניין תחפושות

חיילים  של  (במיוחד  פורים  וכובעי  בכמה תחפושות 
(קוצ'מע),  ובכובעי-חורף  אירופה)  ממזרח  ושוטרים 
נמצא שעטנז גמור. החכם עיניו בראשו לבודקם מראש 

במעבדת-שעטנז מוסמכת9.
קריאת מגילה ב'מבצעים'

מקרא מגילה: המזכים את הרבים במצווה זו, יעדיפו 
את הקריאה ביום על זו של הלילה, הן מפני שהציבור 
לפרסם)  (וכדאי  מפני  ועיקר  והן  דיו,  לה  מודע  אינו 

שהיא הקריאה העיקרית10.

7. משיחת ש"פ תרומה תנש"א ס"י, ספר-השיחות ח"א עמ' 350. בכמה שנים 
עם 'מבצע תורה', כמרז"ל  את ההתעוררות ל'מבצע פורים'  הרבי מקשר  היה 

"ליהודים היתה אורה – זו תורה" ('אוצר מנהגי חב"ד', חודש אדר, עמ' רפו).
8. משיחת ש"פ ויקרא תשמ"ט ס"ח, ספר-השיחות ח"א עמ' 335, ושם פירוט: 
במשתה ושמחה – שהולכים לשמח מבית לבית (מלבד ההשתתפות ברוב עם 
לאחר הסעודה עם בני משפחתו); במתנות לאביונים – לתת ברוב עם לגבאי 
או לקופה של צדקה (שהרי לעניים עצמם יש לתת בתכלית הזהירות בכבודם). 

וכל זה – כהוספה באחדות-ישראל, הבאה כהכנה לסיום הגלות, עיי"ש.
9. לוח 'דבר בעתו'.

10. ראה שע"ת סי' תרפ"ז ס"ק א, ונטעי גבריאל פמ"ב ס"ו. מאידך יש לדון אם 

לוח השבוע
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ראש  של  לחדרו  נקראו  בעשרת-ימי-תשובה 
הישיבה, הגאון רבי מרדכי מנטליק (ז"ל), והוא הודיע 
אלא  בישיבה,  כתלמידים  להישאר  יוכלו  לא  כי  להם 
הם  לברינואה.  לחזור  עליהם  יהיה  החגים  אחרי  מיד 
ברשות  הייתה  שנסיעתם  וטענו  עמו  להתווכח  החלו 
מקבלים  אין  ומדוע  בברינואה,  ההנהלה  ובהסכמת 

אותם כאן?!
החליטה  שההנהלה  ואמר  התעקש  מנטליק  הרב 
שלא לקבלם. בחול-המועד סוכות נקראה כל הקבוצה 
של  השנייה  בקומה  תומכי-תמימים  ישיבת  למשרד 
770, ושם הודיע להם חתנא וגיסא דבי נשיאה הרש"ג, 
יישארו  אם  כי  חד-משמעית  בצורה  הישיבה,  מנהל 
כאן – יחדלו מלהיקרא 'תמימים', אלא עליהם לחזור 
כמה שכבר סיכמו עם הנהלת  לברינואה. ביניהם היו 
ע"ה)  שוויי  אייזיק  ר'  (הרה"ג  במונטריאול  הישיבה 
להגיע  רשות  להם  ותינתן  כתלמידים  שם  שיתקבלו 

לכל שבת מברכים ל-770.
הרב  הרה"ג  ל'יחידות'  נכנס  שמחת-תורה  למחרת 
חב"ד בפריז, וכאשר יצא  רב קהילת  פבזנר ז"ל,  הלל 
קרא לקבוצת הבחורים וסיפר להם שהרבי ממש צעק 
שהתמימים  שנים  כמה  מדבר  כבר  "אני  לו:  ואמר 
אירופה  לכל  להאיר'  'נרות  להיות  צריכים  בברינואה 
 – בישיבה  בחורים  קבוצת  ישנה  כשכבר  והנה  וכו'.. 

שולחים אותם!...
להודיע  לו  הורה  הרבי  כי  פבזנר,  הרב  מסר  עוד 
הרב  גם  נכנס  יום  באותו  לצרפת.  לחזור  לתמימים 
שהרבי  סיפר  יצא  וכאשר  הרבי,  אל  שוויי  אייזיק 
מוכן לקבלם לישיבה  ביקשו להודיע לבחורים שאינו 
של  מזכירו  נכנס  יום  אותו  של  בערבו  במונטריאול. 
שכל  והודיע  הישיבה  לאולם  חודוקוב  הרב  הרבי 
קבוצת הבחורים מברינואה (וכן ממונטריאול) נקראת 

מחר ל'יחידות' (שהוזכרה לעיל).
והיהדות  המעינות  בהפצת  רבה  הצלחה  "בברכת 

היו  אלה  וכו'" –  בהשליחות  הצלחה  "בברכת  בכלל"; 
על  קודשו  יד  בכתב  הרבי  שהוסיף  מההוספות  חלק 

מכתבי כללי-פרטי שנשלחו אליהם. 

מאמר פרידה
קבוצת  נכנסה  תשל"ג,  בניסן  כ"ח  שני,  ביום 
ה'בחורים השלוחים' לאוסטרליה אל חדרו של הרבי, 
לאחר תפילת המנחה. כשהשלוחים כבר ניצבו בחדר 
הקודמים  לשלוחים  קראו  לא  מה  מפני  הרבי:  שאל 
ביקשו  האם  משליחותם),  פסח  לפני  ששבו  (אלה 

למנוע מהם?
הקודמת  הקבוצה  שחברי  עד  אפוא  המתין  הרבי 
דקות  כנצח.  שנדמו  רגעים  היו  אלה  לחדרו.  נקראו 
של דומייה מהולה בחרדת קודש. כשנכנסו הללו סוף 
ב"אל  המתחיל  חסידות  מאמר  ואמר  הרבי  פתח  סוף 
ייפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה" ולאחר מכן 

השמיע שיחה.
הגהות  הרבי  ציין  המאמר  על  והן  השיחה  על  הן 
קושיא  הרבי  הקשה  ההגהות  באחת  מכן.  לאחר 
שאותה תירץ אחת-עשרה שנים לאחר-מכן – על עניין 

הנזכר בש"ס:
וצ[ריך] ע[יון] ק[צת] שלא הובא במג[ן] א[ברהם] 
ח[יים]  או[רח]  הז[קן]  אד[מו"ר]  ע[רוך]  ושו[לחן] 

ס[ימן] ק"י ס[עיף] ט.
קורח  ש"פ  בהתוועדות  מצאנו  לכך  הביאור  את 
עמ'  ג'  כרך  תשד"מ  (התוועדויות  כח  סעיף  תשד"מ 
2043) שם ביאר הרבי שזהו על-דרך מה שמצינו כמה 
עניינים שהובאו בש"ס ולא הובאו בפוסקים מפני שלא 
אנציקלופדיה  (ראה  ישראל  תפוצות  ברוב  נתקבלו 
תרג  עמ'  א'  חלק   – גזרה  גוזרין  אין  ערך  תלמודית 
בהם חומר  אין  דברי תורה כו'  ואילך) ולכן אף שהם 
העניין של מצוות עשה ומצוות לא-תעשה (כברמב"ם 

ריש הל' ממרים. וראה שם הלכה ג' ועוד).
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פרשת פקודי
אלה פקודי (לח,כא)

הברכה  שאין  מב,א)  (בבא-מציעא  אומרים  חז"ל 
שורה אלא בדבר הסמוי מן העין, ועל-כן ספירת הדבר 
הספירה  כאשר  אבל  לברכה.  מפריע  גורם  מהווה 
המשכת  את  מביא  הדבר  משה",  "על-פי  נעשית 

השכינה וממשיך ברכה בלתי מוגבלת.
לכן קובעת ההלכה שאין למנות את ישראל, אפילו 
'מניין'  יש  אם  למשל,  לדעת,  כדי  שבקדושה –  לדבר 
– אלא באמצעות פסוק. ויש לומר שגם מניין זה הוא 
הוא  הפסוק  שהרי  משה",  על-פי  פוקד  "אשר  בכלל 

מתורת משה.
מובא  לרש"י  הפרדס  בספר  מונים?  פסוק  באיזה 
שהפסוק הוא "ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחווה 
אל היכל קדשך ביראתך", שיש בו עשר מילים. ואולם, 
נהגו  לבית-הכנסת,  במיוחד  קשור  הפסוק  שתוכן  אף 
עמך  את  בפסוק "הושיעה  למנות  האחרונים  בדורות 
וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם". ויש לומר 
שהסיבה לכך היא, משום שבעקבתא דמשיחא, כאשר 
הראשונה  והמשאלה  הבקשה  יחד,  נפגשים  יהודים 
שלהם היא "הושיעה את עמך" – שתבוא כבר הגאולה.
(מהתוועדות שבת-קודש פרשת ויקהל-פקודי תשמ"ג.
התוועדויות תשמ"ז כרך ב, עמ' 1136)

אלה פקודי המשכן משכן העדות (לח, כא)
שנתמשכן  למקדש  רמז  פעמים,  שני  משכן.  המשכן 

בשני חורבנין (רש"י)
שאמנם  דבר  משכון,  מלשון  "משכן"  מפרש  רש"י 
לוקחים אותו לזמן מסויים, אבל הוא נשאר בשלמותו. 
מכאן שחורבן שני בתי-המקדש הוא באופן כזה, שמיד 
בניין הבית השלישי יחזרו בשלמותן כל המעלות  עם 

שהיו בשני הבתים הקודמים.
מה  שכל  לכך,  גם  רומז  העדות"  "משכן  הביטוי 
שעתיד לבוא בימות המשיח תלוי במעשיהם ועבודתם 

של ישראל בעת הגלות:
הקב"ה קרא לישראל "עדים", כדכתיב (ישעיה מג,י), 
את  ומספרים  'מעידים'  המגלים,  הם  כי  עדי",  "אתם 

הקב"ה בעולם. כשם שאברהם אבינו הקריא את שמו 
(במעשיהם  בונים  בני-ישראל  כך  עולם,  לבאי  הגדול 
ועבודתם עכשיו) את "משכן העדות" שעליו ועל בית-
המקדש אמרו חז"ל בגמרא (שבת כב,ב), "עדות היא 

לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל".

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת ויקהל-פקודי תשמ"ו. התוועדויות 
תשמ"ו כרך ב, עמ' 673)

אלה פקודי המשכן משכן העדות (לח,כא)
הלשון הכפול "המשכן משכן" מרמז לשני המשכנים 

– המשכן הרוחני שלמעלה והמשכן הגשמי שלמטה.
 – דווקא  השני  במשכן  נאמרה  "העדות"  המילה 
מכוסה  בדבר  רק  שייכת  'עדות'  כי  הגשמי.  המשכן 
ומאחר  בעדות.  צורך  אין  גלוי  דבר  על  ונעלם; 
לכן  בגילוי,  אלוקות  נראית  לא  הגשמית  שבמציאות 
זקוקים ל'עדות' על כך שבמשכן הגשמי היתה השראת 

השכינה.

(ליקוטי-שיחות כרך א עמ' 198)

משכן העדות (לח,כא)
המילה "עדות" – רומזת ל"עדיים" (כתרים) שקיבלו 
איבדו  העגל  חטא  על-ידי  מתן-תורה.  בשעת  ישראל 
בני-ישראל את העדיים, כנאמר (שמות לג), "ויתנצלו 
עשיית  בזמן  חורב".  מהר  עדיים  את  בני-ישראל 
במדרש-רבה)  (כדאיתא  הקב"ה  להם  נתרצה  המשכן 
וחזרו ונמשכו להם העדיים. על-שם זה נקרא המשכן 

"משכן העדות".

(אור-התורה כרך ו עמ' ב'רלג)

ובצלאל... עשה את כל אשר ציווה ה' את 
משה (לח,כב)

הברכות  שי"ח  מובא  ה"ג)  פ"ד  (ברכות  בירושלמי 
הציוויים  י"ח  כנגד  הן  שמונה-עשרה  שבתפילת 
מ"ואיתו  בפרשתנו,  המופיעים  ה'")  ציווה  ("כאשר 
"אשר  אבל  הפרשה.  לסוף  עד  כג)  (פסוק  אהליאב" 
מאחר  המניין,  מן  איננו  זה  האמור בפסוק  ה'"  ציווה 

ממעייני החסידות
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עבודת אלוקים".
הלכה  על-פי  הזקן  אדמו"ר  דברי  את  מבאר  הרבי 
מינים,  על-ידי  שנכתבו  קודש  לכתבי  בנוגע  נוספת, 

המופיעה אף היא באותו סימן (שם, סעיף כא):
שכתבו  בעבודה-זרה...  האדוקים  דהיינו  "המינים, 
אשורית  שכתובים  אף-על-פי  הקודש,  כתבי  להם 
אותם,  מצילין  אין  ובדיו,  הקלף  על  הקודש  בלשון 
שכיוון  מפני  שבהם,  האזכרות  עם  שורפם  בחול  ואף 
לשם  אותן  כתבו  בוודאי  בעבודה-זרה,  אדוקים  שהם 

עבודה-זרה".
לפי זה מבאר הרבי את דברי אדמו"ר הזקן: החשש 
שבהעתקות  עזרא,  בן  אברהם  רבי  כדברי  היה,  לא 
הפרסיים יחליפו את שם ה' בשם אליל, אלא שאת שם 

ה' יכתבו מתוך כוונה של עבודה-זרה:
"על-פי-זה יש לומר, שהטעם שמגילת אסתר אין בה 
אזכרות הוא – לא כדי שלא יעתיקוה הפרסים ויכתבו 
"מפני  אלא   – הקדוש  שם  במקום  עבודה-זרה  שם 
שהם  וכיוון  ומדי"...  פרס  בדתי  ליכתב  שנשתלחה 
האזכרות  כותבים  היו  בוודאי  זרה,  בעבודה  אדוקים 
הקשור  באופן  עבודה זרה, והיינו שהיו כותבים  לשם 

עם "דתי פרס ומדי", שזהו עניין של עבודה-זרה".
הזקן  אדמו"ר  לשון  דיוק  את  ומבאר  ממשיך  הרבי 

"שנשתלחה ליכתב בדתי פרס ומדי":

"זהו גם הדיוק "מפני שנשתלחה ליכתב כו'", דכיוון 
עבודה- לשם  האזכרות  שכתיבת  נמצא,  שנשתלחה, 
לכך,  שגרם  (השולח)  יהודי  של  באשמתו  היא  זרה 
ישמע  לא  גו'  אחרים  אלוקים  "שם  משום  בזה  ויש 
(מן הנכרי) על פיך" (שלא תעשה שותפות עם הנכרי 
גורם  שאתה  נמצאת  שלו",  זרה  בעבודה  לך  וישבע 

שיזכר על-ידך), מלבד האיסור ד"לפני עיוור".

ההסבר על-פי חסידות
ג.  קכא,  הוספות  אסתר  (מגילת  בתורה-אור 
מבוארת אי הזכרת שם  ובמקומות נוספים בחסידות) 

ה' במגילה על-פי פנימיות העניינים:
וכמו  פנים  הסתר  בחינת  שהיה  הגם  אסתר  "בימי 
שכתוב ואנכי אסתיר פני כו'. ואמנם זהו מעלה יתירה 
יותר גם מבחינת הארת פנים שבשעת מתן תורה לפי 
שבהסתר פנים הזה אסתלק לעילא לעילא כו'. ונמשך 

אור ממקום ומדרגה יותר גבוה כו'...
"ולכך לא נזכר שם הוי' בכל מגלת אסתר אלא המלך 
הפשוט  אא"ס  עצמות  בחי'  על  ומרמז  שמורה  סתם 
שמהן כו'  אנת ממלא כל  וכמאמר  מכל שם  דמופשט 
שאינו  משום  סתימות  בלשון  סתם  המלך  נקרא  אלא 
ידוע מי הוא ובחי' אסתר שהוא ענין הסתר הפנים הרי 

הוא ג"כ מבחינת אור הסתום הזה...".

צו השעה לפרסם ולהרעיש בכל מקום ומקום
שחוב גמור על כל אחד ואחד לעסוק בהפצת התורה

והיהדות חוצה!
('תורת- מנחם – התוועדויות' ה'תשמ"ח, חלק ג, עמ' 497)

צו השעה

w w w . M i v t z o i m . c o . i l
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המגילה  את  יעתיקו  שהגויים  מחשש  נזכר  לא  ה'  שם 
ויחליפו את שם ה' בשם אליליהם.

במגילה  אין  "והנה,  עזרא:  אבן  אברהם  רבי  בלשון 
בעיני,  והנכון  הקדש...  מספרי  והיא  השם  זכר  הזאת 
ספרים',  זאת המגילה חברה מרדכי, וזה טעם 'וישלח 
כטעם  המגילה,  שהוא  אחד  ספר  משנה  וכולם 
בדברי-הימים  ונכתבה  הפרסיים  והעתיקוה  'פתשגן', 
של מלכיהם, והם היו עובדי-עבודה-זרה והיו כותבין 
עשו  כאשר  תועבתם,  שם  והנורא  הנכבד  השם  תחת 

כבוד  והנה,  הכותים... 
מרדכי  יזכרנו  שלא  השם 

במגילה".
(חלק  בליקוטי-שיחות 
מעיר  הערה 9)  עמ' 190  ו 
קשיים,  שני  על  הרבי 
רבי  של  בביאורו  לכאורה, 

אברהם בן עזרא:
אסתר  ששלחה  "מזה 
"כבר כתובה אני על דברי-
ופרס"  מדי  למלכי  הימים 
מבואר,  א)  ז,  (מגילה 
וכו'  דאסתר  שהסיפור 
הימים  בדברי  כתוב  היה 

כתיבת  לפני  מלכיהם  של 
המגילה. 

דברי  ספר  "על  הפשט, שהרי  בדרך  גם  משמע  וכן 
תקפו  מעשה  "כל  כתובים  ופרס"  מדי  למלכי  הימים 
גם   – ב)  י,  (אסתר  מרדכי"  גדולת  ופרשת  וגבורתו 
לומר  אי-אפשר  ובמילא  במגילה,  נכתב  שלא  מה 

שהפרסיים העתיקו זה מהמגילה".
(תורת-מנחם  ה'תשכ"ד  תשא  פרשת  שבת  בשיחת 
בקונטרס  גם  נדפסה  186ד.   – 186ב  עמ'  לט  חלק 
137 עמ'  תש"ל"   – תש"י  מילואים,  "תורת-מנחם, 

ואילך), נראה שהרבי מעיר על שני קשיים נוספים:
המגילה,  בהעתקת  לשנות  דעתם  על  יעלה  "איך 
ביודעם שבוודאי יש סופרים יהודים שכתבו המגילה 

ככתבם וכלשונם?".
"... לכאורה: מה איכפת ליהודי שגוי כותב אזכרות 
לרשע  "הלעיטהו  הגמרא:  ובלשון  עבודה-זרה,  לשם 

וימות" (יניחם ויאכלו דבר האסור)".
קעו)  וחוברת  ו  (חוברת  שב'רשימות'  להעיר,  יש 
בן  אברהם  רבי  דברי  את  ומבאר  הרבי  מעט  מרחיב 
על  עבודה-זרה  שם  יועתק  שלא  לחשוש  שיש  עזרא 

ידי גוי:
"נמנעו מלהזכיר השם שלא לגרום כו' [שיוזכר שם 
ושבח של עבודה-זרה] ועל דרך שאמרו (סנהדרין סג, 
שלא  פיך,  על  ישמע  לא  אחרים...  אלוקים  [ושם  ב) 
לאדם  אסור  כו'  לאחרים  יגרום  ולא  כו']  בשמו  ידור 
שיעשה שותפות עם העכו"ם כו'. ובפרט שבנידון דידן 

היה מתייקר שם כו'".
ואולם, נראה כי בשיחה הנ"ל, עיקר כוונת הרבי היא 
אדמו"ר  ערוך  בשולחן  המובא  הביאור  שלפי  להורות 
לחשש  הסיבה  מובנת  הזקן 
באופן יותר מרווח, כדלהלן.

הביאור שבשולחן-
ערוך אדמו"ר הזקן

אדמו"ר  בשולחן-ערוך 
אורח- שבת,  (הלכות  הזקן 
סעיף  שלד  סימן  חיים 
לאי  התייחסות  ישנה  יב), 
במגילה:  ה'  שם  הזכרת 
מצילין  הקודש...  כתבי  "כל 
בשבת,  הדליקה  מפני  אותן 
חוץ  שבהם,  האזכרות  מפני 
בה  שאין  אסתר  ממגילת 
שנשתלחה  מפני  אזכרות 

ליכתב בדתי פרס ומדי1".
מנחם  (תורת  תשכ"ד  תישא  פרשת  שבת  בשיחת 
הנ"ל)  מילואים"   – "תורת-מנחם  וקונטרס  לט,  חלק 
שדברי  הרבי כי במבט ראשוני מתקבל הרושם  מעיר 
אולם,  עזרא.  בן  אברהם  רבי  דברי  הם  הזקן  אדמו"ר 
מעיר הרבי, כי כאשר מדייקים בלשונו של רבינו הזקן 

ניתן להבחין בשני הבדלים:
"כד דייקת שפיר בלשונו של אדמו"ר הזקן (כידוע 
גודל הדיוק בלשונו הזהב בשולחן ערוך) – "שנשתלחה 
רבי  מדברי  השינוי  הרי   – ומדי"  פרס  בדתי  ליכתב 
אברהם בן עזרא הוא בשניים: א) "שנשתלחה ליכתב", 
פרס ומדי", ולא  ש"העתיקוה" בעצמן, ב) "בדתי  ולא 
להתפרש  שיכול  לשון  מלכיהם"...  הימים  "בדברי 
ומדי",  פרס  בדתי  "ויכתב  (כמו  חוק  של  במובן 
במובן של  המלכות), או  בספרי חוק ומנהג  שפירושו 

המרדכי  מתוך  לכאורה,  נלקח,  זה  שלשון  להעיר  יש  המערכת:  הערת   .1
שנשתלחה  מפני  אזכרות  בה  אין  מגילה  "אבל  שצו):  רמז  שבת,  (מסכת 

ליכתב בדתי פרס ומדי".

הרבי והנשיא שז"ר במהלך ביקורו בחג הפורים בשנת תשל"ג
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שנזכר בו רק בצלאל בלא אהליאב.
התפילה  ברכות  בין  הקשר  מה  א)  להבין:  ויש 
למשכן? ב) מדוע מונים אך ורק את הפסוקים שנזכר 

בהם גם אהליאב?
המשכן ותוכן עניין התפילה – חד הוא:  תוכן  אלא: 
בירור וזיכוך הדברים הנחותים ביותר והפיכתם משכן 
גשמיים  מחומרים  נבנה  המשכן  השכינה.  להשראת 
שעל-ידם נעשה מקום להשראת השכינה. התפילה אף 
היא מעלה עניינים ארציים למעלה, כידוע שהתפילה 
ארציים)  (עניינים  ארצה  מוצב  "סולם  בבחינת  היא 

וראשו מגיע השמימה".
החומריות  את  להעלות  עניינה  שתפילה  כשם 
הנמוכה של העולם, כן עליה להעלות גם את החלקים 
י"ח  את  מונים  לכן  שבנפש.  והנחותים  התחתונים 
וגם  בצלאל  גם  שבהם נזכרו  מהכתובים  רק  הציוויים 
ואילו  השבטים,  מגדולי  היה  בצלאל  כי  אהליאב, 
לה,לד).  שמות  (רש"י  הירודים  מהשבטים  אהליאב 
את  רק  לא  להעלות  הוא  עניינה  התפילה  וכאמור, 

ה'בצלאל' שבנפש אלא גם את ה'אהליאב' שבה.

(ליקוטי-שיחות כרך א עמ' 199)

ויעשו בני-ישראל ככל אשר ציווה ה' את 
משה כן עשו (לט,לב)

המשכן  עשיית  פרטי  כל  על  התורה  חזרה  מדוע 

וכליו (בפרשיות ויקהל-פקודי) ולא הסתפקה בפסוק 
כן  משה  את  ה'  ציווה  אשר  ככל  בני-ישראל  "ויעשו 

עשו"?
זה  הרי  מסוים,  עניין  כופלת  התורה  כאשר  אלא, 
פרשת  נכפלה  למשל,  לכן,  הדבר.  חביבות  מפני 
שיחתן של עבדי אבות לפני  אליעזר בתורה, כי "יפה 
כד,מב).  בראשית  (רש"י  בנים"  של  מתורתן  המקום 
המשכן, מקום השראת השכינה, כה יקר וחביב לבני-

ישראל, עד שמשום זה כפלה התורה את כל פרטיו.

(ליקוטי-שיחות כרך טז עמ' 458)

* * *
ועוד: על המשכן "אשר ציווה ה' את משה", מסופר 
"בני- שעשו  המשכן  ועל  ותצווה,  תרומה  בפרשיות 
אלה  שני  ויקהל-פקודי.  בפרשיות  מסופר  ישראל" 
המשכן  מרמזים לשני ה"משכנות" – הרוחני והגשמי. 
המשכן  רוחני,  משכן  הוא  למשה  הקב"ה  שהראה 
משכן  היה  בני-ישראל  שעשו  והמשכן  שלמעלה; 

גשמי.
בפרשיות  המשכן  פרטי  כל  נאמרו  שכבר  אף  לכן, 
תרומה ותצווה – חזרו ונכפלו בפרשיות ויקהל ופקודי, 

כי בכל אחת מהפרשות מדובר במשכן "שונה".

(ליקוטי-שיחות כרך א עמ' 196)

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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תשמ"ח / יומן מבית חיינו

ההוראה: לערוך 
התוועדות מיוחדת

שיחת קודש מפתיעה במוצאי שבת • פעולתה של הרבנית על 'עמי 
הארץ' במהלך משפט הספרים • סדר התפילה בביתו של הרבי • הוראה 
מיוחדת לרגל 3,300 שנה ליציאת מצרים ומתן תורה ולקראת ז' אדר • 

יומן מבית חיינו כקביעות שנה זו. מתוך: 'יומן הקהל – תשמ"ח'

ראש חודש אדר,
שבת-קודש פרשת ׳תרומה׳ ערב 

היום נודע כי הרבי יישאר בביתו ביום השבת-קודש 
תתקיים  לא  וגם  לתפילות  לא  אף  ל־770  יבוא  ולא 
התוועדות. קשה לבטא את ההרגשה כאשר כולם לא 
ללא  ב־770  שבת  להיראות  בכלל  יכולה  איך  יודעים 

שהרבי יהיה שם.
הרבי  התפלל  התפילות  בשאר  כמו  שבת  בערב 
נשואים  אנשים  רק  נכנסו  השבת  לתפילות  בביתו. 
הבית  ליד  הלכו  מהתמימים  רבים  אבל  וחתנים, 
והאזינו לתפילות ולקדישים של הרבי מאחורי החלון.

אדר מוצאי שבת קודש, ב' 
דקות  כמה   - הפתעה  שוב  שבת-קודש,  במוצאי 
לאחר שכבר  של הרבי,  במניינו  לאחר תפילת מעריב 
לחדרו הק', ירד למטה והשמיע  עלה לקומה השנייה 

שיחת-קודש.
הזמן  מעלת  על  הרבי  עמד  הדברים  בתחילת 
ממוצאי-השבת  החל  שבו,  הברכה  השפעת  וממילא 
וכו'  להם  אשר נהפך  בחודש  אדר,  בחודש  הראשונה 
באה.  לא  לכתחילה  שהגזירה  באופן  נהפך,  וכיצד 
אומרים  יהודים  שאז  שבת-קודש  במוצאי  גופא  ובזה 
תהיה  כן  ויקר  וששון  ושמחה  אורה  היתה  ״ליהודים 
לנו״, שגם בנוסח זה הנה מלבד עצם הברכה הרי בולט 
אופן הברכה כסיפור דברים ״...כן תהיה לנו״ ולא רק 
סעודתא  של  בזמן  כך  על  ונוסף  וכדומה.  כהבטחה 
דדוד מלכא משיחא, ובהדגשה שכל זה קשור עם מה 

כבר  (אבלים) בזמן האחרון, שעל זה  וניחמו  שבירכו 
עניין  שכל  מברכיך״,  קיימת הבטחת התורה ״אברכה 
תוספת והמשכת ׳חיות׳ יתר. (שזה כולל  הוא  הברכה 
גם את כל שאר הדברים, משום ש״מאן דיהיב חיי יהיב 
הוראה  כאן  יש  ׳חיות׳  על  שמדובר  ומכיוון  מזוני״). 
״והחי  של  האחרונים)  המאורעות  (בעקבות  מיוחדת 

יתן אל לבו״.
ה'נפטרת'  דברי  את  הרבי  הזכיר  הדברים  שאר  בין 
שהתבטאה כי גם אביה (הרבי  הרבנית הצדקנית נ״ע 
מוהריי״ץ נ״ע) וגם הספרים שייכים לחסידים, ודברים 
אלה פעלו את פעולתם אפילו על עמי הארץ (שאינם 
האיחול  גם  כך   - כסלו  י״ט  בגאולת  כמו  יהודים) 
שיהיה בנוגע לגאולה ועוד דברים שיתבצעו לעין כל, 

עד לעיני עמי הארץ.
בפ״ע)  תופיע  (שבוודאי  הארוכה  השיחה  לאחר 
הודיע במפתיע על חלוקת דולרים ושוב זרמו המונים 
לבית הרבי כאשר כל אחד מקבל מידו הקדושה שטר 

לצדקה.

אדר יום ראשון, ג׳ 
עתה  הרבי  של  בקודש  עבודתו  שמקום  למרות 
הרי  פרזידנט,  ברחוב  אשר  בביתו  הוא  אלו  בימים 
עבודתו  מפרטי  דבר  שום  לזה  פרט   - הנראה  כפי   -
השאר)  (בין  אמורים  והדברים  השתנה.  לא  בקודש 
ראשון,  יום  מדי  לצדקה  הדולרים  חלוקת  כלפי  הן 
כשזו עברה - על כל האלפים הרבים העומדים בתור 
והן  הרבי)  של  (בביתו  ל-1304...  מ-770   – לקבלם 
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העיקר חסר מן 
המגילה?!

מגילת אסתר מתייחדת מכל עשרים-וארבעה כתבי הקודש בכך ששם 
ה' אינו מוזכר בה • הדבר מעורר תמיהה רבה: הייתכן שבספר מכתבי 
הקודש לא יוזכר שם ה' אפילו לא פעם אחת?! • הרבי התייחס לעניין 
פעמים רבות, דן בכך וביאר את ההוראות הנלמדות מכך לעבודת האדם

הביאור לפי פירוש רש"י – "פשוטו של 
מקרא"

מופיע  אינו  ה'  ששם  העובדה  ומפורסמת  ידועה 
במגילת אסתר, והתמיהה האופפת עובדה זו.

תשל"ט  קודש  (שיחות  תשל"ט  פורים  בהתוועדות 
קשה  הינה  התמיהה  כי  הרבי,  אמר   ,(275 עמ'  ח"ב 
שרש"י,  כך  על  לתמוה  ויש  מקרא',  של  ב'פשוטו  גם 
כלל  זו  לשאלה  נזקק  לא  הפשט,  רובד  את  המפרש 
ואינו מספק ל'בן חמש למקרא' הסבר מניח את הדעת 

בעניין.
בלשון ההנחה (תרגום חופשי מאידיש):

את  לומד  או  קורא  למקרא  החמש  בן  "כאשר 
מיוחד  חג  הוא  שפורים  לו  ואומרים  אסתר,  מגילת 
אורה  הייתה  ו"ליהודים  יום-טוב"),  מורא'דיקער  ("א 
ושמחה וששון ויקר", עד שאפילו גויים "מעמי הארץ 
את  הקדוש-ברוך-הוא,  את  הוא  – מחפש  מתייהדים" 
השאלה:  אצלו  נשאלת  מוצאו!...  אינו  והוא  ה',  שם 
פעם  לא  אפילו  במגילה  מוזכר  אינו  ה'  ששם  הייתכן 

אחת ויחידה?!".
בפסוק  טמון  זו  לתמיהה  היישוב  כי  מבאר  הרבי 
היהודי...  בת אביחיל ומרדכי  אסתר המלכה  "ותכתב 
את אגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים אל כל 

היהודים אל שבע ועשרים ומאה מדינה...".
מוגדרת  הזאת",  הפורים  "איגרת  שהמגילה,  כיוון 
שבע  אל  היהודים  כל  "אל  שנשלח  מכתב,  'איגרת', 
ועשרים ומאה מדינה", אין כל פלא שלא נזכר בה שם 

לכתוב  שלא  נזהרים  מכתב  כותבים  כאשר  שכן,  ה'. 
באופן  המכתב  נשמר  תמיד  לא  שהרי  ה',  שם  את  בו 

הראוי והמכובד כיאה לשם ה'.
לשון ההנחה (שיחות-קודש שם עמ' 282):

"אגרת  היא  שהמגילה  לומד  החמש  בן  "כאשר 
המלכה"  ואסתר  היהודי  וש"מרדכי  הזאת",  הפורים 
מדוע  הוא  מבין   – המלך"  מדינות  "בכל  זאת  שלחו 
הוא  שכן  הקדוש-ברוך-הוא,  של  שמו  בו  הוזכר  לא 
יודע שבאיגרת נזהרים שלא להזכיר את שם ה', שהרי 
ככל  ובטהרה  בקדושה  לשמור  יש  ה'  שם  על כתיבת 
אינם  הרי  ומכתבים  ו"איגרות"  שבדבר,  הפרטים 

נשמרים.
לאחר שבן החמש מבין שהמגילה איננה אלא "אגרת 
הפורים הזאת", שנשלחה בכדי להודיע לכל היהודים 
פורים, "משלוח מנות" וכו', שוב לא קשה  על תקנות 
לו כלל מדוע לא מוזכר בה שם ה', שכן כך הוא המנהג 

בכתיבת איגרות.
"רש"י אינו צריך לבאר זאת לבן החמש למקרא, שכן 
להיזהר  שיש  החומש,  מלימוד  לכך  מודע  החמש  בן 
הוא יישמר  של שם ה' ולכתבו רק במקום בו  בכבודו 
שרש"י מבאר על הפסוק "לא תעשון כן  בכבוד, וכפי 

לה' אלוקיכם" (את העניין של "תתוצון" וכו')". 

ביאור רבי אברהם-בן-עזרא
רבי  של  ביאורו  את  הרבי  הזכיר  רבות  פעמים 
אברהם בן עזרא לאי-הזכרת שם ה' במגילה. לדבריו, 

סוגיותבתורת רבינו
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יום חמישי, ז׳ אדר - יום הולדת ופטירת 
משה רבינו ע"ה

כשחזר הרבי בשעת ערב מהאוהל הקדוש התפלל 
בביתו תפילות מנחה וערבית. לאחר התפילה הכריז 
חסידים  התוועדות  שוב  תתקיים  הערב  כי  הגבאי 

בבית-המדרש ׳770׳ (זאת על-פי הצעת הרבי).
בתוך הבית וב-770 היו הכול דרוכים בציפייה רבה 
לאושרם  ואכן  מהרבי,  לשיחה  לזכות  תקוה  מתוך 
של הכול לא היה גבול, כשלפתע הוקרב המיקרופון 
והקול נשמע: ״היום הוא ז׳ באדר...״. בשיחת הקודש 
את  נפלא  באורח  הרבי  ביאר  דקות  כ-45  שארכה 
מיציאת   3300 שהיא  זו  בשנה  המיוחדת  המעלה 
על  רבה  בהרחבה  עמד  כן  ומתן-תורה. כמו  מצרים 
ההוראות בעבודת השם הנלמדות משיעורי הרמב״ם 
והחומש היומיים. ושוב, כרגיל בעת האחרונה, סיים 

בחלוקת דולרים לצדקה.
בחוץ שרר קור עז כשליד הבית של הרבי השתרך 
והחוצה  פנימה  רבה  במהירות  שחלף  הארוך  התור 
כן  לפני  שהכריז  הגבאי  כשעבר  האחורית.  מהדלת 
על ההתוועדות, אמר לו הרבי כי ביחס להתוועדות 
בקודש׳.  ׳מעלין  של  באופן  לנהוג  שיש  הרי  הערב, 
התוועדות  ב-770  התקיימה  יותר  מאוחר  ואכן 
אנ״ש  של  רב  קהל  בהשתתפות  מרשימה  חסידים 
בהתוועדות  הדברים  נושאי  בין  שיחיו.  והתמימים 
דקראון־הייטס,  הבד״ץ  חבר  מארלאוו  הגר״ק  היו 
טייטלבוים  מיכאל  הרה״ח  לוין,  בער  דב  הרה״ח 

והגר״ד חנזין שליט׳׳א.

חובבי־תורה' אדר ב' התוועדות ז׳ 
יום  הערב  התקיים  במינו  ומיוחד  מרגש  אירוע 
תומכי- ישיבת  של  הגדול  ב׳זאל׳  אדר  ז׳  חמישי 
תמימים המרכזית - ״חובבי-תורה״. מאות רבות של 
גדשו  הרוחניות  ההנהלות  נציגי  בראשות  תמימים 
מטעם  שניזום  מיוחד  בכנס-התוועדות  האולם  את 

ה׳מזכירות׳.
הישיבה  מנהל  את הערב רב־הרושם פתח והנחה 
הרה״ח דוד רסקין כאשר המסר המרכזי בדבריו הוא 
 - לתמימים  ובמיוחד   - לכל  שיש  הרוחנית  ההכנה 
לעשות לקראת היום הבהיר י״א ניסן הממשמש ובא, 
ושתגרום  ביותר  הנפלאה  המתנה  תהיה  לבטח  שזו 

נחת-רוח אמיתית לרבי.

הגרש״ז  ראש-הישיבה  פתח  מלכות  בדבר 
הקודש  שיחת  על  רבה  בבהירות  שחזר  לבקובסקי 
גם  בהמשך  לכן.  קודם  מספר  שעות  הרבי  שאמר 
הרבנים  לאחד  הרבי  לדברי  ראש-הישיבה  התייחס 
האבלים, בהתייחסו למדרש על הפסוק  ניחום  בעת 
העניין ללבו  נגע  כמה  עד  המראה  רחל״  ״מתה עלי 
לתמימים  נרגשות  פנה  לזאת,  באשר   - יעקב  של 
להרבות ולהקפיד באופן מיוחד על כל אותם דברים 

שיסבו לרבי שליט״א נחת ושמחה.
הרבי  לדברי  התייחס  מרוזוב  שלום  ר׳  הגה״ח 
מלאות  לרגל  התוועדות  לערוך  האחרונה  בהוראה 
3300 שנה ליציאת מצרים ומתן תורה, כשההדגשה 
הפעם היא על ה׳יגיעה׳, ״עמל-תורה״, וכפי שנאמר 
לפני יציאת מצרים ״בהוציאך את  רבנו  למשה  כבר 
הזה״,  ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר  העם 

שוב הדגשה מיוחדת על העבודה והיגיעה.
את דברי הנהלת ישיבת ׳אהלי-תורה׳ הביא מנהלה 
׳אהבת- על  שהצביע  טייטלבוים  מיכאל  הרה״ח 

התחזקות  ודורש  הפרק  על  העומד  כדבר  ישראל׳ 
בשיחת-הקודש  הרבי  דברי  מתוך  כך  לשם  בצטטו 
הראשונה לאחר פטירת הצדקנית הרבנית נ״ע, אשר 

נושא אהבת-ישראל עמד במרכזה.
נאום רב רושם נשא ראש ישיבת ״תומכי-תמימים״ 
מאריסטאן, הגר״י וילישאנסקי: ״התמימים הם אלה 
שמאז ומתמיד חשו ראשונה את כוונותיו ורצונותיו 
 =) ׳סאלדאט׳  הינו  ׳תמים׳  הרבי.  של  הקדושים 
שתינתן,  הפקודה  לקראת  בהיכון  הנמצא  חייל) 
אלה  מכוחות  קצת  ושוכחים  קורה  שלפעמים  אלא 
הטמונים בכל אחד. כל מה שיש לעשות הוא לעורר 

את הכוחות הללו, ולעורר האחד את רעהו״.
״חובבי-תורה״  בזאל  משפיע  זרחי  שלמה  הרה״ח 
שנוכל  חשוב  אלה  ברגעים  ״דווקא  נרגשות:  אמר 
כולנו - התמימים - לומר לרבי שליט״א: טַאטע, מיר 

זיינען מיט דיר! (= אבא אנחנו איתך)".
המעוררים  בדבריו  הלבבות  את  חימם  לסיום 
להשפיע  לתמימים  שקרא  שפרינגר  יצחק  הרה״ח 
כנה  אהבת-ישראל  מתוך  השני  את  אחד  ולעורר 
ולאחיו  יעזורו  רעהו  את  ״איש  בבחינת  ואמיתית 
קל  כיבוד  הוגש  ההתוועדות  בסיום  חזק״.  יאמר 

וחולק משקה לאמירת ׳לחיים׳.
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כלפי עבודת הקודש בנסיעתו של הרבי - באורח קבע 
- לאוהל הקדוש מדי יום ראשון וחמישי (מלבד הימים 
וכדומה).  ראש-חודש  ערב  כגון  האחרים  המיוחדים 
לאחר  שעות  כמה  וזאת  לאוהל  הרבי  נסע  היום  גם 

שנסתיימה חלוקת הדולרים.
משלחת  גם  הייתה  הדולרים  לקבלת  הבאים  בין 
״דינר״  ארגון  בראש  העומדת   - רבנים  ארבעה  בת   -
לטובת מוסדות חסידות גור בארץ-הקודש. מכל אחד 
מהם זכינו לשמוע מילים ספורות שיצאו מפי הקודש. 

מאיר  ישראל  ר׳  הרה״ג  מהם,  לראשון 
בין השאר:  נתניה, נאמר  לאו רבה של 
על  ימים  יאריך  לפניו...  הולך  ״שמו 
׳יום  של  הביאור  כידוע  ממלכתו. 
שכולו ארוך', הכוונה שכבר מתחילתו 
הוא ארוך", והוסיף: "אין צריך לחכות 
שישנה  לראות  כדי  ה-120  לשנת 
מעתה  שכבר  אלא  אריכות-ימים, 

מורגשת אריכות-הימים".
הרב  של  (בנו  הלחמי  מאיר  לר׳ 
'שערים'):  עיתון  מעורכי  הלחמי  דוד 
היה  מקובל  בעיתון.  כתב  ״אביכם 

ביאת  שלפני  לומר,  בליובאוויטש 
אתם  גם  תזכו  בעיתונים...  כך  על  יתפרסם  המשיח 

לכתוב על-כך עוד לפני כן".
בני-ברק):  עיריית  מועצת  (חבר  שיינפלד  לרמ״ח 
אינו  הקב״ה  גדולה.  בעיר  גדול,  תפקיד  לכם  ״יש 
כוחות  אחד  בריותיו והוא נותן לכל  בטרוניה עם  בא 

בהתאם למעמדו ומצבו״.
ברכה  קיבל  המשלחת,  עם  שהיה  אלבוים,  הרב 

מיוחדת עבור בני משפחתו.

אדר יום שני, ד׳ 
בגורלו  עלה  לאשר  תחשב  גדולה  לזכות  עתה, 
של  במניינו  ולהתפלל  הקודש  אל  פנימה  להיכנס 
המעמד  נחרט  לזאת  שזכה  ומי  הקדוש,  בביתו  הרבי 
התחלת  לפני  שעה  כרבע  בליבו:  היטב  המרטיט 
בתפילה,  להשתתף  הזכאים  כל  נכנסים  התפילה 
בחרדת-קודש  וממתינים  תפילין  מניחים  פנימה. 

לרדת הרבי מן הקומה העליונה, למטה לתפילה. 
הסטנדר  מוצב  קנים,  שני  בת  קיר  למנורת  מתחת 
בצד.  עומד  הכיסא  ב-770);  הרבי  מתפלל  (עליו 
נוספת  בימת הגבהה  קטן ועליו  שולחן  החדר  במרכז 

פני  על  מיוחדת  התרגשות  קריאת-התורה.  בשביל 
כולם כשמתקרבת השעה 10:00. יש המעיינים ברגעי 

חיל אלה בקונטרס או במאמר חסידות שבידם.
השעה 10:00. רחש קל נשמע מלמעלה. הכול זעים 
המדרגות  שיפולי  סביב  רחב  מעגל  ויוצרים  ונעים 
בקצה  מופיע  הרבי  הקומות.  שתי  את  המחברות 
פני  בתפילין.  העליון עטוף בטליתו ועטור  המדרגות 

קדשו מאירות ורציניות ביותר.
בסוף המדרגות פונה הרבי היישר ל׳עמוד׳, והתפילה 
קריאת- לפני  כרגיל.  מתנהלת 
התורה  ספר  נמסר  התורה 
נוהג  (שאגב  הרבי  לידי  (הקטן) 
שנמסר  לפני  בטליתו  לנשקו 
והוא  הק׳)  לידיו  ספר-התורה 
ומניחו  הקריאה  לבימת  מובילו 
ל׳שלישי׳  עלה  הרבי  עליה. 
קדיש.  חצי  אמר  ולאחר-מכן 
בסיום התפילה הכריז הגבאי על 
עלה  שעת תפילת מנחה, והרבי 

חזרה לקומה העליונה.

אדר יום רביעי, ו׳ 
היום נתלו בחוצות השכונה מודעות ועליהן הנוסח 
זהו  ומחר  שהיום  ״היות  הרבי:  מאת  היום  שנמסר 
ויום  הולדת  (יום  ע״ה  רבנו  דמשה  יומא   - אדר  ז׳ 
ההילולא שלו), והשנה היא שנת 3300 ליציאת מצרים 
ומתן־תורה (ב׳ אלפים תמ״ח - ה׳ אלפים תשמ״ח), יש 
לסדר  שטורעם.  ַא  און  טרַאסק  א  מיט  זה  יום  לנצל 

התוועדויות בכל מקום שאפשרי וכו'".
התוועדות  ב-770  הערב  התקיימה  לכך  בהתאם 
מזקני  היו  המתוועדים  ראשי  בין  עם.  ברוב  חסידים 
את  שריתק  חנזין  דוד  הרב  החסיד  הגאון  החסידים: 
ונלהבים,  חמים  והתעוררות  עידוד  בדברי  הקהל 
בדבריו  שהדגיש  גור-אריה  זלמן  שניאור  ר׳  הרה״ח 
ה׳  בעבודת  הנדרשת  המיוחדת  השמחה  מעלת  את 
במיוחד בימים אלה, מה גם שהרבי חזר על כך פעמים 
מספר בעת האחרונה - ״ימי משתה ושמחה״, והרה״ח 
בסיפורים  ארוך  זמן  הקהל  את  שהזין  אבצן  מאיר  ר׳ 
המשפיעים  התוועדו  אח״כ  מפיו.  שקלחו  הרבים 
שעות  מרוזוב  מענדל  והרה״ח  מרוזוב  שלום  הרה״ח 

ארוכות אל תוך הלילה.

הרבי בתפילה בביתו
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