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אור וחום ההתקשרות

על כל אחד ואחת למלא השליחות שהוטלה עליו על ידי נשיא הדור, ולידע, שמכיוון 
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האברים ואחר-כך חוזר הדם אל הלב, 
הרי נוסף על מינוי השליחות, בוחן נשיא הדור אם נתקיימה פעולת השליחות, בעת 
שחוזר הדם דכל האברים (כל אנשי הדור) למקורו ב"לב כל קהל ישראל", ומוסיף 

ביתר שאת וביתר עוז בהמשכת הברכות כו' בכל המצטרך, בגשמיות וברוחניות גם 
יחד, לכל אלו שממלאים פעולת השליחות.

(ספר השיחות תשמ"ח, חלק ב', עמ' 585)
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בהתוועדות פורים בשנת תשל"ו הורה הרבי כי על כל אחד להניח תפילין 'דרבנו תם' מגיל 'בר-מצווה'. לפנינו 
מענה הרבי לאדם ששאל אם ישנה שייכות בין מחלתו לבין העובדה שהחל להניח תפילין 'דרבנו תם'. על כך 

השיב הרבי:

הבעש"ט [= הבעל  על פי] תורת  ישנה ה"ה [= הרי היא] ברורה ע"פ [=  אבל באם  שייכות –  ישנה  אם  יודע  איני 
שם-טוב] המפורסמת:

היעמוד בנסיון מול דברי היצה"ר [= היצר הרע] שהנחת תפלין דר"ת [= דרבנו-תם]. . מזיקה לבריאות יהודי!
ואחד] (מתחיל  כל אחד  שבקשתי וכו"כ [= וכמה וכמה] פעמים – שעתה בעקבתא דמשיחא כאו"א [=  יודע  בטח 

יניח  מצוה)  מבר 
תפלין דר"ת [=  גם 

דרבנו תם].

מכמה  (וזה 
שכו"כ  דורות 
וכמה] שכמה   =]
ם  י ד ר פ ס ה מ

נוהגים כן).

ההקשר הנכוןהכתב והמכתב 

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

ויקרא | קוראים גם לך
ואחד  אחד  שכל  היא  'ויקרא'  הפרשה  משם  ההוראה 
ומצב מעמד  ובכל  רגע  שבכל  לדעת  צריך  מישראל 

קוראים לו! שזהו הפירוש הפשוט של המילה 'ויקרא'.
עצמות  בעצמו,  מהקדוש-ברוך-הוא   – היא  והקריאה 
ללכת  מישראל  ואחד  אחד  לכל  קורא  שהוא  ומהות, 

"מחיל אל חיל".
מוכן  מישראל,  אחד  לכל  היא  שהקריאה  ...ומאחר 

שהכוונה בזה היא גם לבעלי עסקים:
השבת אינה באופן  בעל עסק שעבודת השם שלו ביום 

באריכות  יעסוק  השבת  שביום  במקום  כלומר,  המתאים, 
בתפילה ובלימוד שיעורי תורה באופן נעלה ביותר – לא 
שום חיות והתלהבות בעבודת השם... ניכר  רואים אצלו 
כל  במשך  העולם  בענייני  מהתעסקותו  הרושם  אצלו 

השבוע, כי מחשבתו טרודה עדיין בענייני העסק וכו'.
הנה גם בהיותו במעמד ומצב זה – עליו לדעת שעצמות 
ומצבו,  ממעמדו  לצאת  ("ויקרא")  לו  קורא  ומהות 

ולהתעלות לדרגא נעלית יותר בעבודת השם.
(תורת מנחם תשמ"ב ח"ב עמ' 1107)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מל"ת רנב.הל' פרה אדומה פרק ה.הל' מכירה פרק כה-כז.ח' באדר-שניו'

מל"ת רנב.פרק ו.פרק כח-ל.ט' באדר-שניש"ק

הל' זכיה ומתנה.. בפרקים אלו. פרק י' באדר-שניא'
מ"ע רמה.פרק ז.א-ג.

מ"ע רמה.פרק ח.פרק ד-ו.י"א באדר-שניב'

מ"ע רמה.פרק ט.פרק ז-ט.י"ב באדר-שניג'
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מ"ע רלו.פרק יב.פרק ד-ו.ט"ו באדר-שניו' 30
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גם כיום ניתן
להילחם בעמלק

מה התועלת ביישום הציווי "זכור את אשר עשה לך עמלק" אם לא ניתן 
ליישם את הציווי "מחה תמחה את זכר עמלק"?! • כאשר מנצחים את 
עמלק בעבודה רוחנית, מביא הקדוש-ברוך-הוא למצב של "בהניח לך 
מכל אויביך מסביב" • בפנימיות, כל יהודי הינו חם ובכוחו לדחות את 

קרירותו של עמלק! • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
ישנו  לך עמלק",  עשה  אשר  את  בנוגע לציווי "זכור 

עניין פלא, שלכאורה אינו מובן:
[...] בדרך כלל התועלת בעניין הזכירה היא – שעל-

ידי-זה מתעורר רצון לעשות את הדבר המתחייב מזכרון 
זה, והיינו, שלולי הזכירה, יתכן שבגלל שמדובר אודות 
מאורע שאירע לפני זמן רב, אין זה משפיע ופועל עליו 
מאומה, אך על-ידי-זה שנזכר על עניין זה, ומתבונן בו 
בשכלו, הרי זה חודר בו ("עס נעמט אים דורך") לגמרי, 
ועד שנרגש אצלו כאילו אירע הדבר עתה, ולכן הרי זה 

מחייב אותו לעשות מה שנדרש כתוצאה מעניין זה.
ועד"ז בנוגע למצות "זכור את אשר עשה לך עמלק", 
עמלק  שעשה  מה  שיזכור  שעל-ידי-זה  בזה,  שהכוונה 
ויגע  עיף  ואתה  וגו'  בדרך  קרך  "אשר  ישראל,  לבני 
בזה  וית בונן  לך)"1,  (מלהרע  אלקים  (עמלק)  ירא  ולא 
בשכלו עד שיחם לבבו כו', אזי יתעורר להלחם בעמלק 

ולקיים הציווי "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים".
היתה  לא  התורה  אילו  מובן  היה  זה  עניין  אמנם, 
כך,  עמלק,  למלחמת  מיוחדים  וגדרים  תנאים  קובעת 
שהזכרון על מעשה עמלק היה יכול להביא לידי מעשה 
מעשה  על  הזכרון  אם  שגם  היא,  האמת  אבל  בפועל; 
עמלק יהיה כדבעי, ובאופן שיחם לבבו כו' – לא תהיה 

1. תצא שם, יח (ובפרש"י).

שהתורה  כיוון  בפועל,  למעשה  בנוגע  תועלת  בזה 
אומרת: "והיה בהניח ה' אלקיך לך מכל אויביך מסביב 
בארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה לרשתה"3, הנה רק 

אז "תמחה את זכר עמלק".
והגע עצמך:

ישראל  בני  צריכים  בעמלק  להלחם  לצאת  כדי 
לשבת בארץ ישראל במנוחה – "בהניח גו' מכל אויביך 
אלא  מקצתם,  רק  לא  דייקא,  אויביך"  "מכל  מסביב", 
כולם, שזהו מעמד ומצב שיכול להיות רק לאחרי משך 
שבני  לאחרי  שאפילו  בפועל,  שרואים  וכפי  כו',  זמן 
עד  ארוך  זמן  משך  עבר  ישראל,  לארץ  נכנסו  ישראל 
שיצאו להלחם בעמלק – רק בימי שאול המלך, שעל זה 

מסופר בארוכה בהפטרה.
זאת ועוד:

לכאורה  תלויה  אינה  בעמלק  למלחמה  היציאה 
בעבודת בני ישראל שתוכל למהר אותה, אלא זהו דבר 
כפי   – הקדוש-ברוך-הוא  של  ברצונו  ורק  אך  שתלוי 
אלקיך בהניח ה'  הלשון "והיה  ביתור  מדגיש  שהכתוב 
ע"ד  המנוחה,  אל  כשתבוא  ולא  אויביך",  מכל  לך 
ואל  המנוחה  אל  עתה  עד  באתם  לא  "כי  שכתוב2  מה 

הנחלה", וכיו"ב.
הקדוש-ברוך- של  ברצונו  שתלוי  דבר  שזהו  וכיוון 
לכאורה  יכולים  אינם  עצמם  מצד  ישראל  ובני  הוא, 

2. פרשת ראה יב, ט.
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לעשות מאומה כדי למהר זאת – מהי התועלת בציווי 
כך  שבין  בשעה  בה  עמלק",  לך  עשה  אשר  את  "זכור 
כדי  מאומה  לעשות  יכולים  ישראל  בני  אין  כך  ובין 
להלחם בעמלק,  לצאת  הזכרון לידי פועל,  להביא את 
מכל  להם  ה'  יניח  אשר  עד  להמתין  שצריכים  כיוון 

אויביהם?

ב
[...] הביאור בזה:

שהמלחמה  אומרת  עצמה  שהתורה  אף-על-פי 
מכל  לך  אלקיך  ה'  "בהניח  רק  להיות  יכולה  בעמלק 
דבר  שזהו  לחשוב  אין  מסביב", אף-על-פי-כן,  אויביך 
שאינו תלוי כלל בו, אלא גם עניין זה קשור עם עבודתו 
הרוחנית,  בעבודה  מסביב"  אויביך  "כל  עם  להלחם   –
ועל-ידי-זה יבוא למעמד ומצב ד"בהניח ה' אלקיך לך 

מכל אויביך מסביב" גם כפשוטו.
 – מסביב"?  אויביך  "כל  עם  המלחמה  נעשית  ואיך 
הנה כיוון ש"ראשית גוים עמלק"3, היינו, שעמלק הוא 
ראשית ושורש ומקור של כל הגוים4, הרי מובן, שעל-
הרוחנית,  בעבודה  עמלק  קליפת  נגד  המלחמה  ידי 
בעבודה  מסביב"  אויביך  "כל  על  הנצחון  נעשה 
ד"בהניח  ומצב  מעמד  נעשה  ועל-ידי-זה  הרוחנית, 
יוכל  ואז  כפשוטו,  מסביב"  אויביך  מכל  לך  אלקיך  ה' 

לקיים גם הציווי "תמחה את זכר עמלק" כפשוטו.

ג
ובהקדמה:

לכאורה אינו מובן: מהו הקשר והשייכות בין עבודה 
רוחנית למלחמת עמלק – הרי הכוונה במצות מלחמת 
(כמסופר  בגשמיות  כפשוטה  למלחמה  היא  עמלק 
נגד  המלך  שאול  מלחמת  אודות  בהפטרה  בפרטיות 
עניין זה למלחמת עמלק  שייך  עמלק), ומה  אגג מלך 
מלחמת  בעבודה הרוחנית, שתביא לכך שיוכלו לקיים 

עמלק כפשוטה?!
ועד"ז נשאלת השאלה על מה שכתוב בנוגע לפורים: 

3. בלק כד, כ.
המאמרים  (ספר  תרס"ה  זכור  ד"ה  א.  צה,  אסתר  מגילת  תורה-אור  ראה   .4

תרס"ה עמ' רי ואילך). ובכ"מ.

"והימים האלה נזכרים ונעשים"5, כידוע הפירוש בזה6, 
שכאשר "נזכרים" כדבעי, הרי זה פועל שיהיו "נעשים" 
"נזכרים"  של  השייכות  מהי  דלכאורה,   – בפועל 
("נזכרים")  זכרון  בין  שהחילוק  בשעה  בה  ל"נעשים", 
רוחני  דבר  בין  החילוק  כמו  הוא  ("נעשים")  למעשה 
שעל-ידי-זה  לומר  אפשר  איך  כן,  ואם  גשמי,  לדבר 

ש"נזכרים" כדבעי אזי "נעשים" בפועל?
שכל  העולם,  בכללות  הוא  שכן   – בזה  העניין  אך 
הגשמי,  בעולם-הזה  למטה  שנמצאים  העניינים 
שהם  העליונים  מהעולמות  ומשתלשלים  נלקחים 
עולמות רוחניים, כך, שכל העניינים הגשמיים נמשכים 
מהעניינים הרוחניים, ועד כפי שהם בעולם האצילות, 
חד  וחיוהי  ש"איהו  האחדות7,  עולם  היותו  עם  אשר, 
שעל-ידי  הקדוש-ברוך-הוא  חד"8, רצה  איהו וגרמוהי 
פרסאות ומסכים כו' יומשכו ממנו העניינים כפי שהם 
יתהוו  שממנו  ועד  שלמטה ממנו,  הרוחניים  בעולמות 

גם העניינים הגשמיים שבעולם-הזה הגשמי. 
כל  של  ומקור  שורש  העולם,  שבכללות  וכשם 
העניינים הגשמיים הם העניינים הרוחניים – כן הוא גם 
בנוגע לעמלק וכל הגוים, שנלקחים ומתהווים משרשם 

ומקורם ברוחניות.
אויביך  "כל  נגד  נלחם  יהודי  שכאשר  מובן,  ומזה 
על-ידי המלחמה  שבנפשו,  הרוחנית  בעבודה  מסביב" 
על-ידי- הנה   – ברוחניות  עמלק"  גוים  "ראשית  נגד 
העניין  פועל  זה  הרי  הרוחנית,  במלחמה  שמנצח  זה 
כפשוטו,  מסביב"  אויביך  מכל  לך  ה' אלקיך  ד"בהניח 
ואז יוכל גם לקיים את הציווי "תמחה את זכר עמלק" 

כפשוטו.

ד
וההתחלה בזה היא – "זכור את אשר עשה לך עמלק":
תועלת  שאין  לחשוב  יכולים  שלכאורה  אף-על-פי 
לצאת  אפשר  אי  הזכירה  לאחרי  גם  שהרי  זו,  בזכירה 
ומצב  למעמד  להמתין  שצריך  כיוון  בעמלק,  ולהלחם 
הנה   – מסביב"  אויביך  מכל  לך  אלקיך  ה'  ד"בהניח 
שיחם  מעוררת  עמלק  אודות  שהזכירה  היא,  האמת 

5. מגילת אסתר ט,כח.
6. ראה רמ"ז בס' תיקון שובבים. הובא ונתבאר בספר לב דוד (להחיד"א) פרק 

כט.
ספר  גם  וראה  ב.  פרק  א  חלק  הקודש  עבודת  א.  פג,  ג  חלק  זוהר  ראה   .7

המאמרים תרנ"ט (בהוצאה החדשה) עמ' סב. וש"נ.
8. תיקוני זוהר בהקדמה (ג, סוף ע"ב).
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ועד  הרוחנית,  בעבודה  עמלק  נגד  להלחם  כו',  לבבו 
הציווי  לקיים  שיוכל  ומצב  למעמד  יבוא  שעל-ידי-זה 

"תמחה את זכר עמלק" כפשוטו בגשמיות.
ולכן יש צורך בציווי "זכור את אשר עשה לך עמלק" 
– לזכור מה שעשה עמלק לבני ישראל, ולהתבונן בזה 
בשכלו, ולא רק באופן מקיף, בכללות העניין, אלא גם 
בפרטי העניינים: מתי וכיצד היה הדבר; באיזה מעמד 
ובאיזה  ויגע";  עיף  "ואתה   – ישראל  בני  אז  היו  ומצב 
וכל  אלקים",  ירא  "ולא   – עמלק  אז  היה  ומצב  מעמד 

שאר העניינים שבזה.
[...] וכאשר יהודי מתבונן בכל הנ"ל, הרי זה מעורר 

הרוחנית  בעבודה  עמלק  נגד  להלחם  הרצון  את  אצלו 
(שעל-ידי-זה יבוא גם למלחמת עמלק כפשוטה).

ה
לבטל   – היא  הרוחנית  בעבודה  בעמלק  המלחמה 

העניין ד"אשר קרך", מלשון קרירות:
ענינו של עמלק הוא – שמנס ה לקרר יהודי ולומר לו 
שאין מה להתפעל מזה שהקדוש-ברוך-הוא עושה נס, 
הקדוש- פלא9;  זה  אין  הקדוש-ברוך-הוא  שלגבי  כיוון 
על  הבית  בעל  והוא  כולו,  העולם  את  ברא  ברוך-הוא 
היצר- טוען  כן,  ואם  כרצונו,  בו  לעשות  כולו  העולם 
קרע  שהקדוש-ברוך-הוא  מזה  ההתפעלות  מהי  הרע, 
את ים סוף – הרי לגבי הקדוש-ברוך-הוא אין זה פלא, 

9. ראה ד"ה זכור תרס"ה פרק ד (ספר המאמרים תרס"ה עמ' ריד). תרפ"ז פרק 
עמ'  סוף  גם תורת-מנחם חלק סג  קלד). וראה  תרפ"ז עמ'  המאמרים  ו (ספר 

278 ואילך. וש"נ.

ומהו הרעש כל-כך ("ווָאס איז ַאזוי דער געווַאלד")?!...
הפסוק11 על  הבעל-שם-טוב10  תורת  ע"פ  ובפרט 
ורגע  רגע  שבכל  בשמים",  נצב  דברך  ה'  "לעולם 
ובכל  בשמים  ה'"  "דבר  להיות  מוכרח  ("לעולם") 
כמאמר  מחדש,  ולהחיותם  להוותם  כדי  הנבראים 
כן,  ואם  בראשית"12,  מעשה  תמיד   .. בטובו  "המחדש 
שמי  הקדוש-ברוך-הוא  עשה  זמן  שלמשך  הפלא  מהו 
נגרים  יהיו  ולא  וכחומה,  נד  כמו  נצבים  יהיו  סוף  ים 
הקדוש-ברוך-הוא  לגבי   – וטבעם?!  כדרכם  במורד 
הקדוש-ברוך-הוא  היה  אילו  שהרי  כלל,  פלא  זה  אין 
נוטל את החיות של הים (ואינו צריך אפילו ליטול את 

החיות, אלא די בכך שלא ימשיך לו חיות חדש), היתה 
ומהו הפלא  מתבטלת לגמרי כל מציאותו של ים סוף, 

בכך שלמשך זמן שינה הקדוש-ברוך-הוא את טבעו?!
שלא   – עמלק  נגד  הרוחנית  המלחמה  היא  זה  ועל 
להניח לעמלק לקרר אותו, בידעו, שטענתו של עמלק 
שאין מה להתפעל מעניין של נס, היא רק בגלל ש"יודע 
באופן  זה  שאין  והיינו,  בו",  למרוד  ומכוין  רבונו  את 
בכך  פלא  שאין  מסקנא  לידי  ומגיע  בשכלו  שמתבונן 
שאין  טוען  ולכן  נס,  לעשות  יכול  שהקדוש-ברוך-הוא 
רק  היא  טענתו  אלא  וכיו"ב,  דקרי"ס  מהנס  להתפעל 
יהודי  מתפעל  לא  ולכן  בו",  למרוד  ש"מכוין  בגלל 
מטענותיו של עמלק, אלא עובד את הקדוש-ברוך-הוא 

כדבעי, מתוך חיות וחום כו'.

10. תניא שער-הייחוד-והאמונה בתחלתו.
11. תהלים קיט, פט.

12. נוסח ברכות ק"ש.

ענינו של עמלק הוא – שמנסה לקרר יהודי ולומר לו שאין 
מה להתפעל מזה שהקדוש-ברוך-הוא עושה נס, כיוון 

שלגבי הקדוש-ברוך-הוא אין זה פלא; הקדוש-ברוך-הוא 
ברא את העולם כולו
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סיכום

עמלק.  של  זרעו  את  למחות  בתורה  נצטווינו 
שונים,  תנאים  נדרשים  זו  מצווה  לקיום  אולם, 
סביב ארץ ישראל,  מכל העמים  וביניהם: מנוחה 

"בהניח ה' אלוקיך לך מכל אויביך מסביב"

נצטווינו  עמלק  זרע  את  למחות  לציווי  בנוסף 
בפשטות,  עמלק.  של  הרעים  מעשיו  את  לזכור 
נצטווינו לזכור משום שזיכרון הדברים יעורר את 
האדם לפעול וליישם את הציווי למחות את זרע 

עמלק

שאלה:

ניתן  עמלק  זכר  מחיית  על  הציווי  ואת  מאחר 
אלא  לכך,  יהיה לקיים, לא כאשר האדם יתעורר 
להעניק  הקדוש-ברוך-הוא  יחליט  בו  במועד  רק 
היא  מה  כן,  אם  העמים,  מכל  מנוחה  לישראל 

התועלת בזכירת מעשיו הרעים בכל עת וזמן?

תשובה:

על  הציווי  את  ליישם  ניתן  לא  בהם  בזמנים  גם 
זאת  ליישם  ניתן  בפועל,  עמלק  זרע  מחיית 
יוביל  ברוחניות  הציווי  יישום  רוחנית.  בבחינה 

ויסייע ליישומו גם בפועל ובגשמיות.

הסבר הדברים:

משורשם  משתלשלים  שבגשמיות  העניינים  כל 
הרוחני. 

ברוחניות "כל אויביך מסביב" הם העניינים הלא-
טובים שבנפש האדם, ששורשם הוא "עמלק" – 

קרירות ואדישות.

ב"עמלק"  בקרירות,  נלחם  אדם  כאשר 
הלא-טובים  העניינים  את  מסיר  שברוחניות, 
אויביך מסביב" שברוחניות,  ומשיג מנוחה מ"כל 
מנוחה  יעניק  שהקדוש-ברוך-הוא  הוא  פועל 
ויהיה  ובגשמיות  שבפועל  מסביב"  אויביך  מ"כל 
עמלק  זכר  את  למחות  הציווי  את  ליישם  ניתן 

בפועל ובגשמיות. 

זו מטרת הציווי "זכור את אשר עשה לך עמלק" 
האדם  יבוא  הרעים,  מעשיו  זכירת  על-ידי   –
סוף  שברוחניות, והדבר יביא  להילחם ב"עמלק" 

סוף לידי מחיית עמלק בגשמיות.

שבכוחה  חמימות  ישנה  יהודי  כל  של  בפנימותו 
ועל-ידה יכול הוא לנצח את "עמלק".

ו
הכח לזה – להיותו "ַא ווַארעמער איד", מצד נשמתו, 

עליה נאמר13 "רשפיה רשפי אש שלהבת י-ה".
את  ששומע  ומצב  במעמד  נמצא  גם כשיהודי  ולכן, 
הנה  אותו,  לקרר  ומנסה  אליו  שבא  עמלק  של  דבריו 
של  טענתו  את  ששומע  ומצבו  מעמדו  על  הבט  מבלי 
בכחו  יש   – כו'  נס  של  מעניין  להתפעל  שאין  עמלק 
בעבודת  ממנו לקרר אותו  עמלק, ולמנוע  להלחם עם 

ה'.

13. שיר-השירים ח, ו.

וטעם הדבר – כיוון שמצד עצמו הוא "ַא ווַארעמער 
בחיצוניות,  שנראה  כפי  ומצבו  מעמדו  ולמרות  איד", 
הנה "אל תבט אל מראהו"14, כיוון שיודעים שבפנימיות 
("ַא  ולהט  חיות  לו  שיש  איד",  ווַארעמער  "ַא  הוא 
שאומרים  גופא  מזה  ואדרבה:  קדושה;  בענייני  קָאך") 
שענינו של עמלק הוא "אשר קרך", מוכח, שמצד עצמו 
הוא "ַא ווַארעמער איד", כי, רק בנוגע לדבר חם שייך 
שהוא  דבר  כן  שאין  מה  אותו,  לקרר  שרוצים  לומר 

מלכתחילה קר, לא שייך לקרר אותו. 
(קטעים משיחת שבת פרשת תצווה, זכור, ה'תשל"ב. תורת-מנחם 
חלק סז עמ' 264 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

14. שמואל-א טז, ז.
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"מביא גאולה לעולם"
גאולת כל העולם כולו

גאולה מביא  אומרו  בשם  דבר  האומר  כל  למדת,  "הא  הגאולה:  עניין  מוזכר  שבה  מפורשת  משנה  ישנה 
לעולם" (אבות פ"ו, ו).

וצריך להבין: ...כאשר ה"בן עשר למשנה" לומד פיסקה זו – מתעוררת אצלו קושיא עצומה: זה כבר ריבוי
פעמים שאמר עניני תורה בשם אומרם – בשמו של ה"מלמד", ומכיוון ש"כל האומר דבר בשם אומרו מביא 

גאולה לעולם" – כיצד יתכן שלאחרי כל זה נמצאים עדיין בחשכת הגלות?!...
ואין לומר שהכוונה בזה לגאולה פרטית כו' – שהרי מפורש במשנה "מביא גאולה לעולם", היינו גאולת כל 
העולם כולו. וכמו כן אין לומר שהכוונה בזה ל"עולם קטן זה האדם" – שהרי התנא מביא ראיה לדבר, "ותאמר 
אסתר למלך בשם מרדכי", ושם מדובר אודות גאולת פורים – גאולת כל בני-ישראל שהיו בכל המדינות של 

המלך אחשורוש מהודו ועד כוש – כל העולם כולו!
...והביאור בזה . . בפנימיות העניינים:

התורה  ענייני  כל  את  שאמר ונתן  זה  שהוא  התורה",  "נותן  הקב"ה  על  קאי  אומרו" –  בשם  דבר  "האומר 
ניכר  להיות  צריך  תורה  לומד  יהודי  שכאשר   – אומרו"  בשם  דבר  וזהו "האומר  גו'".  אלקים  דיבר  "אחת   –

בלימודו שזוהי תורתו של הקב"ה – "בשם אומרו".
...וממשיך במשנה "כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם":

"עולם" הוא מלשון העלם והסתר, היינו שמציאות האלקות היא בהעלם והסתר, שהרי במציאות העולם לא 
רואים אלקות בגלוי . . ומובן, שמעמד ומצב זה הוא עניין של גלות.

באופן  הוא  שלו  התורה  לימוד  שכאשר  היינו   – לעולם"  גאולה  מביא  אומרו  בשם  דבר  האומר  "כל  וזהו 
ממשיך אלקות בעולם, ועל-ידי זה "מביא גאולה הוא  של הקב"ה, "בשם אומרו", הרי  שזוהי תורתו  שניכר 

לעולם" – תמורת הגלות דהעלם והסתר העולם.

ביטול ה"אסתר" על-ידי הנהגת "מרדכי"
וממשיך במשנה "שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי":

שנאמר  העולם, כמאמר רז"ל "אסתר מן התורה מנין  "אסתר" מרמז על העלם והסתר דאלקות במציאות 
ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא".

ו"מרדכי" קאי על כל אחד ואחת מישראל – "עם מרדכי", מכיוון שהנהגתו היא בדוגמת הנהגתו של מרדכי, 
אשר "לא יכרע ולא ישתחווה".

שלו) בשם מרדכי" – שעל-ידי  עולם שאחרית וראשית  של  למלך (מלכו  אסתר  וזהו מה שכתוב "ותאמר 
עבודתם של בני-ישראל "עם מרדכי", שעומדים על כל עניני התורה ומצוותיה בתוקף המתאים ד"לא יכרע 
ולא ישתחווה", מתבטל ההעלם וההסתר שבמציאות העולם, ונמשך גילוי אלקות – "מלכו של עולם" – בעולם 

כולו.
נהפך עולם]  של  מלכו  למלך  [האומר  גופא  שההסתר  היינו  גו'",  למלך  אסתר  "ותאמר   – הוא  והדיוק 

לקדושה, ועל-ידי זה נפעל העניין דיתרון האור מן החושך ויתרון החכמה מן הסכלות.
(התוועדויות תשמ"ג כרך ד, עמ' 1782-1793)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

גזע צור מחצבתו
רבנים ויושבי על מדין, צאצאי חסידים או אדמו"רים, עסקנים
ואישי ציבור, בחורי ישיבה וסתם 'עמך' – לכולם הזכיר הרבי כי

"גזע צור מחצבתם" מחייבם 

נצר לחסידים – כישרון לחסידות
('אגרות- תשי"ז  משנת  הרבי  של  באיגרת  נפתח 

קודש' כרך טו עמ' קסה):
מר...  עם  הפגישה  אודות  במכתבו  לקרות  לי  נעם 
בו צור מחצבתו,  כדאית גם טרחה זו בשביל לעורר 
וצריך הוא לנצל נקודה זו בכל תוקף, במיוחד אשר 
כיון שמוצאו ממשפחה שקדשו את כל חייהם לתורת 
תובעות  הנשמות  אשר  בודאי  וענייניה,  החסידות 
זה  בכיוון  לעשות  חלציהם  מיוצאי  אחד  כל  מאת 
הדרוש דוקא וחובתם בזה קודמת לכמה  ככל  דוקא 
בגדר  שזהו  כיון  משתדלים,  בהם  מעניניהם  וכמה 
אומרת  זאת  אחרים,  ידי  על  לעשותה  אפשר  שאי 
עסקו  שלה  דורות  כמה  אשר  ממשפחה  נצר  אשר 
בחסידות יש לו כשרון מיוחד להבנת תורה זו ויכולת 
מיוחדת להבינה גם לאחרים, ופשוט שהשפעת תורה 
נצר  של  הפרטים  בחייו  גם  ניכרת  להיות  צריכה  זו 
הקדושה  תורתנו  חלקי  כל  על  אם  כי  המשפחה, 
על  והלומד  מעשה  לידי  שמביא  תלמוד  גדול  נאמר 
בהנוגע  וכמה  אחת כמה  על  וכו'  שלא לעשות  מנת 
תעזב  עזב  הבעש"ט  בה  שהדגיש  החסידות  לתורת 

עמו עם הגוף ועניניו.
זה  שתלוי  מובן   – הנ"ל  עם  ללמוד  מה  בשאלתו 
במדת ידיעתו בהנ"ל ותכונת נפשו, וגם על כגון דא 
חפץ,  שלבו  במקום  הלימוד  להיות  שצריך  נאמר 
וכדאי הי' להראות לו את החוברת סאמע אספעקטס, 
בהנוגע  אפילו  המעשה  של  הכרח  מודגש  בה  שגם 

להבנת הענינים השכלים.

להפיץ חסידות
מלובלין – הרב  רבי מאיר שפירא  לאחיו של הגאון 
('אגרות- תשכ"ו  בשנת  הרבי  כתב  שפירא,  אברהם 

קודש' כרך כד עמ' כד):
צור  גזע  ומיוסד על  פרטית  בהשגחה  וכיון שהכל 
מחצבתו, אביע תקותי אשר בוודאי כבוד-תורתו אינו 

 – התורה  פנימיות  בלימוד  עתים  בקביעות  מסתפק 
שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות – לעצמו, כי אם 
עושה ככל יכולתו להפיץ לימוד זה בכל מקום שידו 
מגעת, וכידוע אגרת הקדש של הבעש"ט, אשר היא 
מצוה שהזמן גרמא אשר לכשיפוצו מעינותיך חוצה, 

קאתי מר דא מלכא משיחא.

להשפיע על תלמידים
איגרת נרחבת כתב הרבי למחנך ר' אלכסנדר זישא 
מלכיאל בכ"ב אייר תשי"ז ('אגרות-קודש' כרך טו עמ' 

קנח): 
מזקני  מחצבתו  צור  גזע  דבר  על  שכותב  וכיון 
זו  חסידות  על  הרבה  שינק  ובלשונו:  החסידים, 
מכלים ראשונים, תקותי תאמצני אשר גם בהשפעתו 
על התלמידים ומחונכיו ניכרת יניקה זו ובפרט שאם 
מוכרחים  הארצות  ובכל  האחרונים  הדורות  בכל 
בפני  לעמוד  בכדי  חסידותי  וחום  אור  לתוספת  היו 
מוכרחים  בתקופתנו  הנה  מצויות,  בלתי  הרוחות 
ביותר לחיסון מיוחד זה הניתן ע"י המאור שבחסידות 
רצויות  (הבלתי  הרוחות  בפני  אפילו  לעמוד  בשביל 
היהודים,  ברחוב  מצויות  נעשו)  הרבים  שבעוונותינו 
וכיון שכל אחד מהנוער הנה בעתיד הקרוב יבנה בית 
בהמחונך  הנפעל  לטובה  שינוי  שכל  מובן  בישראל, 
יבנה  אשר  הבית  צביון  בתכליתו  שישנה  אפשר 

בצאתו מד' אמות של מוסד החינוך בו נמצא.
דא  בכגון  והשתדלות  יגיעה  שכל  מובן  שמזה 

כדאיות הן, כי הענין נוגע לרבים...

"ובוודאי יסלח"
צבי גרינברג  למשורר אורי  ארוך כתב הרבי  מכתב 
בי"א אלול תשל"ד ('אגרות-קודש' כרך כט עמ' רלח) 

והנקודה המרכזית שבו:
אתאפק לא אוכל... בהבעת צערי... אשר אין קולו 
של מר נשמע, קול מחאה גדולה, בכמה וכמה ענינים 
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תורת  לתורתנו  מתאימים  שאינם  היום-יום  חיי  של 
חיים...

בסיומו של המכתב 'מתנצל' הרבי וכותב: 
אנו  נמצאים  הרי  אבל  מדי  יותר  הארכתי  אולי 
ויהי  יסלח.  ובודאי  הרחמים,  חודש  אלול,  בחודש 
לכתוב  מגדרי  יציאתי  כוונתי  זו,  פעולה  שגם  רצון 
למר את הנזכר-לעיל תביא תוצאות לתועלת הרבים, 
שומעי לקחו ודבריו, וזכות הרבים וגזע צור מחצבתו 

מסייעין אותו.
תשל"א  ראש השנה  בערב  לכן –  קודם  ארבע שנים 
בה  שגם  באיגרת   – תצ)  עמ'  כב  ('אגרות-קודש' כרך 
חזרה על עצמה התביעה מהמשורר להביע מחאה נגד 

גזירת "מיהו יהודי", סיים הרבי בקטעים הבאים:
שמו  נקרא  למה  אומרים  ששמעתי  במה  ולסיים 
ה"שרף"  אורי,  הרב  [=האדמו"ר  זקנו  אביו  של 
נשרף  היה  כי   – "שרף"..  זצ"ל]  מסטרעליסק 
בתפילתו. והרי בכל זה בא לתפילה שלאחריה ועוד-

זו,  שלפני  בתפילה  כמו  ההתלהבות  באותה  הפעם 
ואולי עוד יותר.

ויהי רצון שבסגנונו של מר שלפעמים כותב באש 
על גבי אש, שיצליח לשרוף כל ענין בלתי רצוי ולאחר 
זה להלהיב את הקוראים באש ההתלהבות לכל דבר 
גלוי  – להכריז  זה  מכתב  תוכן  וקדוש, ובנקודת  טוב 
ישראל,  בני  עמנו  להבדיל,  גם,  כולל  העמים,  לכל 
אשר יהודי הוא הכופר בעבודה זרה (מגילה יג, א), 
ישראל  לתורת עם  זרה  שהוא זר לו,  עבודה (וענין) 
 – כפשוטו  וכמה  כמה  אחת  ועל  מצוותיה,  ולתרי"ג 
עבודה זרה, ובפרט עבודה זרה דתקופתנו זו, שעבוד 

וביטול לפני עובדי עבודה זרה, אומות העולם.

משפחה חסידית מקרמנצ'וג
את הדברים הבאים כתב הרבי למר דב זליקין בט"ז 

אדר תשל"ב ('אגרות-קודש' כרך לז עמ' שנו):
וברך  בברכה,  שמסיים  מכתבו  מסיום  ואתחיל 
לקחתי ואשיבנו, שהשם-יתברך ימלא משאלות לבבו 
לטובה בכל עניניו הפרטיים והכלליים, כולל הכתוב 
בראשית מכתבו שהוא נין ונכד של ר' ברוך מרדכי 
הפרטים איך  אטינגר ז"ל מבוברויסק, שבודאי יודע 
רבנו  של  נאמנים  והכי  הראשונים  מחסידיו  [שהי'] 
הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, מייסד חב"ד וראש 
שניאורסאהן  דמשפחת  [=שושלת]  שושילתא 

הענפה.
ממשיך הרבי וכותב:

תקותי חזקה שזכרון צור מחצבתו הוא גורם פעיל 
לא רק אצל מר כי אם גם אצל אחיו מר ארי' לובה 
בנוגע  אחיו  מפעולות  רבות  ששמעתי  אליאב...  שי' 

ישוב ארץ ישראל, ארצנו הקדושה, ובמיוחד לטובת 
אלו שעלו מארצנו לפנים [=ברית המועצות].

כאן חוזר הרבי שוב אל מר זליקין עצמו:
יהי  משמע,  תרתי  לעליה  בנוגע  האמור  ומעין 
מנהל  שהוא  שככתבו  מר  של  במקצוע  שגם  רצון 
הרחובות  וגם  ישראל  בני  בתי  יאיר  החשמל,  רשת 
ורשות הרבים של ארץ ישראל באור כפשוטו ובאור 
הפנימי מתאים להוראת ימי הפורים שזה עתה באנו 
וגו', והוסיפו חכמינו ז"ל  מהם: ליהודים היתה אורה 

בפירושם: אורה זו תורה.
מר  זוכר  אשר  בקראי  לי  היתה  כפולה  נעימה 
משפחה  מויסייב,  ממשפחת  מחצבתו  צור  גזע  את 
חסידותית  עיר  קרמנצ'וג,  מעיר  ידועה  חסידותית 
בנוגע  כן  גם  פעיל  זה  זכרון  אשר  ותקותי  ידועה. 
הוא  כי המעשה  בהנהגה ואורח חיים,  יום-יום  לחיי 

העיקר, ואין לך דבר בפני הרצון.

זיכרונות מיקטרינוסלב
אדלר,  דוד  למר  הרבי  כתב  הבאים  הדברים  את 
תשל"ב  אב  מנחם  י"ג  בתאריך  יקטרינוסלב  העיר  בן 

('אגרות-קודש' כרך כז עמ' תעז): 
ובודאי זוכר אני את אביו אשר רבות ביקר בביתנו, 
במראה  במיוחד  נזכר  הילדות  ימי  זכרונות  וכדרך 
אז  לי  שביארו  כפי  אשר  בהבנותו,  (ביתכם)  הבית 

הרי אביו היה הקבלן והבונה והבעל-הבית.

גזע צור מחצבתו
הרבי  כתב  סיאטל,  העיר  תושב  תורני,  ליהודי 

('אגרות-קודש' כרך כד עמ' קעד):
התקוה שיש לו קביעות עתים בכל יום, הן בלימוד 
פי  על  ובפרט  הנגלה,  בתורת  והן  החסידות  תורת 
צור  גזע  אודות  שי'  ריבקין  [שלום]  הרב  סיפור 

מחצבתו, משפחת חסידי חב"ד.
וכך כתב הרבי לבחור ישיבה מצאצאי אדמו"ר הזקן 

('אגרות-קודש' כרך כב עמ' תיא):
מתחיל  בהאמור  מסייעתו  מחצבתו  צור  גזע  והרי 
מספריו  בכמה  להפליא  הרבה  אשר  הזקן  מרבנו 
בלימוד  ושקידה  בהתמדה  הענין  בגודל  ומאמריו 
צריך  הלימוד  אשר  להוסיף  למותר  ובודאי  התורה, 

להיות כהוראת חז"ל לימוד המביא לידי מעשה.

הרגש נשאר למרות המהפכות
שמוטקין  יהודה  רבי  החסיד  שכנע  תשכ"ו  בשנת 
לטוב")  האיש  אותו  "זכור  אודותיו  התבטא  (שהרבי 
למשפחת  רפלוביץ, נצר  משה  בשם  תל-אביבי  יהודי 
של  ידו  בחתימת  מכתבים  שני  לרבי  לשגר  חסידים, 
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הצמח-צדק. 
עדיין  שהתגורר  אחיו  של  ידו  תחת  היו  המכתבים 
וכתב  מאוד   – לשולח   – לו  הודה  הרבי  במוסקבה. 
את  לח)  עמ'  כד  כרך  ('אגרות-קודש'  השאר  בין  לו 

הדברים הבאים:
שני  לי  שלחו  על  תשואת-חן  ותשואת-חן 
צדק,  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  בחתימת-יד  המכתבים 
ובפרט אשר השנה שנת המאה להסתלקות הילולא 

שלו (הצמח-צדק).
וגם שביחד עם זה הרי נתוסף העונג להיוודע אשר 
אחיו ח.ח. שי' חי וגר במוסקבה, ושמר על מכתבים 
אלו, משך כל השנים, למרות המאורעות והמהפכות 
ערך  בהכרת  והיחס  הרגש  על  מראה  שזה  שעברו, 
ועוד-הפעם  המאמת עוד הפעם  גודל ענינים כאלו, 
שנמסרת  הירושה  דבר  על  נשיאינו  רבותינו  מאמר 
מדור לדור בתוככי משפחת החסידים, הקשר הלבבי 

הפנימי והעצמי לחסידות ועניניה.
בהזדמנות  אשר  בקשתי,  להביע  לי  וארשה 
מקרב-ולב- תודתי  שי'  לאחיו  גם  ימסור  מתאימה 

עמוק על המתנה הכי נעלית האמורה.
אשר  חב"ד  בעניני  הוא  משתתף  אשר  תקותי 
להמשיכם  אחרים  בשל  גם  טובה  ועינו  ת"ו  באה"ק 
צור  וגזע  הנ"ל,  ברוח  לפעולות  זיי)  (צוציהען 

מחצבתו מסייעתו.
בכבוד ובתפילת תודה ובברכת חנוכה מאיר מתוך 

בריאות הנכונה.

לא הפתעה
שנה  עשרים  מלאת  עת  תש"ל,  שבט  יו"ד  לקראת 
ששימש  אברהם זילברברג  מר  שיגר  לנשיאות הרבי, 
מכתב  המושבים  תנועת  מזכיר  וסגן  חבר-כנסת 

איחולים בידי הר"ר שלמה מיידנצ'יק (ז"ל).
עמ'  כו  כרך  ('אגרות-קודש'  במכתב  הגיב  הרבי 

שכ): 
אף  מכב'..  פריסת-שלום  לקבל  לי  היה  לעונג 
מחצבתו  וצור  אבותיו  שזכות  ברכה,  לו  אשיב  אני 
יעמדו לו להמשיך במסורת אבות ולהצליח בעבודתו 
לטובת הכלל והפרט, בטוב האמיתי, ובנוסח חכמינו 

ז"ל טוב לשמים וטוב לבריות...
בית  נשיא  יפה  אברהם  משה  למר  הרבי  כתב  כך 
תשכ"ד ('אגרות- הכנסת הגדול בירושלים בב' כסלו 

קודש' כרך כג עמ' כט):
שמחתי לקבל פריסת-שלום מכבודו על ידי אנשי 
הסיוע  על-דבר  מהם  לשמוע  ושמחתי  חב"ד  כפר 

לא  ברם  חב"ד.  ומוסדות  הכפר  בעניני  להם  שנותן 
אבל  מחצבתו,  צור  בידעי  בזה,  הפתעה  לי  היתה 

כמובן שנעים לשמוע זאת עוד הפעם ובפירוש.
בטחוני חזק שכבודו לא רק ימשיך בכיוון זה, אלא 
מעלין  ז"ל  חכמינו  כציווי  וכהנה,  כהנה  יוסיף  עוד 

בקדש.
היה   – ליטא  קופישוק,  יליד  קודש,  שלמה  הד"ר 
סופר ומחנך, מעמודי התווך של מפעל הנחלת הלשון 

העברית בישראל ובתפוצות.
בשנת תשכ"ה זכה ל'יחידות'. לפני-כן כתב לו הרבי 

('אגרות-קודש' כרך כה עמ' שט):
לו  מוסיפין  תורה  ואור  מצוה  בנר  המוסיף  שכל 

בכל המצטרך לו מנפש ועד בשר גם יחד.
ועל פי כתבו על דבר גזע צור מחצבתו, האריכות 

בהאמור לדכוותי' בוודאי אך למותר.
בי"ג טבת תשל"ז ('אגרות-קודש' כרך לב עמ' צט) 
כותב הרבי ליהודי תודה על טרחתו להפנות תשומת 

הלב לענין מסוים וההוראה לתקנו:
מכתבו  ונתקבל  פרטית,  בהשגחה  ענין  שכל  כיון 
מחצבתו  צור  גזע  שמזכיר  ובפרט  החנוכה,  בימי 
תקותי  אביע  ישיבה,  לראש  ובן  ישיבה  כבן  וחנוכו 

חזקה שבהוראת ימי החנוכה... דמוסיף והולך.
באיגרת  הרבי  מבאר  בקדש"  ד"מעלין  זו  הוראה 

נוספת (שם עמ' קצז-ח): 
זאת אומרת שאם אתמול עשה בזה ככל האפשר 
היום  בזה  להוסיף  נרחב  כר  יש  עדיין  בשלמותו, 
ומצוותיה  התורה  עניני  שכל  כיון  ומחרתיים,  ומחר 
אינסופיים הם... והתקוה מתחזקת בקראי בהתחלת 
בעל  מכתבו על דבר גזע צור מחצבתו מרבנו הזקן 
התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשלחן ערוך (פוסק 

בנגלה דתורה).

סיוע מגזע צור מחצבתו
ל'בנם- כנראה  תשל"ו  בשנת  הרבי  שכתב  בפתק 
'אגרות- אדמו"רים,  למשפחת  בן   =) של-קדושים' 

קודש' כרך לא עמ' קנז) נאמר בין השאר:
(וכפסק-דין  בשידוך  להתענין  שצריך  א)  פשוט: 

תורתנו-הקדושה),
ב) באופן (במקום וכו') כעצת הוריו שי'

ג) שצריך-להיות – עבדו את ה' בשמחה (היינו – 
ב"כל מעשיך" ו"דרכיך")

אזכיר על-הציון לכל-הנזכר-לעיל
וגזע צור מחצבתו מסייעתו ויבשר-טוב.

11

שניים מקרא
ואחד תרגום

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

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

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.
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משתה ושמחה:
היום  בעוד  מנחה  להתפלל  נוהגין  פורים:  סעודת 
לעשותה  שרוצה  ומי  הסעודה.  עושין  כך  ואחר  גדול, 
כיון  הלילה,  עד  ואם נמשכה  בידו.  הרשות   – בשחרית 

שהתחיל ביום, אומר על הניסים בברכת המזון100.
גם בני ירושלים צריכים להרבות היום קצת במשתה 

ושמחה101.
רק  הסעודה"102,  קודם  בתורה  מעט  לעסוק  "טוב 
שלא יימשך בלימודו וישכח לקיים מצוות  כדי  מעט – 

סעודת פורים103.
"שמחת פורים גדולה הרבה משמחת יום-טוב"104.

דפורים,  המעת-לעת  במשך  להתוועדויות  "בנוגע 
הגבלות  עם  אבל  ידע',  ד'עד דלא  באופן  שמחה  מתוך 
בנוגע לכל  ועל-דרך-זה  כו', ובפרט בנוגע לתלמידים, 
על- להיות  שצריך  פעמים  כמה  כמדובר  בני-ישראל, 
פי ההגבלות דתורת החסידות, ואין צורך להאריך בזה, 

כיוון שהדברים ידועים ומפורסמים, וגם בדפוס"105.
בחו"ל  הן  ומקום,  מקום  בכל  ולפרסם  להרעיש  יש 
על-דבר  בארה"ק,  (ועל-אחת-כמה-וכמה)  והן 
ההשתדלות שכל ענייני הפורים יהיו באופן ד'ברוב עם 
הדרת מלך'... בנוגע ל'משתה ושמחה' – אף שכל אחד 
משפחתו...  בני  עם  בביתו,  פורים  סעודת  חוגג  ואחד 
לאחרי  עם'  'ברוב  פורים  בשמחת  להוסיף  יכולים  הרי 

הסעודה בביתו..."106.

יום שישי 
ט"ו באדר ב' – שושן פורים

חומה  המוקפות  ובערים  בירושלים  פורים  יום  הוא 
[בחיפה בשנים רגילות קוראים את המגילה גם בט"ו, כי 

היא ספק מוקפת חומה] ונוהגים בו כל הנ"ל. 
(דהיינו  בשחרית  לכתחילה  עושים  פורים  סעודת 

100. לוח כולל חב"ד.
101. רמ"א סי' תרצ"ה ס"ב. וראה הערת הגהמ"ח שו"ת מנחת-יצחק ע"ז בלוח דבר-בעתו.

שם. 102. רמ"א 
המועדים-פורים' סי' י. שערי  ' .103

ח"כ עמ' קסז. שם ובעמ' 38, וש"נ. ועד"ז באג"ק  א. ספר-המנהגים  104. תורה-אור צח,
'עד-דלא- לקיים  הרבי  שהורה  פעמים  היו  אמנם   .372 עמ'  ח"ב  תש"נ  תורת-מנחם   .105

משקה,  על  ה'גזירה'  לפני  גם  מכך  הסתייגות  היתה  לבחורים  ביחס  אך  כפשוטו,  ידע' 
תשל"א],  בפורים  [כגון  וכמובן לאחריה גם כשהורה כנ"ל  ח"ה עמ' 45,  תורת-מנחם  ראה 
הכוונה  לזה  וכנראה  שעה.  לאותה  על-ידו  נדחתה  משקה'  ב' להגבלה  הידועה  וה'גזירה' 
תמים'  בדרך  'אשכילה  בס'  גם  נעתק  לזה  השייך  (הקטע  תשמ"א  שמיני  ש"פ  בשיחת 

בקשר לשמחת-תורה. שסט-שע  עמ' 181). וראה 'אוצר' עמ' רצ, ובכרך אלול-תשרי עמ' 
106. סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 335. הרבי הסביר זאת (כנראה – את ההתוועדות שלו) כיוון 
עד-דלא-ידע' ניתן להגיע לדרגות נעלות יותר (תורת-מנחם תשמ"ה ח"ג עמ' 1420 שגם ב'

עמ' 351 הציע הרבי לערוך ג' התוועדויות בקשר לימי  ח"א  ואילך). בספר-השיחות תש"נ 
הפורים, כדי שיהיו באופן של 'חזקה', עיי"ש.

משום  ב-11:47)  היום  חצות  חצות.  לפני  בה  להתחיל 
שעה  לפני  להתחיל   – אי-אפשר  אם  שבת107.  כבוד 
(ובפרט  הדחק109  בשעת  אך   .(14:49  –) עשירית108 
כשמזמינים ציבור רחב ומזכים אותו במצוות היום וגם 
אנשים  בין  מלאה111  בהפרדה  כמובן  ש"ק110 –  במצוות 
ואז  הנרות,  הדלקת  זמן  עד  לעשותה  ניתן  לנשים), 
בסעודה  שישתתפו  (בתנאי  שם  נרות  הנשים  ידליקו 
עליו.  שאוכלין  שלאחר-מכן), אם אפשר – על השולחן 

ואם יש אפשרות וצורך – 'פורס מפה ומקדש'112.
'פורס מפה ומקדש': המעוניינים לאכול סעודת שבת 
פורסים  לאכול,  מפסיקים  הנרות  הדלקת  אחרי   – אז 
השולחנות,  שעל  הלחם  כל  את  לכסות  ומפיות  מפות 
אומרים 'שלום עליכם' ו'אשת חיל'113 ועושים קידוש של 
שבת. מי ששתה יין בסעודה, לא יברך 'הגפן' בקידוש. 
ולפחות  מ'כביצה',  (יותר  לחם  באכילת  ממשיכים 
הן  מזכירים  המזון  ובברכת  'המוציא',  ללא  'כזית'114) 
קבלת  מתפללים  ואחר-כך  'רצה'115,  והן  הניסים'  'ועל 

שבת וערבית.

נזכר  רמט  סי'  אדה"ז  שבשו"ע  (אף  ס"ב  תרצ"ה  סי'  הרמ"א  ע"פ  כולל-חב"ד,  לוח   .107
תשמ"א  משפטים  ש"פ  ושיחת  עמ' 508,  תשל"ז  שיחות-קודש  עשירית').  שעה  ' ע"ד  רק 
מפני  האפשר  ככל  להקדימה  שיש  כ'  ח  בבדה"ש  סט  סי'  ובקצוה"ש  סכ"ה.  הת'  הנחת 

כבוד השבת. 
סתירה בדעת אדמוה"ז אם יש חיוב לאכול פת בפורים, עיי"ש. שם הביא  בספר-המנהגים 

שו"ע אדה"ז סי' רמט ס"ז.  .108
קיץ  בשעה 2:00 (סה"ש  הסעודה  את  תרס"ג בווינה החל  מהורש"ב בפורים  109. אדמו"ר 
התקיים  לא  אם כי הדבר  תשי"ד,  בפורים  שלו  זאת להתוועדות  הרבי תכנן   .(37 ת"ש עמ' 

התוועדויות חי"א עמ' 120 ועמ' 130). מנחם  ח"ח עמ' רמז. תורת  בפועל (ראה אג"ק 
110. ולכן במצב זה אם אי אפשר אפשר בנקל יש לקדש אפילו ב"שעה שביעית" (5:40 עד 
הקידוש  חובת  נגלה  שע"פ  בשולחנו  אדמוה"ז  דעת  על  באה"ק) ולסמוך  מקום  בכל   6:40
מייד קודמת לזה (ראה בסי' רעא ס"ג, שערי הל' ומנהג או"ח ח"א סו"ס קמא (שם מופיע 
 ,13 הערה  שם  הלכות  קיצור  באה"ק),  כלל  בזה  נוהגין  שאין  אלה  על  זכות  לימוד  גם 

שעט). התקשרות' גיליון  '
111. במחיצה דווקא, כיוון שמדובר ב"משתה ושמחה" – ראה שערי הל' ומנהג חלק אה"ע 

סי' קכו. 'התקשרות', גיליונות: תקפ"ח, תרמ"א ותרמ"ה.
לפניה.  גדולה  מנחה  עדיף להתפלל  חצות, לכאורה  אחר  מתחילים את הסעודה  אם   .112
הסעודה  לעניין  שעכ"פ  להתנות  צריכים  שבת,  שקיבל  איש  או  נרות  שהדליקה  אישה 
יקבל שבת  שהבעל  שעה לשקיעה, א"צ  מקבלים שבת (אם ההדלקה היא תוך חצי  אינם 
סעודת  לאכול  ולהמשיך  ומקדש'  מפה  'פורס  לקיים  ניתן  בכך,  צורך  יש  אם  במקומה). 
ועל  ע"ש) פסק שבמקרה זה לא יאמר ' מז בבדה"ש ס"ק כב,  שבת*. בקצות-השולחן (סי' 
הניסים' בברכת המזון, אבל למעשה אומרים גם זאת (ראה הנסמן בשו"ע אדה"ז סי' קפח 

במהדורה החדשה אות קנד).
מספק כשלא קיימן  אגב, בקביעות זו צ"ע במצוות החג אם אפשר לקיימן אחר השקיעה 
קידוש  דבר בעתו), סעודה (לפני  דרבה. ועסי' רס"א ס"א-ב ובלוח  מגילה (גזירה  לפני כן: 

במאכל – לצורך היום). אסור, ואחריו – כבר יצא פורים), מנות ומתנות (רק 
____________________

בעל נפש' בגלל הספק  *) אף שבשו"ע אדמוה"ז (סי' רעא סו"ס יא) שולל זאת לכתחילה ל'
(ס'  הדורות  בכל  יו"ט  בהתוועדויות  חסידים  בכך  נהגו  למעשה  הרי  המוציא,  לברך  אם 
מ רק  עמ' 57) וגם בפני רבותינו (והרבי הפסיק זאת אצלו החל משמח"ת תשד" המנהגים 
ובאם   ,77 עמ'  תשד"מ,  ה' יומן  שנה'  של  'רישומה   – כראוי  שם  נהגו  שלא  הבלבול  מפני 
ש"ב שי' לוין, וכן נוהגים  שהכל ייעשה כדין, אין סיבה לשלול זאת. וכן פרסם הרב  בטוחים 

דייטש ועוד). שי'  בפועל במשך השנים הרב ח"ש 
113. ראה לוח 'דבר בעתו'.

114. שו"ע אדמוה"ז סי' רעד ס"ו וסי' רצא ס"א.
115. שו"ע אדמוה"ז סי' קפח סי"ז.
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תשמ"ח / יומן מבית חיינו

והימים האלה
נזכרים ונעשים

הוראה מפתיעה לחתנים • מאמר מוגה חדש • הנהגות הרבי בקריא ת 
המגילה • "יש להושיט יד ולקבל מידו המלאה..." • אירועי חג הפורים 
במחיצת הרבי • יומן משנת תשמ"ח כקביעות שנה זו, מתוך 'יומן הקהל 

תשמ"ח'

אדר יום שישי, ח׳ 
התמימים  הרבי  לבית  היום  נכנסו  מנחה  לתפילת 
דישיבת תו״ת - מאריסטאן. נודע כי גם השבת לא יצא 

הרבי מביתו.
כי  הוא,  עתה  רק  שהתפרסם  מעניין  דבר  אגב, 
לחתנים  להודיע  הרבי  ביקש  הקודמת  בשבת  כבר 
התפילה  כי  בביתו),  הרבי  במניין  עלייה  (המקבלים 
תתקיים בבית, ועל-כן שיכינו את שקיות ה׳ממתקים׳ 

במקום התפילה מבעוד מועד.

אדר יום ראשון, י׳ 
כבר בתחילת שבוע זה יצא לאור ׳קונטרס פורים - 
נדדה שנת  ההוא  ד״ה ״בלילה  תשמ״ח׳ הכולל מאמר 
המלך״, שנאמר על-ידי הרבי בהתוועדות פורים שנת 

ה׳תשד״מ והוגה על-ידו השנה לקראת חג-הפורים. 
כ״ק  שנאמר ע״י  זה  ד״ה  מאמר  על  מיוסד  המאמר 
מעמיק  והוא  ה׳ת״ש,  בשנת  נ״ע  מוהריי״ץ  אדמו״ר 
המובא  על-פי  למעלה,   - כביכול   - השינה  בענין 
 - המלך  שנת  נדדה  ההוא  ״בלילה  שמעוני׳:  ב׳ילקוט 
למטה,  השינה  בדוגמת  שהיא  עולם״,  של  מלכו  זה 
שכן "כמים הפנים אל הפנים כן לב האדם (- הגשמי) 
אל האדם" (- העליון), כשבסופו של דבר עולה מתוך 
שמעלתם  הרי  הגלות  בזמן  דווקא  כי  הנפלא  הביאור 
של ישראל גדולה וגבוהה במיוחד אלא שאינה ניכרת 

כלפי חוץ, דבר שיהיה בגאולה העתידה. 
ונלמד  בשמחה  'נחטף'  החדש  האור  גילוי 

בהתלהבות גדולה בקרב אנ״ש והתמימים שיחיו.

עקב  ב-770  אלה  בימים  ניכרת  מיוחדת  תכונה 
בואם של רבים מאנ״ש שיחיו מכל רחבי תבל על-מנת 
הרבי.  של  הק׳  אמותיו  בדל״ת  הפורים  חג  את  לחוג 
בחג-הפורים  הסדר  יהיה  איך  עוד  ברור  לא  בינתיים 
אצל הרבי בכל הקשור לקריאת המגילה וההתוועדות 

הרגילה להתקיים מדי שנה במועד זה.
תלמידי  של  בחלקם  השבוע  נפלה  מיוחדת  זכות 
התמימים ובחלקה של הנהלת הישיבה, בקבלת מענה 
המיוחד  הכנס־התוועדות  על  הרבי  של  הק׳  וברכתו 
בשבוע  התמימים  לכל  הישיבות  הנהלות  שקיימו 
״נת׳  הק':  מענהו  לשון  וזה  דווח לעיל),  (עליו  שעבר 
ות״ח, אזכיר עה״צ. שיעזור השי״ת שיהיה המשך טוב 

כו'".
לרגל  ההנהלה  שערכה  מיוחד  בכנס  נודע  זאת  כל 
הבשורה  את  שקיבלו  הישיבה,  תלמידי  עם   - זה 
לקבלת  גם  נוצלה  זו  התכנסות  ושמחה.  בהתרגשות 
החלטות טובות להתחזקות והוספה באופן של מעלין 
בקודש בהתמדה ושקידה רבה ביותר בלימוד התורה, 

בהתאם להוראה: ״...שיהיה המשך טוב".

יום רביעי, י״ג אדר - תענית אסתר
הבוקר עבר הרבי לפני התיבה גם באמירת הסליחות. 
לאחר תפילת מנחה אמר הרבי שיחת ׳דברי-כיבושים' 
שארכה כ-45 דקות. בין הדברים בלטה באופן מיוחד 
בדברי  נרמזת  שהיא  כפי  האחדות  ענין  על  ההדגשה 

אסתר ״לך כנוס את כל היהודים״. 
בהלכות  היומי  הרמב״ם  משיעור  ההוראה  גם  זוהי 
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רבות  רשויות  לאחד  מטרתו  העירוב  שאף  עירובין, 
אתר  בכל  לארגן  הרבי  קרא  גם  כאן  רבים.  ואנשים 
בהשתתפות  בחג-הפורים  גדולות  התוועדויות  ואתר 
עם  ו״ברוב  כמובן)  הדין  (על-פי  וטף  נשים  אנשים 

הדרת מלך״ - מתוך שמחה מיוחדת.
היה גם ביאור נפלא בחומש היומי: ״ופני לא יראו״, 
כי גם בזאת ניכרת פעולת תפילתו של משה, אף ש״לא 
יראו״, ועל-דרך המבואר בתניא כי אי אפשר לבטא את 
בידיים...  נתפסת  היא  שאין  בכך  חכמה  של  עמקותה 
אותו.  לשלול  צורך  יש  לזולתו  בערך  שהוא  דבר  רק 
שזו  הרי  לא יראו״,  ״ופני  התורה שוללת:  אם  כן  כמו 
הראיה כי למשה היה ׳ערך׳ מסוים לראייה זו (ומשום 
כך יש מקום לשלול אותה), בדוגמת השגת השלילה. 
לכל  לצדקה  שטרות  בביתו  הרבי  חילק  בסיום 

האלפים שהחלו לנהור לרחוב פרזידנט.
מהרבי  ברכה  מברק  נשלח  חג-הפורים  לקראת 
שמח  ״פורים  העולם:  ברחבי  שי׳  אנ״ש  מחנות  לכל 
ותשמח,  דהקהל  באופן  והתוועדויות  שלום  ושבת 
טובות  ובהחלטות  ויקר  וששון  ושמחה  אורה  מתוך 

ומוצלחות, באורה זו תורה וכו׳ ככל פירושי חז״ל. 
בתורה.  כהשיעור  ונחלתנו,  לתושייה  "וכפליים 
גאולת  ממש  תיכף  ולמסמך  ולברכה  לחיים  לחיים, 

פורים זה לגאולתנו והתנחלותנו ע״י משיח צדקנו״.
צאתו לאור של ה׳ליקוט׳ השבועי הוקדמה השבוע 
הגמרא ב״קם  מעשה  פורים והשיחה היא על  לקראת 
ש״פ שמיני וש״פ תזריע  רבה ושחטיה לרבי זירא״ (- 

תשד״מ).
בקריאת  שיהיה  הסדר  כבר  נודע  היום  במשך 
המגילה  קריאת  את  ישמע  הרבי  הלילה.  המגילה 
רק  מאנ״ש  ישתתפו  זה  מצומצם  במניין  בביתו. 
פורים, ומהתמימים תעמוד  לכבוד  שהגיעו  האורחים 

קבוצה (מחציתם בלילה ומחציתם ביום). 
תפילת ערבית כרגיל בשעה 18:20. לקראת תפילת 
הנ״ל.  הסדר  לפי  הבית  לתוך  פנימה  נכנסו  ערבית 
החדר היה צפוף באדם. על דלת הסלון מודבק המברק 
לחג-הפורים. על גבי הסטנדר של הרבי הותקן מבנה 
המגילה. לרגע, דממה... הרבי יורד  עץ ארוך להנחת 
לזרועו  ומתחת  הסידור  הקדושה  ידו  בכף  מלמעלה, 
רציני  מבט  מבהיק.  ארוך  נרתיק-כסף  בתוך  המגילה 
על פניו הקדושות. בחרדת-קודש מביטים הכול אחר 
על־גביה  מניח  התיבה,  אל  ניגש  הרבי  של  תנועותיו 

את המגילה ומתפלל מעריב.

לאחר ׳שמונה עשרה׳ מתחילה קריאת המגילה מפי 
מהבמה  שוסטרמן  מרדכי  ר׳  הרה״ח  ה׳בעל-קורא׳ 
המגילה  את  מוציא  הרבי  החדר.  שבמרכז  הקטנה 
וקורא  (כמנהג),  פעמים  שלוש  מקפלה  מנרתיקה, 
הברכות  את  שגם  כל המגילה. יש אומרים  בלחש את 
׳המן׳  בקריאת  בעצמו.  הוא  מברך  ולאחריה  שלפניה 
ילדים  כמה  (יש  הרצפה  גבי  על  ברגלו  קלות  מכה 
שמרעישים ברעשניהם - הרבי הזכיר מנהג זה בשיחה 
היום). בסיום התפילה בירך הרבי את הקהל בהנדת-

ראש, ואחר עלה למעלה.
גם  חסידים.  התוועדויות  ב-770  התקיימו  בלילה 
תמימים  התוועדות  התקיימה  ב״חובבי-תורה״  ב׳זאל׳ 
גדולה. באופן כללי ניתן לומר כי את כל ה׳פורים׳ הזה 

מלווה הרגשה של ״חדוה תקיעא בליבא...״.

הפורים יום חמישי, י״ד אדר - חג 
אחרי תפילת שחרית הבוקר וקריאת המגילה, החל 
הרה״ח שלמה קונין לשיר ויהי בימי אחשורוש... הרבי 
עודד את השירה בהנפת יד חזקה משך כל דרכו חזרה 
ורקדו  גדולה  לשמחה  גרם  הדבר  העליונה.  לקומה 

משך זמן מה בתוך החדר.
שיחת- באמירת  הרבי  התחיל  מנחה  תפילת  אחרי 
(לפחות)  הראשון  כשבחלקה  כשעה,  במשך  קודש 
בעיקרו  שנסב  כו',  נקראת  מגילה  ד״ה  מאמר  זה  היה 
בהשלמת   - שלו  השם  בעבודת   - היהודי  פעולת  על 
שהושמעו  מה׳פנינים׳  כמה  רק  כאן  נזכיר  הבריאה. 
היהודים  וקיבלו  ״קיימו  השיחה:  בתוך  כבדרך־אגב 
שכל  היא  בזה  הכוונה   - לעשות״  החלו  אשר  את 
ה׳שטורעם׳ (= רעש) וגודל המעלה של קבלת התורה 
מסיני, הוא רק באופן של ׳החלו׳ לעשות ביחס לנפעל 

על-ידי היהודי בחג-הפורים מדי שנה ושנה!
על-דרך  הרבי  אמר  ברמב״ם  השיעור  כשהוזכר 
העשור  שביתת  הלכות  לימוד  נסמך  מדוע   - הצחות 
ברמב״ם (שיעור יומי ט״ו אדר) לפורים, הרי זה על פי 
דווקא  כן  ועל  רק כפורים,  הוא  כיפור  שיום  המבואר 
את  לדעת  יכולים  לחג-הפורים  ובסמיכות  לאחרי 

העבודה הנדרשת ביום הכיפורים...
הרבי  והגלות.  הגאולה  נושא  הוזכר  הדברים  בין 
מתי!',  'עד  היהודים  צעקת  על  רב  בכאב  דיבר 
כשבהמשך הזכיר כי ביום זה הדין הוא ש״כל הפושט 
פעולה  מאשר  ליותר  להמתין  ואין  לו״,  נותנים  יד 
מבקשים  אשר  את  כדי לקבל  של הושטת יד,  פשוטה 
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'ועל הניסים' בברכת המזון.
שחרית:

תחנון  אומרים  אין  הניסים.  ועל   – בשמונה-עשרה 
ו'א-ל ארך אפיים'. חצי קדיש78.

קוראים לשלושה עולים בפרשת בשלח "ויבוא עמלק" 
(שמות יז,ח-טז), שלושה פסוקים לכל אחד. 'זכר עמלק' 

– קוראים ֶזֶכר ואחר-כך ֵזֶכר79. 
מי שלא שמע פרשת זכור, יכוון בקריאה זו לצאת ידי 
חובת זכירת עמלק. מי שלא נתן עדיין לצדקה 'מחצית 

השקל' נותן זאת עכשיו80.
מילה: יש המלים לאחר קריאת המגילה81. ברית
"שמיעת וקריאת המגילה – בתפילין דרש"י"82.

קוראים את המגילה בשלוש ברכות, כולל 'שהחיינו'83, 
על  'שהחיינו' יכוונו גם  בברכת  אמש (עיין לעיל).  כמו 
וסעודת  מתנות-לאביונים  משלוח-מנות,  המצוות: 

פורים84.
ריבנו',  את  'הרב  מברכים  המגילה  קריאת  לאחר 
קדיש שלם.  ובא לציון.  שושנת יעקב. אשרי.  ואומרים: 
ואומרים  להיכל85.  ספר-התורה  את  מחזירים  ואחר-כך 

'בית יעקב'86, עד גמירא.
שמחת פורים – חובתה לשמוח כל היום, ככתוב "ימי 

משתה ושמחה"87.
'אוזן  לאכול  משתדל  הרבי  היה  הפורים  יום  במשך 

המן' ממולא פרג, לקיים מנהג ישראל בזה88.
ובדיעבד  השקיעה.  עד   – היום  מצוות  קיום  זמן 

(קריאת המגילה בלא ברכה) עד צאת הכוכבים89.
משלוח-מנות – חובה לשלוח שתי מנות מדברי-מאכל 

78. לוח כולל-חב"ד.
ספר המנהגים.  .79

שזהו זמן נתינתה לכתחילה. 80. לוח כולל-חב"ד, וראה דעת המג"א סי' תרצ"ד 
 (18 עמ'  מ  גיליון  ('התקשרות'  ע"ה  רסקין  יעקב-יוסף  ר'  הרה"ח  המוהל  תמיד  נהג  כן   .81
למול לאחר קריאת המגילה, כדעת תה"ד סי' רסו, ב"י בבדק-הבית יו"ד סו"ס רס"ב, שו"ת 
מנהג פרנקפורט  תרצ"ג והפרמ"ג סו"ס תרפ"ז,  ח"א סי' רנא, הפר"ח והגר"א סו"ס  הרדב"ז 
ל.  ס"ק  תרצ"ג  סי'  בכף-החיים  כמובא  הספרדים  ומנהג  דלהלן,  במהרי"ל  בהגהה  שהובא 
כתבו כן גם  אם  חיפוש  (וצריך  קריאת המגילה  לפני  כתבו למול  בלוח כולל-חב"ד  מאידך, 
שם  א  הרמ" ע"פ  מוגה'),  ' נחשב  אז  תוקן  שלא  מה  כל  אם  וכן  הרבי,  ע"י  שהוגה  בשנים 
ספר  ' וראה  מהח"א.  תרפ"ז  סו"ס  המשנ"ב  כמ"ש  האשכנזים  העולם  מנהג  וכן  ממהרי"ל, 

אוצר-הברית ח"א עמ' רעח. מהרי"ל - מנהגים' עמ' תכו, וש"נ. 
82. ספר-המנהגים.

שם, 'אוצר' עמ' רסח, וש"נ. 83. ספר-המנהגים 
84. לוח כולל-חב"ד.

85. הטעם למנהג זה ומקורו נתבאר בס' שער-הכולל פי"א אות כב ס"ה ובס' חקרי מנהגים 
עמ' רכג. וראה 'אוצר' עמ' רסז. מנהג ישראל תורה סו"ס תרצ"ג.

שם אות כג. שער-הכולל   .86
שערי המועדים' – פורים, עמ' קמה. ' .87

שם. התקשרות'  ' .88
סי' תרפ"ז ס"א ונו"כ. שו"ע   .89

לרעותה90.  או משקאות לאדם אחד, איש לרעהו ואשה 
אין שולחים מנות לאֵבל (רח"ל) תוך שלושים ולאֵבל על 
הוריו תוך שנים-עשר חודש91. האֵבל עצמו, אפילו תוך 
שבעה, חייב במשלוח-מנות, אך לא ישלח אלא מאכלים 

ולא מגדנות92.
מתנות-לאביונים – חייב לתת לשני עניים פרוטה לכל 
מנות  לשלוח  והמרבה  רשאי.  לאשה  איש  ואפילו  אחד, 
להרבות  ומוטב  משובח93,   – לאביונים  וצדקה  לֵרעים 
במתנות-לאביונים מאשר להרבות בסעודתו ובמשלוח-
שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח  מנות לרעיו, שאין 
שנאמר  לשכינה  ודומה  ואלמנות,  ויתומים  עניים  לב 

"להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים"94.
אנשים  לשלושה  "'משלוח-מנות'  מקיים  האדמו"ר 

(מאכל ומשקה)"95.
על-ידי  להיות  צריך  שמשלוח-מנות  אומרים  יש 

שליח96.
ענייני  בכל  הקטנים  את  גם  לשתף  ישראל  מנהג 
בהכאת  כמו  מסוימים,  בעניינים   – ואדרבה  הפורים97, 
נעשה  ה'רעש'  עיקר  דרכים,  ובשאר  ב'רעשנים'  המן 
על-ידי הקטנים, עם כל התמימות, החיות וההתלהבות 
פרצופים  "ללבוש  למנהג  בנוגע  וכן  להם,  האופייניות 

(מסיכות) בפורים" שנעשה בעיקר על-ידי הקטנים98.
בימי הפורים נהגו הקטנים והקטנות ללבוש 'עטרה', 

ותבוא עליהם ברכה99.

א עמ'  90. שו"ע ורמ"א סי' תרצ"ה ס"ד. אודות משלוח-מנות, ראה שיחות-קודש תשל"ו ח"
565 ששיעורן לכתחילה כזית בכל מנה ועכ"פ כזית יחד. ולכתחילה שוויין ביחד ב' פרוטות 

על הרמב"ם הל' מגילה פ"ב הט"ו, עיי"ש. לפחות. ומציין לצפנת-פענח 
ע"ה,  חנה  הרבנית  אמו  (על  האבלות  בשנת  לו  ישלחו  שלא  לפרסם  הרבי  הורה  כן   .91
ודלא  גרונר.  ע"ה  רי"ל  [מהרה"ח  יט  הע'  לה  פרק  ח"ב  אבלות  נטעי-גבריאל   – תשכ"ה) 
שאר  על  תרצ"ו ס"ו. וכן  סי'  הרמ"א  פי"ד ס"ג], כדעת  שבח-המועדים (תשנ"ג)  כמ"ש בס' 
קרובים תוך ל' – הוראת הרבי בשנת האבלות תשמ"ח (על הרבנית חיה-מושקא ע"ה, שם 

שבסוף הספר סי' ב). בשו"ת 
מספר-חסידים סי' תשי"ג ומהרי"ל הלכות פורים (מהדורת  א סי' תרצ"ו ס"ב,  שו"ע ומ"  .92

מכון-ירושלים עמ' תלב). גשר-החיים ח"א עמ' רכח. רסא.
סי' תרצ"ד ורמ"א סו"ס תרצ"ה. 93. לוח כולל-חב"ד, משו"ע 

מגילה הי"ז. מהל'  94. ישעיהו נז,טו. רמב"ם פ"ב 
קבועים.  וישראל  לוי  לכהן,  שנה  בכל  לשלוח  נוהג  היה  הרבי  שם.  ספר-המנהגים   .95
גרונר,  ע"ה  הרי"ל  הרה"ח   – יי"ש  ובקבוק  פרי  פרג,  ממולא  אוזן-המן  הכיל:  המשלוח 

שם. התקשרות'  '
96. ראה שדי-חמד אסיפת דינים מערכת פורים סוס"ו, מובא בליקוטי-שיחות כרך ל"ג עמ' 
118 ועוד, וכן באחרונים. אך א"צ כדין שליחות ממש, וכמובא בסה"ש תשמ"ח ח"א עמ' 302

ע"י התינוקות. שמנהג ישראל לשלוח מנות  ולהלן 
שם. ובמיוחד מתנות- ח"א  על-ידם משלוח-מנות, ספר-השיחות תשמ"ח  שולחים  97. וכן 

ובפרט  פורים,  בענייני  קטנים  קטני  חינוך  ע"ד  שנייה.  קדושה  לוי'  קדושת  ראה ' לאביונים, 
בצדקה – תורת-מנחם תשמ"ז ח"ב עמ' 561.

98. כמובא בשו"ע, רמ"א או"ח סו"ס תרצ"ו, שבשביל מנהג זה התירו כמה עניינים – תורת-
ב  היכל-מנחם כרך  ע"ד הצגות לבנות בפורים – ראה  עמ' 1239, ועוד.  ח"ב  מ  מנחם תשד"
בתפקיד  הילדים  כלל  ישחקו  שלא  באריכות,   279 עמ'  חל"א  בליקוטי-שיחות  קמה.  עמ' 

בהתלהבות. שלא  המן', ובוודאי  '
99. תורת-מנחם תשמ"ח ח"ב עמ' 484.
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נעליו. לעניין משלוח-מנות, ראה להלן.
בתפילת ערבית אומרים 'ועל הניסים', ואין מפסיקים 
על  מכים  [אלא  שמונה-עשרה  קודם  זאת  להכריז 

השולחן כדי להזכיר]. 
סיום  של  "ה'"  קודם  נזכר  אם  הניסים':  'ועל  שכח 
חוזר  ישועתנו..."]  "הק-ל  קודם  נזכר  [אם  הברכה, 
אומר  "הק-ל",  לאחרי  [אבל  הניסים",  "ועל  ומתחיל 
במקום שנזכר וממשיך משם], ואם כבר אמר "ה'" אינו 
"הרחמן  יאמר:  האחרון  לרצון"  "יהיו  קודם  אך  חוזר. 
לאבותינו  שעשה  כמו  ונפלאות  ניסים  לנו  יעשה  הוא 
מכן,  לאחר  מרדכי..."56.  בימי  הזה,  בזמן  ההם  בימים 

אומרים קדיש-תתקבל57.
המגילה  את  שומע  היה  הרבי  המגילה58:  קריאת
ומשמאלו  מימינו  ע ומדים  הקריאה  בשעת  מעומד59. 
את  השומעים  ו"גם  הבעל-קורא  הבעל-קורא60.  של 
היא  והכפילה  כאיגרת61,  אותה  כופלים  המגילה 
לשלושה חלקים"62. הרבי היה מברך את הברכות לפניה 
ולאחריה עם הבעל-קורא, הן בלילה והן ביום63. בדרך 
כלל השתדל הרבי, שהמגילה תישאר 'כאיגרת' עד סיום 

הקריאה64.
הקורא יכוון להוציא ידי-חובה את כל השומעים והם 
יכוונו לצאת. אסור להפסיק עד לאחר ברכת "הרב את 

ריבנו".
זאת  יקרא  פסוק,  או  תיבה  לשמוע  הצליח  שלא  מי 
מיד, וגם אם אינו יכול לעשות זאת מתוך מגילה כשרה 
מגילה  או  חומש  מתוך  (עדיף  בעצמו  מיד  יקרא   –
אוחז  שהקורא  מקום  עד  יטעה)  שלא  כדי  מנוקדת, 
החל  כשרה  אחרת  קריאה  לחפש  שלא יצטרך  כדי  בו, 

מתיבה זו ואילך65.
במקום  הקריאה,  במשך  פעמים  כמה  'המן'  "מכים 

א עמ' רסא. 56. גשר-החיים ח"
לנהוג"),  יש  "וכן  ס"ח  קפז  בסי'  אדה"ז  כותב  שם   – מברהמ"ז  (בק"ו  תרפ"ב  סי'  א"ר   .57
פמ"ח  אשי-ישראל  בס'  (ראה  השני  לרצון'  'יהיו  קודם  והכוונה  שם.  וכף-החיים  משנ"ב 

הע' י, וש"נ).
מגילה  שיש לו אפשרות לשמוע  מי  ביום, הרי  המגילה היא  קריאת  מצות  שעיקר  58. אף 
שו"ת  (ראה  ביום  לקרוא  באפשרותו  ספק  מטיל  עי"ז  אם  אף  זאת,  לקיים  חייב  בלילה – 

רעא סק"א). הובא בקו"א לשו"ע אדה"ז סי'  רדב"ז ח"ד סי' יג, 
59. 'אוצר' עמ' רנה (וכך נפוץ, במיוחד בין אנ"ש. וראה כף-החיים סי' תר"צ ס"ק ב).

עמ' רנד. אוצר'  ' .60
61. שו"ע סי' תר"צ סעיף יז, וראה כף-החיים שם ס"ק קב. ובס"ק קג הביא מהפרמ"ג, שיש 

על גבי קרקע, ואף לא תלויה מעל השולחן. להיזהר שלא תהיה נגררת 
לג'  כופלים  שלמנהגנו  הטעם  חיפוש  צריך  השומעים.  בעניין  וש"נ  ספר-המנהגים,   .62
חלקים דווקא (למנהג העולם מקפלים לחלקים רבים, יריעה ע"ג יריעה – לוח דבר-בעתו).
התקשרות' גיליון לו עמ' 14. וראה שו"ע אדה"ז סי' ריג ס"ז, וכף-החיים שם סוס"ק כב. ' .63

ס"ע נו.  ירושלים,  מכון  מהדורת  מהרי"ל,  קב ובשו"ת  ס"ק  שם  בכף-החיים  שם. וראה   .64
'אוצר' עמ' רנה.

שו"ע סי' תר"צ ס"ג-ו ונו"כ, משנה-ברורה שם ס"ק יט. 65. ראה 

וכיוצא  'הרע'  'האגגי',  כלשהו:  בתואר  'המן'  שנזכר 
בזה"66.

"להרוג  המסורות:  כשתי  קוראים  המגילה  בקריאת 
עמד  לא  "ואיש  (ח,יא).  ולאבד"  ולהרוג   / ולאבד 

בפניהם / ואיש לא עמד לפניהם" (ט,ב)67.
נוהגים לומר ארבעה פסוקים בקול רם: 'איש יהודי' 
'כי  (ח,טז),  'ליהודים'  (ח,טו),  יצא'  'ומרדכי  (ב,א), 
עשרת  אותם.  וקורא  חוזר  והבעל-קורא  (י,ג).  מרדכי' 
'חמש  מהמילים  אחת,  בנשימה  לקרוא  צריך  המן  בני 
מאות איש' (ט,ו) עד לאחר תיבת 'עשרת' (ט,י). הציבור 
קורא אותם תחילה, והתינוקות מכין אז [ולא כשהבעל-

קורא קורא אותם!] כמו בהזכרת המן68.
הזאת'  'האיגרת  באמירת  המגילה  את  "מנענעים 

(ט,כו) ו'איגרת הפורים הזאת השנית' (ט,כט)"69.
אחר הקריאה מברך "הרב את ריבנו". אסור להפסיק 

בדיבור עד שיסיים הש"ץ את הברכה.
כל  'ארורים  יעקב':  'שושנת  "נוסח  יעקב'.  'שושנת 

הרשעים, ברוכים כל הצדיקים'"70.
אחר-כך71 כורך את המגילה (וכן ביום). ואתה קדוש. 
אך  אל תירא.  קדיש-יתום.  עלינו.  קדיש (יהא-שלמא). 

צדיקים72.
(מעומד73).  לעצמן  מברכות  לנשים,  מגילה  הקורא 

ואם לאו – יברך הקורא74.
אלא  המגילה  קריאת  אחר  לברך  שאין  פסק  הרמ"א 
בציבור75, אבל האדמו"ר מברך על קריאת המגילה גם 

ביחיד לפניה ולאחריה, הן בלילה והן ביום76.
ויאמר  בסעודה"77,  קצת  וירבה  ישמח,  בלילה  "גם 

אוצר' עמ' רנז. בזה – ראה ' הרבי  שם, וש"נ. למנהג  66. ספר-המנהגים 
שם, 'אוצר' עמ' רנח, וש"נ. 67. ספר-המנהגים 

שם. מבן-איש-חי. וראה 'אוצר'  68. לוח כולל-חב"ד, כף-החיים סי' תר"צ ס"ק צו 
שם. 69. ספר-המנהגים 

שם, וש"נ. 70. ספר-המנהגים 
71. לוח כולל-חב"ד, וכן משמעות לשון אדמוה"ז בסידורו שלא הביא עניין כריכת המגילה. 
המגילה  את  להשאיר  שעדיף  היא  שם  והמסקנא  (מוגה).  תשט"ז  פורים  משיחת  ראה 
שע"י זה ימשיכו ענייני המגילה להאיר בגילוי. [יש להעיר  פתוחה עד אחר ברכה אחרונה, 
שהציבור ינהג כך, וכן  שבהנחת השיחה (תורת-מנחם תשט"ז ח"ב ס"ע 157) הדגיש הרבי 
גם  נוגע  שזה  ומשמע  זאת,  הזכיר  לא  המוגהת  בשיחה  אבל  רסא,  עמ'  אוצר'  ב' העתיק 

שם. לש"ץ]. למנהג הרבי בזה – ראה 'אוצר' 
72. לוח כולל-חב"ד.

שו"ע אדה"ז סי' ח ס"ג. ע"פ   .73
פסקו  ועוד,  שם  בא"א  ופרמ"ג  ה  ס"ק  תרצ"ב  סי'  מג"א  ס"ב,  תרפ"ט  סי'  ברמ"א   .74
שחייבות  וס"ל  ע"ז  חולק  (ובליקוטים)  תרפ"ט  סי'  הפר"ח  אבל  מגילה",  "לשמוע  שיברכו 
ובירכו  הרב,  בבית  לנשים  המגילה  את  קורא  היה  שהרבי  י"א  כרגיל.  ויברכו  בקריאה  גם 

מגילה". לעצמן "על מקרא 
שגם  קכד,  ס"ק  תר"צ  סי'  בכף-החיים  מסיק  הב"י,  ולדעת  סוס"א.  תרצ"ב  סי'  רמ"א   .75
הערוך-השולחן  גם  וכ"פ  חי,  איש  ובן  מרדכי  מאמר  הא"ר,  פסקו  שכן  וכ'  מברך,  היחיד 

(תרצ"ב ס"ה, גם כ'מנהג העולם').
76. ספר-המנהגים.

77. רמ"א סי' תרצ"ה ס"א.
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הקדושה  הפתוחה  המלאה  ׳מידו 
של  קולו  היה  אלו  במלים  והרחבה...׳. 
הוראה  גם  הייתה  בבכי.  חנוק  הרבי 
לפעול  מיד  להתחיל  בפועל:  למעשה 
יום  שלושים   – ל׳מעות-חיטין׳  בנוגע 

קודם החג.
לא  בחוץ  לצדקה.  דולרים  וכמובן... 
לרגע  הבוקר  מן  השוטף  הגשם  פסק 
להמוני  הפריע  לא  זה  כל  אבל  אחד, 
עם  שבאו  הנשים  כולל  האנשים 
חובשי  ולאותם  המחופשים,  ילדיהם 
שהופיעו  וה׳שטריימלים׳  ה׳ספודיקים׳ 
הדולר  בקבלת  לזכות  מנת  על  הם  גם 
בחג-הפורים.  הרבי  של  הק׳  מידיו 
חייך  מחופשים  שהיו  רבים  לילדים 

הרבי שליט״א.
שיחיו  והתמימים  מאנ״ש  מרבים 
מקומות  מיני  בכל  שעה  אותה  שהיו 
שמיעת  נמנעה  פורים׳  ב׳מבצע  ועסקו 
השיחה, והיא הושמעה אחר-כך פעמים 

רבות ב-770.
על־ התקיימה   21:30 בשעה  בלילה 

התוועדות  הרבי  ובקשת  הוראת  פי 
הנשים  כשגם   - מלך  הדרת  עם  ברוב 
והטף מילאו את עזרת הנשים. בתחילת 
שיחתו  ב׳וידיאו׳  הוקרנה  ההתוועדות 
הקדושה של הרבי מהצהריים (שבמשך 
עצומות).  הק׳  עיניו  היו  השיחה  כל 
לאחר מכן נלמד המאמר 'בלילה ההוא' 
מכן  ולאחר  כהן  יואל  ר'  הרה"ח  ע״י 
מיוחדים  התעוררות  דברי  הושמעו 
שהתמשכה  החסידים  בהתוועדות 
מתוך קירוב הדעת והלב, שעות רבות.

מפרשת  השבועי  שיחות״  ה״ליקוטי 
בהוצאה  נוספת  פעם  הודפס  תצווה 
בגוף  מסוימים  שינויים  עם  שנייה 
שיחת  ׳הוספה׳,  כשבסופו  השיחה 
הרבי בתענית אסתר תשמ״ג על הצורך 
בהימנעות מהלבשת ילדים בבגדיו של 
הם  מזדהים  כך  שמתוך  הרשע  המן 
דבר  השלילית,  אישיותו  עם  מה  לזמן 

שמשפיע על כל חינוכם גם בעתיד. 

המאמר האחרון

האחרון  המאמר   – ברבים   – אומר  מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק 
פורים  בסעודת  זה  היה  הזה].  [=בעולם  דין  בעלמא  בהיותו 
במלים  מתחיל  המאמר  האחרונה.  ההתוועדות  שהיתה 

"ראשית גוים עמלק גו' קץ שם לחושך גו'" 
  (ספר המאמרים פר"ת ע' רצו)

ת"ש

הרבי הריי"ץ יורד באדמת ניו-יורק (אדר ב')
יום בו נכנס כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ (ב-11:30 בצהריים) יחד עם 
בה.  להתיישב  מנת  על  הברית,  ארצות  לגבולות  ואמו  רעייתו 

הרבי בחר להתיישב ברובע ברוקלין שבניו יורק.
אלפים הגיעו לקבל את פניו, אך יצא הרבי מהאנייה, פרץ הקהל 

בקריאות "שלום עליכם", ורבים בירכו "שהחיינו".
משלחות מכל הארגונים היהודיים בארצות הברית באו לקבל 

את פניו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.
נאום  נאם  העיר  שר  ניו-יורק  עיריית  ראש  של  מטעמו  נציג 
אחת  כל  ובירך  בקצרה  ענה  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ברכה, 

מהמשלחות. 
(ספר המאמרים ת"ש בתחלתו)

לאחר קבלת פנים קצרה באולם הנמל, יצא אל מלון גרייסטאן 
לארצות  לבואו  הראשונה  בתקופה  השתכן  שם  שבמנהטן, 

הברית.
במסיבת קבלת פנים שנערכה לכבוד הרבי באותו היום, אמר:

פותחין בברכה, תודה להשם יתברך על שהציל אותנו והוציאנו 
מן המיצר אל המרחב . . מאד מצער אותי להפריע את שמחת 
לבבם של כל הנוכחים ואת שמחת לבבי אני, אבל הכאב הגדול 
של אחינו ואחיותינו המתענים בלי רחמנות – אינו נותן לי מנוח 
תלמידיי  של  וביחוד  ואחיותינו  אחינו  של  צעקתם-זעקתם   .  .
ובכל שעה,  מקום  אותי בכל  מלווה  בפולין,  מהישיבות  הרבים 
ויצילו  יתברך  השם  שיעזור  עד  לנפשי  מנוח  לתת  יכול  ואיני 

אותם.
(שם ע' 133)

ט' 
אדר

י"ד 
אדר

תר"פ

14



 ביקור נשיאותי

ביקר  שז"ר  הנשיא 
בפורים,  הרבי  אצל 
לו  העניק  והרבי 
מגילה בנרתיק כסף 

טהור.
(נשיא וחסיד (קראוס) 
ע' 313)

הנחת אבן הפינה לארמון 
לרבי בכפר חב"ד

ל'ארמון  הפינה  אבן  הונחה 
לרבי' בכפר חב"ד, על יד בנין 

.770

מאמר במפתיע
הכנסת  בבית  מנחה  תפילת  לאחר  קודש,  שבת  בערב 
נכנס  מחדרו,  הרבי יצא  כשלפתע  הקהל,  התפזר  למעלה, 
חסידות,  לומר מאמר  הקטן ואמר שברצונו  לבית הכנסת 
ושהוא מבקש לסגור את הדלתות... ואמר מאמר חסידות 
הפותח במלים "ליהודים היתה אורה", שנמשך כ-12 דקות. 
(שיחות קודש תשמ"א ח"ב ע' 825)

תשל"חתשל"ותשט"ותשי"ג

הו-רע!

אצל  פורים  בהתוועדות  הנוכחים  קהל 
מהמילים  ומופתע  נסער  היה  הרבי 
מתוך  הרבי  שהשמיע  המדהימות 
מצב  על  כשדיבר  עילאית,  דבקות 
סיפר  הרבי  המועצות.  בברית  היהודים 
שלטון  נפילת  בעת  שאירע  מעשה  על 
שחסיד  בכך  שסיומו  ברוסיה,  הצאר 

אחד הכריז אז: הּוַרה!...
מיד שיש דברים בגו,    החסידים הבינו 
בבת  כולם  קמו  גדולה  ובהתעוררות 
פעמים:  שלוש  יחד  כולם  וקראו  אחת 
החל  והרבי  הו-רע!",  הו-רע!  "הו-רע! 
מיד באמירת מאמר חסידות שני [הרבי 
מאמרי  שני  התוועדות  באותה  אמר 
חסידות (דבר יוצא דופן)] שבו רמז על 

מפלת המן שבדורנו. 
העולם  בכל  נודע  יומיים  לאחר 

שסטאלין מת במוצאי פורים...
(כפר חב"ד גליון 947 ע' 232)

חלוקת עשירות

באמצע  אדמו"ר  כ"ק 
מי  אמר:  ההתוועדות 
 – עשירות  שרוצה 

שיצביע!...
הרבי חיכה מעט, אך רק 
הנוכחים  מבין  מעטים 
את  הגביהו  בהתוועדות 

ידם, ואז אמר הרבי:
מתלוננים  כך  "אחר 
ודבר  חסר  זה  שדבר 
כאשר  ואילו  חסר,  זה 
עושים  רצון  עת  ישנה 

"חב"ד'סקע שטותים"!
(תורת מנחם חי"ג ע' 318)

ההנהגה להניח 
תפילין דר"ת 

מגיל בר-המצוה

פורים  בהתוועדות 
אדמו"ר  כ"ק  הכריז 
ואחד  אחד  כל  שעל 
תפילין  גם  להניח 
מגיל  כבר  תם  דרבנו 
גם  כולל  מצוה,  בר 
ההכנה,  לזמן  בנוגע 
מצוה  בר  שלפני 
'הכתב  במדור  (ראה 
זה,  בגיליון  והמכתב' 

עמ' 3).
(שיחות קודש תשל"ו ח"א 
ע' 629 ואילך. סה"ש תשמ"ט 
ח"ב ע' 632 הערה 114)

קבוצה נוספת 
של שלוחים 

לארץ הקודש 
(אדר א')

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

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

ט"ו 
אדר

תשנ"בתשל"א תשמ"א

המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת', שנערך ע"י השליח הרב אברהם שמואל
בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל, ומוקדש לעילוי נשמתו

עתלדעת
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כולל  זה  ומנהג  חצאי-ש"ח]41,  שלושה  בימינו:  ת"ו 
עשרים  מבן  אחד  כל   – ועל-כל-פנים  ישראל,  כל  את 
נעים  ומה  טוב  ומה  שנה.  מי"ג  החל  או  ומעלה,  שנה 
מכספם  השקל  מחצית  ג'  לתת  קטנים  גם  שיחנכו   –
הבית"42],  בני  כל  עבור  גם  לתת  המנהג  [ו"מפורסם 
ובאופן שההורים עוזרים להם, שיוכלו לתת זאת מתוך 
הרחבה, ושיישאר להם עוד מספיק כסף לצורכיהם, כך 

שלא יחסר להם כלום43.
מנחה:

התפילה – "בשעה מאוחרת"44. וידבר וקטורת, אשרי, 
עולים,  לשלושה  כבשחרית,  'ויחל'  קריאת  קדיש,  חצי 
חצי  לאחריה  אומרים  ואין  המפטיר,  הוא  והשלישי 

קדיש.
אחר-כך  ומברך  בהימצאו",  ה'  "דרשו  מפטירים 

שלוש ברכות עד 'מגן דוד'. יהללו, חצי קדיש45.
חתימה,  בשומע תפילה, ללא  'עננו'  אומר  היחיד  גם 
ומסיים "כי אתה שומע", ואם שכח (וכבר אמר שם ה' 
דסיום הברכה) אומרו בלא חתימה אחרי 'אלוקי נצור' 
קודם 'יהיו לרצון' האחרון, והש"ץ אומרו כבשחרית בין 
בכל  נשיאת-כפיים  הנוהגים  ל'רפאנו'.  ישראל'  'גואל 
יום, נושאים כפיים בתפילה זו46, וכשאין נושאים כפיים 

אומר הש"ץ ברכת כוהנים.
אין אומרים תחנון, ולא 'אבינו מלכנו'3.

דברי כיבושין: 
שאפשר  שבמקומות  לעורר על המנהג הנ"ל,  "כדאי 
לכל  מילים,  (כמה  מנחה  אחרי  יאמרו  זאת,  לפעול 
המתאים  תהילים  מזמור  או  כיבושין',  'דברי  הפחות) 
טירחא דציבורא [או  שמצד  ובמקומות  אלו,  לעניינים 
לפעול  אפשר  אי  וכיוצא-בזה]  מלאכה,  ביטול  מצד 
'דברי  עניין של  במחשבה  פנים יהרהרו  זאת – על-כל 

סי'  חיים, ופסקי תשובות  עץ  לוח  (ראה  דווקא  דולר  חצאי  שם. ואין צריך לתת  41. רמ"א 
תרצ"ד הערה 25).

שם ס"ק כז, 'דרכי חיים ושלום'  מיימוניות, כף החיים  42. מג"א סי' תרצ"ד ס"ק ג מהגהות 
סי' תתמ"ג, שיחת תענית אסתר תשמ"ט – 'אוצר' עמ' רנג. – ולכאורה כאשר הם נותנים 

בעצמם, אין האב צריך לתת עבורם.
מחצית- שהאדמו"ר נותן  שם,  עמ' 787. ובספר-המנהגים  ח"ב  תשנ"ב  שיחות-קודש   .43

"אם  מ"ה)  פ"א  (שקלים  ששנינו  וכמו  ע"כ.  קטנים,  ובנות  ובנים  הרבנית  בעד  גם  השקל 
שקלו – מקבלים מהם".

ע"פ הגמ' (תענית כו, סע"ב. הובאה להלכה בשו"ע  עמ' 48 ובהערה –  44. ספר-המנהגים 
"סמוך  רק  מנחה  להתפלל  נוהגים  נעילה"  בהן  "שאין  שבתעניות  ס"א),  קכט  סי'  אדה"ז 

מנחה כבכל יום, בשעה 15:15. של הרבי נהגו להתפלל  לשקיעת החמה". אבל במניין 
במנחת  החצי-קדיש  את  התחיל  ש"ץ,  הרבי  היה  שכאשר  נראה,  קודש'  ב'מראות   .45
במנחת  מנהגנו  ע"ד  הפסק,  (כדי למנוע  ברכות-ההפטרה  סיום  לאחר  מיד  תענית-ציבור 

הקודש. הס"ת לארון  ש"ק), ותוך-כדי אמירתו אמרו 'יהללו' והחזירו את 
נשמט. ולכאורה יש לנוהגים כך  זו  בטבת וכו', ובתענית  עשרה  46. לוח כולל-חב"ד בצו"ג, 
(כף- השקיעה  שלפני  שעה  חצי  תוך  אלא  כפיים  לישא  שלא  כהספרדים  עכ"פ  להקפיד 

ע"פ הב"ח. וראה ילקוט-יוסף מועדים עמ' 550 וש"נ, ונטעי-גבריאל הל'  שם ס"ק ז,  החיים 
בין-המצרים פי"ג ס"ו וש"נ).

כיבושין', ומאחר ש'רחמנא ליבא בעי' – ובפרט עניינים 
הרי   – בלב'  התשובה  ש'עיקר  בתשובה,  הקשורים 
'מחשבה טובה, הקדוש-ברוך-הוא מצרפה למעשה'"47.

קריאת המגילה ב'מבצעים':
בברכה הקריאה  את  להתחיל  ניתן  בשעת-הדחק, 

אחרי  דקות  כ-4  שהיא  (האמיתית,  השקיעה  מתחילת 
 .(17:50 המרכז:  באזור  שהיא  הנראית,  השקיעה 
(באזור  המנחה'  מ'פלג  אפילו   – ובשעת-הדחק-גדולה 

המרכז: 16:37)48.
קודם  לאכול  אין  צאת-הכוכבים,  לאחר  גם  טעימה: 
קריאת המגילה. אדם חלש מותר לטעום פירות וכדומה 
כביצה  מזונות עד  ומיני  הגבלה,  קלים ללא  ומשקאות 
(ומי שצריך לקרוא מגילה וקשה לו בגלל התענית, ודאי 
יכול להקל בזה), וחולה מותר אפילו לאכול ממש, אך 

יבקש מאדם אחר שיזכירנו לשמוע מגילה אחר-כך49.
צאת הכוכבים באזור המרכז: 18:15.

יום חמישי
י"ד באדר ב' – פורים

ליל  בערב,  רביעי  ביום  המגילה,  קריאת  לקראת 
פורים, מנהגנו ללבוש בגדי שבת ויום-טוב50.

כל  לא  א)  נ"ע:  מהר"ש  אדמו"ר  שכתב  "במגילה 
העמודים מתחילים בתיבת "המלך". ב) עשרת בני המן 

אינם בעמוד בפני עצמו"51.
ָאֵבל (רח"ל) תוך שבעה, הולך לבית-הכנסת להתפלל 
ערבית52 ולשמוע קריאת המגילה53. אם אין בעל-קורא 
הציבור  לפני  המגילה  את  הוא  יקרא  כמוהו,  מובהק 
וגם יברך54. ואין לו לראות  מיני שמחה55. פורים נחשב 
שבעה,  במניין  שנחשב  היינו  אֵבלות,  לעניין  כשבת 
ונוהג רק אֵבלות שבצינעא, אינו יושב על הקרקע ונועל 

47. לקוטי-שיחות כרך כ' עמ' 352, וש"נ.
ס"ה  פל"א  גבריאל  נטעי  שם,  ביה"ל  א,  ס"ק  בא"א  שם  פרמ"ג  ס"ב,  תרצ"ב  סי'  שו"ע   .48
שוב לעצמו  לצאת בזה, ו)לקרוא או לשמוע  וש"נ. אך ראוי לכל אחד (לכוון במפורש שלא 

ולבני-ביתו עם כל הברכות בזמן.
49. רמ"א ומשנה-ברורה סו"ס תרצ"ב.

סי'  (בכף-החיים ומשנה-ברורה   14 עמ'  גיליון לו  התקשרות'  ו' רנד  עמ'  ב'אוצר'  ראה   .50
זאת  שכתב  בספר-המנהגים  משמע  וכן  מבערב.  שבת  בגדי  ללבוש  שיש  הביאו  תרצ"ה 

תורת-מנחם תשמ"ט ח"ב עמ' 439). לפני נתינת מחצית-השקל. ראה גם 
רסד  עמ'  'אוצר'  ראה  זו  מגילה  אודות  נוספים  לפרטים  וש"נ.  שם,  ספר-המנהגים   .51

ואילך.
לפני  מביתו  יוצא  אם  תסא. ולכאורה גם  עמ'  ברוך  פני  פישר לס'  הגר"י  52. ראה הערות 
של ערב ראש- הלילה כדי להגיע בזמן לתפילה ולמגילה בבית-הכנסת, לא גרע מסליחות 

שם). השנה (רמ"א סי' תקפ"א ס"א ומחה"ש 
53. רמ"א סי' תרצ"ו ס"ד.

רוב  דעת  וכן  שהחיינו,  גם  שיברך  הוכיח  שם  רסג.  רסא,  עמ'  ח"א  גשר-החיים   .54
מועדים, עמ' רמד). בילקוט-יוסף – (ה)  האחרונים (נסמנו 

ממעט בזה. שם ע"פ המג"א תרצ"ו ס"ק ב, ולפי דעות אחרות רק  55. גשר-החיים 
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רק  בבית-הכנסת אף  'רפאנו', "אם יש  לברכת  ישראל' 
שלושה מתענים"18.

ואם אין, אומרו ב'שומע תפילה'19.
סליחות20:

י"ג  אשמנו,  ובמיוחד:  בעמידה21,  אותן  אומרים 
מידות, שמע קולנו, וכן אבינו מלכנו.

מנהגנו לאומרן אחרי אמירת תחנון, בסדר דלהלן22:
קווה קיווינו / כרחם / אלוקינו ואלוקי אבותינו, אדם 
בקום / א-ל מלך23, ויעבור / כי עמך / כרחם / אלוקינו 
ואלוקי אבותינו, אתה הא-ל / א-ל מלך, ויעבור / במתי 
מספר24 / א-ל מלך, ויעבור / זכור רחמיך25 / זכור לנו 
ברית ראשונים / שמע קולנו26 לנו  אבות / זכור  ברית 
שמך  רחום  א-ל   / צדקך  משיח  ופשענו27 /  הרשענו   /
/ עננו ה' עננו / מי שענה לאברהם / רחמנא דעני28 / 
טובה';  שנה  עלינו  'ברך  ובו:  הארוך29,  מלכנו'  'אבינו 

תקס"ו  סי'  או"ח  הצמח-צדק  לאדמו"ר  דינים  לפסקי  וש"נ   ,45 עמ'  ספר-המנהגים   .18
הרבי ללוח  שיג ובהגהות  שער המילואים ס"ח, עיי"ש. ואף באג"ק חט"ז עמ'  שלו  ולשו"ת 
איזכור  ללא  מתענים"  "ג'  רק  הרבי  מעתיק  להיום)  זה  בלוח  (הובא  תשט"ז  כולל-חב"ד 

שאכלו" כלל (וראה 'התקשרות' גיליון לג עמ' 18). ה"שבעה 
19. משנה-ברורה סי' תקס"ו ס"ק יג.

20. סידור תהילת ה' (הישן) עמ' 359. החדש - עמ' 394. 
אומרים  תחנון,  שא"א  אף  זה,  במניין  בשחרית  כשהמילה  היום,  מילה  ברית  חלה  אם 
יצא  שהחתן  הרבי  הורה  פעם  המשתה.  ימי  בז'  חתן  יש  אם  וכן  כרגיל.  ווידוי  סליחות 
אחרי חזרת הש"ץ כדי שיוכלו לומר נפילת-אפיים, ויחזור לאמירת הסליחות. לעניין 'אבינו 
תהלת  שאמירתו תלויה בתחנון, וכן נדפס בסידורי  מלכנו' חידש הרבי (ו' תשרי תשל"ה) 

ה' החל משנת תשל"ח בשולי 'למנצח יענך' (והיה למראה עיני הרבי).
של"ה. 21. מובא מס' קיצור 

עמ' 53, ו'ליקוט טעמים ומקורות' מכ"ק אדמו"ר  ע"פ לוח כולל-חב"ד, ספר-המנהגים   .22
חב"ד'. על-פי מנהג  הנדפס בסוף 'סדר הסליחות  נשיא דורנו 

תשכ"ה  האבילות  בשנות  התיבה  לפני  בעברו  (כגון  הציבור  עם  מתפלל  הרבי  כשהיה 
שכבר אמרו בסדר התפילה, אך בשנת תשכ"ו יצא  ותשמ"ח), לא היה אומר 'אשמנו', כיוון 
('אוצר'  התפילה  בסדר  אצלו  היה  שלא  מפני  'אשמנו'  אמר  ואז  ה'סליחות',  רק לאמירת 

עמ' רנ).
בסידור 'תורה  תמיד כהודעת, ואילו  נדפס  חב"ד'  מנהג  סליחות –  וב' השלם  23. במחזור 
בסידורי  שהודעת, וכן צולם  תענית ציבור וכו' נדפס כמו  עמ' 372, בסליחות דבה"ב,  אור' 
תהלת ה'' הישנים, וכן נשמע בבירור בהקלטות מתפילת הרבי בסליחות לעשרה בטבת  '
ובסידורים  בעבר  זה  בלוח  שתוקן  כפי  ולא  למדי),  ניכרת  רבינו  במבטא  השי"ן  (התזת 

סליחות'. החדשים ע"פ ה'
פזמון' "ברובם המכריע של סליחות הנדפסות - חוזרים חלק פזמון'. בסוף ' 24. פיוט מסוג '
4 (הערה  הראשון  החרוז  כל  את  חוזרים  הפיוט  ובסוף  לחברו"  חרוז  בין  הראשון  מחרוז 

חזר  שהרבי  ברור  תשמ"ח  מתענית-אסתר  בוידיאו  אך  הנ"ל),  ומקורות'  טעמים  ב'ליקוט 
ובית. את כל החרוז הראשון גם בין כל בית 

ללא וא"ו, כבפסוק, וכן נדפס  פקדנו בישועתך',  עמ' 347. וצ"ל ' הנ"ל  ה'  25. סידור תהילת 
חב"ד'. סליחות – מנהג  ב'

עד  תעזבנו' ולא  אל  עד הפסוק ' חזן וקהל,  פסוק,  פסוק אחר  26. פותחים הארון ואומרים 
בכלל, ואחרי "אתה תענה, ה' אלוקינו" סוגרים הארון.

שהרבי  בנוסח התפילה. י"א  זאת  אמרו  שכבר  ." כיוון  סרנו.. אשמנו...  מדלגים "או"א...   .27
היה מדלג גם "הרשענו ופשענו".

של הרבי נהגו תמיד לנגן תפילה זו בסיום הסליחות. 28. במניין 
לנו מלך אלא אתה". 29. במניין של הרבי נהגו תמיד לנגן: "אבינו מלכנו, אין 

יחדיו  כולו  אומרים  אלא  וחזן,  קהל  בפסוק  פסוק  מלכנו'  מ'אבינו  חלק  לומר  מנהגנו  אין 
עמ' קב). אוצר' אלול-תשרי  מתחילה ועד סוף ('

ְזכּויות,  נדפס:  השלם,  במחזור  גם  תשמ"ט  משנת  והחל  ותהלת-ה',  תורה-אור  בסידורי 
'אוצר   – הישנים)  לסידורים  בשונה   – תש"א  (נ.י.  תו"א  לסידור  התיקון  לוח  ע"פ  וזאת 

שם עמ' קא. חב"ד'  מנהגי 

'זכרנו ל...' [ולא 'זכרנו ב...'30] / ואנחנו לא נדע / חצי 
קדיש.

התורה: קריאת
רק  יש  אם  גם  ובמנחה  בשחרית  'ויחל'  קוראים 

שלושה מתענים31.
לתורה32.  לעלות  יקראוהו  לא  מתענה,  מי  שאינו 
חילול השם –  מפני  זאת  להודיע  לו  קראוהו, וצר  ואם 

יעלה33.
א-ל  ה'  "ה'  אפך...",  מחרון  "שוב  הפסוקים:  את 
רחום... ונקה", "וסלחת לעווננו" – אומר הציבור בקול 
יסיים  שהציבור  עד  להמתין  בתורה  הקורא  על  רם, 
לתורה,  הרבי  כשעלה  בקריאה34.  ימשיך  אחר-כך  ורק 

התחיל לאומרם יחד עם הציבור35.
כשאומרים  (וכן  ה'"  בשם  "ויקרא  הפסוק  בקריאת 
אותו בתפילה) יש להפסיק מעט בין "בשם" ל-"ה'", כי 
טעם מפסיק, הטעם  בפסוק מופיע תחת המלה "בשם" 

'טיפחא'36.
השקל: מחצית

נותנים 'מחצית-השקל' לצדקה [ובפרט לבית-הכנסת 
ביום  בדוגמת המשכן והמקדש37]  שהם  ובית-המדרש, 
זכר למחצית-השקל שקשורה  מנחה39,  התענית38 לפני 

לנס פורים, "הקדים שקליהן לשקליו"40.
מן  "מחצית"  של  מטבעות  שלושה  נותן  אחד  כל 
[בארה"ק  זמן  ובאותו  מקום  באותו  הקבוע  המטבע 

30. ספר-המנהגים עמ' 45.
שם. 31. ספר-המנהגים 

(שער  צמח-צדק  בשו"ת  למעשה  והובא  שאומר,  מי  יש  בשם  ס"ו  תקס"ו  סי'  שו"ע   .32
המילואים ח"א סי' י, ובמהדורת תשנ"ד או"ח סי' קי).

שאין בדעתו להשלים התענית, ויש  דה"ה למי  דרך-החיים  במשנ"ב ס"ק כ הביא מסידור 
שואל-ומשיב תנינא  ש"א ס"ט רק במקום צורך גדול, ובשו"ת  בזה (שערי-אפרים  מקילין 
משו"ת  משמע  כן  ולכאורה  בכלל,  מקילין  עז  סי'  דעניא  אפרקסתא  ושו"ת  נח  סי'  ח"ב 
יאכלו  שאח"כ  מדובר  שהרי  מכשיעור"  פחות  שאכלו  "ז'  גם  לצירוף  המביא  הנ"ל  הצ"צ 

כרגיל).
מנחת- כא ושו"ת  סוף ס"ק  תקס"ו  סי'  ממשנה-ברורה  גדליה,  בצום  לוח כולל-חב"ד   .33

ח"ב סי' עד. אלעזר 
שער ח סעיף קז. שערי-אפרים   .34

התקשרות' גיליון מ ס"ע 18. ודלא כמ"ש בשערי-אפרים שם, שאומר  35. וסיים עם הש"ץ, '
רק עם הש"ץ.

36. לוח כולל-חב"ד, צום גדליה.
צדקה  נתינת  שלילת  משום  ח"ו  בזה  אין  אך  תשכ"ד ותשמ"ב.  שקלים  ש"פ  משיחות   .37
שיחות ח"א עמ' 182, וסה"ש  זו לעניים כפשוטה, ראה סה"ש תש"נ ח"א עמ' 303 (לקוטי 
תנש"א ח"א עמ' 320) - 'אוצר' עמ' רנג. כשמניחים הגבאים קערה, רצוי לציין בה במפורש 

לאיזו מטרה נותנים בה.
התענית,  עם  ענייני  קשר  לזה  שיש  נראה  זו  מלשון  פורים.  מנהגי   - ספר-המנהגים   .38
החיים  תרצ"ד. וכן הוא בכף  בד"מ סי'  מהרי"ל עמ' תכא, הובא  הדברים –  (כמ"ש במקור 
לתנו  יש  בירושלים  גם  ועל-פי-זה  לכפר"),  התענית  עם  צדקה  שיהא  "כדי  כה  ס"ק  שם 

ביום התענית.
סי' תרצ"ד ס"א ממהרי"ל. ע"פ הרמ"א  39. לוח כולל-חב"ד, 

40. ספר-השיחות תש"נ ח"א עמ' 299.
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת ויקרא
ט' באדר-ב' – פרשת זכור

בקביעות  לדור  מהוריי"צ נ"ע  כ"ק אדמו"ר  בוא  יום 
בארה"ב (בשנת ה'ש"ת).

"יש לנצל יום סגולה זה... להוסיף ביתר שאת וביתר 
חוצה  המעיינות  והפצת  בכלל,  התורה  בהפצת  עוז 
בפרט, בכל מקום ומקום, בכל קצווי תבל... באופן של 

הוספה משנה לשנה..."1.
לפרשת  השני  ספר-התורה  את  לגלול  יש  הדין  מן 
זכור לפני תפילת שחרית (אם לא עשו זאת קודם-לכן)2.

קוראים  בראשון  ספרי-תורה.  שני  שחרית: מוציאים 
הספר  את  מניחים  השבוע.  בפרשת  עולים  לשבעה 
ובספר  וגלילה,  הגבהה  חצי-קדיש,  ואומרים  השני 
השני קוראים למפטיר בפרשת תצא (דברים כה,יז-יט): 

"זכור..."3.
לדעה הנפוצה של הפוסקים העיקריים, פרשת זכור 

היא מן התורה4.
וכפי  בשמיעתה,  חייבות  נשים  גם  פוסקים,  לכמה 
לבית-הכנסת  לבוא  [-בדורותינו]  נשי-ישראל  שנהגו 

לשמיעת פרשת זכור5.
(ופרשת  זכור  פרשת  "בקריאת  אדמו"ר:  כ"ק  כתב 
"זכר  בשלח):  (ופרשת  פורים  בקריאת  וכן   – תצא) 
שונים,  מנהגים  בזה  יש   – בסגול  או  בצירי  עמלק" 
שניהם,  נכון לקרות  לכאורה  הוראה בזה.  שמעתי  ולא 
ואחר-כך  'ֵזֶכר'  להקדים  תצא)  (ופרשת  זכור  ובפרשת 
'ֶזֶכר'  להקדים  בשלח)  (ופרשת  פורים  ובקריאת  'ֶזֶכר', 

ואחר-כך 'ֵזֶכר'"6.

תש"נ, סה"ש תש"נ ח"א עמ' 332. וראה גם בסה"ש תשמ"ט ח"ב עמ'  1. משיחת ט' אדר ה'
544, תנש"א ח"א עמ' 361, ותורת-מנחם תשמ"ה ח"ב עמ' 1321.

שהרי "אין גוללין ס"ת בציבור" כנפסק בסי' קמד ס"ג. ועיי"ש בב"י ד"ה וכתב המרדכי.  .2
3. לוח כולל-חב"ד.

פרטי  אך  בציבור,  הקריאה  עניין  לעצם  רק  [הכוונה  סט"ז  רפב  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   .4
3 הע'   341 עמ'  ח"א  תשמ"ט  סה"ש  ראה  מדרבנן,  הם  וכו'  דווקא  זו  בשבת   – הקריאה 

'ארבע פרשיות'  ערך  עמ' קסו,  תלמודית כרך ב  ובשוה"ג]. וראה בהנסמן באנציקלופדיה 
ח"ב  מ  תשד" תורת-מנחם  וראה  ס"א.  הת'  הנחת  תשמ"א,  זכור  ש"פ  שיחת   –  59 הערה 

עמ' 1188. תשמ"ט ח"ב עמ' 443.
מנהגי  הובאו ב'אוצר  וכו' בנדון  שונים בשיחות הרבי  לשונות  תשמ"ג.  זכור  פ'  משיחת   .5
מנחם,  היכל  הוצאת  מגילה',  שערי  ו' אסתר  מגילת  עם  יחד  (נדפס  אדר'  חודש   – חב"ד 

אוצר') עמ' רמה. ירושלים תשס"ב. להלן: '
שו"ת מנחת-יצחק ח"ט סי' סח).  אם-כי אין לברך ברכת התורה על קריאתה לנשים בלבד (

שם. 6. ספר-המנהגים עמ' 72, והביאור באריכות בהערה 

 כבר לפני כמה דורות כתבו גדולי-ישראל שיש לבטל 
את ה'מנהג' 'להכות' את עמלק בקריאה זו7.

הגבהה וגלילה לספר השני8.
חצי  אחר  מגביהים  אין  אחד,  ספר-תורה  רק  יש  אם 
וגוללים  ומגביהים  זכור.  לפרשת  גוללים  אלא  קדיש 
אולם את חצי הקדיש  המפטיר.  גמר עליית  לאחר  רק 

אומרים תמיד אחרי הקריאה שלפני עליית המפטיר.
(שמואל-א  פקדתי..."  צבאות,  ה'  אמר  הפטרה: "כה 

טו,ב-לה)9.
אומרים 'אב הרחמים'10, וכן 'צדקתך' במנחה.

יום רביעי
י"ג באדר ב' – תענית-אסתר11

ומניקה13,  מעוברת  סכנה)12,  בו  שאין  (אפילו  חולה 
ויולדת כל ל' יום14 – פטורים מהתענית15.

עמוד  שיעלה  עד  לאכול  לו  מותר  ישן,  שלא  מי 
או  לאכול  להשכים  ובדעתו  לישון  השוכב  השחר16. 
או  לאכול  שיוכל  השינה  לפני  בפירוש  יתנה  לשתות, 
לשתות. ואם רגיל לשתות בקומו, אין צריך להתנות17.
עלות השחר באזור המרכז לדעה המקדימה: 3:39.

הציבור אומר 'עננו' רק במנחה. הש"ץ אומר (בחזרת 
'גואל  ברכת  בין  עצמה  בפני  בברכה  'עננו'  הש"ץ) 

שאינם  בארה"ק  הנהוג  במבטא  או  הספרדי  במבטא  בתורה  הקוראים  לאלה  לכאורה, 
מקום לכל זה. מבדילים כלל בין צירי לסגול, אין 

פאלאג'י.  א  ומהר" ימין  בן  משו"ת  זאת  הביא  רנט  עמ'  מועדים)  ) ה  כרך  בילקוט-יוסף   .7
וראה 'התקשרות' גיליון קט עמ' 18.

עומד להגבהת הס"ת השני (וכ"פ בשו"ת קנין- שהאוחז את הס"ת הראשון אינו  8. רגילים 
תורה ח"ה סי' טז).

9. ספר-המנהגים עמ' 33. לוח כולל-חב"ד.
קסד. לוח כולל-חב"ד. חי"ב עמ'  10. היום-יום לש"פ זכור, אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ 

אסתר', ראה בליקוטי-שיחות כרך ו עמ' 371. תענית  טעם מחודש בשם '  .11
תשושי-כח  וזקנים  (שם),  עיניים  מכאב  הרבה  המצטער  וכן  ס"א.  תרפ"ו  סי'  רמ"א   .12

(כה"ח תק"נ ס"ק ו).
13. רמ"א שם. והיינו במעוברת אחר מ' יום או שמרגשת חולשה יתירה, ומניקה – בפועל 

(ראה נטעי-גבריאל בין-המצרים פ"ה, וש"נ).
שם. של ס"ה), נטעי-גבריאל  14. דינה כחולה (שו"ע אדה"ז סי' 

ראה  מקילין.  ורבים  בפוסקים,  דנו  זו  בתענית  המשתה  ימי  בז'  וכלה  חתן  ולעניין   .15
וס"ק  סקט"ז  ותרפ"ו  סק"י  תקמ"ט  כף-החיים  טז,  ס"ק  בשער-הציון  תרפ"ו  סי'  משנ"ב 
פכ"ה  ח"ב  נישואין  עח, ונטעי-גבריאל  סי'  ח"ב  יחווה-דעת  ס"ב,  קמא  סי'  קיצושו"ע  כח, 

ס"ג-ד וש"נ.
התקשרות' גיליון קא עמ' 17. וראה ' סדר ספירת העומר'.  על-פי סידור אדמוה"ז '  .16

עלות  לפני  אכילה  משום  זאת  אוסר  ז  ס"ק  שם  בכף-החיים  ונו"כ.  תקס"ד  סי'  שו"ע   .17
שגם לפי האוסרים זאת בכלל על-פי  עה איתא,  השחר, אבל באג"ק כ"ק אדמו"ר ח"ג עמ' 

הזוהר, מותר לכל הדיעות באם עושה זאת לרפואה, לכוון דעתו בתפילה וכיוצא בזה.

לוח השבוע
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