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מענה לאדם שנקלע לקשיים כלכליים 
והיה קרוב לייאוש, וביקש את ברכתו של 

הרבי.

במצב  היו  וכמה]  כמה   =] כו"כ  הרי 
ח"ו  התייאשו  שלא  וכיון  להנ"ל,  דומה 
כל   – הטבע  בדרך  ועשו  וחלילה]  חס   =]
השי"ת ועתה חזרו  התלוי בהם הצליחם 
למעמדם וכו'. ובודאי גם אצלו יהי' כן. 

עליו  מה  סוחרים  עם ידידים  ויתייעץ 
לעשות וכו' וכך יעשה מתוך ביטחון חזק 

בה' המשגיח על כאו"א בהשגח"פ [= כל אחד ואחד בהשגחה פרטית]. 
בדהתפוהמ"ז באם ל"נ ביב"ח [= בדיקת התפילין והמזוזות באם לא נבדקו בתוך י"ב חודש].

קביעות – עתים בכל יום בתורה. סענט אחדים לצדקה לפני תפילות החול. תהלים חדשי. ומהעיקרים – בטחון חזק 
בה'. אזכיר עה"צ.

להתחזק בביטחון ולא להתייאשהכתב והמכתב 

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

שמיני | הכנה שממשיכה את העיקר
יש לבאר את מעלת פרשת פרה לגבי פרשת החודש:

היפך  עניין  עם  קשורה  פרה  שפרשת  אף-על-פי 
לפרשת החודש  ואינה אלא הכנה  הטהרה (טומאת מת), 
על- היא  הרי  והגאולה –  פסח  קרבן  אודות  מדובר  שבה 
בלתי- עניינים  עם  שקשורה  הגלות  בזמן  העבודה  דרך 
עיקר  ואינה אלא הכנה לגאולה, ואף-על-פי-כן,  רצויים, 
המעלה היא בעבודה בזמן הגלות דווקא, כיוון שעל-ידה 

נעשה המשכת העצמות.
לעניינים  בנוגע  גם  הוא  הנ"ל  שעניין  להוסיף,  ויש 
ישנם  לפעמים  אם  גם  רויחי:  ומזונא  חיי  בני  גשמיים, 
אין  רויחי,  ומזונא  חיי  לבני  בנוגע  המעלימים  דברים 
זה)  (ועל-ידי  זה  שלאחרי  לידע  וצריכים  מזה,  להתפעל 

יתוסף בכל עניינים אלה באופן נעלה יותר. 

ולא עוד אלא שגם כאשר ההמשכה היא בהעלם עדיין, 
גו'  יודע  "לב  הלב,  שמחת  כבר  להיות  וצריכה  יכולה 
גם  כבר  מרגיש  שהלב  כיוון  זר",  יתערב  לא  ובשמחתו 

כאשר המוח אינו יודע עדיין, כנ"ל.
רבותינו  על  קאי  ש"לב"  כיוון  העיקר:  והוא  ועוד 
על-ידם  נעשית   – ס"ג)  (כנ"ל  ישראל  נשיאינו, ליבם של 
חיי  דבני  העניינים  בכל  הגילוי  אל  ההעלם  מן  ההמשכה 
חיות  (בני),  ויראה  אהבה  ברוחניות,  הן  רויחי,  ומזונא 
כידוע שהתורה  (מזונא,  התורה  ולימוד  (חיי),  באלקות 
כפשוטו,  בגשמיות  והן  לבושים),  הם  והמצוות  מזון  היא 
(חיי),  ושלמים  בריאים  חיים  (בני),  וקיימא  חייא  זרעא 

ופרנסה בהרחבה (מזונא רויחי).

(תורת מנחם ח"ב עמ' 343)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' עבדים.. בפרקים אלו. פרק כ"ב באדר-שניו'
א-ג.

הל' טומאת צרעת פרק 
ד.

מ"ע רלב. מל"ת רנח. רנט. 
רנז. רס.

מ"ע קצו. מל"ת רלג. מ"ע פרק ה.פרק ד-ו.כ"ג באדר-שניש"ק
רלד. רלג. מל"ת רסא.

מ"ע רלה. מל"ת רנד. רנה.פרק ו.פרק ז-ט.כ"ד באדר-שניא'

כ"ה באדר-שניב'
אודך ביושר וגו'. ספר משפטים 

והוא ספר שלשה עשר.. הל' 
שכירות.. בפרקים אלו. פרק א-ג.

מ"ע רמג.פרק ז.

מ"ע ר. מל"ת רלח.פרק ח.פרק ד-ו.כ"ו באדר-שניג'

מ"ע רא.פרק ט.פרק ז-ט.כ"ז באדר-שניד'

מל"ת רסז. רסח.פרק י.פרק י-יב.כ"ח באדר-שניה'

פרק יג. הל' שאלה ופקדון.. כ"ט באדר-שניו'
מל"ת ריט. מ"ע רמד.פרק יא.בפרקים אלו. פרק א-ב. 30
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פרה אדומה – עלייה 
מלמטה למעלה

כיצד ייתכן שעיקר החיות וה"שטורעם" שבשבת זו קשור עם עניין של 
"פרה" שלמטה ממין המדבר? • דווקא על-ידי עבודת הפרה האדומה, 
הנעשית "מחוץ למחנה", מגיעים לטהרה גדולה ביותר • פרה אדומה 
מורה הוראה לכל אחד מישראל, הן למי שנמצא בתחילת העבודה והן 

למי שנמצא בדרגה גבוהה • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
שבשבת  וההתלהבות   עיקר ה"רעש" ("געדרודער") 
(כל-כך)  ולא  פרה,  פרשת  של  לעניין  בקשר  הוא  זו 
שמיני  פרשת  שבשבת  והראיה,  שמיני,  לפרשת  בקשר 

דשנה שעברה לא היה "רעש" מיוחד. 
השבוע  פרשת  שקריאת  מכיוון   – הדבר  וטעם 
הפרשיות  ארבע  מה-שאין-כן  ושבת,  שבת  בכל  היא 
והחודש – נקראות בזמן  פרה  זכור  שקלים  המיוחדות, 
רעש מיוחד, ועד שכל  בשנה, ולכן עושים מזה  מיוחד 
שבת,  מליל  (החל  כולה  השבת  כל  במשך  ורגע  רגע 
ואפילו ערב שבת) נקרא בשם זה – "שבת פרשת פרה". 
הקשורה עם  ההוראה  לבאר את  ולכן, לכל לראש, יש 

פרשת פרה. 
ביאור ההוראה דפרשת פרה – ובהקדים:

מתעוררת   – זו  שבת  אודות  שומע  קטן  ילד  כאשר 
בשבת  יש  עילוי  איזה  ביותר:  גדולה  תמיהה  אצלו 
המדבר,  ממין  למטה  היא  "פרה"  אדרבה:   – פרה?! 
ועל אחת כמה וכמה ממעלתו של יהודי, שנקרא בשם 
שם "אדמה לעליון"2,  אדם"1, על  קרוים  "אתם  "אדם", 
עליון  ובני  אתם  אלוקים  אמרתי  "אני  שכתוב3  וכמו 

1. יבמות סא, ריש ע"א.
שא,  פרק לג. של"ה כ, ב.  ב  מאמרות, מאמר 'אם כל חי', חלק  2. ראה עשרה 

ב. ובכ"מ.
3. תהלים פב, ו.

כולכם", ואם כן, מה הוא אפוא העילוי וה"רעש" דשבת 
זו – "שבת פרה"?!

מעלתם:  מובנת   – הפרשיות  לשאר  בנוגע  בשלמא 
אף   – שקלים  פרשת  זכרון,  של  עניין   – זכור  פרשת 
העילוי  בזה  יש  הרי  דומם,  דבר  אודות  בה  שמדובר 
מפרטי  המובן  על-פי  (ובפרט  אש"4  של  ד"מטבע 
הפירושים בעניין ד"שקל"), ועל אחת כמה וכמה פרשת 
החודש – עניין של חידוש; אבל מה היא המעלה בפרשת 
פרה, ומה גם שאינה נקראת בשם "קורבן פרה", כי אם 

"פרה" סתם?!
דרכו  שאין  קטן,  ילד  אודות  מדובר  כאשר  ובפרט 
שתוכנה,  פרה",  ל"פרשת  שהכוונה  פירושים  לפרש 
ולפרש  לחשוב  שיכול  [פירושים  כו'  קורבן  של  עניין 
יהודי מבוגר], ולכן, כאשר אומרים לו ששבת זו נקראת 
כמה וכמה "שבת פרה"  ועל אחת  פרה",  "שבת פרשת 
הרי זה אצלו  סתם –  "פרה"  פרשת),  (בהשמטת תיבת 

מילתא דתמיהה!

ב
שהכוונה  יודעים  כאשר  ביותר  מתחזקת  זו  תמיהה 
אינה ל"פרה" סתם, כי אם ל"פרה אדומה" – שהרי גוון 

4. ירושלמי שקלים פרק א הלכה ד. תנחומא תישא ט. נשא יא. במדבר-רבה 
פרשה יב, ג. ועוד. הובא בפירוש רש"י על התורה תישא ל, יג.
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אדום מורה על טבע של גבורות, רתיחת דמים כו', על 
דרך מה שכתוב5 בעשיו "מן האדם האדום הזה גו' על 
כן קרא שמו אדום", היפך מעלתו של האדם שהנהגתו 
צריכה להיות על-פי שכל, באופן של התיישבות דווקא.
(והובא  שמעוני6  בילקוט  המבואר  על-פי  ובפרט 
"פרה  פרה)  פרשת  דשבת  נשיאינו  רבותינו  בדרושי 
גודל  מובן  שמזה   – כו'"  בבל  זו  אדומה  מצרים...  זו 
(מצרים  הגלות  עניין  כללות  שהרי  שבדבר,  הירידה 
בבל וכו') הוא היפך המעלה ד"אדם", "אדמה לעליון", 
אינו  עליון")  "בני  (ואפילו  ה"עליון"  של  מקומו  שכן, 

בגלות חס ושלום!
ד"שבת  העניין  הוא  מה  ביותר:  תמוה   – זה  ועל-פי 
פרה", ועד כדי כך, שזהו עיקר ה"רעש" דשבת זו, עוד 
יותר מאשר פרשת שמיני, שם המורה על עילוי מיוחד, 
מספר  הוא  "שמיני"  שמספר  קטן  ילד  גם  שמבין  כפי 
גדול, ו"שמיני" מלשון "שומן"7, ולאחרי כל זה – עיקר 

ה"רעש" הוא בנוגע ל"פרה" דווקא?!

ג
גודל  מצד  דווקא   – הנותנת  שהיא   – בזה  והביאור 

הירידה שבעניין ד"פרה", גדולה מעלתה ביותר:
"פרה אדומה" מורה על עניין של ירידה למטה מטה 
– אפילו "פרה" סתם, שהיא למטה ממעלת מין המדבר 
אחת  ועל  ישראל),  בני  מעלת  וכמה  כמה  אחת  (ועל 
ורתיחה  גבורה  של  עניין   – אדומה"  "פרה  וכמה  כמה 
מרומז  שבזה  במדרש  המבואר  על-פי  ובפרט  כו'. 
לכל  השורש  שהיא  מצרים,  מגלות  החל  הגלות,  עניין 

הגלויות8.
למחנה"9 "מחוץ  הוא  הפרה  של  מקומה  לזה,  ונוסף 
שחיטתה,   – [כולל  עבודתה  פרטי  שכל  היינו,  דווקא, 
שבשאר הקורבנות אינה חלק מהעבודה, שהרי שחיטה 
בנוגע  וטריא11  לשקלא  להיכנס  מבלי   – בזר10  כשרה 
לאו]  אם  זר  על-ידי  כשרה  אם  הפרה,  דשחיטת  לדין 

5. תולדות כה, ל.
6. ריש פרשת חוקת.

לשמיני- דרושים  אור-התורה  ב.  סח,  המגיד  לרב  אמרים  ליקוטי  גם  ראה   .7
עצרת עמ' א'תתיז ואילך. המשך תער"ב חלק ב עמ' תתקנא.

8. ראה בראשית-רבה פרשה טז, ה.
9. חוקת יט, ג.

ועוד.  ו.  הלכה  פרק ט  המקדש  ביאת  הלכות  רמב"ם  וש"נ.  ב.  לא,  ברכות   .10
הובא בפירוש רש"י על התורה ויקרא א, ה.

11. ראה יומא מב, א ואילך. וראה פירוש רש"י חוקת שם.

אפילו  הקורבנות,  כשאר  דלא   – דווקא  בחוץ  נעשו 
"קדשים קלים", ששחיטתן בכל מקום בעזרה12, ודווקא 
 – רחמנא"13  קרייה  ש"חטאת  אף  על  אדומה",  "פרה 

נעשית בחוץ דווקא, עניין של ירידה.
גדול"  כוהן  "סגן  הוצרך  זה  שלצורך  כך,  כדי  ועד 
לסגן"14),  "מצוותה  (שהרי  למחנה"  מחוץ  "אל  לצאת 
שלא נפעל עילוי ב"פרה אדומה"  כלומר, לא זו בלבד 
שתתעלה ותוכנס למקדש [כפי שמצינו בכל הקורבנות, 
עילוי על-ידי- בהם  החי, נפעל  ממין  היותם  שלמרות 
זה שמכניסים אותם למקדש כו'], אלא אדרבה, ה"פרה 
כוהן גדול",  "סגן  אצל  (כביכול)  ירידה  פעלה  אדומה" 
בכך שהוצרך לצאת ממקומו ולבוא "אל מחוץ למחנה" 
(לא רק באופן שמחשבתו תהיה מחוץ למחנה, במקום 
הוצרך  נמצא15 אלא  הוא  שם  כו'  אדם  של  שמחשבתו 

לצאת "אל מחוץ למחנה" בפועל ממש).
אמנם, על-ידי ירידה גדולה זו באים לתכלית העילוי
העילוי  נפעל  אדומה"  "פרה  על-ידי  דווקא  שהרי   –
טומאת  שמטהרת  ועד  לנהורא,  חשוכא  דאתהפכא 
המת אף שהוא אבי אבות הטומאה16. כלומר, שדווקא 
אדומה  עד לפרה  ביותר,  למטה מטה  על-ידי הירידה 
שאין  העילוי  לתכלית  באים   – למחנה  מחוץ  הנעשית 

למעלה ממנו.
למעלה  עד  ביותר  מטה  מלמטה  (דילוג  זה  ועניין 
שלמרות   – עבודתה  באופן  גם  מודגש  ביותר)  מעלה 
פני  שנעשתה מחוץ למחנה, נאמר בה "והזה אל נוכח 

אוהל מועד מדמה"17:
ולא  ("והזה"),  הזאה  של  באופן  הדם  נתינת  כאשר 
"וייקח  שכתוב18  מה  דרך  [על  סתם  נתינה  של  באופן 
מודגש   – אהרון גו'"]  אוזן  תנוך  על  מדמו וייתן  משה 
לדלג ולקפוץ שהדם צריך  של דילוג, מכיון  עניין  בזה 

ממקום למקום.
עניין  להיות  שצריך   – העניינים  ברוחניות  הוא  וכן 
מטה  מטה  בחינת  שהוא  ממקום  ודילוג  קפיצה  של 
"אל   – נעלה  הכי  למקום  עד  למחנה",  "מחוץ  ביותר, 

12. תורת-כוהנים ריש פרשת ויקרא. זבחים נה, א (במשנה).
אדומה  עבודה-זרה כג, ריש ע"ב. רמב"ם הלכות פרה  יא, סוף ע"א.  13. חולין 

פרק א הלכה ז. הובא בפירוש רש"י על הפסוק שם ט.
14. ספרי ופירוש רש"י על הפסוק חוקת שם, ג.

15. ראה כתר-שם-טוב (הוצאת קה"ת) הוספות סימן לח. וש"נ.
16. ראה אגרת הקודש סימן כח.

17. חוקת שם, ד.
18. צו ח, כג.
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פני אוהל מועד", ובזה גופא – "פני אוהל מועד"  נוכח 
בדרושי  (כמבואר  מועד"  ד"אוהל  הפנימיות  דייקא, 

רבותינו נשיאינו19).

ד
וההוראה מזה – בנוגע לעבודת האדם בימינו אלו:

לעניין  ביחס  למחנה"  ד"מחוץ  הירידה  שישנה  כשם 
ביחס  למחנה"  ד"מחוץ  הירידה  ישנה  כן  כמו  המקום, 
כמו   – לזה  זה  שייכים  ומקום  זמן  [שהרי  הזמן  לעניין 
בשער- וכמבואר  נבוכים20,  במורה  הרמב"ם  שכתב 
הזמן...  חיות  וכן  המקום  ש"חיות  הייחוד-והאמונה21 
שזהו כללות העניין דזמן  מלכותו ית'"] –  הוא ממידת 

הגלות,
ובזמן הגלות גופא – תכלית הירידה, כאשר "החושך 
דעקבתא  ומכופל  כפול  לחושך  עד  ארץ"22,  יכסה 

דמשיחא,
הגלות,  עניין  ישנו  שם  שגם   – ישראל  בארץ  הן 
צריכים  [שבה  העמידה  בתפילת  שאומרים  וכפי 
להיזהר בתכלית שכל דבר יהיה בתכלית האמת] דימי 
ועל-אחת- מארצנו",  גלינו  חטאינו  "ומפני  המועדים: 

כמה-וכמה בחוץ לארץ – מקום הגלות כפשוטו.
ועל זה באה ההוראה הנלמדת מ"פרה אדומה":

פועלת  אינה  הגלות  דזמן  שהירידה  בלבד  זו  לא 
אדרבה:  של יהודי, אלא  בעבודתו  ושלום  חלישות חס 
של  באופן  ביותר,  גדול  עילוי  לידי  מביאה  זו  ירידה 
שדווקא על-ידי הירידה  אתהפכא חשוכא לנהורא, כך 
ד"מחוץ למחנה" (כללות ירידת הגלות), באים לתכלית 

העילוי – "אל נוכח פני אוהל מועד".

ה
אמנם, עדיין יש מקום לטעון, שהעילוי שנפעל על-
ידי "פרה אדומה" (שעל-ידי הירידה למטה מטה ביותר 
עבודת  הייתה  כאשר  רק  שייך  העילוי)  לתכלית  באים 
שבית- בזמן  ממש,  בפועל  אדומה  דפרה  ההקרבה 

19. ראה אור-התורה חוקת עמ' תתיד. ועוד.
20. חלק א פרק נב. הקדמה טו לחלק ב. חלק ב פרק יג. פרק ל.

21. פרק ז (כב, א). וראה גם ליקוטי-תורה ברכה צח, א: שהמקום והזמן שניהם 
הם נקראים בבחינה א'.

22. ישעיה ס, ב.

המקדש היה קיים, ועל-ידי סגן כוהן גדול דווקא – מה 
שאין כן בזמן הגלות כו'.

והמענה לזה – בפשטות:
אל  בבית-המקדש ("והזה  בנוגע לעניינים הקשורים 
נוכח פני אוהל מועד") – הנה אף-על-פי שבית-המקדש 
ועל-אחת- הרוחני,  בית-המקדש  הרי  חרב,  הגשמי 
כמה-וכמה "פני אוהל מועד", ישנו בתכלית השלימות 
גם בזמן הגלות, ולכן, יכולים להיות כל ענייני העבודה 

דפרה אדומה (ברוחניות העניינים) – גם בזמן הזה.
ובנוגע לסגן כוהן גדול – הנה: אודות כל אחד ואחד 
לי  תהיו  "ואתם   – תורה  מתן  בעת   – נאמר  מישראל 
בעל-הטורים24 בפירוש  ואיתא  כוהנים"23.  ממלכת 
 – פירושו  כוהנים"  ש"ממלכת  חז"ל25)  מדרשי  (בשם 
כוהנים גדולים, ומכיוון שקדושה אינה זזה ממקומה26, 
לאחרי  גם  ישראל  בני  אצל  נשארה  זו  שמעלה  מובן, 
מתן תורה, לעד ולעולמי עולמים, ואפילו כאשר עניין 
זה הוא בהעלם – הרי יש בו על-כל-פנים העילוי ד"סגן 
וגם  גדול,  הכהן  של  במקומו  בא  שהוא  גדול",  כוהן 
כאשר הכהן הגדול עובד עבודתו – תפקידו של ה"סגן" 
במסכת  במשנה  שמצינו  (כפי  בעבודתו  לו  לסייע 

תמיד27).
ונמצא, שגם בזמן הזה יכול כל אחד ואחד מישראל 
על-ידי  אדומה –  פרה  של  (הרוחנית)  בעבודה  לעסוק 

בחינת "סגן כוהן גדול" שבנפשו.

ו
דפרשת  שההוראה  מובן,  לעיל,  האמור  על-פי   [...]
פרה שייכת לכל אחד ואחד מישראל, "מנער ועד זקן":

עבודתו  שאז  העבודה,  בהתחלת  נמצא  כאשר יהודי 
היותו  שלמרות  לו  מסבירים   – "נער"  בבחינת  היא 
הרי  המטה,  בחינת  העבודה,  בעניין  נמוכה  בדרגא 
אדרבה – דווקא על-ידי-זה הוא מגיע לתכלית העילוי.

העבודה,  בשלימות  נמצא  כאשר  גם   – ולאידך 
בבחינת "זקן", ועד שנמצא בדרגא כזו שלא שייך אצלו 

23. יתרו יט, ו.
24. על הפסוק שם.

25. ראה אגדת בראשית פע"ט [פ]. ומכילתא על הפסוק.
אגרת  א.  פרק  לה  שער  ג.  פרק  לד  שער  ג.  פרק  ד'  שער  חיים  עץ  ראה   .26

הקודש ביאור לסימן ז"ך.
27. פרק ז משנה ג.
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סיכום

בשבת זו קוראים בתורה, בנוסף לפרשת השבוע, 
ועד  אדומה,  פרה  בענייני  העוסקים  פסוקים 

שהשבת כולה נקראת "שבת פרה".

פרה  נחות.  ומצב  מעמד  על  מורה  אדומה  פרה 
הינה ממין החי - שהוא נמוך וירוד מהאדם - מין 
אדומה נעשים  פרה  של  העבודה  ענייני  ר.  המדּבֵ
דווקא מחוץ לבית המקדש ולא בתוכו כמו שאר 
ש"פרה אדומה"  הקורבנות. ובמדרש אף מוסבר 

רומזת לעניין הגלות.

ומצב  מעמד  על  מורה  שהיא  אף  על  ואולם, 
מגיעים  אדומה  פרה  על-ידי  דווקא  הנה  נחות, 

לעניין נעלה ביותר – טהרה מטומאת מת.

בעבודת  הוראה  ללמוד  יש  אדומה  פרה  מענייני 
ה'.

כאשר  הגלות,  שבזמן  אף  על  להבהיר:  חשוב   -

בענייני  בפועל  עוסקים  אין  חרב,  המקדש  בית 
כל  כיום  גם  שייכים  ברוחניות  הנה  אדומה,  פרה 
שבכל  הרוחני  במקדש  האדומה  הפרה  ענייני 
מעבודת  הוראה  ללמוד  יש  כן  ואם  ואחד,  אחד 

הפרה האדומה גם לזמן הזה. 

ההוראה הנלמדת מפרה אדומה: 

קשה  בגלות  ישראל  מצויים  שעתה  אף  על 
מתוך  דווקא  כי  לזכור  יש  נחות,  ומצב  ובמעמד 
הנעלים  העניינים  את  ומשיגים  מתרוממים  כך 

ביותר – "אתהפכא חשוכא לנהורא".

ה'  בעבודת  נחות  ומצב  במעמד  שמצוי  מי  גם 
ניתן  הנחות  המצב  מתוך  להתייאש.  לו  אל   –
שמצוי  מי  גם  מאידך,  ולהתרומם.  להתעלות 
יש  כי  לזכור  עליו   – ביותר  נעלה  ומצב  במעמד 
עניינים  וזיכוך  בבירור  בעיסוק  מיוחדת  מעלה 

נמוכים.

שישנם  הזקן28  אדמו"ר  פתגם  כידוע   – הגלות  עניין 
כו',  וגלות  חורבן  של  עניין  היה  לא  שאצלם  יהודים 
 – בר-יוחאי  שמעון  מרבי   – לזה  דוגמא  שמביא  וכפי 
בעבודה  מיוחד  עילוי  שישנו  לו,  אומרים  זה  על  הנה 
מטה  למטה  עד  דווקא,  המטה  בירור  עם  הקשורה 

28. פלח הרימון שמות ז, א.

ביותר (עניין של גלות כו') – מכיוון שדווקא על-ידי-
זה באים לתכלית העילוי, עד למעלה מעלה ביותר.

(משיחת שבת פרשת שמיני, פרשת פרה, ה'תשד"מ. תורת-מנחם 
ה'תשד"מ ח"ב עמ' 1296 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)
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הנתינת כוח לגאולה
 – מהטהרה שלפניה

טהרה וגאולה – בכוח ובפועל
הוא מולד הלבנה, "אתחלתא דגאולה" – צריך להיות לזה הקדמת הטהרה, כפי שנדרש  כיוון שפרשת החודש 
לענין הגאולה, כמו שכתוב "וזרקתי עליכם מים טהורים גו'", ואמרו רז"ל "טהרה מביאה לידי . . אליהו הנביא כו'".
אמנם, בראש חודש ניסן היתה הגאולה רק בהתחלה ובכוח, ואילו בפועל הגאולה התחילה בט"ו בניסן, "דקיימא 

סיהרא באשלמותא", ושלימות ותכלית הגאולה – בשעת מתן-תורה.
וכשם שבשביל הגאולה בפועל צריך להיות טהרה בפועל, "וזרקתי עליכם מים טהורים" – כך גם בשביל הגאולה 

בכוח צריך להיות טהרה בכוח.
זה  ולאחרי  בכוח,  טהרה  שעניינה  וקורין בפרשת פרה,  מקדימין  ולכן  כידוע,  נתינת-כוח,  היא  התורה  קריאת 

פרשת החודש וראש חודש, שעניינם גאולה בכוח.
וזהו הסדר של טהרה וגאולה: פרשת פרה – טהרה בכוח, פרשת החודש וראש חודש ניסן – גאולה בכוח, שני 

בניסן – טהרה בפועל, ט"ו בניסן עד מתן-תורה – גאולה בפועל.
ההוראה שיש לקחת מהאמור: כיוון שלבוא לידי טהרה אמיתית לתכליתה יהיה אפשר רק בביאת המשיח דווקא, 

שאז יקויים "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ",
– שהרי בביאת המשיח יהיה עדיין "רוח הטומאה", כהלשון ברמב"ם שמשיח "יכוף כל ישראל" שילמדו תורה 
ויקיימו מצוות, וכיוון שנקט הלשון "יכוף", הרי זו ראיה, שלא הכול יעשו כן מרצונם הטוב, כיוון שעדיין יהיה אז 

"רוח הטומאה", ועבודתו של משיח תהיה להעביר את רוח הטומאה מן הארץ –
יכולים לחשוב שעתה אין צורך לעשות דבר, ולהסתמך לגמרי על משיח.

על כך היא ההוראה מקריאת פרשת פרה:
כדי לבוא לידי טהרה וגאולה בפועל ובשלימות – יש צורך תחילה בהכנה.

יש לעסוק בעניין הטהרה ככל האפשרי, לטהר את עצמו מפני "אבי אבות הטומאה", כמאמר רז"ל "כל העוסק 
ותולדות  מאבות  נפטרים  ובמילא  אדומה,  לפרה  רחמנא"  קריא  ו"חטאת  חטאת",  הקריב  כאילו  חטאת  בתורת 

הטומאה, ודבר זה יביא את הטהרה והגאולה בפועל, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
('תורת מנחם – התוועדויות' ה'תשט"ז חלק ב' (טז) עמ' 182)

לעתיד יעשה אהרן את הפרה
הטעם שעשיית הפרה היתה על-ידי אלעזר בן אהרן, מצוותה בסגן, הוא, מפני שיש סיבה המעכבת את עשיית 

הפרה על-ידי אהרן, שאין קטגור נעשה סנגור כו'.
אמנם לעתיד לבוא, שאז יושלם לגמרי התיקון על חטא העגל, כמו שכתוב "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", 
לא שייך טעם זה, ובמילא, בודאי יעשה אהרן את הפרה, שהרי כהן גדול "כל עת שירצה להקריב מקריב כל מה 
שירצה", ופשיטא – כפי שמבין גם בן חמש למקרא – שאהרן לא יוותר חס ושלום, על העבודה בעשיית הפרה, שכן 
למרות ענוותנותו כו', ירצה שעבודת הפרה תהיה בתכלית השלימות על-ידי עבודתו באופן ש"לא שינה" (באופן 

נעלה יותר מהעדר השינוי בעבודת שאר הכהנים).

 ('תורת מנחם – התוועדויות' ה'תשמ"ז חלק ב' עמ' 671-2)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

כשהרבי הורה לשליח 
לעמוד במחיצתו בעת 

"קידוש לבנה"
בשנת תשט"ו בהתוועדות ובשנת תשל"ז בעת ביקור אדמו"ר מגור 

שליט"א דיבר הרבי על הצורך בידיעת הלכה: ישנם למדנים רבים אך 
כשמגיע הדבר לפסיקת הלכה אינם יודעים – התבטאות זהה למאירי, 
הריב"ש, והגאון מליסא • המראה שהראו לרש"י ממנו לימד את מעשה 
האפוד • משל אדמו"ר הזקן על שחיקת האבן – ממציאות בחיי בני אדם

• מדוע אמר אדמו"ר הזקן מאמר למחרת יום הולדת ה'צמח צדק'

ההוראה המיוחדת ב"קידוש לבנה"
מעשה באחד משלוחי הרבי בדרום אמריקה שקירב 
צעיר יהודי והלה החל לשמור תורה ומצוות, ונתקרב 
כאשר  אסון ואותו צעיר נהרג ל"ע  יותר ויותר. אירע 
של אותו צעיר כעס  התפוצץ. אביו  מקוה  פילטר של 
מאד על השליח ואיים על חייו. השליח עלה על מטוס 

והגיע ל-770.
אליו בעת "קידוש  הרבי הורה לו לעמוד בסמיכות 
לבנה". וכן עשה. רק אחר-כך שב לעירו והעניין נרגע.
לבנה  הקידוש  בנוסח  הוא  העניין  שמקור  ונראה 
עצמו: "כשם שאני רוקד.. ואיני יכול לנהוג בך, כך לא 
יוכלו כל אויבי לנגוע בי לרעה; תפול עליהם אימתה 

ופחד...".
שקידש  "מי  סידורים  בכמה  שהודפס  הנוסח  וכפי 
חודש  באותו  שימות  ידאג  לא  שקדשה  מיום  הלבנה 

מאותו יום ואילך".
רבי  של  כעדותו   – ישראל  בתפוצות  מקובל  וכך 

יהונתן אייבשיץ (יערות דבש חלק א דרוש ט):
במצוה  שזהירים  יוכיח  חודש  בכל  לבנה  "וקידוש 
שלא  בטחון  שיש  ונדפס  הואיל  מצוות,  מכל  יותר  זו 
ימות באותו חודש". אלא שהוא עצמו סבור שאי-הנזק 
הכוונה לחטאים – כלומר שבזכות מצוה זו לא יחטא.

שימות  ידאג  "לא  שהכוונה  שכתב  מי  יש  אמנם 
ורצה- ואילך",  יום  מאותו  אדם  בידי  חודש  באותו 
הקמים  ואויבים  שונאים  או  מזויינים  לסטים  לומר 
וכדומה, כי  ירד  להרגו או במלחמה אם  עליו ורוצים 
ד'  חלק א' מאמר  הברית  בחירה.." (ספר  סגולת בעל 
שני המאורות פרק ב') – על אחת כמה וכמה בד' אמות 

של נשיא הדור.

החיסרון בידיעת ההלכה – בדיוק כמו 
בזמנים קדומים

אודות  הרבי  עורר  תשט"ו  שבט  יו"ד  בהתוועדות 
לומדים  שאין  ובישיבות)  (ב"חדרים"  הלימוד  סדר 
שילמדו  עניני הלכה למעשה, ולזאת יש להנהיג  כלל 
למעשה  הלכה  וכן  היהדות,  עיקרי  החינוך  במוסדות 
ו"מחדשי  ל"גאונים"  ואשר  הצריכות;  בהלכות 
בעניינים  כשחסר  בהם  התועלת  מה   – חידושים" 

היסודיים.
הנה שתי התבטאויות מהשיחה (תורת מנחם כרך יג 

עמ' 234-235): 
בפשטות  יודע  התלמיד  אם  ולבחון  להשגיח  יש 
הפסק  דיני  הנהנין,  ברכת  דיני  לפועל:  בהנוגע 
בתפילה, דיני טלית קטן, דיני מוקצה בשבת וכיוצא-
בקיצור-שולחן- שנתבארו  הדינים  פרטי  כל  בזה 
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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.

23

ערוך'.
אמיתיים – שאינם  גדולים בתורה – גדולים  ישנם 
יודעים דין בברכות הנהנין, בהלכות שבת, בכשרות 

ובטהרת המשפחה.
שבט  יו"ד  בהתוועדות  שוב  כך  על  שוחח  [הרבי 
תשל"ז; בעת ביקור האדמו"ר מגור שליט"א כ"ד אייר 
תשל"ז – פרדס חב"ד גליון 18 עמ' 9 ואילך. וראה גם 

'אגרות-קודש' כרך לג עמ' שלב]
ישראל  לגדולי  מצינו  הללו  הדברים  ברוח  ממש 

ראשונים ואחרונים שהתריעו על-כך:
שראינו  "שכמה  א:  כו,  יומא  במסכת  המאירי 
שידיעתם גדולה בתלמוד שאינם יודעים לכוין שמועה 
וכמה  מכחה,  להורות  שראוי  ולמה  להלכה  אחת 
אף  לידם  מגעת  וכשהוראה  תורה  בחדרי  מוחזקים 

הפתח אינם מוצאים".
חכמים  וכמה  רעא:  סימן  הריב"ש  בשו"ת  כתב  וכן 
דמעיילי  בהויות  וחריפים  מפולפלים  בעינינו  ראינו 
תלי  כל קוץ וקוץ אומרים  דמחטא ועל  בקופא  פילא 
להו  סלקא  לא  חורפא  ולפום  ותרוצין  קושיות  תלים 
שמעתא אליבא דהלכתא ואומרים על אסור מותר ועל 

מותר אסור.
ב:  דרוש  ח"א  דבש'  אייבשיץ – 'יערות  יהונתן  רבי 
ואליכם אישים אקרא, זכו לחולקכון שעוסקים בתורה 
גמ'  לימודכם  כל  אבל  ילכו,  חיל  אל  מחיל  בתמידות 
ללמוד  ללב  נותן  אחד  ואין  של"ה,  מדרש  משניות 
ציצית,  תפילין,  הלכות  לדעת  בוריו  על  אורח-חיים 
הלכות  המזון.  וברכת  נטילת-ידים,  ברכות,  תפלה, 
שימלט  איש  אשרי  בורים,  שבת והלכות יום-טוב על 
ולא ישגה בהן, כי בהן הלכות רבות והידיעה להמונים 
ויום-טוב  שבת  מלאכת  מוקצה,  דיני  ובפרט  מעוטה, 

וחול-המועד, ברכות הנהנין וכדומה.
וחזר על דבריו שם דרוש יז: ולכן מאד עלינו להזהר 
בשבת לקיים דברי תורה ודברי סופרים, ובעוונותינו-

בהלכות  בקיאים  אינם  אשר  בתים  בעלי  רוב  הרבים 
דברים  לומדים  [=למדנים],  לומדים  ואפילו  שבת, 
והלכות  וכהנה,  למשיחא  והלכתא  קדשים  אחרים, 
שבת אינן שגורות כל כך, וכמה אנשים אשר עוברים 
על כמה איסורים, מלאכות דאורייתא לחוסר ידיעתם, 
לקבל  לפורטם..  אפשר  ואי  מוקצה,  עניני  ומכל-שכן 
אצל לומדים,  שבת  הלכות  עצמו ללמוד  על  אחד  כל 

ולעמוד על השמירה באזהרה יתירה.
אל  הקדמה   – חיים  דרך  בסידור  מליסא  הגאון 

והוסיף:  יהונתן  רבי  דברי  הביא  שבת  הלכות  לקוטי 
אחי אחי שים לבך היטיב לדברי רבינו הגאון הזה מה 
כל  ידוו  ועל-זה  שבת  חילול  בלא  אפשר  שאי  שכתב 
הדווים כי בעוונותינו-הרבים כי מופלגי תורה עוסקים 
בפילפול וחריפות ובהלכות שבת אינם בקיאים ובאים 
לנו  הדין או  מיום  לנו  אוי  שבת  בלי ספק לידי חילול 

מיום התוכחה כו'.

המראה שהראו לרש"י – ממנו לימד את 
מעשה האפוד

ב'לקוטי שיחות' כרך כו שיחה א' לפרשת תצוה עמ' 
198 אומר הרבי:

ידוע הסיפור שמספרים המלמדים לילדים ב"חדר" 
כשלומדים את פירוש רש"י על האפוד "כמין סינר.. 
למרות  הסוסים",  על  כשרוכבות  השרות  שחוגרות 
שרוב התלמידים, ובמיוחד בני חמש למקרא, לא ראו 

זאת אף פעם,
שפעם אחת ראה רש"י בעת שהלך ברחוב כיצד 
שרה רוכבת על הסוס חגורה בסינר, ורש"י הצטער 
[שיהודי  זה  מראה  משמים  לו  הראו  מדוע  כך  על 
פסחים  כמפורש במסכת   – מלראותו  צריך להימנע 

ג, א].
לאחר מכן, בכותבו את פירושו על התורה במעשה 
הוראה  מכך  למד  כי  דעתו,  נתיישבה  האפוד, 
על ידי פירושו על התורה – הסבר  לקונו,  בעבודתו 
למעשה האפוד, וזו הסיבה שהראו לו מראה זה, כדי 
להבין טוב יותר את מעשה האפוד [להסיק שאין זה 
תכשיט בלבד כפי שמובן לכאורה מן הפסוקים, אלא 

זהו בגד]. 
"לבי  הלשון  בדיוק  גדול  חידוש  הרבי  חידש  ועוד 
יו"ד)  (בסעיף  ומבאר  לבי",  לי  אומר  ועוד  לי..  אומר 
בניגוד  שנראו  מראות  שגם  הפנימי  הפירוש  לאור 
מן  האור  כיתרון  בקודש,  ליתרון  יגיעו   – לרצונו 

החושך וכו'.
(ללא  הדברים  עיקרי  שאת  כך  על  להצביע  יש 
האבני  בשם  לי") מצינו  אומר  ל"לבי  הפנימי  ההסבר 
נזר – בספר 'גן הדסים' (לובלין תרפ"ט) עמ' 8 ואילך 
ספר  מחבר  מסאכטשוב  ז"ל  אברהם  ר'  ("מהרה"ק 
אגלי טל"): "דלכאורה מה זה שינה רש"י לשונו מברוב 
שרש"י  ודאי  אלא  וכדומה.  ולי נראה  שכתב  מקומות 
הקדוש ראה פתאום בלי מתכוין איך אשה רוכבת סוס 
חגורה בסינר כזה ונצטער על זה מדוע אינה ד' לפניו 
חושן  לפרשת  שהגיע  עד  ובמלבושיה  באשה  לראות 
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האפוד  מעשה  מזה  שיבין  כדי  הי'  שזה  ואפוד. והבין 
דאם  לבו  על  מתיישב  הי'  דכך  אומר  ולבי  אמר  לכן 
לאו לא היו עיניו של רש"י הקדוש רואים באשה, אלא 

ודאי כדי להבין על ידה פרשה אחת בתורה".
הר"ר  שהביא  הפירוש  נסתר  מכאן  אגב:  ובדרך 
ח'  אות   (9) ה  עמ'  חכמים  שיחות  בספרו  מרגליות 
בשם א' הצדיקים ש"סינר של שרות רוכבות לא ראה 
ובמלבושיהן  בהן  הסתכל  שלא  מעולם  הקדוש  רבינו 

לכן נקט אך לבי אומר לי".

משל אדה"ז - על שחיקת האבן - 
ממציאות בחיי בני אדם

(עמ'  כסלו  לי"ט  שיחה  ל'  כרך  שיחות'  ב'לקוטי 
170) מביא הרבי את המשל של אדמו"ר הזקן (שעל-
ממעזריטש  המגיד  מהרב  קיטרוג  הסיר  אמירתו  ידי 
שנחלה  מלך  מבן  חסידות)  ענייני  הפצת  אופן  על 
אחת:  תרופה  אלא  לה  מצאו  שלא  מסוכנת,  במחלה 
של  מלכותו  בכתר  הקבועה  היקרה  האבן  את  לקחת 
המלך כו' לשחקה ולערבה במים, ולשפוך מתערובת 
זו לבין שפתיו של בן המלך, בתקוה שכולי האי ואולי 
תיכנס טיפה אחת לתוך פיו וכו' ותציל את חייו – וכן 
(האבן  התורה  רזי  פירסום  אשר  דידן,  בנידון  הוא 
בן  חיי  את  להציל  הוא  כדאי  המלך)  שבכתר  היקרה 

המלך (עם ישראל), עיין שם.
א)  (קמו,  בתרא  בבא  רש"י  לפירוש  לציין  ויש 
שחיקי ליה מרגניתא דשויא  לן דלא  ד"ה מאן: לימא 
אלפא זוזי בכוס החמין, שכן דרך השרים שותין אותו 

לרפואה.
כיוצא בזה מצינו ברבינו בחיי פרשת תצוה פרק כח 

(פסוק טו) – לגבי כמה מאבני החושן:
אותו  ומערבים  אותו  שוחקים  היו  ואם  'אודם'.. 

באכילה ובשתיה מועיל הרבה להריון..
פתי  מחכימת  שהיא  הזאת  האבן  וסגולת  'ברקת'.. 
ומאירת העיניים.. אם שוחקין אותה ומערבים במאכל 
להחכים  הרבה מאד  יועיל  ובמשתה או בשאר הסמים 

ולפתוח את הלב
עינים..  לאור  טוב  שהוא  זה  אבן  וסגולת  'ספיר'.. 
באיזהו  ונפיחה  כאב  לכל  תועיל  הזאת  האבן  ואמרו 

מקום שתהיה בגוף.. 
'אחלמה'.. וסגולת האבן הזאת לעכל המאכל, וכל-

שכן למי ששוחק אותה ומערבה במאכלו..

'ישפה'.. וסגולת האבן הזאת לעצור את הדם.
הפצת  על  המשל  למדים:  נמצאנו  על-כל-פנים 
בזמן  בו  נוהגין  שהיו  מסויים  נוהג  על  מבוסס  דא"ח 

הש"ס לשתות אבקת מרגלית לרפואה, וק"ל.

מדוע אמר אדמו"ר הזקן מאמר למחרת 
יום ההולדת של ה'צמח צדק'?

אדמו"ר  קדושת  כב'  סיפר  תש"ד  אלול  בח"י 
כידוע   :(162 עמ'  תש"ד'   – השיחות  ('ספר  מוהריי"צ 
ורבי  אבי-אדוני-זקני-מורי  כבוד-קדושת  הוד  נולד 
הרב הקדוש הצמח-צדק בערב ראש השנה – תקמ"ט 
היה  הסליחות  אחר  בערב-ראש-השנה  שנה  ומדי   ,-
דברי  משמיע  מכן  ולאחר  חסידות  מאמר  אומר 

התעוררות.
שנים)  מספר  לפני  ונדפס  (שנתגלה  תרס"ו  ביומן 
ועוד  בוקר"  ששית  בשעה  "נולד  לידתו:  זמן  מפורש 
בבוקר"  תק"ן  השנה  ראש  ש"בערב  יומן  באותו 
בישר  כך  אחר  ושתיכף  הסליחות,  אמירת  באמצע 
אדמו"ר הזקן בשורה זו לרבים שהיו נוכחים אז בשני 

בתי הכנסת.
זמנו  שסדר  להסיק  ניתן  נשיא-דורנו  הרבי  מדברי 
של אדמו"ר הזקן בערב-ראש-השנה היה צפוף מאד, 
ולא הי' סיפק בידו לאמר אז חסידות ומטעם זה (ראה 
שיחת יום א' דראש-השנה תש"נ – 'התוועדויות תש"נ' 

כרך א' עמ' 22) לא אמר מאמר חסידות.
בראש השנה תק"נ –  הזקן  רבינו  אמר  במקום זאת 
ד"ה  חסידות  מאמר   – הצמח-צדק  הולדת  עם  בקשר 
גם  שקשור  ראש-השנה,  של  מאמר  אותו,  משביעין 
עם יום הולדת (לידת אדם הראשון בר"ה) שתוכנו ג' 

פרקים הראשונים של ספר התניא.
שאמירת  שהדבר,  הפלא  על  שהעירו  לזה  ובנוגע 
ההולדת,  יום  למחרת  בראש-השנה,  היתה  המאמר 

ולא ביום ההולדת עצמו – הסביר הרבי – הנה:
לאמירת  הכושר  שעת  אז  היתה  שלא  כנראה  א) 
לכנס  דציבורא  טירחא  מצד  ברבים,  חסידות  מאמר 
השומעים  פעולת  אשר,  השומעים,  את  ולאסוף 
בעל  אצל  וחידוש  הוספה  פועלת  המאמר  בשמיעת 

המאמר.
שהקב"ה  ("יודעין  בלבד  הידיעה  ישנה  בער"ה  ב) 
הענין  נעשה  בראש-השנה  ואילו  נס")  להם  יעשה 
אמירת  לפעולת  בנוגע  גם  מובן  ומזה  ממש,  בפועל 
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 יום הולדת הרבנית הצדקנית

חי'  הרבנית  אדמו"ר,  כ"ק  אשת  הולדת  יום 
שבת קודש, בעיירה  מושקא שניאורסאהן, ביום 

בבינוביטש הסמוכה לליובאוויטש.
נקרא  מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  של  בקשתו  לפי 
שמה של הרבנית "חי' מושקא" על שם אשת כ"ק 
אדמו"ר הצמח צדק. היא דור שביעי להרה"ק ר' 
אברהם  ר'  הרה"ק  (סבה  מברדיטשוב  יצחק  לוי 
לוי  רבי  של  נינו  הוא  מקישינוב,  שניאורסאהן 

יצחק).
בבית  וטהרה  קדושה  הרבנית  ספגה  מילדותה 
כ"ק  אביה  ובבית  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  זקנה 

אדמו"ר מוהריי"צ, אשר חיבבוה באופן מיוחד.  
(ימי חב"ד ע' 141. ראה אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"ג ע' ריח. רכ)

 יום פטירת חתנו של הרבי המהר"ש
הרה"ח ר' משה הורנשטיין (בנו של הנגיד הרה"ח  יום פטירתו של 
כבוד  ומנוחתו  מהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק  של  חתנו  שאול),  זלמן  ר' 

באטווצק שבפולין.
ור'  ברוסיה  התגוררו  בתחלה  מושקא.  חי'  הרבנית  היתה  אשתו 
עברו  הם  מאוחרות יותר  בשנים  עצים.  לחיתוך  מפעל  ניהל  משה 
לאטווצק.  עברו  יותר  ומאוחר  בוורשא  התגוררו  בתחלה  לפולין. 
כשהחלה מלחמת העולם הוא היה חולה, והיה מרותק למיטתו, וכך 
עברו עליו ימי המלחמה עד לפטירתו בשנת תש"א בעיר אטווצק. 
בגלל מצב בריאותו של אביו, לא עזב בנו הרה"ח ר' מנחם מענדל – 
חתנו הצעיר של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ – את פולין, למרות שהיתה 
רצה להשאיר  לא  המלחמה, כי  בתחלת  ממנה  לצאת  לו אפשרות 

את אביו החולה לבד - - - 
מאוחר יותר נספה הרמ"מ ע"י הנאצים ימ"ש. ה' יקום דמו!

(ימי חב"ד ע' 141)

תשמ"חתש"זתשמ"ח

הרבי מתחיל 
להתוועד בכל 

שבת-קודש

ה'שלושים'  לאחר 
חי'  הרבנית  על 
ָהֵחל  מושקא, 
התחיל  זו,  משבת 
להתוועד  הרבי 

בכל שבת קודש.

הרבי נוסע לפריז, לפגוש את אמו

הרבנית  אמו  את  לפגוש  לפאריז  נסע  אדמו"ר  כ"ק 
לפאריז,  והגיעה  מבריה"מ  לצאת  שהצליחה  חנה 
אותו לא ראתה כעשרים שנה (מתשרי תרפ"ח), על 

מנת להביאה לארצות הברית.
ששררה  הגדולה  השמחה  את  מלהביע  העט  דלה 
באותה עת, כאשר זכו אם ובנה להפגש שוב לאחר 

עשרים שנות סבל, ציפייה וגעגועים. 
(ימי מלך ח"ג ע' 937)

אנ"ש  עם  מתוועד  הוא  בפאריז  שהותו  בעת 
ומעוררם על דבר נתינת דמי 'מעמד' ועל התקשרות 

לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ.
 (הקדמת היום יום בשלשלת היחס)

מבצע יום הולדת
יום  מבצע  על  מכריז  אדמו"ר  כ"ק 

הולדת. 
(סה"ש תשמ"ח ח"א ע' 331 ואילך)

הרבי קרא לנצל את היום בשלושת 
וגמילות  עבודה  תורה,  הקווים: 
הן  שמחה  יום  הוא  זה  יום  חסדים. 
כך,  לשם  עצמו.  לנולד  והן  להורים 
יום  עבור  הוראות  כמה  הרבי  תיקן 
חסידית,  התוועדות  לקיים  כמו:  זה, 
ספר  לומר  נפש,  חשבון  לערוך 
לחזור  בצדקה,  להוסיף  תהלים, 
לעלות  פה,  בעל  חסידות  מאמר 

לתורה, לקבל החלטה טובה ועוד.

כ"ג 
אדר

כ"ה 
אדר

כ"ח 
אדר

תש"אתרס"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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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש, פרשת שמיני / פרה
כ"ג באדר – מברכים החודש ניסן 

יש  זו  לשבת  תרגום'  ואחד  מקרא  'שניים  בקריאת 
לזכור לקרוא את שני ההפטרות – של פרשת 'שמיני' 
לביתו'  איש  העם  כל  'וילך   – וגו''  דוד  עוד  ('ויוסף 
('ויהי  פרה  פרשת  ושל  ז,א-יז)   – ו,א-כג  (שמואל-ב 
דבר ה'... אני ה' דיברתי ועשיתי'), כמנהגנו. והנוהגים 
'שמיני'  הפטרת  את  יקראו  נשיאינו  רבותינו  כמנהג 
לאחר  שחרית,  תפילת  לפני  ובש"ק  אחה"צ,  בעש"ק 
דפרשת  ההפטרה  את  יקראו  שוב,  ה'שביעי'  קריאת 

'פרה'.
בציבור1. אחר-כך  אמירת תהילים  בבוקר –  השכם 
שיהיה  חסידות  מאמר  כשעה  במשך  בציבור  לומדים 

מובן לכולם, ואחר-כך – התפילה2.
רצוי להכין קודם התפילה את ספר-התורה המיועד 
שבבית- ביותר  (המהודר  פרה  פרשת  לקריאת 

הכנסת3), כדי למנוע טירחא דציבורא4.
קוראים  הראשון  בספר  ספרי-תורה.  שני  מוציאים 

לשבעה עולים בפרשת השבוע.
(ונשאר  הבימה  על  השני  ספר-התורה  את  מניחים 
חצי  ואומרים  בו)5,  הקריאה  אחר  עד  הבימה  על 
למפטיר  קוראים  השני  בספר  וגלילה.  קדיש. הגבהה 
את פרשת 'פרה', בפרשת חוקת: "וידבר... תטמא עד 

הערב" (במדבר יט,א-כב).
אם יש רק ספר-תורה אחד – אין מגביהים אחר חצי 

שנהג  (כפי  אבנט  בחגירת  והנשואים  וכובע,  בחליפה  זאת  לומר  רגילים   .1
אבנט"  "בחגירת  נמסר  לרבים  שכהוראה  למרות  עמו,  הציבור  וכל  הרבי 
אם  גם  כן  לנהוג  יש  ולכאורה   .(68 עמ'  המנהגים  ס'  דהו"ר,  תהילים  על  רק 

משלימים זאת אחר-כך.
2. ספר המנהגים עמ' 30.

3. עיין בשו"ע הב"י סי' תרפ"ה ס"ז ונו"כ. משמעות לשון אדה"ז סי' רפב סט"ז 
היא מן התורה, ומאידך ב'התוועדויות' תשמ"ט ח"ב  היא, שרק פרשת זכור 
ומקורותיו,  י"א)  הנ"ל (בשם  הב"י  משו"ע  (רק)  הרבי  מביא  עמ' 466 (מוגה) 

שגם פרשת פרה היא מן התורה, ועיי"ש בהערות.
4. לוח 'דבר בעתו'.

הע'  5. שערי-אפרים שער י' סי"ב. וראה בזה בגיליון תשס"א ב'לוח השבוע' 
.14

וגוללים  ומגביהים  פרה,  לפרשת  גוללים  אלא  קדיש, 
אומרים  קדיש  החצי  את  המפטיר.  גמר  לאחר  רק 

תמיד אחרי הקריאה שלפני עליית המפטיר.
ועשיתי"  דיברתי  ה'  אני  ה'...  דבר  "ויהי  הפטרה: 

(יחזקאל לו,טז-לו)6.
הפטרה אחרת  השבוע או כל  את הפטרת  קרא  אם 
אחר  נזכר  ואם  פרה,  פרשת  הפטרת  אחריה  קורא   –

הברכות – קורא אותה בלא ברכה7.
המולד: יום שישי, בשעה 4:36 אחר הצהרים.

השבת- ביום  ניסן  ראש-חודש  החודש:  מברכים 
קודש.

אין אומרים 'אב הרחמים'. התוועדות בבית-הכנסת.

יום שישי
כ"ט באדר – ערב ראש-חודש

או  קודם  לקופות  (שנותנים  הצדקה  מטבעות  את 
אחרי התפילות) מחלקים בערב-ראש-חודש לצדקות 

שונות8.
חודש  במשך  יארצייט  לו  שיש  שמי  יש-אומרים 

ניסן, יעלה היום לבית העלמין9.

6. לוח כולל-חב"ד. ספר-המנהגים עמ' 33. בהפטרת ש"פ פרה תשח"י אמר 
'תורה  בחומש  הוא  וכן  הדפוסים,  [כנוסח  לעיניכם"  בכם  "בהקדשי  הרבי 
בהערה.  שם  [שהובאה  המנחת-שי  כדעת  "לעיניהם"  וגם  בפנים]  תמימה' 
מקדש  הת',  אחד  של  (מיומנו  מצליח]  ואיש  ברויאר  קורן,  אצל  הנוסח  וכן 

מלך ח"ד עמ' תקג).
7. לוח כולל-חב"ד, ש"פ מקץ.

8. ספר המנהגים, מנהגי שמחות, עמ' 77.
פג  פרק  ח"ב  אבילות  הל'  גבריאל  נטעי  בס'  הובאו  בזה  העולם  מנהגי   .9
ס"ח-ט, ובילקוט יוסף הל' ביקור חולים ואבילות (תשס"ד) עמ' תרל, ורבים 
מקילין (בלא בכי והספד, כמובן). אבל י"א שהרבי הורה עבור הרבנית קרסיק 
החיים  לבית  כלל  עולים  שאין  תש"כ)  ניסן  ה'  ביום  נפטר  (הרב  מת"א  ע"ה 

בחודש ניסן (אף שלקברי צדיקים עלה גם הרבי עצמו). וע"ע.

לוח השבוע
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חסידות, שהזמן המתאים יותר הוא ראש השנה.

ללמד מאחרים בענייני בית הכנסת
(אז  להרה"ת  הרבי  אמר  תש"ל  קיץ  ב'יחידות' 
מתמימי 770) ר' טובי' פלס (נדפס ב'תשורה' ד' ניסן 

תשפ"א עמ' 49-50):
שהרסו  רק  לא  הם  כי  מרפורמים  ללמוד  מה  אין 

את דת ישראל אלא את עם ישראל. 
אך בד בבד הוסיף:

יפים  כנסת  בתי  להם  יש  שאם  אומר  זה  אין  אך 
ומסודרים לא צריכים ללמוד מהם, וכן בעניית אמן 

יהא שמי' רבא...
הבעש"ט  מתורת  מקור  להביא  אפשר  לכאורה 
"איזהו  שסג)  סימן  קה"ת)  (הוצאת  טוב  שם  (כתר 
חכם הלומד מכל אדם, אפילו מאדם רע שרואה דבר 

עבירה בו ולומד ממנו כו'",
מאותו  בלהתרחק  מדובר  ששם  לזה  נוסף  אבל 
דבר עבירה – בענין בית הכנסת מצינו בכיוון החיובי 
יהודה  רבינו  של  חסידים'  ב'ספר  מפורשים  דברים 

החסיד סימן יח – ללמוד מגויים:
יבינו  קלות ראש.. ולא  ואוי להם לרשעים הנוהגים 
והתבוננו  וראו  כתים  איי  עברו  כי  משל  יקחו  ולא 
ברכיהם  על  כורעים  המלכים  ההם  ארצות  בכל  כי 
בבית תפלותם ועומדים באימה ובפחד ורעד וכפיהם 
יראו  לא  אשר  אדם  ידי  מעשה  לאלהיהם  פרושות 
מלכי  מלך  לפני  העומדים  אנחנו  אמנם  ישמעו.  ולא 
המלכים הקב"ה חי וקים רם ונשא יתברך שמו ויתעלה 
וכמה  כמה  אחת  על  ותהלות  דומיות  כל  אליו  זכרו 
ורעד  בפחד  ביראה  באימה  לפניו  לעמוד  לנו  שיש 

וברתת כו'.
ואחריו מצינו להסמ"ק מצוה יב: כי יש לנו לעשות 
כלום  מאמינים  שאינם  הגוים  כי  בעצמינו  וחומר  קל 
אנו  שכן  כל  כאילמים  עומדים  שלהם  תרפות  בבית 

שעומדין לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה.
(- הובאו הדברים (בשינויים קלים) בכלבו סימן יא 

ובספר חרדים פרק ט' אות י"ט).
החידוש בדברים אלו כי לכאורה יש סכנה בללמוד 
אמר  שהרבי  כפי  שומר תורה ומצוות,  שאינו  מיהודי 
 – משה"  "עטרת  בעל  זצ"ל  ממקאווה  לאדמו"ר  פעם 
שנאלצים ללמד (עפ"י חוקי המדינה)  שגם במקומות 
לימודי חול, עדיף שיעשה זאת גוי מאשר יהודי שאינו 

שומר תורה ומצוות.

תיקון  יש  "שיותר  הבעש"ט  לתורת  מתאים  והדבר 
לגוי עובד עבודה-זרה מן האפיקורסים שכופרים בה' 
התורה  העולם" (אור  בחידוש  לגמרי ואינם מאמינים 
שיחות  בלקוטי  הובא  תשפב  ע'  ריש  ח"ב  להצ"צ נ"ך 

כרך ח' עמ' 303)
עמ'  נא  כרך  מנחם  (תורת  רבינו  הורה  שכבר  אלא 
שיש  כל-כך  גדולה  והיתמות  יתום,  דור  דורנו   :(207
אפיקורסים  בגדר  לא  שהם  ליהודים  לעזור  צורך 
לבין  שנשבה  של "תינוק  ומצב  במעמד  אלא  ומינים, 
שבת  דין של אנוס (כפס"ד הש"ס –  הנכרים" שיש לו 

סח, ב).
וכמעט באותו נושא: 

מה שלמד רש"י
מהנהגת השלטון בצרפת

בהתוועדות מוצאי שבת פרשת תצוה תשל"ט ביאר 
ידם"  רש"י לפסוק "ומלאת את  של  את פירושו  הרבי 
בימיו בצרפת הוא  שהי'  מתוך נוהג  מא).  כח,  (תצוה 
ניגש לתאר את משה מחנך את ידיהם של אהרן ובניו 

לעבודת הקודש:
"כל מילוי ידים לשון חינוך הוא, כשהוא נכנס לדבר 
להיות מוחזק בו מאותו יום והלאה הוא, ובלשון לע"ז 
בידיו  השליט  נותן  דבר,  פקידת  על  אדם  כשממנין 
בית יד של עור שקורין גוואנט"ו ועל ידו הוא מחזיקו 
מילוי  והוא  ווירסטי"ר  מסירה  לאותו  וקורין  בדבר, 

ידים"
עמ'  ה'  כרך  תשל"ט  ('שיחות-קודש'  אמר  והרבי 

:(236
ידועה תורת הבעש"ט שכל דבר שיהודי רואה או 

שומע מהווה הוראה בעבודתו את בוראו;
סערה  ויוצרים  על-כך  המתאוננים  ישנם 
מדבר  יתכן להתבונן כדי ללמוד  ("שטורעם") כיצד 
מהדומם  גוי,  עם  שארע  דבר  דלעומת-זה,  שבצד 
שומר תורה- שאיננו  כזה  יהודי  מדבר,  או  צומח חי 

ומצוות?!
בפירושו  ברורה  בצורה  אפוא  מופיעים,  הדברים, 
בצרפת  השליט  ניהל  בו  מהאופן  שלמד  רש"י  של 

למסור תפקיד לממונה!...
הלימוד  בעניין  רבים  במקומות  הרחבנו  כבר  והנה 

בעבודת ה' גם מגויים [ראה התקשרות גליון א'צה]
אלא שבנידון-דידן הנה הרמב"ן (א) תמה על רש"י: 
"ויביא ראיה מן השוטים" (ב) כותב שמקור הנהגה זו 
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להם  ההוא  הענין  ("כי  בועז  של  החליפין  מקנין  הוא 
הקנ"ט  ששולף  נעלו  איש  "שלף   – התורה")  מן  יצא 

שלו, והם אומרים שהגואל נתן לבועז".
חנוך  ר'  להגה"ק   – חנוך  יד  בשו"ת  גם  [וראה 
מסאסוב – סימן ט בשולי המכתב שפירש את הנאמר 

ברות עפ"י פרש"י שהכוונה היא לכפפה "נעל-יד"]
ממה   – הסבר  קצת  דורשים  הרמב"ן  שדברי  אלא 

נפשך:
אם מקור הנהגה זו היא בקנין חליפין שמן התורה, 
הבאת "ראיה  באמת למה התרעמותו כל-כך על  הרי 
מקורה  הגויים  הנהגת  סוף  סוף  הרי  השוטים",  מן 
בהנהגה שעפ"י תורה, ומאידך, מכיון שרש"י לא הביא 
את הפסוק שלף איש נעלו, אלא את הנהגת המלכות 
יש ללמוד מהנהגה של גויים גם  בצרפת, ראי' שלדעתו

בעניני עבודת ה'..

מנהג החסידים לא למכור בחמץ 
"שיריים" ולאוכלם קודם הפסח

וכיוצא-בזה  שיריים  לקחת  רבו  כבוד  היפך  זהו 
לגוי  למוכרו  או  ליתנו  ממנו)  כשקיבלו  (ובפרט 

המקבל חיות מג' קליפות הטמאות
- כך ביאר הרבי ב'לקוטי שיחות' כרך טז עמ' 136

 – חמץ  במכירת  לגוי  למכור  חסידים  רצו  לא  מדוע 
דברים שקיבלו מהרביים.

ויש להצביע על מעין מקור בדברי הש"ך על הנאמר 
בשו"ע יורה דעה סימן שו סעיף ה: הבכור בזמן הזה.. 

ומאכילו אפילו לעובד כוכבים.
וכתב הש"ך בס"ק ז: "וכתב מהרש"ל פרק המקשה 
בזיון  משום  איכא  דרבנן  איסור  מקום  דמכל  ד  סימן 
קדשים ואינו מותר להאכילו לעובד כוכבים אלא דרך 
לו  למכרו  עמו אבל לא כוכבים  העובד  שיאכל  זימון 

אפי' ליתן לו חתיכה חיה".

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

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

צו השעה

w w w . M i v t z o i m . c o . i l
ש " נ א ל  ש ם  י ע צ ב מ ה ר  ת א
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רבה,  בהתרגשות  שדיבר  גרונר,  יצחק-דוד  ר׳ 
כשתיאר  הנוכחים,  אלפי  את  אחריה  שסוחפת 
רבקה,  בית  בוגרות  פעולותיהן הנשגבות של  את 
דברו״  עושי  כח  ״גבורי  הפסוק  את  וקורא עליהן 
- דבר מלכו של עולם. הרב גרונר משמיע ברכה 
לכל התומכים והמסייעים ומאחל כי בקרוב נראה 

את הבנין כולו עומד על תלו.
במלים קצרות הודה מר פלרמן לה׳ על הזכות 
בהקמת  החיה  הרוח  להיות  בחלקו  שנפלה 
נ״ע  הצדקנית  הרבנית  של  שמה  על  הקמפוס 

הקדוש  למוסד  ואיחל 
הצלחה רבה.

טוב  שם  אברהם  הרב 
את  רב  בכישרון  ריתק 
שהאזין  האלפים  קהל 
העלה  כאשר  קשב  ברוב 
קוים לדמותה של הרבנית 
״חדוה  נ׳׳ע.  הצדקנית 
מסטרא  בליבאי  תקיעא 
על הרגע  אומר  הוא  דא׳׳, 
בו  ההיסטורי,  הגדול, 
לבניין  הפינה  אבן  מונחת 

רבקה״  ״בית  של  החדש 
ו״בכיה  קדימה:  המפואר  המוסד  את  שיצעיד 
הסתלקות  על   - דא״  מסטרא  בליבאי  תקיעא 

הרבנית הצדקנית נ׳׳ע. 
והשגב  הגודל  את  מגלים  כלל  שבדרך  למרות 
 - לעתים  לאחור,  במבט  רק  מסוימים  רגעים  של 
מדובר  כי  מיד  רואים  הפעם  רבות,  שנים  כעבור 
רבתי  תנופה  שייתן  הרגע  ונכבד.  גדול  ברגע 
לחינוך הבנות ברוח החב״דית המקורית - משולב 

בזיכרון הרבנית נ״ע - קבע הרב שם טוב.
הרבנים  זה  אחר  בזה  באו  כאשר תמו הדברים, 
ובלב  הפינה  אבן  אל  מלט  לצקת  וה״זבולונים״ 

כולם מפעמת השמחה, ההתרגשות והתקווה.
התרגשות מיוחדת עוררו בקרב הקהל הילדות 
הנושאות  וחודש,  שבועיים  שבוע,  בנות  הרבות 
בשורה  לשבת  שהוזמנו  חיה-מושקא,  השם  את 

הראשונה כאורחות הכבוד.
תקוות,  והתמלא  עמוקות  שהתרגש  הקהל, 
הגדולה.  ההפתעה  באה  וכאן  להתפזר,  החל 
לפתע נראית המכונית של הרבי ברחוב ׳ברוקלין 

ממהרים  פרלמן  ומר  שמטוב  אברהם  הרב  עוו׳. 
בידיו לר'  והרבי מוסר  להתקרב. המכונית עצרה 
אברמל שמטוב 470 דולר (כמניין ״חיה מושקא״) 

ואמר את הדברים הבאים:
אדמו״ר  מו״ח  כ״ק  של  הציון  אל  נוסע  ״אני 
הולדתה,  יום  הוא  בלילה  היום  אצלה.  גם  ואהיה 
וזו (470 הדולרים) ההשתתפות ממנה וממני. יהי 

רצון שנשמע בשורות טובות״.
דבריו  על  ברמקול  חזר  שם-טוב  כשהרב 
ב"זרם- לחוש  היה  ניתן   – הרבי  של  הקדושים 
התרגשות  של  חשמלי״ 
שעבר בין קהל האלפים.

יום שני כ״ה אדר, 
יום הולדת הרבנית 

הצדקנית נ״ע
לאחר  בבוקר, 
תפילת  כבר  שהסתיימה 
הרבי  של  בביתו  שחרית 
לקומה  הרבי  עלה 
מן  כשחלק  העליונה 
הקהל כבר הספיק לעזוב 
הרבי  ירד  לפתע  הבית.  את 
(הסטענדר  התפילה  לעמוד  ניגש  למטה,  חזרה 
אליו)  הרבי  עבר  ואז  ומיד  תיכף  הובא  המיוחד 

ופתח בשיחת-הקודש המופלאה. 
את  המופתע  ההמונים  קהל  מילא  דקות  תוך 
השיחה  מעשה.  בשעת  השיחה  נשמעה  שם   ,770
הרבנית  של  הולדתה  יום  אודות  בדברים  נפתחה 
הצדקנית נ״ע, ובהמשך הדברים (בציינו כי העניין 
ההצעה  על  הרבי  דיבר  נשמתה)  ולעילוי  לזכות 
ויהודי,  יהודי  כל  של  הולדת  יום  למנהגי  בקשר 
אנשים, נשים וטף וכו׳ (שיחת-הקודש, מוגהת ע״י 

הרבי, הופיעה מאוחר יותר בפני עצמה).
בשיחה עורר גם על ׳מעות חיטים', ועל ההכנות 
ולאחר  וברוחניות,  בגשמיות  הפסח,  חג  לקראת 
הקהל  הרבי שטרות לצדקה - לכל  חילק  השיחה 

הרב.
התעוררות  לגל  הביאו  וחידושיה  השיחה 
הולדת  יום  מסיבות  היו  ערב  באותו  וכבר  חדש 
פרטיות, שהפכו להתוועדויות חסידיות פנימיות, 

בהשתתפות ציבור נרחב.

הרבי בבואו למעמד הנחת אבן הפינה
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נשאר  הטוב  שטעמה  ושמחו...״  ״שישו  מנגינת 
בהליכתו  השירה  את  עודד  הרבי  מהתפלה...  עוד 

בתנועות עזות.
ועם   - נפתחה  מאוד,  המיוחדת  ההתוועדות 
ו'פנים'  כיוונים  מיני  מכל  הרבי  המשיך  זה  עניין 
ספר  אודות   - ההתוועדות  של  הגדול  בחלקה  גם 

התורה שנכתב זה עתה על-ידי השלוחים. 
אותם  את  הרבי  הזכיר  השלוחים,  על  בדברו 
אלה שלאו דווקא טוב וקל להם בחייהם הגשמיים, 
אודות  במפרשים  המובא  את  כך  על  מביא  כשהוא 
משל  מרובים  היו  שתולדותיהם  ישראל  שבטי  כל 
לכאורה,  לוי,  ששבט  אף  בגדלו)  (הקטן  לוי  שבט 
נכשל  לא  אשר  לבדו  והוא  במעלה  הראשון  היה 
משום   - במפרשים  מסבירים   - וזאת  העגל  בחטא 
ששבט לוי לא היה בשעבוד מצרים ולכן גם לא זכה 
לברכה המיוחדת של ״כאשר יענו אותו כן ירבה וכן 
יפרוץ״. זוהי גם התשובה והעידוד לאותם שלוחים 

החיים חיי צער בגשמיות.
אלו  והם  גדולים,  ועבודתם  כוחם  הם,  דווקא 
אזי  אותו״,  יענו  ״כאשר  של  ברכה  לאותה  שיזכו 
״ויפרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד״. במילים 
"במאוד מאוד" ״צעק״ ממש הרבי וצמרמורת קלה 

עברה בלב השומעים.
כמה  עד  הייתה  בהתוועדות  האווירה  בכלל 
שהרבי  ונראה  ׳פריילאכדיקע׳  מאוד  לומר  שניתן 
עושה הכול כדי לעודד את הקהל ולחזקו בעבודה 

מתוך שמחה.
הרבי  מחא  השיחות,  שבין  בניגונים  פעמים, 
ההתלהבות  את  מגביר  כשהדבר  רב,  במרץ  כפיים 
והשמחה. לאחר חלוקת המשקה לכל ההתוועדויות 
וכדומה,  חדשים  חב״ד  בתי  הקמת  עם  הקשורות 
ההקפות  ניגון  את  לנגן   - כרגיל  שלא  הרבי  החל 

לאביו רבי לוי״צ ז״ל.
הרבי הדגיש גם לכל אורך ההתוועדות את העניין 
של ״והחי יתן אל ליבו״. החל מהרש״י ד״ה ״וירקעו 
״זהב״  נותנים  יהודי  לכל  כאשר  הזהב״  פחי  את 
אלא שהוא מנצלו לצורך בנית ״בית-המקדש״, וכן 
השבוע  מפרשת  הוא  (אגב,  רד״  ״לך  ד״ה:  ברש״י 
שעבר וגם בו היה ביאור נפלא ומיוחד). בפסוק זה 
יהודי  כל  של  העצומה  מעלתו  על  ההדגשה  באה 
כל- ירוד  במצב  שנמצא  אחד  בשביל  שגם  ויהודי 

משה  של  ״גדולתו״  הרי  העגל,  בחטא  ונכשל  כך 
רבינו שאין לו - חלילה - כל שייכות לעניינים אלה, 
תלויה, כביכול, בזה. כמו כן היו הביאורים ברמב״ם 

ובלקוטי לוי״צ.
לכל  הרבי  הורה  המיוחדת  ההתוועדות  בסיום 
הקהל - להשלים מי שלא הספיק - לומר ״לחיים״ 
אחרונה  ברכה  לברך  כן  כמו  המשמח,  משקה  על 

מתוך שמחה.
הרבי   - יותר  מאוחר   - ירד  הגדול  הקהל  בגלל 

לתפילת ערבית לבית המדרש הגדול.

אדר יום ראשון, כ"ד 
היום התקיים מעמד הנחת אבן הפינה ל'קמפוס 
חיה מושקא' על שם הרבנית הצדקנית. ההתרגשות 
למקו ם  במפתיע  שעה שהרבי הגיע  הגיעה לשיאה 

האירוע ומסר את ברכתו והשתתפותו.
חג.  לבשה  הייטס  קראון  שכונת  היום  בתחילת 
ועזוב  ישן  בניין  ליד  שם  לפרץ,  לרחוב  נהרו  הכל 
מקומות  נפרשו  הרחוב  ולאורך  במה  אולתרה 
להם  וסביב  לנשים  לאנשים וחציים  חציים  ישיבה, 
בנכבדים.  צפופה  הנשיאות  בימת  הטף.  גם  באו 
ציבור  ונציגי  מוסדות  מנהלי  חשובים,  רבנים 
הממשל  נציג  הלבן,  הבית  נציג  כמו  מפורסמים, 
והעירייה של ניו-יורק ורבים אחרים. במרכז - מר 
ליבו  נדיבות  שבזכות  הגדול  ה״זבולון״  פרלמן, 
בנין  בעז״ה  שיביא  המרשים  המעמד  מתרחש 

מפואר. 
היה זה מיד עם ההסתלקות. כמו כל בית ישראל, 
היה גם מר פרלמן נתון בהלם. ביזמת ידידו הקרוב, 
לעשות  שצריך  החליט  טוב,  שם  אברהם  הרב 
הצדקנית,  הרבנית  ולזיכרון  לכבוד  מיוחד  משהו 
את  נתן  הרבי  רבקה״.  ״בית  על  נפלה  וההחלטה 
כולה  וההחלטה  השם  על  גם  והסכמתו  ברכתו 

עוברת לפסים מעשיים.
בחלוקת  הרבי  אצל  עברו  האירוע  תחילת  לפני 
הנדיבים  שאר  ועמו  פרלמן  מר  הנדיב  הדולרים 
לקבל  המיוחד, כאשר כולם זוכים  שתרמו למבצע 

מלא חפנים מברכותיו הקדושות של הרבי.
במהלך האירוע נקראו ברכותיהם של הנשיא מר 
לאירוע.  וראש העירייה ששלחו את נציגיהם  רייגן 
בין הנואמים היה השליח הנודע מאוסטרליה, הרב 
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פרשת שמיני
פרשת שמיני

ההתחלה והסוף של פרשתנו עוסקים בעניינים שהם 
מן הקצה אל הקצה: תחילת הפרשה עוסקת בעבודה 
הנעלית של יום השמיני למילואים, שהביאה להשראת 
השכינה במשכן, ואילו סוף הפרשה דן באיסור אכילת 

שקצים ורמשים, שנפשו של אדם קצה בהם.
מוגן  אינו  עליונה  רוחנית  דרגה  בעל  שגם  ללמדך, 

מפני נפילה והידרדרות ח"ו.
כזאת?  נפילה  מפני  להישמר  היעוצה  העצה  ומהי 
פשוטה  שמים  מלכות  קבלת-עול  מתוך  עבודה   –
ומוחלטת, כאדם פשוט. קבלת-עול זו היא תריס מפני 

כל פורענות אפשרית.
(ליקוטי-שיחות כרך א עמ' 227)

ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו 
ולזקני ישראל (ט,א)

לכאורה, אהרון ובניו כבר היו באוהל-מועד, כנאמר 
בסוף הפרשה הקודמת "ומפתח אוהל מועד לא תצאו 
שבעת ימים", ומדוע אפוא הוצרך משה לקרוא להם? 
לשם מה קרא משה לזקני ישראל,  צריך להבין,  ועוד 

והרי לא מצאנו בפסוקים שדיבר אליהם?
ההסבר הוא:

א),  (בראשית  כדכתיב  וגילוי,  לאור  רומז   – "יום" 
"ויקרא אלוקים לאור יום".

"שמיני" – רומז לספירת הבינה (הספירה השמינית, 
מספירת היסוד כלפי מעלה).

ככתוב  והשפעה,  המשכה  גם  פירושו   – "קרא" 
דין  "ומקבלין  זה", ותרגם,  אל  זה  "וקרא  ו),  (ישעיהו 

מן דין".
את גילוי  המשיך  משה  משה" –  קרא  השמיני  "ביום 

ספירת הבינה,
הגיע  ועל-ידם   – ישראל"  ולזקני  ולבניו  "לאהרון 

גילוי זה לכל ישראל.
(ספר-המאמרים תש"ה עמ' 167)

ויקחו בני אהרון נדב ואביהוא איש מחתתו 
ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת ויקריבו 
לפני ה' אש זרה אשר לא ציווה אותם (י,ב)

כמו  והתחברות,  התקשרות  היא  הקטורת  עבודת 
הפנימית  המשמעות  אתקטרנא".  קטירא  "בחד 
גילוי   – היא  הפנימי  מזבח  על  קטורת  העלאת  של 

התקשרותה של פנימיות הנפש לקב"ה.
התגלותה  שכן   – זרה"  "אש  בבחינת  היא  זו  עבודה 
האדם,  לעבודה הרגילה של  'זרה'  הנפש  של פנימיות 

שהיא בדרך-כלל בחיצוניות הנפש בלבד.
 – אותם"  ציווה  לא  "אשר  עבודה  שזו  כך,  כדי  ועד 
אלא  האדם,  את  עליה  לצוות  שאי-אפשר  עבודה  זו 
האדם מגיע אליה מעצמו. ובדוגמת פתגמו המפורסם 
של רבי לוי-יצחק מברדיטשוב בקשר ליום-הכיפורים, 
מפורש  ציווי  ללא  גם  צמים  היינו  זה  קדוש  שביום 

לצום, שכן "מי רוצה לאכול".
(ליקוטי-שיחות כרך לב עמ' 98)

וזאת החיה אשר תאכלו (יא,ב)
אף  לישראל...  אותה  ומראה  בחיה  אוחז  משה  היה 

בשרצי המים... וכן בעוף... וכן בשרצים (רש"י)
כמותו  מצאנו  שלא  כאן,  היה  במינו  מיוחד  נס 
ושרצים  דגים  חיות, עופות,  בהמות,  בתיבת נח:  אלא 
שאינו  למדבר,  (ב)  אחד,  למקום  (א)  נקבצו  כולם   –

מקום יישוב.
שבנס  ההפלאה  את  מדגיש  אינו  רש"י  זאת  ובכל 
וטעמו  טבעי.  אירוע  היה  כאילו  מציגו  הוא  אלא  זה, 
לימוד  לצורך  נחוץ  היה  הדבר  הלוא  עמו:  ונימוקו 
את  היטב  להבין  בני-ישראל  על  להקל  (כדי  התורה 
בעלת-הבית  היא  שהתורה  ומכיוון  התורה),  הלכות 
על העולם, אין פלא שהיא מסוגלת לשדד את מערכות 

הטבע, והדבר אינו מעורר התפעלות מיוחדת.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת שמיני תשל"א)

ממעייני החסידות
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סוגיותבתורת רבינו

האמנם דווקא חצי 
שיעור אסור מן התורה, 

ולא פחות מחצי?!
בפסקי דינים לכ"ק אדמו"ר הצמח-צדק מופיע חידוש תמוה ביותר • 
הגרא"ח נאה כתב כי "אין להעלות על הדעת שהדברים יצאו מעטו 

הקדושה של הצמח-צדק" • הרבי מעיר, כי במו עיניו ראה את כתב יד 
קודשו של הצמח-צדק ומציע דרך להמעיט בחומרת הקושיה

סו)  סימן  (יורה-דעה  ובשולחן-ערוך  בטור  א. 
ובסעיף  דם",  משום  האסורים  "דברים  דיני  מבוארים 
מרוקם  שהוא  ידוע  אם  ביצים,  "דם  ה'מחבר':  פסק  ב 
האפרוח),  צורת  בו  להתהוות  (שהתחילה  האפרוח 
חייבים עליו, אבל אם אינו ידוע שהוא מרוקם האפרוח, 

אין חייבים עליו. אבל חכמים אסרוהו".
ומבאר הש"ך (ס"ק ד), כי "דווקא בטיפת דם חייבים 
עליו מן התורה, כשידוע שהוא מריקום האפרוח. אבל 

אם הוא מלא דם... אינו אלא מדרבנן".
הקשה:  הצמח-צדק  אדמו"ר  לכ"ק  דינים  בפסקי 
"צריך עיון, האיך סתמו הפוסקים דדם ריקום האפרוח 

הוא דאורייתא, הא בעינן כזית וליכא!".
התורה,  איסור  היא:  צדק'  ה'צמח  קושיית  כלומר, 
שיעור  בה  שיש  אכילה  על  רק  חל  מלקות,  נושא  שגם 
שכמותו  האפרוח,  ממנו  שמתהווה  דם  כן,  אם  כזית. 
היא "טיפת דם" בלבד, אין בה כזית, וממילא אי-אפשר 

לומר כי "חייבים עליה מן התורה"!
המחבר והש"ך הנ"ל  שלשון הפוסקים – כגון  נמצא, 
ממנה  שמתרקם  הדם  טיפת  שעל  בפשטות  שכתבו   –

האפרוח "חייבים עליו מן התורה", טעונה הסבר.
הצמח-צדק מוסיף בקושייתו ואומר: "גם חצי שיעור, 

שהוא בלבד אסור מן התורה, אין כאן".
ביאור הדברים: להלכה, אפילו "חצי שיעור אסור מן 
להצטרף  (שראוי  לאיצטרופי"  "דחזי  משום  התורה", 
לשיעור שלם, יומא עד.). ניתן היה לומר שטיפת הדם 
ה'צמח  אך  שיעור".  "חצי  מדין  אסורה  היא  אף  הנ"ל 
קטנה,  כה  הינה  הדם  שטיפת  ואומר  זאת  שולל  צדק' 

שאפילו מדין "חצי שיעור" איננה אסורה מן התורה.
הצמח-צדק מותיר קושיא זו ב"צריך עיון".

ב. חלקה השני של קושיית הצמח-צדק – תמוה. 
מן  אסור  שיעור  "חצי  שהדין  הוא  מוסכם  דבר 
קטנה.  אפילו  איסור,  של  כמות  כל  על  אמור  התורה" 
כיצד, אם כן, נוקט הצמח-צדק שטיפת הדם כיוון שהיא 
קטנה ואין בה כמות של "חצי שיעור" איננה אסורה מן 

התורה?! 
אברהם  רבי  הגאון  כי  עד  תמוהים,  כה  הדברים 
אדמו"ר  שו"ע  על  שלו  השלחן'  ב'קונטרס  נאה  חיים 
על  להעלות  ואין  מאוד...  גדולה  "והתמיה  כתב:  הזקן 
הדעת שכל הקטע הזה יצא מעטו הקדושה של אדמו"ר 

הצמח-צדק נ"ע".
אף  ועל  נאה,  הגרא"ח  דברי  את  שולל  הרבי  ואולם, 
מקורות  לכמה  מציין הרבי  קשים ותמוהים,  שהדברים 

מהם נראה שיש להשיב מעט על חומר הקושייה.
ג. במכתב לאביו, רבי לוי יצחק, שואל הרבי על דברי 
(ליקוטי-לוי-יצחק,  משיב  יצחק  לוי  רבי  הצמח-צדק. 

אגרות קודש, עמ' שכה):
סי'  דעה  ליורה  דינים  בפסקי  הערתך...  דבר  "על 
מן  בלבד  שיעור שהוא  חצי  שם 'גם  שכתב  מה  רס"ו... 
בכל  גם  הרי  הרבה,  תמוה  לכאורה  כאן',  אין  התורה 

שהוא די, והיא קושיא אלימתא לפי הנראה".
שהדבר  יצוייר  "אם  כי  ליישב,  מציע  יצחק  לוי  רבי 
מן  אסור  יהיה  לא  כשיעור  עד  יתפשט  אם  עצמו  הזה 
התורה, אז איך שייך לומר שיהא חזי לאצטרופי לחצי 
אחר שהוא בעצמו  אסור מפני זה,  שיעור אחר, שיהיה 
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תשמ"ח / יומן מבית חיינו

מעמד הנחת אבן 
הפינה ל'קמפוס

חיה מושקא'
ספר נוסף בסדרת 'אגרות קודש' יוצא לאור • הרבי שב להתפלל 
ב-770 בשבת קודש • התייחסות מיוחדת בהתוועדות לקשיים 

הגשמיים של השלוחים • הנחת אבן הפינה לקמפוס חיה מושקא • 
ביקור מפתיע של הרבי במקום, ונתינת דולרים למארגנים • יומן 

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

אדר יום שישי, כ״ב 
היום יצא לאור ספר אגרות קודש של הרבי חלק 
תשי״ב.  מקיץ  הקדושות  אגרותיו  את  הכולל  ו׳ 

התאריך אותו נושא הספר הוא כ׳׳א באדר.
הרבי  בבית  מנחה  תפילת  לאחר  הגבאי  הודע ת 
בשעה 18:30 תתקיים  קבלת-שבת  תפילת  כי  היום 

ובכך אושרה  קץ  לאין  הלבבות  את  שימחה  ב-770 
ביאתו של הרבי ל-770 לשבת קודש. למעלה משעה 

לפני הדלקת הנרות הגיע הרבי ל-770.

שבת-קודש ליל 
עת נכנס  ב-770  ומרגשת שררה  מרוממת  אוירה 
הרבי לתפילת קבלת שבת, בית הכנסת צפוף. בקרב 
יום  לקראת  שהגיעו  השלוחים  גם  בולטים  הקהל 
ה-30 ל-770. שמחת ההתרגשות על בואו של הרבי 
הספונטנית,  בשירה  גם  ביטוי  לידי  באה  ל-770 
האדירה, הפורצת מפי כל, שעה שנכנס הרבי לבית 
הרבי  מעודד  דודי״  ה״לכה  סיום  לקראת  המדרש. 

את השירה בידו הק' שוב ושוב ולא מרפה.
בסיום התפילה, בטרם הכריז הגבאי את ההכרזות 
מלא  ככולם  כמוהו  שגרתיות,  והלא  השגרתיות 
בשם  הבימה,  גבי  מעל  שיגר  ושמחה,  בהתרגשות 
כל הקהל, ברכה נאמנה לרבי שהשיב עליה בשפתיו 

האדירה  האמן  בשאגת  (שנבלע  ״אמן״  הקדושות: 
שפרצה מפי כל הנוכחים).

שבת-קודש כ"ג אדר, 
 - המדרש  לבית  הרבי  נכנס   8:30 בשעה  בבוקר 
הגדוש כבר באדם - לאמירת תהילים בציבור. הרבי 
כשהוא  וספר  ספר  כל  שלאחר  הקדישים  את  אמר 

עומד כמעט משך כל התהילים.
התורה  קריאת  לתפילה.  נכנס   10:00 בשעה 
השלוחים  על-ידי  שנכתב  החדש  בספר  נעשתה 
ה-30)  (יום  חמישי  ביום  נסתיימה  ושכתיבתו 
לאחר  תיכף  הקריאה  לבימת  עלה  הרבי  האחרון. 
שביעי לאמירת החצי קדיש. לאחר קריאת ההפטרה 

חזר הרבי למקומו. 
הכול  שרו  הקודש  לארון  התורה  ספר  כשהוחזר 
תורה)  בספר  הראשונה  הקריאה  לאחר  (כמנהג 
״שישו ושמחו בשמחת תורה״, כשהרבי שנשאר על 
מקומו פונה לעבר הקהל וספר התורה ומחא בכפיו 
התורה  שספר  לאחר  גם  מה,  זמן  משך  הקדושות 
נכנס כבר לתוך ארון הקודש. היה זה מעין ״שמחת-

מהאירועים  כאחד  נרשם  ספק  שללא  קטן״  תורה 
המרגשים ביותר בתקופה זו.

את  בעוז  שר  כשהקהל  הרבי  נכנס  בשעה 13:30 
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"אך  באומרו:  דבריו  את  מסיים  משנה'  ה'כסף  ברם, 
קשה, דמה גבול יש בין זה לזה? ועוד דמנא ליה לפלוגי 

בהכי? וצריך עיון".
אין התאמה מפורשת לחידושו  בדברי ה'כסף משנה' 
התורה  מן  'חצי שיעור' אסור  שדווקא  הצמח-צדק  של 
ולא פחות מכך, אך מדבריו ניתן להוציא סיוע לחידוש 

זה.
ליבת פירושו של ה'צמח צדק' זהו ערעור על ההנחה 
כמות  כל  על  חלה  שיעור'  'חצי  שההגדרה  העקרונית 

שהיא.
כמות  בין  חילוק  יש  א)  מרכיבים:  שני  זה  בחידוש 
ששתיהן  אף  מכך,  פחותה  כמות  ובין  שיעור'  'חצי  של 
'חצי  הלשון  ב)  'כזית'.   – המינימלי  מהמינון  פחותות 
שיעור' מדויקת, ומורה על 'חצי שיעור' דווקא ולא על 

כמות הפחותה מ'כזית'.
אף בדברי ה'כסף משנה' מצויים שני מרכיבים דומים:
א) מדברי ה'כסף משנה' למדנו שיש מקום לחלק בין 
הראויה  יותר,  גדולה  כמות  ובין  שהוא"  "כל  של  כמות 
להיקרא 'פחות מכזית', אף ששתיהן פחותות מכזית. ב) 
כמות הפחותה  הלשון "פחות מכזית" אינה מורה על כל
מכזית (ואפילו כמות של 'כל שהוא'), כי־אם על כמות 

גדולה, הראויה להיקרא "פחות מכזית"2.
נמצא, כי דברי ה'כסף משנה' מסייעים לדברי ה'צמח 

צדק' בפסקי דינים. 
ה. דברי מהר"ם חלאווה לגמרא בפסחים:

הגמרא (שם מד, ב) מבקשת ללמוד ממדרש הפסוקים 
בהיתר,  המעורב  איסור  של  שיעור  חצי  אכילת  איסור 
עיי"ש. על כך כותב מהר"ם חלאווה: "וכי תימא לאיסור 
אסור  שיעור  חצי  לן  קיימא  והא  מינה,  נפקא  מאי 

מהתורה? אית למימר נפקא מינה לפחות מחצי זית".
הרי שמפורש בדבריו שרק 'חצי זית' אסור מן התורה 

ולא פחות מכך.
ו. בשו"ת 'אבני נזר' (לאדמו"ר רבי אברהם מסוכטשוב, 
סימן שע"ו בהגה"ה) מביא את דברי הרמב"ם המוזכרים 
זה  הרי  שהוא  כל  בפסח  עצמו  חמץ  "האוכל   – לעיל 
"תמוה,  ומקשה:  יאכל'",  'לא  שנאמר  התורה  מן  אסור 
דפשיטא. מאי שנא משאר מאכלות אסורות [שאסורים 

2. ולהעיר, שאכן המעשה רוקח אכן מיישב כך את קושיית הכסף משנה: "נראה 
לי דכוונת רבינו דכל פחות מכזית היינו כל שהוא, וקי"ל נמי דחצי שיעור אסור 
פחות  התורה, והיינו מפחות מכזית עד כל שהוא. ולכך כתב רבינו 'והאוכל  מן 

מכזית' שכולל בו כל שנתמעט מכזית עד גרגיר חרדל...".
אך מקושיית הכסף משנה ומתירוצו נראה שאינו סובר ש"פחות מכזית" שווה 

ל"כל שהוא", ואם כן יש בזה סיוע לדברי הצמח-צדק, כבפנים.

מן התורה בכל שהוא]?!".
ומיישב: "והנראה לי בדעת הרמב"ם דסבירא ליה הא 
דחצי שיעור אסור מן התורה – חצי ממש. אבל לא פחות 
מחצי". לפי זה מיושבים דברי הרמב"ם: אכן איסור חמץ 
האיסורים שבתורה בכך שהוא אסור  שונה מכל  בפסח 
אפילו בכל שהוא, מה שאין כן שאר האיסורים, שאינם 
אסורים מן התורה אלא בכמות של חצי זית ולא פחות 

מכך.
ה'אבני נזר' תר אחר מקור בש"ס לחידושו, אך כותב 
הוא  דבריו  את  זאת,  עם  לכך.  ברורה  הוכחה  אין  כי 
לי  נראה  הרמב"ם  דעת  מקום,  "מכל  באומרו:  מסיים 

כמו שכתבתי".
חצי  שרק  חידושו,  לפי  כי  ומציין  מוסיף  ה'אבני נזר' 
זית אסור מן התורה ולא פחות מכך, ניתן ליישב פירוש 

רש"י בש"ס, הנראה תמוה לכאורה:
בגמרא (עבודה זרה סח, ב) מספרת הגמרא על מעשה 
שבביתו של רב כהנא נפל עכבר לתוך חבית של חומץ 
מבקשת  הגמרא  באכילה.  החומץ  את  אסר  כהנא  ורב 

להוכיח מכך כי עכבר 'נותן טעם לשבח' ולא 'לפגם'.
שרב כהנא אסר  הדברים באומרו  את  דוחה  אשי  רב 
משום  אלא  העכבר  של  טעמו  משום  לא  החומץ  את 
ש"ההוא אימרטוטי אימרטט". רש"י מפרש: "'אימרטוטי 
אימרטט' – [העכבר התמרטט] לחתיכות דקות קטנות, 
וֶשֶרץ איסורו בכעדשה כטומאתו, וחיישינן דלמא בולע 

חתיכות שרץ בהדי חומץ".
כי  לציין  הוצרך  מדוע  רש"י  דברי  על  תמה  הר"ן 
חתיכות העכבר אסורות משום ששרץ איסורו בכעדשה: 
"תימה הוא למה הוצרך לכך, דהא אף בשאר איסורין יש 
כרבי יוחנן דאמר  לחוש לפחות מכזית, דהא קיימא לן 

בפרק בתרא דיומא דחצי שיעור אסור מן התורה?!".
ה'אבני נזר' מבאר כי לפי חידושו, ש'חצי איסור' ממש 
רש"י מיושבים:  דברי  אסור מן התורה ולא פחות מכך, 
לא  הקטנות  ובחתיכות  אימרטט"  "אימרטוטי  העכבר 
את  אוסר  העכבר  לכן  שעור',  'חצי  של  כמות  הייתה 
התערובת משום שהוא ֶשרץ, ושרץ "איסורו בכעדשה".

חשובים  יסודות  הצמח-צדק  של  לחידושו  כי  נמצא, 
וכי איננו היחיד שאוחז בדעה זו.

ובמראי  בביאורים  הסתייענו  הדברים  (בכתיבת 
שבספר "כללי הפוסקים וההוראה" מהגה"ח  המקומות 
יקותיאל שי' פרקש, ההערות והנספחים לכלל יח. ראוי 
הזקן  האדמו"ר  דעת  כי  מוכיח  הנ"ל  בספר  כי  לציין 
בפסקי  המוזכרת  ה'צמח-צדק'  כדעת  אינה  בשולחנו 

דינים הנ"ל)
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אם היה נגדל ונתפשט כשיעור לא היה אסור?".
מועט,  כשהוא  דווקא  אסור  שבביצה  שדם  ומאחר 
ריקום האפרוח"  מקום  הביצה "מלא דם וניכר  אם  אבל 
מהש"ך,  כנ"ל  מדרבנן,  אלא  התורה  מן  עוד  אסור  אינו 
"חצי  של  בכמות  בהיותו  אלא  נאסר  אינו  שבביצה  דם 

שיעור" על כל פנים, עיי"ש.
כלומר, רבי לוי יצחק מסביר ש'חצי שיעור' נאסר רק 
איסור  תחיל  הכמות  הגדלת  תיאורטית,  מבחינה  אילו, 
בביצה  הדם  כמות  הגדלת  דנן,  במקרה  אך  מובהק. 
דווקא מפקיעה את האיסור מפני שהיא מוכיחה שאיננו 
מהחלת  צדק'  ה'צמח  מסתייג  לכן,  אפרוח.  ריקום  דם 

איסור 'חצי שיעור' במקרה זה.
הינו  התירוץ  כי  מציין  עצמו  יצחק  לוי  רבי  ואולם, 
דחוק ואינו מתיישב יפה בלשון הצמח-צדק, והוא כותבו 

רק משום "גודל הקושיא". 
שכן, נראה כי ה'צמח צדק' לא תלה את דבריו בהיעדר 
היתכנות במקרה זה לשיעור מלא של איסור, אלא בכך 
טיפה  יש  וכאן  התורה  מן  אסור  בלבד"  שיעור  ש"חצי 
אחד  בקנה  עומדים  אינם  דברים אלה  ולכאורה,  בלבד. 
של  כמות  כל  על  חל  'חצי שיעור'  שאיסור  העיקרון  עם 

איסור, אפילו מזערית.
רבי לוי יצחק חותם את דבריו: "ולעת עתה אין אצלי 

תירוץ אחר, וה' יאיר עינינו".
דינים'  'פסקי  הספר  הודפס  כאשר  תש"ה,  בשנת  ד. 
הרבי  הוסיף  בארצות-הברית,  מחודשת  בהדפסה 

'הערות' שנדפסו בסוף הספר.
ומציין:  הצמח-צדק  דברי  על  הרבי  עומד  היתר,  בין 
"צריך עיון. אבל יעויין כסף משנה לרמב"ם הלכות חמץ 
ומצה פרק א הלכה ז. מהר"ם חלאווה לפסחים מג. שו"ת 
אבני נזר חלק אורח-חיים סימן שעו (ומיישב בזה פירוש 
אימרטוטי  ד"ה  ע"א  ריש  ס"ט  דף  בעבודה-זרה  רש"י 

מקושיית הר"ן עליו). ואכמ"ל".
בספר  נדפס  ה'תש"ט,  (משנת  נאה  לגרא"ח  במכתב 
"נודע בשיעורים" עמ' 432) כותב הרבי כדברים האלה, 
ידי  מתחת  יצאו  אכן  הדברים  כי  מקדים  שהוא  תוך 

ה'צמח-צדק' וכי הוא ראה את כתב יד קודשו:
"מה שכתב [בקונטרס השולחן] בעמוד טו על הנמצא 
שיעור  דחצי  ע"א,   298 צד  דעה  ליורה  דינים  בפסקי 
בלבד אסור מן התורה, שהוא חידוש גדול ובמילא "אין 

להעלות על הדעת" שקטע זה הוא מהצמח-צדק.
"והנה זכורני אשר עוד בהיותי הריגא שאלוני קושיא 
חלקים  כמה  של  קודש  יד  כתב  הגוף  היו  ושם  הנ"ל 
ומצאתי  קדשו  יד  כתב  בגוף  וחפשתי  דינים  מהפסקי 

לקטע הנ"ל בגוף כתב יד קודשו של הצמח צדק, ובתיבה 
מהארנאסטייפל  מהרה"צ  מכתב  מונח  היה  גופא  זו 
כתבי יד  גדול. (גוף  והשאיר בצריך עיון  כנ"ל  שהקשה 
קודש בנ"ל נשארו מעבר לים ובמילא איני יכול להעתיק 

הלשון ממש).
"ובגופא דדינא, אף דוודאי חידוש גדול הוא אבל לא 
יחיד הוא הצמח-צדק בזה, כי כן מפרש בשו"ת אבני נזר 
חלק אורח-חיים סימן שע"ו דעת הרמב"ם בהלכות חמץ 
ומצה פרק א הלכה ז (ומיישב בזה פירוש רש"י ב[מסכת] 
הר"ן  מקושיית  אמרטוטי  ד"ה  ס"ח  [דף]  עבודה-זרה 
דרק  דעתו  מג)  (לפסחים  חאלאווה  מהר"ם  גם  עליו), 
חצי שיעור ולא פחות ממנו אסור מן התורה, ועיין גם כן 

כסף משנה לרמב"ם שם"1.
בדרך  וביאורם  אדמו"ר  כ"ק  דברי  פיענוח  להלן  ד. 

אפשר:
כתב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה (פ"א ה"ז): "האוכל 
התורה,  מן  אסור  כל שהוא – הרי זה  חמץ עצמו בפסח 
שנאמר 'ולא ֵיאכל חמץ'. ואף-על-פי-כן אינו חייב כרת 
פחות  והאוכל  כזית.  שהוא  כשיעור  על  אלא  קורבן  או 

מכזית במזיד – מכין אותו מכת מרדות".
על סיום דברי הרמב"ם ש"האוכל פחות מכזית" לוקה 
מדרבנן, מקשה רבי יוסף חיים קארו ב'כסף משנה': "מה 
שכתב 'והאוכל פחות מכזית במזיד וכו'', קשיא לי למה 

ליה פחות מכזית דהא אאוכל כל שהוא קיימינן?!".
כתב  הבבא  שבראש  שלפי  לומר  "ונראה  ומיישב: 
ומשמע  התורה',  מן  אסור  שהוא  כל  החמץ  מן  'האוכל 
דאפילו אכילה כל שהוא מעט מן המעט שאין בו הנאה 
אבל  איכא  דאיסורא  דנהי  לאשמועינן  הכא  אתא  כלל, 
ממנו  ליהנות  הראוי  דבר  שיהא  עד  ליכא  מרדות  מכת 

גרונו קצת, דהיינו דבר הראוי להיקרא 'פחות מכזית'".
כלומר, אף-על-פי שגם חמץ בשיעור 'כל שהוא' אסור 
משום  אכילתו  על  מלקות  חכמים  גזרו  לא  התורה,  מן 
אכילת  על  זאת,  לעומת  כלל.  הנאה  אין  זו  שבאכילה 
כמות גדולה יותר – יותר מ"כל שהוא" אך עדיין "פחות 
מכזית" –  גזרו חכמים מלקות, בגלל ההנאה שבאכילה.

בהערותיו  מציין  להם  המקורות  לאותם  הרבי  מציין  נאה  לגרא"ח  במכתבו   .1
לפסקי דינים, אך בסדר הפוך. בפסקי דינים: 1) כסף משנה. 2) מהר"ם חלאווה. 

3) אבני נזר. ובמכתבו לגרא"ח: 1) אבני נזר. 2) מהר"ם חלאווה. 3) כסף משנה.
הרבי (גם)  מתייחס  לגרא"ח  במכתבו  הסדר:  לבאר את שינוי  יש  אפשר   ובדרך 
דווקא בסדר  להנחתו שהדברים מופרכים מכל וכל, ועל כן מציין את המקורות 
כתב  וכן  מדעתו ביישוב דברי הרמב"ם (ורש"י), 2)  נזר  האבני  כתב  הפוך: 1) כן 
להדיא מהר"ם חלאווה, 3) ניתן ("יעויין") לבסס זאת על-פי דברי הכסף-משנה. 
לציין  ראוי  כן,  ועל  ההלכתי  לקושי  מתייחס  דינים  לפסקי  בהערותיו  משא"כ 
חלאווה,  מהר"ם  להדיא  כן כתב  משנה,  הכסף  תחילה שיש לכך יסודות בדברי 

ורק בסוף לציין לדברי האבני-נזר שהינו ספר מן הדורות האחרונים. ואכמ"ל. 
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