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אור וחום ההתקשרות

בעל ההילולא מבאר בכמה ממאמריו ושיחותיו, אשר מלמד ומחנך ומורה דרך אמיתי הוא, שפועל שחושי התלמיד 
נעשים כחושי הרב, ועל-אחת-כמה-וכמה שמעשיו והנהגותיו של התלמיד הם כמעשיו והנהגותיו של הרב.

ועל-דרך-זה בנוגע לבעל ההילולא עצמו – שלאחרי פעולתו בהפצת המעיינות חוצה במשך חיים חיותו בעלמא דין, 
ולאחרי הסתלקותו "יתיר מבחיוהי" – נתן ("בעין יפה") לכל-אחד-ואחד מתלמידיו וההולכים באורחותיו כו' את הכוחות 

הדרושים ללכת בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, עד לדרגא זו שחושי התלמיד נעשים כחושי הרב.
ולכן יכולים למצוא בתורתו תשובות ועצות בכל ענייני עבודת ה' כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת 

החסידות, 
ובמילא, אין צורך לשאול בעניינים אלה, כי אם, לעיין ולהתעמק בתורת החסידות שלו, שבה ימצא מרגוע לנפשו ועצה 

נכונה לכל דבר הקשה עליו בעבודת ה', 
ובפרט כשמקיים גם הוראת המשנה וציוויה "עשה לך רב", כי ה"רב" יעזור לו למצוא את התשובה והעצה הנכונה, ללא 

ה"שוחד" דאהבת עצמו כו'. 
(ספר השיחות תשמ"ח א, עמ' 742) 

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 12 > ממעייני החסידות • 
14 > נזכרים ונעשים • 18 > יומן מבית חיינו  • 22 > עת לדעת • 22 > לוח השבוע 

• 23 > שניים מקרא ואחד תרגום 
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אחד מאנ"ש הודיע לרבי על עזיבת 
לטובת  חב"ד  ספר  בבית  משרתו 
משרה במוסד אחר, וביקש את ברכת 

הרבי על כך. הרבי השיב לו:

להסכים  אני  צריך  לדעתו  האומנם 
עבוה"ק  יעזוב  חב"די  שחניך  על 
חב"ד  ספר]  בבית  הקודש  עבודת   =] בבי"ס 

וילך לבקש כרמים אחרים דוקא?

העבודה של 'חניך חב"די'הכתב והמכתב 

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

צו | יש להזדרז
לשון  אלא  צו  "אין  רש"י:  מפרש  צו  פרשת  בתחילת 
הציווי  נאמר  עליה  הפרשה  תוכן  ולדורות".  מיד  זירוז, 

'צו', הוא בנוגע לתרומת הדשן וסידור המערכות.
כלומר, אף-על-פי שפרשה זו אין עיקרה אודות הקרבת 
התמיד, כי אם אודות העבודות המקדימות להקרבה, הרי 

שההכשר וההכנה צריכים להיות באופן של זריזות.
מכאן למדים הוראה בעבודת האדם – שהעניין ד"זריזין 

המצווה  לעשיית  בנוגע  רק  לא  הוא  למצוות",  מקדימים 
עצמה, אלא גם בנוגע להכנה והכשר דהכשר כו'.

את  ולהשלים  לסיים  יש  העיקר:  הוא  ...והמעשה 
הבקשה  גם  כולל   – פל"ז)  (תניא  ועבודתינו"  "מעשינו 
מלכא  דוד  המלך"  "יחי  וההכרזה  מתי",  "עד  והדרישה 
משיחא – בזריזות הכי גדולה הקשורה עם שמחה וחיות.

(תורת מנחם תשמ"ח ב, עמ' 500)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע רלו.הל' פרה אדומה פרק יב.הל' שכנים פרק ד-ו.ט"ו באדר-שניו'

מ"ע רלו.פרק יג.פרק ז-ט.ט"ז באדר-שניש"ק

מ"ע רלו.פרק יד.פרק י-יב.י"ז באדר-שניא'

פרק יג-יד. הל' שלוחין ושותפין.. י"ח באדר-שניב'
מ"ע רמה.פרק טו.בפרקים אלו. פרק א.

הל' טומאת צרעת.. בפרקים פרק ב-ד.י"ט באדר-שניג'
מ"ע רמה.אלו. פרק א.

מ"ע רמה.פרק ב.פרק ה-ז.כ' באדר-שניד'

מ"ע רמה.פרק ג.פרק ח-י.כ"א באדר-שניה'

הל' עבדים.. בפרקים אלו. פרק כ"ב באדר-שניו'
מ"ע רלב. מל"ת רנח. פרק ד.א-ג.

רנט. רנז. רס.
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4

בין ימי הפורים
לחג הפסח

כיוון שיש קשר בין ימי הפורים לחג הפסח, מסתבר שגם ההוראות 
הנלמדות מהם לעבודת האדם קשורות זו לזו • גאולת מצרים הביאה 

לידי כך שיהודי לעולם לא יהיה "עבד", תמיד יחוש יהודי שהוא מרומם 
מעל מגבלות הגלות – "בן חורין" • כאשר מתנהגים באופן גלוי במנהגיו 
של "עם אחד", מגבירים את תחושת החירות ומביאים אותה לאופן גלוי

• משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
ימים   – לפסח  פורים  שבין  בימים  אנו  נמצאים 
בפועל,  מעשה  של  בעניין  ביניהם  ושייכות  קשר  שיש 
הוא העיקר"1, היינו ש"מפורים ואילך ידרשו  "המעשה 

בהלכות הפסח",
והקשר ביניהם מודגש עוד יותר באסיפה זו – מכיוון 
לכאן  ממקומותיהם  הגיעו  מהנאספים  גדול  שחלק 
הפורים  ובימי  דפורים  בהתוועדות  יחדיו  להיות  כדי 
להיות  כדי  למקומותיהם  נוסעים  ואחר-כך  בכללותם, 
ונמצא,  הפסח,  בימי  משפחתם  עם  ביחד  בביתם 
 – אלו  ימים  של  הקשר  יותר  עוד  מודגש  זו  שבאסיפה 

פורים ופסח.
ועל-פי תורת הבעל-שם-טוב2 שמכל דבר יש ללמוד 
הוראה כיצד ניתן להוסיף בעבודת האדם לקונו – מובן, 
שלכל לראש יש למצוא את הקשר והשייכות שביניהם 

בעבודת האדם לקונו.
ובהקדמה:

ונעלה,  חשוב  הכי  דבר  היא  לקונו  האדם  עבודת 
שהרי אפילו בנוגע לכל ענייני הבריאה אמרו חז"ל3 "כל 

1. אבות פרק א משנה יז.
2. "היום יום" – ט' אייר. אגרות קודש מוהריי"צ חלק ג עמ' רפט. כתר-שם-טוב 

הוספות סימנים קכז-קכט. וש"נ.
3. אבות סוף פרק ו.

אלא  בראו  לא  בעולמו  הקדוש-ברוך-הוא  שברא  מה 
"אני   – ליהודי  בנוגע  ועל-אחת-כמה-וכמה  לכבודו", 

נבראתי לשמש את קוני"4.
להוסיף  צריכים  טוב  דבר  לכל  בנוגע  אם  ובמילא, 
שצריכים  על-אחת-כמה-וכמה  הרי  לזמן,  מזמן 
של  בריאתו  תכלית  שהוא  בעניין  ולהתעלות  להוסיף 
כוחות  לאסוף  יהודי  צריך  לזמן  שמזמן  היינו,  יהודי, 
רעיונות   – מחודשים  רעיונות  יסוד  על  מחודשים, 

שנלקחים מהוראות התורה.
בתקופה  נמצאים  שכאשר   – בענייננו  ועל-דרך-זה 
שבין פורים לפסח, יש לקחת הוראה מחודשת בעבודת 
האדם לקונו מתוכנם של ימים אלו, ימים הקשורים עם 

פורים ופסח, כדלקמן.

ב
ההוראה של ימי הפורים:

נמצאים  שיהודים  אותנו  מלמדים  הפורים  ימי 
המן  שאפילו  כך,  כדי  עד  אחד"5,  ד"עם  במצב  תמיד 
במצב  שהם  שאמר  לפני  עוד  שכן,  זו,  בעבודה  הכיר 
ד"מפוזר ומפורד בין העמים"5, ולכן גזר שיהיו "כורעים 

4. משנה וברייתא סוף מסכת קידושין.
5. אסתר ג, ח.
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והודה  הקדים   – ליצלן  רחמנא  להמן"6,  ומשתחווים 
בעובדה  והכיר  ידע  המן  גם  כלומר,  אחד",  עם  "ישנו 
"עם  היותם   – הוא  ישראל  בני  אצל  העיקרי  שהדבר 
ובחיצוניות  שבגלוי  מבחינים  אחר-כך  ורק  אחד", 

נמצאים הם במצב ד"מפוזר ומפורד בין העמים".
וכן הוא בימינו אלו:

בזמן הגלות בני ישראל הם "המעט מכל העמים"7 – 
העם הכי קטן, בכמות, מכל שאר העמים. ולא עוד, אלא 
ומפורד  "מפוזר  מדינות,  וכמה  בכמה  הם  שמפוזרים 
בין העמים", אשר לכל מדינה ומדינה חוקים ומנהגים 
דמלכותא  "דינא  שהרי  תורה,  על-פי  גם   – שונים 
הרמב"ם9 דין  כפסק   – מסחר  בענייני  ובפרט  דינא"8, 
שגם  ועד  זו,  במדינה  התגרים  במנהג  להתחשב  שיש 
כאשר לא דובר ביניהם בפירוש, בוודאי הייתה כוונתם 
עניין  לכאורה  ישנו  ובמילא,  המקום,  למנהג  בהתאם 

של פיזור ופירוד.
רוצים להתאסף יחדיו למקום  ועד כדי כך, שכאשר 
כספיות  הוצאות  ומאמץ,  בטרחה  הדבר  כרוך   – אחד 

וכו', שכל זה מדגיש יותר את הפיזור והפירוד.
אבל אף-על-פי-כן, בכל מקום ובכל זמן ניכר בגלוי
היותם "עם אחד", עד כדי כך, שאפילו כל עמי-הארץ, 
אוהבי- שאינם  יחידים  אותם  ואפילו  אינם-יהודים, 
כאשר  שאפילו  הם רואים  גם  בדוגמת "המן",  ישראל, 
בין העמים" –  במצב ד"מפוזר ומפורד  הם  בני ישראל 

הם "עם אחד".
ואם הדברים אמורים בנוגע לגויים, אפילו גוי שאינו 
הם  ישראל  שבני  בגלוי  רואים  הם  שגם  ישראל,  אוהב 
צורך  אין  ליהודי  שבנוגע  בוודאי  הרי   – אחד"  "עם 
זאת  שרואה  בלבד  זו  לא  שכן,  זה,  עניין  לו  לספר 
נפשו,  בפנימיות  חודר  שהדבר  זאת,  עוד  אלא  בגלוי, 
וחודר עד לכל פרטי הנהגתו במעשה דיבור ומחשבה 
ההנהגה  על-ידי  לעובדת היותו "עם אחד",  בהתאם   –
על-פי "תורה אחת" שניתנה מ"ה' אחד", "אשר בחר בנו 

מכל העמים ונתן לנו את תורתו".

6. שם, ב.
7. ואתחנן ז, ז.

וראה  שסט.  סימן  חושן-משפט  ושולחן-ערוך  טור  וש"נ.  ב.  י,  גיטין   .8
אנציקלופדיה תלמודית (כרך ז) בערכו. וש"נ.

9. הלכות מכירה סוף פרק כו. סוף פרק כז. סוף פרק כח. ועוד. וראה יין מלכות 
(הוצאה חדשה) חלק שלישי עמ' צו-צז.

ג
המצב  שלמרות   – הפורים  דימי  ההוראה  זוהי 
תמיד  לזכור  צריכים  העמים",  בין  ומפורד  ד"מפוזר 
הוא – "ישנו עם אחד", ובמילא, מביא הדבר  שהעיקר 

להנהגה מתוך אהבת ישראל, עד לאחדות ישראל.
לפורים  המיוחדות  במצוות  גם  מתבטא  זה  ועניין 
 – לאביונים"10  ומתנות  לרעהו  איש  מנות  "משלוח   –
שבין איש  והאחדות  הקשר  יותר  שעל-ידי-זה מתחזק 
לרעהו, ובין זה שביכולתו לתת "מתנות" לאלו שלעת-
עתה הם במצב של "אביונים", רחמנא ליצלן (לפי שעה 
בלבד, מכיוון שסוף כל סוף בוודאי נותן להם הקדוש-
ברוך-הוא עשירות), וכידוע11 שאחד הטעמים למצוות 
אלו הוא – להדגיש את העניין דאהבת ישראל ואחדות 

ישראל.

ד
ההוראה דימי הפסח:

רק  אינו  זה  ועניין  חרותנו".  "זמן   – הוא  הפסח  חג 
בזמן שבית-המקדש היה קיים, או על-כל-פנים כאשר 
נמצאים בארץ הקודש – שהרי גם בזמן הגלות, ובחוץ 
"זמן  והקידוש:  התפילה  בנוסח  יהודי  אומר  לארץ, 
חרותנו", כלומר, בכל מעמד ומצב איזה שיהיה, צריך 
יהודי להרגיש את עצמו במצב של חירות מכל ענייני 

שעבוד ועבדות.
שבזמן  המהר"ל12  שכתב  מה  פעמים  כמה  וכמדובר 
יציאת מצרים נתבטל עניין העבדות מישראל מכל וכל, 
ועבדות.  שעבוד  של  עניין  אצלם  שייך  לא  ששוב  כך 
ישראל  בני  לי  "כי   – קודם"  "שטרי  ההלכה13:  ובלשון 
עבדים"14, עבדים לקדוש-ברוך-הוא, ו"שטר" זה קודם
גזירת כי גר  לכל שאר שטרות, כולל – "שטר חוב של 
הוא  שגם  אף  הגלות,  דעניין  ה"שטר"  זרעך"15,  יהיה 
קשור, לכאורה, עם הקדוש-ברוך-הוא, כידוע16 פתגם 

10. אסתר ט, כב.
תורה- של"ה  אסתר.  מגילת  על  אלקבץ)  שלמה  (לרבי  הלוי  מנות  ראה   .11
שבכתב פרשת תצווה (שכט, ב). מגילת סתרים (לרבי יעקב מליסא) שם, יט. 
עמ'  יז  חלק  בליקוטי-שיחות  בהנסמן  וראה  סא.  פרק  ה'  גבורות  בספרו   .12

86 הערה 62.
13. תורת כוהנים ופירוש רש"י בהר כה, מב. שם, נה. 

14. בהר שם, נה.
15. פירוש רש"י וישלח לו, ז.

16. ליקוטי-דיבורים חלק ד תרצב, א. ספר-המאמרים-קונטרסים חלק א קעה, 
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כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו: "לא מרצוננו גלינו כו' 
ה"שטר"  מקום,  מכל  כו'",  היגלנו  יתברך  מלכנו  אבינו 
עניין  של  ל"שטר"  קודם  עבדים",  ישראל  בני  "לי  של 

הגלות.
והעניין בזה – שגם זמן הגלות אינו מצב של עבדות 
ורגע  רגע  שבכל  מכיוון  ושלום,  חס  אמיתי  ושעבוד 
מפני  אינה  בגלות  שנמצא  שהעובדה  יהודי  מרגיש 

שישנו מישהו שיכול להיות בעל-הבית על יהודים;
דבר כזה – לא ייתכן כלל וכלל, שכן, על בני ישראל 
נאמר17: "בנים אתם לה' אלוקיכם", כל יהודי – ובלשון 
של  בנו  הוא   – ונשים"  טף  זקן  ועד  "מנער  המגילה18: 

הקדוש-ברוך-הוא, ויתירה מזה: "בני בכורי ישראל"19, 
וכידוע תורת הבעל-שם-טוב20 שחביבותו של כל יהודי 
בן  של  החביבות  כמשל  היא  הקדוש-ברוך-הוא  אצל 
יחיד שנולד להורים זקנים לעת זקנתם! וזהו רק "משל" 
די- מבטאת  אינה  זו  גדולה  חביבות  גם  שכן,  בלבד, 
אחד  לכל  הקדוש-ברוך-הוא  של  החביבות  את  צורכה 
לגבי   – ערוך  באין   – יותר  הרבה  שהיא  מישראל  ואחד 
שבכל  בוודאי  הרי  שכן,  ומכיוון  שבמשל.  החביבות 
מקום שנמצא יהודי – נמצא יחד עמו אבינו שבשמים, 
אלא  אינו   - יהודי  על  דעה  לו  שיש  היחידי  ואם-כן, 

ב.
17. ראה יד, א.

18. אסתר ג, יג.
19. שמות ד, כב.

20. כתר-שם-טוב הוספות סימן קלג. וש"נ.

אבינו שבשמיים!
נמצא בגלות – אין זה  ומזה מובן, שגם כאשר יהודי 
ובמילא,  ושלום,  חס  אמיתי  ושעבוד  עבדות  של  מצב 

יכול יהודי להיות במצב של "חירות".

ה
הכנה  מהווה  שפורים   – לפסח  פורים  שבין  הקשר 

לפסח:
גלוי לעין  באופן  כדי שיהודי יהיה במצב של חירות 
כל, עד שאפילו אינם-יהודים שבסביבתו יראו וירגישו 

להשתדל שהקשר שלו עם הקדוש-ברוך- עליו  זאת – 
הוא יהיה באופן גלוי לעין כל.

 – שתוכנם  הפורים,  מימי  לוקחים   – לזה  הכוח  ואת 
"ישנו עם אחד גו' ודתיהם שונות מכל עם"5: על כל צעד 
ושעל ניכר בגלוי שהנהגתו שונה מכל העמים שבעולם 
שעל- אחת",  ו"תורה  "ה' אחד"  עם  הקשורה  הנהגה   –
נמצאים  כאשר  (גם  אחד"  "עם  ישראל  נעשים  ידי-זה 
במצב ד"מפוזר ומפורד בין העמים"), וכל זה – לא רק 
כי  פורים או פסח,  ויום-טוב,  בשבת  מיוחדים,  בזמנים 

אם גם בימי החול, בכל השנה כולה.
וזהו מה שימי הפורים מהווים הכנה לימי הפסח – כי 
גלוי  באופן  הקדוש-ברוך-הוא  עם  קשור  יהודי  כאשר 
("דתיהם שונות מכל עם"), אזי יכול להרגיש את עצמו 
במצב של חירות ("זמן חרותנו") מכל עניין של עבדות 

גם חביבות גדולה זו של בן יחיד אינה מבטאת די-צורכה 
את החביבות של הקדוש-ברוך-הוא לכל אחד ואחד 

מישראל שהיא הרבה יותר – באין ערוך – לגבי החביבות 
שבמשל. ומכיוון שכן, הרי בוודאי שבכל מקום שנמצא 
יהודי – נמצא יחד עמו אבינו שבשמים, ואם-כן, היחידי 

שיש לו דעה על יהודי - אינו אלא אבינו שבשמיים!
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סיכום

גאולת  שבין  לתקופה  נכנסים  פורים  ימי  לאחר 
ימי הפורים לגאולת חג פסח.

החובה  מתחילה  הפורים  שבימי  העובדה  מלבד 
לעסוק בהלכות הפסח, יש קשר מהותי בין שתי 
לזה  הפורים שייך  מימי  הנלמד  המסר  הגאולות. 

הנלמד מחג הפסח.

הסבר הדברים: 

"עם  הם  ישראל  בני   – הפורים  ימי  של  המסר 
אחד". על אף היותם מפוזרים בכל קצוות התבל, 
אחד" המקיימים  הם בני "עם  ניכר כי כל ישראל 
גויים  שאפילו  ועד  אחד",  "ה'  של  מצוותיו  את 
מבחינים  הרשע,  המן  כדוגמת  ישראל,  שונאי 
אחד"  "עם  הם  ישראל  כל  כי  בעובדה  ומכירים 

על אף היותו עם "מפוזר ומפורד".

התבל  שבכל  ישראל  שכל  זה,  בעניין  התבוננות 
על-פי  להתנהגות  מביאה  אחד",  "עם  בני  הם 

אהבת ישראל.

"בני  הם  ישראל  בני   – הפסח  חג  של  המסר 
חורין".

בחג הפסח נגאלו ישראל משעבוד מצרים ונעשו 
לנצח  ישראל  את  שחררה  זו  גאולה  חורין.  בני 
ממצרים פעלה שבני  הגאולה  מעבדות ושעבוד. 
עבדות  מענייני  ישראל יחושו "חירות" ורוממות 
תחת  נתונים  יהיו  לא  שלעולם  כך  ושעבוד, 

שעבוד אמיתי.

מסרים אלה קשורים זה לזה: 

מצוות   – אחד'  ל'עם  השייכות  ההנהגות  כאשר 
התורה – מקוימות באופן ניכר וגלוי, פועל הדבר 

שגם תחושת החירות תהיה באופן ניכר וגלוי. 

נמצא, שימי הפורים מעניקים את הכוח להתנהג 
בהנהגות של "עם אחד", ואזי בימי הפסח נעשים 
לוקחים  הפסח  ומימי  גלוי,  באופן  חורין  לבני 

וממשיכים את החירות לכל השנה כולה.

ושעבוד.
ומחג הפסח (לאחרי ההקדמה דימי הפורים) לוקחים 
את הכוח להמשיך זאת על כל השנה כולה, כמודגש גם 
במשך שבוע שלם (אפילו בארץ  הוא  בזה שחג הפסח 
שמונה   – לארץ  בחוץ  ועל-אחת-כמה-וכמה  ישראל, 
שיוכלו  כדי  השבוע,  ימי  שבעת  כל  בו  שישנם  ימים), 

לקחת הוראה זו על כל ימי ראשון, ימי שני, וכן הלאה, 
במשך כל השנה כולה, להיות תמיד במצב דחג הפסח 

– "זמן חרותנו".
(משיחת י"ט אדר ה'תשמ"ה ב'יחידות' לאורחים שהגיעו לפורים. 
תורת-מנחם התשמ"ה ג, עמ' 1507 ואילך. הנחת השומעים,
בלתי מוגה)
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ברגע אחד עוברים 
מגלות לגאולה

מיד כפשוטו
למרות שביאת משיח צדקנו היתה יכולה להיות ברגע שלאחרי החורבן, הרי מובן, שכאשר נמצאים בסוף 
זמן הגלות, בעקבתא דמשיחא, בדור שהוא בבחינת "מאסף לכל המחנות" ביחס לכל הדורות – הרי זה זמן 

מסוגל ומוכשר ביותר לביאת משיח צדקנו.
ועל-פי זה מובן שכאשר יהודי מתבונן בעובדה שהוא נמצא בתקופה דעקבתא דמשיחא – הרי התבוננות 
זו פועלת עליו להוסיף בכל העניינים הקשורים עם ביאת משיח צדקנו, שזוהי כללות העבודה דקיום התורה 

ומצוותיה.
הנה על-ידי זה נפעלת  שלו –  הגאולה הפרטית  שפועל את  ועד  בעבודתו הפרטית,  מוסיף  וכאשר יהודי 
הגאולה הכללית דכללות ישראל, כמבואר באיגרת-הקודש (ס"ד) שהגאולה הפרטית דכל אחד ואחד מישראל 

קשורה עם הגאולה הכללית דכללות ישראל.
היינו,  תשמעו",  בקולו  אם  היום   .  . משיח  אתי  "אימת  צח,א):  בגמרא (סנהדרין  הדבר  מפורש  ובעצם – 
שעל-ידי כללות עניין "בקולו תשמעו" (קיום התורה ומצוות על-ידי כל אחד ואחד מישראל) זוכים לביאת 

משיח צדקנו.
וכאשר יהודי שואל: כיצד מדברים עמו אודות פעולות הקשורות לביאת משיח צדקנו – הרי ביחס לעניין 

זה הוא "תינוק קטן" בלבד, כי זה עתה התחילו לדבר עמו אודות ביאת משיח צדקנו?!
דביאת משיח ("מ'געפינט זיך אין משיח'ס צייטן")  היות שנמצאים אנו בתקופה  הנה על זה אומרים לו – 
שמדברים  למרות  היינו,  הגלות",  "עקבות  ולא  משיחא", "עקבות  הגמרא  לשון  אודות  המפרשים  [וכדיוק 
אודות סוף זמן הגלות, נקראת תקופה זו בשם "עקבתא משיחא"] – הרי כל העניינים נעשים באופן שלמעלה 
ממדידה והגבלה לגמרי, ולכן, מדברים עמו אודות ביאת משיח צדקנו (למרות היותו "תינוק קטן" בעניין זה).

מצרים,  ויציאת  לגאולת  בנוגע  חז"ל  אמרו  שהרי   – אחד  ברגע  נעשה  לגאולה  מגלות  שהמעבר  וכמובן 
עין", ומאחר שעניין זה מובא בפירוש רש"י על התורה  כהרף  שכאשר "הגיע הקץ לא עיכבן המקום אפילו 
(בא יב,מא), מובן שהפירוש בדבר הוא כפשוטו – שהגאולה היתה תיכף ומיד, ולא היו צריכים להמתין אפילו 

"כהרף עין" (משך זמן הכי קטן)!
העתידה  והגאולה  שהיות  פעמים  כמה  כמדובר   – מישראל  ואחד  אחד  לכל  שייך  הגאולה  עניין  וכללות 
בנוגע לכל בני-ישראל ממש,  דיציאת מצרים היתה  כשם שהגאולה  תהיה "כימי צאתך מארץ מצרים", הנה 
העתידה (כאשר "אראנו נפלאות"),  בגאולה  שאפילו יהודי אחד לא נשאר בגלות מצרים, כמו כן יהיה  ועד 

שאפילו יהודי אחד לא ישאר בגלות...
אבל בעניין זה גופא – צריכים להשתדל שהדבר ייעשה בזריזות, ויפה שעה אחת קודם, היינו, לא רק "שעה" 

הכוללת ששים דקות, אלא "שעה" מלשון הפנה ("א קער"), שעניין זה נעשה בחלק הכי קטן שבעניין הזמן.
(משיחת אחרון-של-פסח ה'תשמ"ב; התוועדויות ה'תשמ"ב, כרך ג, עמ' 1289-1288 - בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

'אשרי העומדים
על סודך'

מה שאל ה'פני מנחם' ביחידות, ומה השיב לו הרבי? • הרבי מסביר 
מדוע הוא מרבה ב'מראי מקומות' ו'מפתחות' • כשהרב הליטאי ציטט את 
אשר שמע בהתוועדות עם הרבי, במחקרו התורני • דברי כ"ק האדמו"ר 

מוויז'ניץ זצ"ל בביקורו בערד, ומדוע נוכחות החסידות בבני-ברק 
חשובה כל-כך • דחיית הטענות על ההכרח והתועלת בציון 'יובלות' שנים

חלוקה לפי אופן ה'עבודה'
מנחם  פינחס  רבי  לגה"צ  שהיו  ה'יחידויות'  באחת 
מגור,  מנחם'  'פני  בעל  האדמו"ר  לימים  זצ"ל,  אלתר 
לפי  התניא  בלימוד  מדוע  ושאל:  פנה  הרבי,  אצל 
וכמה  כמה  יש  שיעור')  (ב'מורה  היומית  החלוקה 
ימים שבהם לומדים את אותם שיעורים בשנה פשוטה 
ובשנה מעוברת, ואחר-כך – ברוב השנה – השיעורים 

חלוקים?
תשובת הרבי הייתה:

כשם שבקריאת התורה יש הבדל בין שנה פשוטה 
לשנה  מחוברות)  פרשיות  שתי  קוראים  (שבה 
עצמה)  בפני  פרשה  כל  קוראים  (שבה  מעוברת 
בשנה  ה'  עבודת  בין  הבדל  יש  כי  הדבר  וטעם   –
פשוטה לעבודת ה' בשנה מעוברת – כך גם השינויים 
בחלוקת הלימוד היומי בתניא [הרבי הדגיש שאין זה 
מפני ששנה מעוברת ארוכה יותר וזו (שנה פשוטה) 

קצרה יותר].
תוכן דברים אלה סיפר ה'פני מנחם' להרה"ג הרה"ח 

ר' יעקב מנדלסון שליט"א, רב קהילת חב"ד בערד.

להוסיף ולהרבות – כנגד החושך
כמענה  בכתב-יד-קודשו  הרבי  שכתב  נדיר  בפתק 
לשאלה, מסביר הרבי את הטעם שהוא מרבה בכתיבת 
מפתחות  עריכת  מעודד  וכן  מקומות,  מראי  וציון 

לספרים:
אחדים  פנים  כל  על  מעורר   – מקומות  המראי 
דברים  לומדים  ובמילא  בפנים,  לראות  מהשומעים 

בפנים]  שיעיין   =] אחד  בשביל  ואפילו  נוספים. 
כדאי הציון. וזהו גם אחד הטעמים שמרבים במראי 
שנתרבה  בזמן  לספרים])   =] (ובמפתחות  מקומות 

החושך וכו'.
המצוות  מבצעי  עשרת   =] המבצעים  דרך  ועל 
שנתרבה  בעת  המצוות,  תרי"ג  מכלל  שנבחרו 
שיקיימו  מבני-ישראל  וכמה  כמה  לעודד  החושך, 

מצוות אלו].
נוסף על דעירובין כא סוף עמוד ב. נד, סוף עמוד 
מעלת  את  משבחת  הגמרא  אלו  במקומות   =] ב. 

ה'סימנים' לתורה ('מפתחות' ו'מראי מקומות')].

תנא דמסייע לך
דיין  חשוב,  ליטאי  רב  גולבסקי,  חיים-דובער  הרב 
פרסם  ישראל',  'ממקור  הספר  ומחבר  בבית-דין 
'יגדיל  בקובץ  השאר  בין  רבים,  תורניים  מאמרים 
הרבי  מזכירות  מטעם  שהופיע  ניו-יורק,  תורה' 
[בחוברת לט (כסלו טבת תשמ"א) עמ' קפג-קצ אודות 
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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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"ציצית ששוזרין קטנים", ושוב בחוברת סז עמ' שסא 
אודות "דג אסטערייא אם יש לו קשקשים"].

תלמידי  מטעם  יצחק',  והנה, בביטאון התורני 'בית 
תשמ"א- בשנים  שהופיע  אלחנן,  יצחק  רבנו  ישיבת 

(ממקור  תורתו  דברי  התפרסמו  טו,  חוברת  תשמ"ב, 
ישראל חלק שני, בעמ' 61-41), ובין דבריו (שם בעמ' 

54-53) הוא כותב:
האדמו"ר  מרן  של  בהתוועדות  הייתי  זמן  "לפני 
להבות  חוצב  בקול  שיצא  בזמן  מליובאביץ,  שליט"א 
קודש.  שבת  נר  להדליק  צריכות  בנות  שגם  אש, 
שהאם חייבת לחנך  בפירוש  והאדמו"ר שליט"א אמר 
נר  שהדלקת  משמע  ומדבריו  וכו',  הקטנה  בתה  את 
חייבת  שהאם  וברור  האשה,  על  המוטלת  מצוה  זוהי 
דבריו גם אבות העולם  שלפי  לחנך את בתה. ואפשר 
בעל מגן אברהם ואדמו"ר הזקן, שפוסקים שאין האם 
חייבת לחנך את בניה, עיין בשולחן ערוך הרב בהלכות 
סוכה שם בסימן תר"מ – מכל מקום הם מודים שהאם 
חייבת לחנך את בתה בנידה וחלה והדלקת הנר, ואלו 

דברי טעם...
"אולם לשיטת רש"י בריש חגיגה ותוספות בעירובין 
מישור  אורח  הדשן ובעל אליהו רבה ובעל  והתרומת 
לחנך  חייבת  שהאם  שסוברים  הדורות  גדולי  וכל 
כהאדמו"ר  שהעיקר  ספק  שום  אין  הקטנים  בניה  את 
שליט"א, שמצוה מיוחדת לאם לחנך את בתה במצוות 
האם  על  הרבה  במשלי  כתוב  וכבר  לנשים,  השייכות 
ואל  בפירוש  אומר  והכתוב  לבניה.  חכמה  שמלמדת 
תטוש תורת אמך. וברור שאין מכאן שום קושיא למאן 

דאמר שהאם פטורה לחנך את בניה הקטנים".

השתתפות האדמו"ר בפעילות חב"ד
באחד מביקוריו של האדמו"ר הרה"צ מוויזניץ, רבי 
משה יהושע הגר זצ"ל בערד, התבטא בהתפעלות על 
עם- למען  ומסירות-נפשו  הרבי  של  בקודש  עבודתו 

חסידי  כלפי  'טענה'  השמיע  בבד  בד  אולם  ישראל. 
חב"ד: מדוע החסידים לא דואגים יותר לבריאותו של 

הרבי ואינם משגיחים על אכילתו ושנתו כדבעי!
יעקב  ר'  הרה"ח  להרה"ג  אמר  הזדמנות  באותה 

מנדלסון שליט"א:
בית  לפתוח  צריכים  בערד  חב"ד  שחסידי  "סבורני 
לבנות  לדאוג  כדי  יעקב',  'בית  ברוח  לבנות  ספר 
תושבי העיר, שיתחנכו ברוח ישראל סבא על טהרת-

הקודש".

"הא  ואמר:  ש"ח   600 מכיסו  הוציא  דבריו  בתום 
לכם, זו השתתפותי להתחלת העניין" (נרשם מפי הר"י 

מנדלסון שליט"א).
בחצר  להיות  זכו  שליט"א  ממלאי-מקומו  בניו 
זכה  שליט"א  ישראל  ר'  הרה"צ  האדמו"ר  הרבי. 
מיחידות  ונקודות  תשד"מ,  בשנת  ב'יחידות'  לשהות 
שנה' תשד"מ (עמ' 123).  זו התפרסמו ב'רישומה של 

כמו כן היה אף במעמד חלוקת השטרות לצדקה.
בהתוועדות  האדמו"ר הרה"צ ר' מנחם מענדל נכח 
ששהה  בעת  בצעירותו,  היה  זה  הרבי.  של  שלמה 
את  מקרוב  ולראות  לבוא  והחליט  בארצות-הברית, 
עבודת הקודש של הרבי, ואכן נכח בהתוועדות פורים 
מהמעמד  התפעלותו  את  מכן  לאחר  והביע  תשל"ט 
המיוחד (שמעתי בשעתו מהרה"ח ר' יוסף גרינברג ז"ל, 
שהיה תושב שיכון ויז'ניץ ושהה באותה עת בחצרות-
פגש אותו אז,  הוא  בתו.  נישואי  שמחת  לרגל  קדשנו 

והרמ"מ שליט"א הביע לפניו את התפעלותו).
מנחם   – מנחם  ('תורת  אחת  בהזדמנות  כי  יצוין 
את  הרבי  לפני  כשהזכירו   (352 עמ'  ב'  כרך  ציון' 
התבטא  שמחה,  מתוך  ה'  בעבודת  ויז'ניץ  של  דרכה 
היא  ברק,  בבני  נמצאת  שוויז'ניץ  שהעובדה  הרבי 
עניין  דבר המתבקש, מכיוון שמחדירה וממשיכה את 
של  בקו  שהנהגתם  כאלה  שם  שיש  במקום  השמחה 

עצבות...
אהבת-ישראל,  דרך  את  נס  על  העלה  כן  כמו 

שחסידות ויז'ניץ שמה עליה דגש רב על כך.

במה מעוניין יצר-טוב יותר?
הרבי  של  כתב-יד-קודשו  נחשף  שנים  מספר  לפני 
הזקן  אדמו"ר  להילולת  ה-150  שנת  ציון  בנושא 
בגיליונות  רשימות,  כמה  השנה  לו  שהקדשנו  (נושא 

תקיב-ד). 
יצוין כי תוכן המענה נאמר גם בהתוועדות, אבל עם 
זאת יש ב'נותן טעם' לצטט גם את מכתב ה'טענות' של 

אחד מחשובי הרבנים, אליו הופנה המענה. 
וכך הוא כתב לרבי:

"שמעתי וראיתי בעיתונים כי כבוד-קדושתו הכריז 
פטירתו  ליום  שנה  של 150  כשנת היובל  השנה  לחוג 
של הגאון-הקדוש אור עולם אדמו"ר הזקן בעל התניא 

זצ"ל זי"ע ועל כל ישראל אמן.
"בוודאי צריכים לזכור התורות והשיחות והעובדות 
מרבינו הזקן, ועל זה נאמר זכר צדיק לברכה, כלומר 
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בשנת  לאו דווקא  אבל  לברכות,  גם-כן  המזכיר זוכה 
היובל של 150.

מכל  החסידים  שאצל  שמעתי  לא  "מעולם 
היובל,  שנת  יחוגו  ז"ל  הבעש"ט  מתלמידי  הענפים 
כפי  וגם  הקודמים?  הצדיקים  כן  התנהגו  לא  ומדוע 
חב"ד  שנשיאי  ראיתי  ולא  שמעתי  לא  ידיעתי  מיעוט 
פטירת  ליום  היובל  שנת  ויציינו  יחוגו  לדורותיהם 
ערכו  התניא. רק  בעל  הגדול או  המגיד  או  הבעש"ט 
יומא דהילולא בכל שנה ושנה, אבל לא ציון של סכום 
המודרנים  למנהגי  התחקות  בזה  רואה  והנני  שנים, 

שמקורם במנהגי הגויים.
"ובודאי יש לכבוד תורתו הנעלה טעמים ונימוקים 
אבקש  מאד  בכן  ממני,  נעלמו  אשר  לזה  ומקורים 
בכדי  להודיעני  יאפשר  אם  מכבוד-הדרת-גאונו 
בא  אני  שאין  מכירני  כ"ק  מלבי, כי  החששות  להסיר 

חס-ושלום לקנטר רק בבחינת ילמדני רבינו".
כך השיב לו רבינו:

לשאלת כבוד תורתו במכתבו בנוגע ליום הולדת, 
בשיחת  מצוין  המקורות  מקצת   – וכו'  שנים  יובל 
אדמו"ר  כ"ק  משיחות  ובכמה  דהשתא.  אלול  ח"י 
לברכה  והובדל  נזכר  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה 
ההולדת,  יום   – וכו'  השם  ויראת  באהבת  ולתוספת 
יובל וכיוצא בזה. ושם ביאר גם-כן שאף שעד עתה 
לא נתפרסם על דבר זה בכל זאת כו' [=הגיע עתה 

הזמן לנוהג כזה].
ידי  שעל  במוחש  שרואים   – ביותר  שנוגע  ומה 
הנזכר ל[עיל – התעמולה וההתעוררות על דבר שנת 
המאה וחמישים] נתוסף בתורה ומצוותיה אצל כמה 
ומוסיף.  והולך  ירבו,  כן  ישראל  בני  מאחינו  וכמה 

במקום   – זה  נגד  המרעישים  אלה  של  והתעמולה 
אלול  [=ח"י  ההוא  ביום  התאספו  לא  הרי  שפעלה, 
או כ"ד טבת], לא דברו בעניני יראת שמים וכו', ואם 
באיזו  ברור  לכאורה   – בפועל  המעשה  פי  לדון על 
תעמולה מעונין היצר טוב, ובאיזו כו' [=היצר הרע].

היובלות]  ציון  [=נגד  הנ"ל  המרעישים  לכאורה 
קריאת ה"פייפער"  נגד  מתחילה  להתלהב  ליה  הוה 
יקיימו  מהם  שכמה  (ובפרט  יום,  בכל  [=עיתונים] 
על-ידי זה קשוט עצמך). הרדיפה אחר ה"שלימות" 
וכו' וכו'  הישיבות  לכותלי  החודרת  חול  בלימודי 

[ולא עתה הזמן להזכיר ענינים כאלה].
להערת כבוד תורתו על דבר מנהגי אומות העולם 
צא  סימן  דעה  יורה  חלק  צדק  הצמח  שו"ת  עיין   –

ובהשמטות (נדפס בסוף חלק ו'). ושם נסמן].

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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יום פטירתו של הרה"ח ר' יואל איטקין (אדר ב')

חיים  הרב  בן  איטקין  יואל  ר'  הרה"ח  של  פטירתו  יום 
לייב מאוטשאוב, בן דודו של כ"ק אדמו"ר, כי אביו נשא 

אחותה של הרבנית חנה – אם כ"ק אדמו"ר.
ובאחרונה  עיירות  בכמה  שו"ב  ואח"כ  סוחר,  הי' 

בטשרנוביץ, ושם מנוחתו כבוד. 
(ליובאוויטש וחייליה ע' 157)

תש"ט

הרבי הריי"ץ מקבל את האזרחות

האזרחות  את  מקבל  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
האמריקאית. 

 ל'770' הגיעה משלחת משפטית מיוחדת מטעם 
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הברית.  ארצות  ממשלת 
משי  בגדי  לבוש  כשהוא  הק',  בחדרו  קיבלם 
ב"קונגרס"  חוקקו  כך,  לשם  בשטריימל.  וחבוש 
חוק מיוחד שיאפשר קבלת אזרחות בבית... ועל 
זה העיר הרבי: כאשר נשיא הדור נצרך למשהו, 

נחקקים חוקים מיוחדים לשם כך. 
(ימי בראשית ע' 39)

יש מציינים כי בלבישת השטריימיל ביום זה, רמז 
הצלחתו  עם  הגדולה,  שמחתו  על  הריי"צ  הרבי 
כי  כל  לעין  להוכיח  לעצמו  שהציב  במשימה 
חיי  לקיים  ניתן  בה  וגם  שונה",  אינה  "אמריקה 
תורה ומצוות בשלימות. כך נסגר המעגל שהחל 
ביום שבו הגיע לארה"ב, שגם אז לבש שטריימיל. 
(ימי מלך ח"ג ע' 1036)

ט"ז 
אדר

כ' 
אדר

תשי"ט

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

הלכות 
ומנהגי 
חב"ד

שבת-קודש פרשת צו
ט"ז באדר-ב' 

ה'...  אמר  "כה  צו:  פרשת  הפטרת 
כה  מפיהם.  ונכרתה  האמונה  אבדה 
(ירמיהו  ה'"  נאם  יתהלל...  ה' אל  אמר 

ז,כא-כח. ט,כב-כד)1.

1. ספר-המנהגים עמ' 33.

לוח השבוע
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לסעודת  המדרש  בית  נערך  בערב  יותר  מאוחר 
מצווה גדולה ומפוארת כאשר על-יד שולחן הנשיאות: 

הרבנים הגאונים וזקני השלוחים שליט״א.
דיבר  מאוסטרליה  גרונר  יצחק-דוד  ר'  הרה״ח 
בלהבת אש קודש על הצורך בהתקשרות למנהיג הדור 
הוא מעניק לשלוחיו עושי רצונו.  ועל הכוחות אותם 
סדר הדברים והשתלשלות הדורות בכתיבת ספר  את 
כתיבת  מאחורי  שעמד  מי  הציבור  בפני  הביא  תורה 
ר׳  הרה״ח  רבה  במסירות  סופו  ועד  מתחילתו  הספר 
נתן גור-אריה. הוא גם סיפר על השמחה וההתרגשות 
של כל אותם השלוחים שבאו בגופם להשתתף במעמד 

נשגב זה ואשר הביעו את רגשותיהם באוזניו.
דבריו,  בתחילת  שהודה   - שם-טוב  אברהם  הרב 
עבודתו  על  גור-אריה  נתן  לרב  השלוחים,  כל  בשם 
דבריו  בהמשך  גם  עמד   - המבצע  להצלחת  המסורה 
חובותיו  על  השליח,  של  החשוב  תפקידו  כללות  על 

וזכויותיו.
הגה"ח הר"ר דוד חנזין עורר על הוספה והתחזקות 
בלימוד התורה, ואילו את דבר ה'בד״ץ דשכונת קראון-
מארלאו.  יהודה-קלמן  הר"ר  הגה"ח  הביא  הייטס׳ 
הרב  המפורסמים  השלוחים  דברים  נשאו  כמו-כן 

שבתי אלפרין מברזיל והרב נחמן סודאק מאנגליה. 

ההפתעה הגדולה

שבמסופר  והגדול  הנפלא  המיוחד  כל  שעם  דומה 
שהעיקר וההפתעה הגדולה באמת באו  כאן, הרי  עד 
למעשה רק יומיים אחר-כך, ביום השבת קודש, כאשר 
כמעט  הרבי  הקדיש  המיוחדת  הקודש  בהתוועדות 
מחצית מהדברים על אודות סיום כתיבת ספר התורה 
ועל עבודת השליחות והקשר בין שני אלה, והנה מעט 

מהדברים: 
על- שנכתב  תורה  כתיבת ספר  מסיום  עתה  "באים 
בכתיבת  שהתאחדו  ומדינה  מדינה  מכל  שלוחים  ידי 
המסופר  עם  גם  קשור  זה  דבר  תורה.  ספר  אותו 
באים  (שממנו  הפורים  בחג  שנקראה  אסתר  במגילת 

קכ״ז  ואיחדו  שלטו  ואסתר  שאחשוורוש  עכשיו) 
(וכפי  דקדושה  קכ״ז  המספר  קיים  שכנגדן  מדינות, 

המבואר בתורת החסידות).
"'וימי הפורים לא יעברו... וזכרם לא יסוף מזרעם', 
את  'הקורא  המשנה  על  הבעל־שם־טוב  שמבאר  וכפי 
המגילה למפרע (היינו, כדבר שקרה פעם) - לא יצא', 
אלא יש להתייחס למגילה כאל דבר שקורה בכל יום, 
יום  בכל  ניתנת  התורה  אשר  בספר־תורה,  הוא  וכן 

מחדש.
יש לקשר את (סיום  הבעל-שם־טוב,  תורת  "על פי 
כתיבת ספר) התורה עם (כתיבתו על-ידי) השלוחים; 
התורה היא חוכמתו ורצונו של הקב״ה עד ל׳עצמותו׳ 
מדרגה  ונשתלשלה  למטה  נשלחה  והוא  יתברך, 

לדרגה עד לעולם הזה התחתון והגשמי.
נעשה  הטמא,  את  לטהר  שנועד  הפרה  אפר  "עניין 
ואז  מחנות  ולג׳  מחוץ למשכן  הרחוק ביותר,  במקום 
בה׳  הדבקים  ל'ואתם  החיים  הפך  את  להפוך  בכוחו 
של  תפקידו  גם  שזהו  היום',  כולכם  חיים  אלוקיכם 
חיים  להפיח  מנת  על  מקום  בריחוק  הנמצא  השליח 

רוחניים בסביבתו".
כל אלה הם ציטוטים ספורים מן הדברים הארוכים 
בהתוועדות  אלו  עניינים  אודות  שנאמרו  והנפלאים 

הקודש.

הרה''ח נתן גוראריה, יוזם הרעיון, במעמד מסירת ה'פ''נ' 
JEM בערב ראש השנה. 131373
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פרשת צו
צו את אהרון... זאת תורת העולה (ו,ב)

רבי  אמר  ולדורות.  מיד  זירוז,  לשון  אלא  צו  אין 
שמעון: ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון 

כיס (רש"י)
מבאר זאת המגיד ממזריטש ברוחניות העניינים:

"זאת תורת" – הפסוק מדבר על עסק התורה.
מכל  למעלה  עולה  התורה  עסק   – "העולה" 

הקורבנות.
מתוך  התורה  את  שלומדים  בתנאי   – מוקדה"  "על 

התלהבות הבאה מאהבת הבורא ויראתו.
"על המזבח" – זה האדם, שנברא ממקום כפרתו, מן 

המזבח.
הדומה  הזה,  בעולם  האדם  ימי  כל   – הלילה"  "כל 

ללילה.
"ואש המזבח תוקד בו" – תיקוד בו אש התורה.

יומם  בו  "והגית  א),  (יהושע  כנאמר   – תכבה"  "לא 
ולילה".

על  הזירוז   – ולדורות"  זירוז מיד  לשון  אלא  צו  "אין 
לא  התורה  עסק  שהרי  הוא גם לדורות,  התורה  עסק 

יתבטל לעולם.
"ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס"

האדם  שעל  היא,  בר-יוחאי  רבי שמעון  של  שיטתו   –
עיתותיו  כל  את  ולהקדיש  הפרנסה  מעסק  להימנע 
ללימוד התורה, "אפשר אדם חורש כו' תורה מה תהא 

עליה" (ברכות לה). ואין לך חסרון כיס גדול מזה.
(אור-תורה צו, עמ' לח)

צו את אהרון (ו,ב)
אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות (רש"י)

– כללות עבודתו של האדם  "אין צו אלא לשון זירוז"
השמחה  בגלל  זריזות,  מתוך  להיות  צריכה  לקונו 

והתשוקה לקיים את רצון הבורא.
יש  אל תחמיצנה, אלא  – מצווה הבאה לידך  "מיד"

לקיימה מיד, ללא דחיות.
עד  נמשך  אלא  אינו חד-פעמי,  – הקיום  "ולדורות"
זו  לפעולה  יש  א)  מובנים:  ובשני  הדורות.  כל  סוף 

ב) הפעולה  הדורות;  פירות ופירי-פירות עד סוף כל 
עצמה היא תמידית, ובלשון הידוע – 'פעולה נמשכת'.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת צו תשמ"ג.
תורת מנחם תשמ"ג כרך ב, עמ' 1254) 

זאת תורת העולה (ו,ב)
ואיברים שיהא כשר כל  חלבים  הקטר  על  ללמד  בא 

הלילה (רש"י)
חלבים  הקטר  שעיקר  אמרו,  עב)  (מנחות  בגמרא 

הוא ביום, אלא שאפשר להקטירם גם בלילה.
ויש להסביר זאת בעבודת האדם לקונו:

(בראשית  ככתוב  ולגילוי,  לאור  רומז   – "יום"
התורה  עסק  שזהו  יום",  לאור  אלוקים  "ויקרא  א) 

והמצוות המגלה את אור ה' בעולם.
– רומז לחושך ולהעלם, שזהו העסק בדברי  "לילה"
של  האמיתית  חייו  תכלית  על  שמעלימים  הרשות 

האדם בעולמו.
ביום  החלבים  הקטרת  של  הפנימית  המשמעות 
רומז  (חלב  הבורא  שבעבודת  התענוג  'הקטרת'  היא 
לתענוג), כלומר: לעבוד את ה' אך ורק כדי לקיים את 

הרצון העליון, לא משום התענוג שבעבודה זו.
שיש   – משמעותו  בלילה  החלבים  הקטר  ואילו 
לעסוק  הרשות,  שבדברי  התענוג  את  גם  'להקטיר' 

בהם רק כפי הצורך, לשם שמים.
שכן  דווקא,  ביום  הוא  החלבים  הקטר  עיקר  אולם 
בו  אין   – הרשות  שבדברי  התענוג  את  לבטל  הצורך 
שחייב אדם  הוא  משום חידוש כל-כך; עיקר החידוש 

"להקטיר" גם את התענוג שבעסק התורה והמצוות.

(ליקוטי-שיחות כרך ג עמ' 950)

והרים את הדשן... ושמו אצל המזבח... 
והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה (ו,ג-ד)

נאמר  ופעם  הדשן"  את  "והרים  כאן  נאמר  פעם 
"והוציא את הדשן". יש כאן רמז לשני סוגים של 'דשן' 
בעבודת ה', שאחד מהם יש להרים ואת השני להוציא.
רומז  הוא  ובעבודת-ה'  פסולת,  הוא  בכלל  דשן 

ממעייני החסידות
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מצבו.  שפלות  על  מרגיש  שאדם  ולעצבות  למרירות 
בדרך-כלל  שכן  פסולת,  בבחינת  הן  אלה  תחושות 

צריך לעבוד את ה' מתוך שמחה דווקא.
אלא שיש הבדל בין מרירות לעצבות:

– נאמר על המרירות. במידה זו  "והרים את הדשן"
דבר  של  בסופו  מביאה  היא  שהרי  טוב,  חלק  גם  יש 
החיובי  העניין  למען  לנצלה  ויש  עצומה,  לשמחה 

שבה.
זו  מידה  העצבות.  על  נאמר   – הדשן" את  "והוציא 
אלא  עוד  ולא  תועלת בעבודת-ה',  שום  מביאה  אינה 
שהיא "אסקופה הנדרסת לכל מיני רע"; ויש להוציאה 

ולבערה מקרבנו.

(סידור עם דא"ח עמ' לא)

אש תמיד תוקד... לא תכבה (ו,ו)
מפרש הרבי ה'צמח-צדק':

"אש תמיד" – זה הלומד עם חברו ומעורר את 'אש 
התמיד' האלוקית שבנפשו,

"לא תכבה" – זכות זו תעמוד לו לעד.

(היום-יום כ"א אדר שני)

אש תמיד (ו,ו)
אש שנאמר בה תמיד, היא שמדליקין בה את הנרות... 

אף היא מעל מזבח החיצון תוקד (רש"י)
זולתו,  עם  האדם  לעבודת  רומז   – החיצון"  "מזבח 

הנמצא ב'חוץ'.
"הדלקת המנורה" – רומזת ללימוד התורה, כנאמר 

(משלי ו), "ותורה אור".
נרות  שהדלקת  העובדה  נפלא:  רמז  טמון  כאן 
המנורה נעשתה דווקא מאש שעל-גבי מזבח החיצון, 
(הדלקת  התורה  לאור  לזכות  שהדרך  מלמדת 
מסתפק  אינו  האדם  כאשר  דווקא  היא  המנורה) 

בטובת הזולת –  בעבודתו עם עצמו אלא מתעסק גם 
"מזבח החיצון".

(ליקוטי-שיחות, כרך יז, עמ' 56)

זה קרבן אהרון ובניו... מחציתה בבוקר 
ומחציתה בערב (ו,יג)

עם- של  הכללית'  ה'יחידה  הוא  הגדול  הכוהן 
ישראל. המשמעות הרוחנית של "קרבן אהרון ובניו" 
החדרת  היא,  האדם  בעבודת  גדול)  כוהן  (חביתי 
עוצמת ה'יחידה' שבנפש לתוך פרטי העבודה במשך 

המעת-לעת, "בבוקר ובערב".
פרשת  לאחר  שמיד  בכך,  ביטוי  לידי  בא  הדבר 
הקרבנות  דיני  באים  ה'יחידה')  (עניין  חביתין  מנחת 

הפרטיים – חטאת, אשם ושלמים.

(משיחת תענית-אסתר תשמ"ו.
תורת מנחם תשמ"ו כרך ב, עמ' 700)

זה קרבן אהרון ובניו... ביום הימשח אותו 
(ו,יג)

קרבן?  ממנו  ועכשיו יצא  כל הקרבנות,  אוכל  אהרון 
(ויק"ר פ"ח)

את  מברר  אהרון   – הקרבנות"  כל  אוכל  "אהרון 
הקרבנות ומעלה אותם לשורשם על-ידי אכילתו, דבר 
המוכיח שהוא עצמו מבורר בתכלית, שאם לא כן, לא 

היה יכול לברר את זולתו.
"עכשיו יצא ממנו קרבן?" – כיצד אפוא ייתכן שהוא 
קרבן  הבאת  על-ידי  ולהעלאה  לבירור  נזקק  בעצמו 

משלו?
מדרגתו  יורד  שאהרון  זה  שבזכות  היא,  התשובה 
כדי לברר ולהעלות את הבחינות שלמטה ממנו, הוא 

מתעלה לבחינות הנעלות ממנו ומתברר על-ידן.

(ליקוטי תורה ויקרא עמ' ז)
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זירקינד  הרב  הסופר  כשלידו  ספר־התורה  מונח 
ה'מרכז  איש  קוטלרסקי,  משה  הרב  והמנחה 

לענייני חינוך', ושורה ארוכה של נכבדים.
כל  מתכבדים  האחרונות  האותיות  בכתיבת 
הרבנים  מעשה,  בשעת  הנוכחים  המלך׳  'שלוחי 
ועוד  דקראון-הייטס׳  ה'בד״ץ  חברי  הגאונים 
הרבי,  של  המזכירות  חברי  הוראה,  ומורי  רבנים 
אנשי ה'מרכז לענייני חינוך' וחברי 'אגודת חסידי 

חב״ד'.
זה  אחר  בזה  הנקראים   - השלוחים  פני  על 
לכתיבת אותיות בספר-התורה - ניכרת התרגשות 
על  העומדים  מבוגרים  שלוחים  ביניהם,  רבה. 
נ״ע  הריי״ץ  אדמו״ר  כ״ק  מזמן  עוד  משמרתם 
וישנם גם שלוחים צעירים ממש שזוהי להם השנה 
במסירות נפש  הראשונה או השנייה של התנסות 

במלחמת הקודש.

לעיני כל ישראל

כבר  המכובדים  כל  כאשר  גוברת  ההתרגשות 
כתבו אותיות ונשארו רק שתי המילים האחרונות. 
לכתוב  הסופר  הרב קוטלרסקי מזמין את  המנחה 
הרבנית  ולזיכרון  נשמת  לעילוי  "כל"  המלה  את 
ובעד  כולנו  בעד  טוב  "שתמליץ  נ״ע  הצדקנית 
האחרונה  המלה  ואת  הרבי",   - יבדלחט״א   -

"ישראל" לזכות כ״ק אדוננו מורנו ורבנו שליט״א.
גור- נתן  הרב  היוזם,  מברך  הכתיבה  סיום  עם 
אריה, ברכת ׳שהחיינו׳ (כשלידו פרי חדש) ואילו 
"יחי  פעמים  שלוש  בהתרגשות  מכריז  המנחה 
עונה  כולו  הקהל  כאשר  ורבנו",  מורנו  אדוננו 

בקול "יחי, יחי, יחי".

"אתה הראית"

לומר  התכבדו  הראית"  "אתה  פסוקי  את 
בנסוע  היבשות. "את הפסוק ויהי  מכל  השלוחים 
דלעתיד",  השלוחים  שהם  הישיבה  תלמידי  יגידו 
הרבי,  לזכות  האחרון,  והפסוק  המנחה  הכריז 

נאמר על ידי הקהל בהתלהבות מיוחדת.
 - מתכבדים  הספר  של  ובגלילתו  בהגבהתו 
על  לכן  קודם  שנעשתה  אותיות  לכתיבת  בנוסף 
והרב  קליין  בנימין  הרב  הרבי  מזכירי  שני   - ידם 
בידיו  הספר  את  נושא  שאף  גרונר,  ליב  יהודה 
בכבוד  ומכסה  אל־על  שהורמה  לחופה  מתחת 
גוברת  ההתלהבות  כאן  ספר-התורה.  את  מלכות 
והשמחה פורצת. הקהל הרב מקיף אותו בחגורה 
ספר  אל  להגיע  מתאמץ  אחד  כל  כאשר  הדוקה 

התורה ולנשקו. הריקודים רק מתחילים...
הוותיקים מוצאים מארון הקודש  התורה  ספרי 
ובאים לקבל את פני "ידידם" החדש, לקול צלילי 
המלהיבה מול ארון  התזמורת 
הקודש הפתוח: "שישו ושמחו 
בשמחת תורה"... שעה ארוכה 
באירוע  אמיתית  שמחה  של 
וביום  נעלה  במקום  קדוש, 

סגולה מיוחד.

שיחת-קודש

הפסקה  הכול.  לא  עדיין  זה 
מנחה  לתפילת  מוכרחת 
הקודש  ול...שיחת  וערבית 
מפי  שהושמעה  המפתיעה 
שחזר זה עתה מהאוהל  הרבי, 
ה־30 סיום  לרגל  לביתו,  הק׳ 
הבאה  התקופה  והתחלת 

בעבודת ה'.
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ההתעסקות  על  הזכיר  הרבי  אמש,  כבליל 
סיום  לאחר  חיטים".  ב״מעות  עתה  המיוחדת 
כאשר  בביתו,  לצדקה  שטרות  הרבי  חילק  השיחה 
ומקבל  הקודש  פני  על  עובר  ואחד  אחד  כל  שוב, 

דולר מידו הק׳.
הרבי  של  להנהגתו  בנוגע  ספקות  היו  אם  אגב, 
בתפילת  נפתרו  שהם  הרי  כולה,  השנה  במשך 
ערבית (לאחר השלושים) כאשר גם בה עבר הרבי 

לפני העמוד.
היום יצא לאור המאמר ד״ה "ומחה ה׳ דמעה" גו׳ 
שנאמר בשעתו (סיום אמירת קדיש על אמו הרבנית 
הרבי  ידי  על  והוגה  תשכ״ה  אב  בחודש  נ"ע)  חנה 
הצדקנית  הרבנית  לפטירת  יום   30 מלאת  לרגל 
נ״ע. המאמר מדבר על עניין הטוב הרוחני לעתיד 
לבוא ועל הקשר ההדוק בין זאת לבין ביטול עניין 

המיתה הגשמית.
הרי  החסידים  בקרב  השורר  ההווה  במצב 
גדולות  והתרגשות  לשמחה  גרם  זה  שדבר  טבעי 
השעות  את  שניצלו  שיחיו  והתמימים  אנ״ש  בקרב 
כדי  המיוחד,  היום  מן  עדיין  שנותרו  הסגוליות 

ללמוד את המאמר בזמן שלכבודו ניתן.

"לעיני כל ישראל"
המונים מילאו מפה לפה את בית-המדרש הגדול 
שכתבו  ספר-התורה  כתיבת  סיום  בחגיגת  ב־770, 
השלוחים לזכות הרבי. הסיום נערך ביום השלושים 
וההתעוררות  ע״ה  הצדקנית  הרבנית  להסתלקות 
הגדולה  ההפתעה  בית-הכנסת.  בחלל  הורגשה 
הקדיש  הרבי  כאשר  בשבת-קודש,  הייתה  ביותר 

כמחצית מההתוועדות לנושא זה.
מתמיד.  יותר  הפעם  מרגש  היה  הגדול  המעמד 
הייתה  זו  המיוחד.  עיתויו  בשל  וגם  סוגו  גם בגלל 
את  שהקיפה  והעצומה  הגדולה  לשמחה  הסיבה 
כולם בחגיגה הגדולה של סיום כתיבת ספר התורה, 

השבוע, ב-770.
אם תמיד מביאה חגיגת סיום כתיבת ס״ת לשמחה 
יהודית אמיתית, הרי הפעם נוספה לכך הייחודיות 
תורה  בספר  שהמדובר  בעובדה  שראשיתה 

הרבי לאויוש״ט -  שנכתב על ידי השלוחים לזכות 
וסיומה בעיתוי המיוחד: כ״א אדר - יום השלושים 

להסתלקותה של הרבנית הצדקנית נ״ע.

ההתחלה

כאשר  אשתקד,  ניסן  בי״א  המעשה  תחילת 
שליח הרבי  נתן גור-אריה,  ביוזמתו של הרה״ח ר׳ 
בבופאלו, נטלו על עצמם כל חיילי צבא השלוחים 
ברחבי תבל את משימת כתיבת ספר-התורה לזכותו 
של משלחם - הרבי, כאשר כל אחד משתתף ורוכש 
המשימה  אותיות.  כמה  בכתיבת  זכות  לעצמו 
 - השלוחים  כל  בקרב  רבה  בהתלהבות  התקבלה 
של  הק׳  ועידודו  לתשובתו  זכו  אף  זמן  שכעבור 

הרבי "שהספר תורה יהיה לשם ולתפארת".
ר׳  הרה״ח  הנודע  הסופר  כתב  השנה  כל  במשך 
בדחילו  ספר-התורה  את  זירקינד  אליעזר-צבי 
ורחימו כשבמשך הזמן ההתעניינות הולכת וגוברת 
יותר ויותר, והשלוחים מבטיחים לעצמם את זכות 

ההשתתפות בכתיבת הספר.

שינוי בתוכנית

התוכנית המקורית הייתה לסיים את ספר התורה 
ביום הבהיר י״א ניסן בשנה זו, אולם עקב המאורע 
הצדקנית ע״ה הוחלט  המצער של פטירת הרבנית 
לעשות מאמץ ו״לדחוק את הקץ" במחצית החודש 
קודם לכן, לקראת השלושים. ככל שהתקרב מועד 
וההתרגשות  התכונה  גם  גברה  כן  כתיבתו  סיום 
בקרב השלוחים בכל אתר ואתר, ואכן לקראת היום 
׳לשם   - מושלם  כמעט  ספר-התורה  היה  המיוחל 

ולתפארת׳.

מארבע כנפות תבל

בית המדרש הגדול ב-770 מלא וגדוש מפה לפה 
במיוחד  כשבולטים  והתמימים,  החסידים  בהמוני 
מארץ־ העולם,  מכל  שהגיעו  השלוחים  מאות 

צרפת,  מרוקו,  מאנגליה,  מאוסטרליה,  הקודש, 
רחבי  ומכל  קנדה  אורוגוואי,  ארגנטינה,  ברזיל, 

ארצות-הברית. 
על השולחן הארוך שעל גבי בימת ההתוועדויות 
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פורים במשך השנים
נפתח את רשימתנו בעניינים שבבחינת 'המעשה הוא 
באדר  מיום ז'  מיוחדת  באיגרת  הרבי  כתב  כך  העיקר'. 
עמ'  גיליון 703  חב"ד'  ב'כפר  הופיע  (צילומה  תשל"ט 

:(34
למבצעי  ההכנות  אודות  עוד-הפעם  בזה  באתי 
הדרוש,  ככל  בהכנות  עוז...  ויתר  שאת  וביתר  פורים 
דכל  כדבעי,  בפועל  בקיום  הפורים  בימי  זה  ולאחר 
ומשלוח  עם  ברוב  מגילה  מקרא  כולל  פורים,  מצוות 

מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים.
בתי  זקנים,  מושב  בבתי  שנמצאים  לאלה  ובפרט 
רופאים בית האסורים שהם זקוקים לעזור מיוחד בזה.

הצלחה באופן של "עד דלא ידע"
הנה דברים שאמר הרבי בשבת-קודש פרשת תצווה-

עמ'  ב,  כרך  תשמ"ג,  ('התועדויות'  ה'תשמ"ו  זכור 
:(1059

המקום להזכיר אודות שאר ה"מבצעים" ולכל  כאן 
לראש – עניין שהזמן גרמא – "מבצע פורים": לעשות 
"שטורעם" בכל מקום ומקום שידו מגעת אודות קיום 

כל ענייני פורים בשלימותן ובמילואן. 
והוסיף איחול:

רבה  בהצלחה  יהיו  בזה  הפעולות  שכל  רצון  ויהי 
ומופלגה, ובאופן שלמעלה ממדידה והגבלה "עד דלא 

ידע".
באותו מעמד ציין הרבי והודה:

המתעסקים  כל  של  זכותם  וגדול  חלקם  ואשרי 
נידחת  לפינה  שנסעו  אלו  ובפרט  פורים",  ב"מבצע 
עוד לפני השבת, כדי להביא את שמחת פורים אצל 
וכמו-כן  ביותר...  רחוק  במקום  שנמצאים  היהודים 
לאחרי  מיד  שונים  למקומות  שנוסעים  לאלו  בנוגע 
"שטורעם"  של  באופן  בזה  שיעסקו  השבת...  צאת 
ובהצלחה רבה ומופלגה, למעלה מן המשוער לגמרי.

מגילה נקראת
אברהם  הרב  השתתף  תשי"ט)  (או  תשי"ח  בשנת 
וזכה  בקראון-הייטס  שהתגורר  גור  חסיד  רוטנברג, 
שהתקיימה  פורים  בסעודת  מהרבי,  קירוב  של  ליחס 
בבית כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע (ולאחר מכן רשם את 
עמ'   ,10 גיליון  חב"ד',  'פרדס   – דלהלן  הדברים  תוכן 

:(236

יש  בירושלים  כי  הרבי  התבטא  הסעודה  באמצע 
בי"ד,  גם  המגילה  את  לקרוא  נוהגים  יש  שבה  שכונה 

וזאת, מפני ריחוקה הגיאוגרפי מהעיר העתיקה ת"ו.
שכונה  הרבי (שיש  לדברי  רוטנברג הגיב  ר' אברהם 
ואין  היות  הנה  שבימינו  בי"ד)  בה  לקרוא  שנוהגים 
יש  לפיכך  העתיקה,  בעיר  מצויים  בטלנים  עשרה 
ירושלים העיר  בכל  המגילה  לקרוא  שצריך  הסבורים 

בי"ד!
לא  [=זה  נוגע"  ניט  איז  "עס  על-כך  לו  ענה  הרבי 

נוגע].
של  רוטנברג למזכירו  אברהם  מסר ר'  היום  למחרת 
הרבי, הרב חודוקוב ז"ל, את 'ספר ארץ-ישראל' (מאת 
עמ' נ שבו  יחיאל-מיכל טיקוצ'ינסקי), וסימן את  הרב 

נאמר:
לקרוא  עצמם  על  שהחמירו  רבנים  יש  "...אמנם 
שחששו  משום  י"ד,  ביום  גם  ירושלים  בפרברי  השתא 
בן  יהושע  כרבי  שפסקו  והרשב"א  הרמב"ן  לשיטת 
בבית- (קבועים  בטלנים  עשרה  בו  שאין  [ש]'כרך  לוי 

הכנסת) קורין בי"ד', וכדכתבו הברכי-יוסף ויד-אפרים 
תרפ"ח  מובא במשנה-ברורה סימן  הוסיף:  אברהם  [ר' 
אלא  בי"ד,  גם  גוונא  בכהאי  לקרוא  להחמיר  ב]  ס"ק 
הפוסקים: הרמב"ם,  שאר  על  שכל הקהל יכול לסמוך 
הטור והשולחן-ערוך שלא פסקו כן (ראה כסף-משנה, 
ובית-יוסף, וטורי-אבן רפ"א, והגר"א תרפ"ח, ב) – וגם 
שעשרה  בכרך  דיברו  והרשב"א  שהרמב"ן  לומר  יש 
כרך  שהנהו  זה  אבל  לכרך,  אותו  שעשו  הם  הבטלנים 
מצד עצמו, ובו בתי-כנסיות רבים, והוא מובטח שיוחזר 
דין  אמרו בו שבטל מיניה  לא  הם  לנו – יש לומר שגם 

כרך", ועיין שם בהמשך.
לאחר זמן, קיבל ר' אברהם בחזרה את הספר בצירוף 
'לוח ארץ-ישראל' (גם-כן של הרב טיקוצ'ינסקי) ופתק 

שבו כתוב בכתב-יד-קודשו של הרבי:
לבעהמ"ס   – ישראל]  [=לארץ  לא"י  בלוח  יעוין 
זה  הביא  שלא   – המצורף  ספר]  המחבר  [=לבעל 
(שבספר) כלל, ובמקום זה הביא שנהוג בפועל שישנן 

שכונות מיוחדות שקורין בי"ד ובט"ו, ומטעם אחר.

"אשרי עין ראתה אלה"
שישי.  ביום  היתה  תשמ"א  בשנת  פורים  קביעות 

נזכרים ונעשים
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הרבי  שאמר  מיוחד  חסידות  במאמר  היתה  ההפתעה 
שנת  כבר תואר ביומן  שמאורע זה  בחשאי. אף  כמעט 
תיאור  בזאת  מביאים  הננו   ,109 עמ'  תשמ"א  הקהל 

אותנטי שנרשם בשעתו:
"בשעה 3:15 מנחה. קהל קטן מאד השתתף בתפילת 
חזר  מנחה  אחר  פורים").  ל"מבצע  נסעו  (כולם  מנחה 

כ"ק אדמו"ר לחדרו.
בידו,  כשסידור  מחדרו  יוצא  אדמו"ר  כ"ק   3:35"
יהודה-לייב  הרב  וכו'  הרה"ח  המזכיר  יוצא  אחריו 
גרונר, נושא בקבוק יין. הרבי נכנס ל'זאל' הקטן (בית-
המדרש למעלה), שם היו כחמישה-עשר נוכחים (אנ"ש 
תפילתו  למקום  ניגש  כ"ק  שעה.  באותה  ותמימים) 
הכיסא  את  שהביאו  עד  המתין  שבת-קודש.  במנחת 
מלמטה. בינתיים ביקש שיסגרו את הדלתות, לא יודיעו 
(ולא יכניסו) אף אחד. החל כורך המטפחת לאצבעותיו 
חסידות).  מאמרי  אמירת  בעת  הנשיאים  של  (כדרכם 
ביקש  עצום השתרר בין הנוכחים. הובא הכיסא.  מתח 
שיביאו יין וכוסות (הובאו מחדרו של הרה"ח נאמן 770
המאמר "ליהודים  החל באמירת  הרליג).  שי'  מאיר  ר' 
בפועל  עניינים אלו  אורה" שנקודתו – להמשיך  היתה 
בגשמיות. עם סיום המאמר (שארך בין שמונה לשתים-
עמדו  כולם  יין.  לו  שימזגו  כ"ק  ביקש  דקות)  עשרה 
סביב אדמו"ר בדוחק עד שהשולחן נדחף. אמר 'לחיים' 
וביקש מכולם שיאמרו 'לחיים' ללא הגבלות. אחר-כך 
רמז למזוג שוב יין וביקש מכולם שיאמרו 'לחיים' בלי 
פלסטיק (אחר- הגבלות. גם לכ"ק אדמו"ר מזגו לכוס 
וביקשו  זה  מעמד  ניצלו  כמה  הכוסית...)  נחטפה  כך 
ברכה בשעת רצון זו עבור אלו הזקוקים – ה' ירחם – כך 

נמשך המעמד המיוחד דקות ספורות.
"יצויין כי גם מהילדים שנכחו במקום ביקש שיאמרו 

'לחיים'.
"אחר כך התרומם ממקומו וביקש שישירו 'ופרצת', 
ובעצמו החל לשיר לבד 'ופרצת'. אחר-כך הזכיר שלא 
ישכחו לברך 'ברכה אחרונה' וקם לחזור לחדרו. כשיצא 
ראה שהתאסף קהל גדול יחסית ופנה בטענה למזכיר: 
המזכיר  את הדלתות!'.  שלא יכניסו ויסגרו  סוכם  'הרי 
מיד  החלונות וכו'.  מיוזמתו פרצו את  שהקהל  התנצל 
הקהל. אשרי  שרו ועודד את  נסע לביתו. בדרך לרכב 

עין ראתה אלה".

"תהיה לה רפואה שלמה!"
לברטוב,  משה  ר'  הרה"ח  של  מיומנו  קטעים  הנה 
ה'תמימים'  אחד  היה  שאז  תשי"ב,  פורים  מתקופת 

ב-770 ('כפר חב"ד' גיליון 559 עמ' 38):
משה  שליט"א לר'  אדמו"ר  כ"ק  אמר  אדר  "קודם ז' 
גוראריה, שהמתנגדים מתענים בז' אדר, אך אנו צריכים 

לומר 'לחיים' ... וציווה לו להתוועד עם הבחורים.
"ז' אדר אמר [=כ"ק אדמו"ר] תחנון.

"נוסח המברק ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"א לפורים: 
ותורה  ואורה  בשמחה  ולהרבות  פורים  'בברכת 
בפורים,  שאמר  במאמר  (עיין  השנה'  בכל  ולהמשיכן 

ושם נתבארו שני עניינים אלו שיש בפורים).
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  כשיצא  פורים  "בליל 
חולה  אחות  לו  שיש  טברסקי,  ה'  פגשו  להתוועדות, 
יותר  גרוע  רח"ל  שזהו  אומרים  (הרופאים  מסוכנת 
'הנכם  ואמר:  שליט"א  אדמו"ר  בכ"ק  ואחז  מ...)  גם 
הרב  על-ידי  מסר  (כי  בזה  הפרטים  את  יודעים  כבר 
אדמו"ר  כ"ק  ועמד  רחמנות!'.  האט  רבי,  חודקוב); 
שטארק  טוט  מיר  מיר,  'גלייבט  ואמר:  כרגע  שליט"א 
לא  הלה  אך  לי מאוד), והלך.  וויי' (=האמינו לי, כואב 
נתן, ואחז עוד-הפעם, ואמר: 'רבי, מבשרך אל תתעלם; 
קרובה'  א  איז  זי  און  קרוב  א  אייערער  בין  איך  רבי, 
[=הלה היה קרוב-משפחה של הרי"י טשערקאסער – כן 
והוציא  כרגע  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  ועמד  לי].  נדמה 
ידו הק' מידו, ואחר-כך אמר: 'זי וועט האבען א רפואה 

שלמה' [=תהיה לה רפואה שלמה].
שאוחז  שאין אפילו אחד  אמר,  ההתוועדות]  "[בעת 
'אן  שבגופו, אך  ידע', למרות שזוהי מצווה  דלא  ב'עד 
לכן  בשכל],  מקום  לזה  [=יש  דאס'  האט  בשכל  ארט 
לכל-הפחות אחד יאחוז בכך, ואחר-כך יחקרו אם הוא 
לשתות  ציווה  להרבה  לא.  או  ידע'  דלא  ב'עד  אוחז 
מה  אמר,  מזונות.  להם  וזרק  גדולים  בכוסות  'לחיים' 
זהו   – גדול  כוס  שישתו  ל'עלטרע רבנים'  אומר  שאיני 
שכל  ומכיוון  ש...,  מפני  אלא  צריכים  שאינם  מפני  לא 
איך  און  בפומבי  מחאה  עושה  הנני   – ערבים  ישראל 
מעליי  מסיר  [=והנני  אחריות  די  זיך  פון  אראפ  נעם 
בכלים  לבחורים... יאמרו 'לחיים'  ובנוגע  האחריות]... 
הלוואי   – וברוחניות  קטנים,   – בגשמיות  שנקראים 
נותן  וגם  אדמו"ר  להם  שנתן  מה  לקבל  כלים  שיהיו 

כעת".

פלפול בדעת ה'בן חמש למקרא'
(נדפס  תש"מ  תישא  פרשת  שבת-קודש  בהתוועדות 
אחר-כך בשיחות-קודש תש"מ, כרך ב, עמ' 404) התעכב 
הרבי על הנאמר בפרשת כי תישא, שאותה לומד ה"בן 
מחצית-השקל,  לגבי  פורים,  בתקופת  למקרא"  חמש 
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תשמ"ח / יומן מבית חיינו

30 להסתלקות הרבנית
שיחה מיוחדת לרגל מלאת 30 לפטירת הרבנית הצדקנית • "לא יזח 
החושן" – הלימוד וההוראה בעבודת ה' • כיצד החלה כתיבת ספר 

התורה לעילוי נשמת הרבנית • מעמד חגיגי ומרגש של הכנסת ספר 
תורה, בהשתתפות רבנים ושלוחים מכל רחבי העולם • יומן מבית 

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

אדר יום רביעי, כ׳ 
הרבי  לפתע  פתח  ערבית,  תפילת  לאחר  בלילה, 
באמירת שיחה שנמשכה כשעה בערך (כשרוב הזמן 
עיניו הק׳ עצ ומות). הדברים נאמרו לרגל מלאת 30

יום לפטירת הרבנית הצדקנית נ״ע ביום המחר.
(ביחס  הרבי  הסביר  המיוחדת  הקודש  בשיחת 
למאורע זה) כי בעצם כל דבר הקורה בעולם קשור, 
ולכן גם פועל, שינוי בכל סדר ההשתלשלות. הרבי 
השאר  כשבין  בהלכה  דוגמאות  כמה  לכך  הביא 
היא  תפקידה  אשר  ציצית  מצות  כדוגמה  הובאה 
"וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה' גו׳" שקיום 

מצוה אחת קשור עם קיום כל מצוות התורה.
זאת ועוד: כאשר מלבישים ציצית אפילו על ילד 
כלל  עצמו  שהוא  ואף  חינוך  לגיל  הגיע  שלא  קטן 
לא יודע מכך, הרי שבזאת פועלים שינוי גדול בכל 
סדר ההשתלשלות, וכפי המובא ברמב״ם ביחס לכל 
העושה אפילו מעשה טוב אחד, הרי שבכך "גורם לו 

ולכל העולם כולו תשועה והצלה".
בהמשך הדברים הסיק הרבי הוראות בעבודת ה׳ - 
ההוראות בעניין זה גם מהשיעורים היומיים בחומש 
האפוד  האפוד",  מעל  החושן  יזח  "לא  וברמב״ם. 
המורה  דבר  הכהן -  של  גבו  מאחורי  היה  שמקומו 
נאמר לשון  זה  אפוד  ועל  נמוכה ביותר -  דרגה  על 
מתמיד  קשר  להיות  שחייב  והיינו  גו׳  החושן״  "יזח 
האפוד.  ובין   - במעלה  ראשון  בגד   - החושן  בין 
לדרגות  קשורות ושייכות  וקדושה  אלוקות  לאמור: 
והרמב״ם  ביותר.  והנמוכים  הקטנים  ולפרטים 

עניין השייך  סדר ה׳הגדה׳ (של פסח),  שהוא  היומי 
עד לקטן  ואחד  עצם האמירה גרידא - לכל אחד   -

שבקטנים. 
כמנהגו הק׳ סיים הרבי בחלוקת דולרים לצדקה.

יום חמישי כ״א אדר 
יום ה־30 להסתלקות הרבנית הצדקנית 

נ״ע
בבית  בצהריים  התקיימה  במינו  מיוחד  במאורע 
התורה  ספר  סיום  חגיגת  ב-770  הגדול  המדרש 
לזכות  תבל  ברחבי  השלוחים  כל  ידי  על  שנכתב 
ה-30 יום   - היום  הסתיימה  ושכתיבתו  הרבי, 

יותר  מאוחר  נ״ע.  הצדקנית  הרבנית  להסתלקות 
בערב התקיימה סעודת מצוה ב-770 (ראה בהמשך 

היומן).
מהציון  הרבי  חזר  בערך,   19:00 בשעה  בלילה, 
הק׳. לאחר תפילת ערבית החל הרבי שוב במפתיע 

באמירת שיחת הקודש.
הדברים נסבו בעיקרם על העובדה שעל פי הלכה, 
האבלות  בעניין  אחת  תקופה  נסתיימה  שעתה  הרי 
שזאת  אלא  חדשה,  תקופה  מתחילה  ואילך  ומכאן 
עוד בענייני צער ואבל אלא באמירת  אינה קשורה 
כל  הנשמה.  ולעילוי  לזכר  משניות  ולימוד  קדיש 
זאת לפי הדין של "והחי יתן אל ליבו", שדין זה הנה 
זמן  ומאותו  הפסק  יותר  לו  אין  שהתחיל,  מכיוון 
שחל הדין הזה על היהודי - הוא נשאר קיים ומוטל 

עליו לנהוג לפיו, לעולם. 
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בהשתתפות מפקחים, מנהלי בתי ספר, מפקח הרשת 
במסיבה  אחרים.  חינוך  ואנשי  בן-נון  אלכסנדר  ר' 
בקיום  שהצטיינו  בתי-הספר  בין  הפרסים  הוגרלו 
הקפדני  בקיום  והן  המשתתפים  במספר  הן  המצווה, 
של ההוראות. בפרס הראשי זכה בית ספר הממלכתי-

דתי בבת-ים.

2227 מנות שהוכנו בבית
בערב שבת-קודש פורים תשל"ד ('ישיבה של מעלה' 
עמ' 287) מדווח הרב חיים בנימיני (ז"ל) ראש ישיבת 

'מחנה ישראל' בפטרופוליס במכתבו לרבי:
"כ"ק אדמו"ר שליט"א...

יחיו  הישיבה  תלמידי  כי  להודיע  שמח  "הנני 
ימים  כמה  במשך  פורים.  במבצע  המרץ  בכל  עושים 
זוגתי תחי' הכינה בשיתוף מספר של תלמידים 2227
יחיו  בחורים  עוסקים 26  והיום  מנות  למשלוח  מנות 
יהודיים,  לבתים  הולכים  בפטרופוליס  כאן  בנתינתם. 
ומחוץ  לאחרים,  וגם  יחי'  ילדים  שיש  איפה  בעיקר 
עניין  ומסבירים  מזוזות  קובעים  גם  מנות  למשלוח 
היום והמצוות שלו, לכל המנות צרפו את הדף שיצא 

מטעם 'בית חב"ד' בסאן-פאולו.
"הבחורים שירדו לעיר ריו-די-ז'נירו ל-4 בתי ספר 
יהודיים, לבית יתומים יהודי, ולשני בתי ספר כלליים 
גם  איתם  לקחו  יהודים,  תלמידים  גם  לומדים  בהם 
מטבעות למתנות לאביונים עם קופסאות. יסבירו את 
משיחות קודש כפי שדיברו  עניין היום ויגידו קטעים 
כאן בישיבה בימים האחרונים. כמו כן לקחנו משלוח 
מנות לשגרירות ישראל (קונסוליה) בריו וגם לשליחי 

הסוכנות כאן".
מפורטת   ,(305 עמ'  (שם  בתשל"ה  אחר-כך,  שנה 
רשימה ובה 25 ישובים בברזיל וכן "לבירת פורטוגל – 
ליסבון", שבהם חולקו משלוחי המנות ("כללו בקבוק 
שתי מטבעות  מיניאטורי של וודקה, חבילת סוכריות 
והסבר על עניני פורים בשפה הפורטוגזית"). ובהמשך 

שם:
באווירון  נשלחו  רחוקים  למקומות  "המשלוחים 
וחילקו.  רבות  בקבוצות  יחיו  בחורים  יצאו  ולקרובים 
לחברים  יחיו.  להורים  מכתבים  מאות  כתבו  כן  כמו 
ולקרובים שלהם במקומות שונים ועוררו אותם לקיים 
ומתנות  משלוח-מנות  עניין  והדגישו  היום,  מצוות 

לאביונים.
מתשל"ו (שם עמ' 329) יש דווח קצר: "לקראת ימי 

למקומות  מנות  משלוחי  מהישיבה  נשלחו  הפורים 
תלמידינו  על-ידי  יחולקו  וחלק  בדואר  שונים 
5,000 של  בכמות  מדובר  המכללה.  ותלמידות 

משלוחי מנות".
ב- 30 מנות  משלוחי  חולקו  תשל"ז  פורים  לקראת 
פורים  וביום  באווירון,  מהם  ברזיל,  ברחבי  ישובים 
נסעו 3 מכוניות עם 25 בחורים לעיר ריו לבתי הספר 
התלמידים  את  ולעורר  מנות  משלוחי  לחלק  השונים 

וכו' לקיום מצוות היום.

השלוחים באוסטרליה
אליעזר  אהרן  הת'  שכתב   19 מס'  לרבי  בדו"ח 
בשם  תשל"ד,  ויקהל  פרשת  בעש"ק  ז"ל,  צייטלין 
השלוחים לאוסטרליה, יש סעיף מיוחד על  תלמידים 

'מבצע משלוח מנות', ובו נכתב בין השאר:
שליט"א.  אדמו"ר  כ"ק  כהוראת  עשינו  בזה  "גם 
שי'  שלום  הרב  עם  זה  אודות  דיברנו  אסתר  בתענית 
הכהן גוטניק, ומיד הלך הרב גוטניק עמנו וקנינו כמה 
חבילות  עשו  גדולה  הישיבה  ותלמידי  מאכלים,  מיני 
משלוח מנות. בינתיים ישב הרב גוטניק וסידר לאיזה 
קל  וסידר באופן  בתים ובאיזה שכונה ללכת במבצע, 
ונוח שאחד ילך לשכונה אחת וכו'. ביום פורים אחר-
הצהריים הלכו כמעט כל תלמידי ישיבה גדולה ועוד 
גם  מנות,  משלוח   150 לערך  וחילקנו  בחורים  כמה 
ראינו [=השתדלנו] שיקיימו [=על אתר] מצות מתנות 
ומצורף  פורים,  אודות  מכתב  חילקנו  גם  לאביונים, 

בזה טופס מזה.
"המשתתפים בהמבצע: הרב שלום שי' הכהן גוטניק, 
קלובגאנד...  מענדל  שלום  הרב  גראנער,  יצחק  הרב 
ראובן  הבחור  הלך  ובסידני  מפורטים..]  שמות   26]

דונין.
עם  גורעוויטש  שי'  זלמן  נחום  הרב  הלך  כן  "כמו 
משלוח  להם  לחלק  זקנים  מושבי  לכמה  תלמידיו 
מנות, וחילקו לערך 160 משלוח מנות, הוא עושה זה 

כבר כמה שנים.
שנסתדר  ראלי'  'פורים  היה  אדר  ט'  ראשון  "ביום 
ישיבה  מתלמידי  כמה  בזה  והשתתפו  צא"ח  על-ידי 
פורים ומפי  בעניין  גדולה, והת' יוסף קרעמער דיבר 

עוללים וכו', השתתפו לערך 250 ילדים וילדות.
"בליל ה' אחר התענית התוועד הרב גליק שי' בביתו 
שושן  גדולה, ובשבת-קודש  דישיבה  התלמידים  לפני 

פורים התוועדות רבתי בביתו של הרב..." .
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מחצית- בעבורו)  שנתנו  (או  הילד  נתן  פורים  ובערב 
השקל. וכשהילד פוגש את המושג 'מחצית השקל' הוא 
למטבע שאותה שילשל בערב פורים יש  מתעניין האם 
אזי  בחיוב.  לו  משיבים  כך  על  שבתורה?  לציווי  קשר 
מתעניין הילד אם אכן זהו 'מחצית השקל' המקורי ואם 
מדוע  ושואל:  ממשיך  הוא  שלילית,  כך  על  התשובה 
מעשרים  (מחצית  במטבע  המנהג  מקיימים  אנו  אין 
מכ"ד  מחצית  נותנים  (ורק  תורה  דיברה  שעליה  גרה) 
גרה)? משיב על כך רש"י: "השקל השלם ד' זוזים, והזוז 
שתות  עליו  והוסיפו  באו  אלא  מעות,  חמש  מתחילתו 

והעלוהו לשש מעה כסף", וזה מה שנותנים.
רושמי השיחות כתבו על-כך לרבי:

"לא תפסנו:
ליתן  "שיש  ס"א)  סתרצ"ד  או"ח  (רמ"א  הוא  "הדין 
קודם פורים מחצית מן המטבע באותו מקום ובאותו זמן

זכר למחצית השקל שהיו נותנים באדר כו'".
רש"י,  בזמן  גם  היה  שכן  לכאורה  מובן  זה  "ועל-פי 
בתורה,  שהוא  כמו  השקל  מחצית  (בדווקא)  נתן  שלא 
כי-אם חצי מהטבע ב'אותו מקום ובאותו זמן' – ואם-כן 
איך יתעורר אצל ה'בן חמש למקרא' השאלה מדוע לא 

נותנים מחצית השקל כמו שהוא בתורה?
"ואולי הכוונה על-פי מה שכתוב בכף-החיים (שם): 
'יש לעשות זכר למחצית השקל בשלימות דהיינו שיתן 
מטבע שמצוי באותו מקום ששמו מחצית השקל ויש בו 

כסף מזוקק שיעור מחצית השקל או יותר כו''.
"ועל-פי זה אולי יש לומר שגם בזמן רש"י היו נותנים 
המחצית-השקל  כפי  פורים  בערב  מחצית-השקל 

בתורה. האם נכון?".
הרבי השיב:

את המילים "לא תפסנו" הקיף וכתב אחריהם:?!
בקטע המתחיל "ועל-פי זה מובן לכאורה" הרבי מתח 
"מהטבע"  המילה  ואת  "שלא"  המילה  תחת  קווים  שני 

תיקן ל"המטבע".
הבן   – ופשוט  כמדובר  בכתב-יד-קודשו:  כתב  הרבי 
הציטוט  את  בחץ  לכאן  (וסימן  למד  לא  עדיין  חמש 
מהשולחן-ערוך) ולכן (הרבי סימן לכאן בחץ את הקטע 
המילים  את  ומחק  יתעורר"  איך  "ואם-כן  המתחיל 

"ואם-כן איך", כך שההמשך היה "יתעורר וכו'").
הרבי  מחק  הכוונה"  "ואולי  האחרון  הקטע  את 

במתיחת קו לאורכו.
דברי  איפוא,  נרשמו,  המודפסת  ההנחה  בשולי 

הרמ"א ולאחריהם:

ב)  בזה,  רש"י  דעת  א)  וחיפוש  צריך-עיון   (1 "אבל 
בזמן  היה  מאשר  רש"י  בזמן  המחצית  נשתנה  האם 

הש"ס. 2) הבן חמש עדיין לא למד שולחן-ערוך.

 אסמכתא מ'ספר המנהגים'
(שם)  תש"מ  תישא  פרשת  שבת-קודש  בהתוועדות 
מצא הרבי אסמכתא לכך שגם לקטן יש שייכות למחצית-

השקל (שנוהגים לתת בערב פורים), ממנהגו של חותנו, 
שהיה  המנהגים',  ב'ספר  המובא  הריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
ובנות  ובנים  הרבנית  "בעד  מחצית-השקל  לתת  נוהג 
(ש"נשים  המגן-אברהם  לדברי  בדומה  זאת  הקטנים". 
הרבי  תמה  כך  על  במחצית-השקל).  חייבים"  וילדים 
"ולא ידעתי מנא ליה האי" [=מהו מקורו של נוהג זה]", 
להינתן  צריכה  שמחצית-השקל  מפורש  בתורה  שהרי 
להלכה  נפסק  שגם  (כפי  ומעלה"  שנה  עשרים  "מבן 
הם  גם  שבקטנים  ייתכן  אפוא  כיצד  הרמ"א),  על-ידי 

מחוייבים בזה?
אחד הביאורים בזה – אמר הרבי – הוא על-פי דברי 
העולם  והיה  שאמר  מי  לפני  וידוע  ש"גלוי  הגמרא 
הקדים  לפיכך  שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, 
שקליהן לשקליו כו'" (מגילה יג, סוף עמוד ב). ומכיון 
המנהג  קיים  לכן   – וטף"  "נשים  גם  כללה  המן  שגזרת 
רש"י  על  היה  גם  (ולכן  והטף.  הנשים  עבור  גם  לתת 

לבאר לילד שבעצמו נותן מחצית-השקל וכנ"ל).

תחרות בתי הספר במשלוח מנות
עד שנת תש"ל (בערך) התמקד מבצע פורים בעיקר 
הרבי  ביקש  שאותו  מנות',  ה'משלוח  רעיון  בהפצת 
להשריש היטב בין כל ילדי-ישראל. כתוצאה מפעילות 
המנהל  חוזר  אף  יצא  פירות,  והניבה  בנושא  שנעשתה 

101) בקריאה: הכללי של משרד החינוך (כג/6
"מן הראוי לעורר את ילדינו לשמירת המצווה היפה 
של משלוח מנות... ישלחו נא הילדים איש לרעהו מנות 
רעיון זה בעוד מועד  לאכילה מכל טוב... ראוי להביא 
לידיעת ההורים באסיפה כיתתית.. כדי להבטיח שיתוף 

פעולה מצידם".
יצוין כי האיש שעמד מאחורי "מבצע פורים" היה ר' 
אדר  מחודש  בדו"ח  (ע"ה).  גנזבורג  (איטשקע)  יצחק 
תשכ"ז של צא"ח סניף ירושלים מדווח על 1500 חבילות 

משלוח-מנות של צא"ח בבתי-הספר בירושלים.
מתמוז  חב"ד'  'בטאון  של  חב"ד'  'חדשות  המוסף 
תשכ"ד  בשנת  המבצע  סיכום  לאחר  כי  גילה  תשכ"ד 
נאה,  מסיבה  'ידע-עם',  באולם  אביב,  בתל  נערכה 
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