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אור וחום ההתקשרות

מתוך הערכה להתעניינותו הרצינית, עזרתו הנחוצה לטובת ה'מרכז לענייני חינוך' ובפרט בתקופה 
הקשה האחרונה, 

לעונג רב לי לשלוח לכם כמתנה בשמו של 'מרכז לענייני חינוך' – את התמונה המצורפת של כ"ק 
מו"ח אדמו"ר שליט"א, כביטוי להערכתנו העמוקה והכרת התודה אליכם, ידיד יקר.
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התורה והמצוות.

הנני מאחל לכם שדמות דיוקנו של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א תוסיף לכם כוחות רעננים לעשות 
הרבה טובות בכלל, ובפרט בעבודה הרב-גוונית והמסועפת של 'מרכז לענייני חינוך' בה כ"ק מו"ח 

אדמו"ר שליט"א, אתם ואני מתעניינים מכל הלב, וכולנו נזכה לרוב נחת מהעבודה הקדושה הזו.
(אגרות קודש ח"ג עמ' פ, מתורגם מאידיש)
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המענה שלפנינו ניתן לאישה שהתקרבה ליהדות 
ודיווחה על חברתה שנמנעת מהיריון מפני 

סיבות כלכליות.

על דבריה בדבר ההיריון שמתעכב "עד שיסודר 
ענין דירה שבשבילה בטוב", השיב הרבי:

נשואה  אישה  בדברי  צדק  יש  אשר  כותבה  תמוה 
אינו  הכספי  מצבה  כי  מהיריון  שנמנעת  שנים,  מכמה 

משביע רצונה, ותחכה עד שיסודר וכו' –
ואפילו  וגדולה,  יקרה  ברכת השם  הם  שהרי ילדים 
במתנה שמצפים לקבל מבשר ודם, להבדיל, אין מקום 
וכשיעלה  שלך,  במתנה  רוצה  איני  עתה  לו:  לומר 

ברצוני לשנות דעתי – אודיעך.

לא מסרבים למתנה יקרההכתב והמכתב 

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

תזריע | נס על השולחן
מסופר בזוהר (ח"א קצט, ב. ח"ב סב, ב) אודות רב ייסא 
סעודתו  את  וראה  לביתו  נכנס  שכאשר  סבא,  (המנונא) 
מונחת על שולחנו, "שולחן ערוך" עם כל צרכי האכילה 
– הנה לפני שהתיישב לאכול, התפלל לקב"ה שימציא לו 

את מזונו!
מסבירים  כאשר  אמנם,  ביותר –  מוזר  דבר  ...לכאורה, 
הבריאה  אודות חידוש  ליהודי פשוט את תורת הבעש"ט 
מכל  התמיהה  סרה  ורגע,  רגע  בכל  המוחלט  מאין ואפס 

וכל:
הבא ברגע  אבל  שולחנו,  על  הסעודה  אמנם  זה  ברגע 
ואפס  מאין  כולה  הבריאה  את  לחדש  הקב"ה  צריך   –
עצמו,  סבא  המנונא  רב  את  לברוא  כלומר,  המוחלט, 

לברוא את המאכל שלו, לברוא את השולחן שעליו מונח 
המאכל, וגם – שכל פרטים אלו יצטרפו יחדיו.

ונמצא, שלא זו בלבד שאין זה דבר הרגיל שאין בו כל 
חידוש, אלא אדרבה – כדי שכל פרטים הנ"ל יבראו מחדש 
מאין ואפס המוחלט, ויצטרפו יחדיו – יש לעשות "נס"... 

ואם כן מהו הפלא בכך שמתפלל להקב"ה על עניין זה!
לפרשת  תזריע  פרשת  שבין  הקשר  מובן  ...ועל-פי-זה 
דבר  היותו  למרות  הזריעה,  בעניין  גם  שכן,   – החודש 
טבעי הכי רגיל, ישנו עניין החידוש. וכל זה מדגיש יותר 
הישנות  דחידוש  באופן  שהם  עניינים  שגם  ההוראה  את 

הם באופן של חידוש ממש.

(תורת מנחם תשמ"ד ח"ב עמ' 1340)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' שכירות פרק יג. הל' שאלה כ"ט באדר-שניו'
ופקדון.. בפרקים אלו. פרק א-ב.

הל' טומאת צרעת פרק 
מל"ת ריט. מ"ע רמד.יא.

מ"ע רמד.פרק יב.פרק ג-ה.א' בניסןש"ק

מ"ע רמב.פרק יג.פרק ו-ח.ב' בניסןא'

הל' מלוה ולוה.. בפרקים אלו. ג' בניסןב'
מ"ע קצז. מל"ת רלד.פרק יד.פרק א-ג.

מ"ע קמב.פרק טו.פרק ד-ו.ד' בניסןג'

מל"ת רלט.פרק טז.פרק ז-ט.ה' בניסןד'

פרק י-יב.ו' בניסןה'
הל' מטמאי משכב 

ומושב.. בפרקים אלו. 
פרק א.

מ"ע קצט. מל"ת רמ.

מל"ת רמא. רמב.פרק ב.פרק יג-טו.ז' בניסןו' 30
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דברמלכות

4

ההוראה מכך ש"בחר 
הקב"ה בעולמו"

עוד לפני בחירת הקדוש-ברוך-הוא ב"יעקב ובניו" היה בעולם עניין של 
"ראשי חודשים" – חידוש והתרוממות • על-ידי קיום שבע מצוות בני 
נח יכול היה להיות בעולם סדר של חידוש וצמיחה לפני מתן תורה • 

הקדוש-ברוך-הוא "בוחר" גם בעבודת ה' של זה האוחז, לעת עתה, רק 
בתחילתה • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
עם  בתור  ישראל  לבני  שנאמרה  הראשונה  הברכה 

ישראל היא – "החודש הזה לכם"1.
כלומר: גם הברכות שניתנו לאבות היו בשביל יוצאי 
חלציהם, וכמו ההבטחה "ואנכי אעלך גם עלה"2, שאף 
שנאמרה ליעקב, הרי הכוונה בזה היה (לא רק ליעקב 
עצמו, אלא) גם ליוצאי חלציו; אמנם, הברכה הראשונה 

שניתנה לבני ישראל עצמם היא – "החודש הזה לכם".
והעניין בזה:

עניינה   – הגפן"3  את  "המבריך  מלשון   – ברכה 
המשכה  היא  הקדוש-ברוך-הוא  של  וברכתו  המשכה4. 

ממקום עליון ביותר.
וכידוע בעניין החילוק שבין ברכה לתפילה5, שמחד 
גיסא יש מעלה בתפלה לגבי ברכה, כיוון שברכה היא 
היא  תפילה  ואילו  הדבר,  ומקור  משרש  המשכה  רק 
שתהיה  רצון",  ד"יהי  הפירוש  שזהו  חדשה,  המשכה 
בברכה  מעלה  יש  גיסא,  ולאידך  חדש,  רצון  המשכת 
על תפילה, שברכה היא בלשון ציווי, והיינו שזהו דבר 

ודאי;

1. בא יב, ב.
2. ויגש מו, ד.

3. כלאים ריש פרק ז.
4. ראה תורה-אור מקץ לז, ג. ובכ"מ.

5. ראה ספר המאמרים תרכ"ו עמ' קלא ואילך. תרנ"ד עמ' שיא ואילך. ועוד.

שתי  ישנם  הקדוש-ברוך-הוא  של  בברכתו  אמנם, 
גם  והיא  וודאי,  ציווי  בלשון  ברכה  שהיא   – המעלות 
המשכה שלמעלה מהשורש ומקור, המשכה חדשה, על 

דרך המשכת רצון חדש שבתפלה.
להגיע  צריך  חדש  רצון  להמשיך  שבכדי  ידוע  והרי 
בבחינה שלמעלה מהרצון, שזהו עניין בעל הרצון, וכדי 
שבו  דבר  על-ידי  זה  הרי  הרצון,  בעל  לבחינת  להגיע 

הוא הרצון – שזה הוא עניין המצוות.
 – לכם"  הזה  "החודש  היא  הראשונה  שהברכה  וזהו 

כיוון ש"היא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל"6. 

ב
היא  ישראל  שנצטוו  הראשונה  שהמצווה  הטעם 

"החודש הזה לכם" – מצד שייכותם ללבנה:
"שהם  לפי  ללבנה,  נמשלו  שישראל  חז"ל  אמרו 
ללבנה"8,  "מונין  ולכן  כמותה"7,  להתחדש  עתידים 
כמו   – הקטן  שהוא  שיעקב  כיוון  הקטן"9,  "המאור 

שכתוב10 "מי יקום יעקב כי קטן הוא" – מונה לקטן11.

6. פירוש רש"י על התורה בתחילתו.
7. נוסח קידוש לבנה (סנהדרין מב, א).

8. סוכה כט, א. מכילתא בא שם.
9. בראשית א, טז.

10. עמוס ז, ב-ה. וראה חולין ס, ב.
אור  שם.  סוכה  מהרש"א  אגדות  חידושי  ג.  ו,  פרשה  בראשית-רבה  ראה   .11

התורה בראשית ד, סוף ע"ב ואילך.
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והעניין בזה – שאין זה רק סימן בעלמא, אלא ישנה 
שייכות בעניינם הפנימי12:

(מולד  מציאותה  נולדת  החודש  בתחילת   – הלבנה 
ואחר-כך  כלל,  במציאות  אינה  זה  ולפני  הלבנה), 
הולכת וגדלה עד לאמצע החודש שאז "קיימא סיהרא 
באשלמותא", ואחר-כך הולכת ומתמעטת עד לתכלית 

ההעלם, ומהעלם זה חוזר ומתחדש מולד הלבנה.
ועל דרך זה בנוגע לבני ישראל שיש אצלם סדר של 
עליות וירידות – שבתחילה היה המשכן ובית-המקדש, 
שני,  ואחר-כך הייתה הגלות, ואחר-כך היה בניין בית 
ואחר-כך הייתה שוב גלות כו'; אבל, כל עניין הירידה 
וההעלם הוא בשביל (והכנה אל) הגילוי, כך, שדווקא 
מההעלם היותר גדול בא תכלית הגילוי דלעתיד לבוא.

ג
[...] על הפסוק "החודש הזה לכם", איתא במדרש13: 
ראשי  בו  קבע  בעולמו  הקדוש-ברוך-הוא  "משבחר 
ראש  בו  קבע  ובניו  ביעקב  וכשבחר  ושנים,  חדשים 

חודש של גאולה".
הקדוש-ברוך-הוא  "משבחר  הלשון  דיוק  לבאר  ויש 

בעולמו":
כיוון ש"יעקב ובניו" ו"עולמו" הם עיקר וטפל, שהרי 
ובניו, כדרשת  העולם היא בשביל יעקב  כוונת בריאת 
ישראל"  ובשביל  כו'  התורה  בשביל  חז"ל14 "בראשית, 
רק  הוא  העליון  הרצון  שכללות  לומר  אפשר  הרי   –

ביעקב ובניו, ואילו בעולמו אין עניין הרצון כלל.
אבל אין האמת כן – שהרי אפס בלעדו, וכל המציאות 

כולה מתהווה בכל רגע מרצונו יתברך.
ועל-פי הידוע15 שעניין הרצון למעלה אינו כמו עניין 
אלא  הכרח,  או  סיבה  איזה  מצד  שהוא  למטה,  הרצון 
שבעולם  שגם הרצון  מובן  בבחירה חופשית, הרי  הוא 
פנימיות  רק  שלא  והיינו,  חופשית,  בבחירה  הוא 
הרצון, "ביעקב ובניו", הוא בבחירה חופשית, אלא גם 
 – חופשית  בבחירה  הוא  "בעולמו",  הרצון,  חיצוניות 

"בחר בעולמו".

12. ראה שמות-רבה שם, כו.
13. שמות-רבה שם, יא.

14. פירוש רש"י ורמב"ן ריש פרשת בראשית.
15. ראה ספר המאמרים תרע"ח עמ' קסו ואילך. תש"ו עמ' 102 ואילך.

ד
ו"משבחר הקדוש-ברוך-הוא בעולמו קבע בו ראשי 

חדשים ושנים":
חודשים ושנים – הם שני עניינים בפני עצמם, שהרי 
עניין החודשים קשור עם הילוך הלבנה, ועניין השנים 
קשור עם הילוך החמה, וכידוע שאין שנים ללבנה ואין 

חודשים לחמה16.
 – חודשים  בשמותיהם:  מודגש  שביניהם  והחילוק 
הלבנה  מולד  ישנו  חודש  שבכל  לפי  חידוש17,  מלשון 
לתכלית  עד  ומתמעטת  שהולכת  לאחרי  מחדש, 
לפי  משנה18,  מלשון   – ושנים  (כנ"ל);  לגמרי  ההעלם 
שינויים,  ללא  תמיד  ונשנה  חוזר  השמש  שמהלך 
השמש  כדור  כל  נראה  כולה  השנה  כל  במשך  שהרי 
בשלימותו (ואילו השינויים דקיץ וחורף כו', הרי עניין 
זה אינו מצד השינוי בשמש עצמה, כי אם מצד הריחוק 

והקירוב לעולם, כמבואר בספרי התכונה, ואכ"מ).
ושני עניינים אלו ישנם גם כן באופן הנהגת העולם: 
ישנו אופן שעולם כמנהגו נוהג (על דרך מהלך החמה 
שאין בו שינויים), וישנו אופן שמתגלים בעולם גילויים 

חדשים (על דרך מהלך הלבנה באופן של חידוש).
הנ"ל  הנהגה  אופני  שני  בין  החילוק  כללות  והנה, 
ביעקב  ל"בחר  בעולמו"  "בחר  שבין  החילוק  הוא 
ההנהגה  הייתה  אזי  בעולמו"  "בחר  שכאשר   – ובניו" 
בו  אזי "קבע  ובניו"  טבע, וכאשר "בחר ביעקב  על-פי 
ראש חודש של גאולה", היינו, שנתחדש אופן ההנהגה 

שלמעלה מהטבע,
לחמה וישראל  מונין  העולם  שאומות  וזהו הטעם   –
הנהגת  תחת  נתונים  העולם  אומות  כי,  ללבנה,  מונין 

הטבע, מה שאין כן בני ישראל הם למעלה מהטבע –
אור  נמשך  שאז  דמתן-תורה  החידוש  כללות  שזהו 
מצרים,  ביציאת  הייתה  בזה  וההתחלה  בעולם,  חדש 
שאז היו נסים היוצאים מדרכי הטבע, שידוד מערכות 

הטבע, שזה הוא עניין של חידוש.
הנה  ופרט,  כלל  בדרך  ישנו  עניין  שכל  כיוון  אמנם, 

עמ'  ספר המאמרים תרנ"ד  וראה  בא שם.  עזרא  אברהם אבן  16. פירוש רבי 
קלז. 

אבן  יונה  לרבי  השורשים  ספר  שם.  עזרא  אבן  אברהם  רבי  פירוש  ראה   .17
ג'נאח ולהרד"ק ערך חדש.

18. ראה פירוש רבי אברהם אבן עזרא שם. ספרי השורשים הנ"ל ערך שנה.
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בפרטיות יותר ישנם שני עניינים אלו גם בעולם עצמו 
הקדוש-ברוך- ש"משבחר  שזהו  תורה),  מתן  (קודם 
רק  לא  ושנים",  חודשים  ראשי  בו  קבע  בעולמו  הוא 
שנים, אלא גם חודשים (אף שעיקר עניין החידוש הוא 

"כשבחר ביעקב ובניו").

ה
ביאור העניין:

הצומח,  סוג  ישנו  עצמו  מצד  שהוא  כפי  בעולם  גם 
הוא  לגדלות  מקטנות  הצמיחה  עניין  כללות  והרי 
דומם,  לגבי  שבצומח  החידוש  שזהו  דבר,  חידוש 
מצב, ואילו בצומח ישנו  באותו  תמיד  נשאר  שהדומם 

עניין הצמיחה מקטנות לגדלות.
באופן  הוא  הצמיחה  שסדר  כיוון  יותר:  ובעומק 
נעשית  ואחר-כך  להיות רקבון הגרעין,  צריך  שתחילה 
שעניין  נמצא,  פירות,  עושה  אילן  להיות  הצמיחה 
מקטנות  רק  לא  היינו,  גמור,  חידוש  הוא  הצמיחה 

לגדלות, אלא חידוש ממש, על דרך יש מאין.
וכיוון שכללות עניין החידוש הוא למעלה ממציאותו 
בו  שאין  דומם,  בבחינת  עצמו הוא  שמצד  הנברא,  של 
צמיחה וחידוש כלל, הרי כדי שגם קודם מתן תורה יוכל 
בעולם  להיות  הוצרך  צמיחה,  של  עניין  בעולם  להיות 
עניין המצוות, שזה הוא עניין שבע המצוות שנצטוו בני 
נח, שעל ידי זה נמשך בעולם עניין החידוש, כמו עניין 

הצמיחה וכיוצא בזה.
מהנהגת  חלק  הוא  שבצמיחה  החידוש  גם  אמנם, 
הטבע באופן שעולם כמנהגו נוהג; ואילו אמיתית עניין 
בזה  שההתחלה  וכאמור,  תורה,  במתן  נפעל  החידוש 
ושידוד  הנסים  עניין  היה  שאז  מצרים,  ביציאת  הייתה 

המערכות כו'.

ו
מובן,  הוראה19, הרי  שתורה היא מלשון  כיוון  והנה, 
ואחד  אחד  כל  של  לעבודתו  נוגע  לעיל  האמור  שכל 

מישראל בכל דור ודור:
עבודה  מדרגות:  שתי  בכללות  יש  האדם  בעבודת 

19. ראה רד"ק לתהילים יט, ח. גור אריה ריש פרשת בראשית.

ועבודה שלא  לשמה,  שלא  שהיא על מנת לקבל פרס, 
על מנת לקבל פרס, לשמה.

על  היא  העבודה  שתחילת  הרמב"ם20  שמבאר  וכפי 
רז"ל21 "לעולם  כמאמר  לשמה,  שלא  פרס,  לקבל  מנת 
לשמה",  שלא  אף-על-פי  ומצוות  בתורה  אדם  יעסוק 
דרכו"22,  פי  על  לנער  "חנוך  החינוך,  בעניין  וכמו 
מתיקה,  מיני  בשביל  ללמוד  אותו  מרגילים  שבתחילה 
חמודים,  בגדים  או  יפים  מנעלים  בשביל  ואחר-כך 
ידרשו ממנו  אם  ממון וכבוד כו', כי,  בשביל  ואחר-כך 
פרס,  לקבל  מנת  על  שלא  עבודתו  שתהיה  לכתחילה 
בהבנה  בשכלו  מתקבל  זה  שאין  כיוון  הרי  לשמה, 
צריכים  ולכן  כלל,  עבודתו  יעבוד  לא  אזי  והשגה, 
זו  לא  אמנם,  שכר;  בשביל  לעבודה  להרגילו  תחילה 
היא התכלית, אלא התכלית היא – שסוף כל סוף יבוא 
לא שכר  שלא על מנת לקבל פרס,  העבודה  לשלימות 
אדמו"ר  שהיה  כפי  ועד  רוחני,  שכר  לא  ואפילו  גשמי, 
הזקן אומר23: "ועמך לא חפצתי"24, "איך וויל מער ניט 

ַאז דיך ַאליין", עצמותו יתברך בלבד.
ושני אופני עבודה הנ"ל הם שני העניינים ד"משבחר 
מנת  על  העבודה  ובניו":  ביעקב  ו"כשבחר  בעולמו" 
בדוגמת  לעולם – היא  השייך  עניין  שהוא  פרס,  לקבל 
מנת  על  שלא  העבודה,  ושלימות  בעולמו";  "משבחר 
היא   – מהעולם  שלמעלה  עניין  שהוא  פרס,  לקבל 
בדוגמת החידוש של מתן תורה, "כשבחר ביעקב ובניו".
ועל זה היא ההוראה – שצריך לידע שישנו גם העניין 

ד"משבחר הקדוש-ברוך-הוא בעולמו":
גם מי שלעת-עתה נמצא בדרגא נמוכה ביותר, שכל 
עבודתו היא (לא מצד עצם עניין התורה ומצוות, אלא) 
וחשיבות  ערך  שאין  יחשוב  לא   – עצמו  פניות  מצד 
לעבודתו כלל, ובמילא יכול להפסיק מעבודתו בלימוד 
התורה וקיום המצוות, אלא צריך לידע שגם "בעולמו" 
עניין  שהוא  פרס,  לקבל  מנת  על  העבודה  (בדרגת 
הקדוש- של  החופשית  בחירתו  ישנה  לעולם)  השייך 
העניין  גם  בהעלם  בזה  שיש  מזה,  ויתירה  ברוך-הוא, 

20. בפירוש המשניות שלו סנהדרין ריש פרק חלק. וראה הלכות תשובה פרק 
י הלכה ה.

21. פסחים נ, ב. וש"נ.
22. משלי כב, ו.

נעתק ב"היום  מ –  פרק  התפילה  מצוות  צדק שורש  המצוות לצמח  23. ספר 
יום" יח כסלו.

24. תהילים עג, כה.
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סיכום

היא  ישראל  בה  שנצטוו  הראשונה  המצווה 
ראש  לכם  הזה  "החודש  החודש:  קידוש 

חודשים".

הקדוש- "משבחר  במדרש:  נאמר  זה  פסוק  על 
ברוך-הוא בעולמו, קבע בו ראשי חדשים ושנים, 
של  חודש  ראש  בו  קבע  ובניו  ביעקב  וכשבחר 

גאולה".

ובניו"  ביעקב  ש"בחר  שעל-ידי  מובן,  מהמדרש 
עלייה  בעולם  נפעלה  המצוות,  את  להם  ונתן 

גדולה ונמשך בו עניין של "גאולה".

ואולם, מדברי המדרש ניתן ללמוד גם על מעלת 
העולם מצד עצמו: 

"משבחר   – ובחירה  רצון  של  עניין  יש  בעולם 
בעולמו".

הנהגה:  סדרי  שני  על  מורים  ושנים"  "חודשים 
ובלתי  קבוע  הנהגה  סדר  על  מורות  "שנים" 
לעומת  ונשנה".  "חוזר  מלשון  "שנים"  משתנה. 

מחודש  הנהגה  סדר  על  מורה  "חודשים"  זאת, 
ולא שגרתי. "חודש" מלשון "חידוש".

ביעקב  עוד לפני הבחירה  עצמו,  מצד  בעולם  גם 
 – "חודשים"  הקדוש-ברוך-הוא  קבע  ובניו, 
ואכן,  טבעי.  ולא  מחודש  נעלה,  אור  המשכת 
בעולם  היה  כבר  תורה  מתן  לפני  שעוד  מצינו 

עניין של מצוות – שבע מצוות בני נח.

מדברי המדרש יש ללמוד הוראה:

לקבל  מנת  על  שלא  להיעשות  צריכה  ה'  עבודת 
המצב  כדוגמת  היא  זו  עבודה  לשמה.  פרס, 

הנעלה של "בחר ביעקב ובניו". 

יש  העבודה,  בתחילת  שנמצא  מי  גם  אולם, 
פניות אישיות בעבודתו והרי היא כדוגמת המצב 
כי  ברוחו,  ליפול  לו  אל  בלבד,  בעולמו"  ש"בחר 
בעבודה זו "בחר  מדברי המדרש יש ללמוד שגם 

הקדוש-ברוך-הוא".

שגם  לעיל  האמור  דרך  (על  ובניו",  ביעקב  ד"בחר 
החידוש  בדוגמת  שהוא  החודשים,  עניין  ישנו  בעולם 
שבמתן תורה), כיוון שסוף כל סוף יבוא מזה לשלימות 
העבודה לשמה, שהרי "מתוך שלא לשמה בא לשמה", 

והרי "סוף מעשה במחשבה תחילה".
(משיחת שבת פרשת שמיני, החודש, ה'תשי"ט. תורת-מנחם חלק 
כה עמ' 181 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

7

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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 יום פטירת בעל ה'תורת חסד'
יום פטירת הגאון החסיד ר' שניאור זלמן פראדקין מלובלין, בעל ה"תורת חסד", בגיל שבעים ושתים, 

ומנוחתו כבוד בהר הזיתים בירושלים.
הגאון  של  מתלמידיו  והיה  ליאדי,  בעיר  תק"צ)  (אדר  נולד  מלובלין  זלמן  שניאור  ר'  החסיד  הגאון   
החסיד רבי אלי' יוסף ריבלין. הוא היה גאון עצום בתורת הנגלה ובתורת החסידות ומגדולי חסידי כ"ק 
אדמו"ר הצמח צדק וכ"ק אדמו"ר מהר"ש. בתחלה שימש כמשפיע בעיר פולוצק, אח"כ נאלץ לעבור 

לעיר לובלין ונתמנה שם לרב ואב בית דין.
 בערוב ימיו – בשנת תרנ"ב – עלה לארץ הקודש והתיישב בירושלים. מיד עם בואו נתמנה לאב בית 

דין של כל עדות החסידים.
עליו:  אמר  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  כלל".  שכחה  קיימת  לא  "אצלו  עליו:  אמר  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק   
"הוא היה גאון שגם בדורות הקודמים היה נחשב לגאון", ובאחד ממכתביו הוא מכנה אותו בשם "שר 

התורה". 
(ימי חב"ד ע' 147)

 יום קבלת הנשיאות 
של כ"ק אדמו"ר 

הריי"ץ

של  הנשיאות  קבלת  יום 
מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
בגיל שלושים ותשע וחצי.

(תולדות אדמו"ר מוהריי"צ ח"ג ע' 
3 ואילך)

תשמ"אתרפ"אתר"פ

יסוד ישיבת
תומכי תמימים בוורשה

את  ייסד  מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
בעיר  תמימים  תומכי  ישיבת 
הישיבה  לניהול  שבפולין.  וורשה 
ר'  הרה"ח  המשפיע  את  שלח 

אלטער שימחוביץ'. 
זו הייתה הפעם הראשונה שסניף 
של ישיבת תומכי תמימים נפתח 
ברית  של  לגבולותיה  מחוץ 

המועצות. 
(הקדמת היום יום בשלשת היחס. קיצור 
תולדות חב"ד ע' 243)

חלוקת הקונטרס
'סדר ברכת החמה'

את  מחלק  אדמו"ר  כ"ק   
ברכת  "סדר  הקונטרס 

חב"ד"  מנהג  ע"פ   – החמה 
הקונטרס  אחדים.  לאורחים 

נערך עפ"י הנחיות הרבי.  
(ראה היום יום – שלשלת היחס)

ה' 
ניסן

תרס"ב
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גאולה באופן ניסי
על-ידי הנהגה באופן שלמעלה ממדידה והגבלה

ועניינו  נס. של  באופן  הנהגה  גאולה,  של  חודש   – שעניינו  ניסן,  חודש  עם  קשורה  החודש  פרשת 
בעבודה – עבודה שלמעלה ממדידה והגבלה. כלומר, לא רק עניין של חידוש, אלא בזה גופא – באופן 

שלמעלה ממדידה והגבלה.
ועל זה נאמר "החודש הזה לכם", ואיתא במדרש "הדא הוא דכתיב יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך", 
היינו, שיש נתינת כוח מיוחדת לבני-ישראל – "לכם", "לך לבדך" – שעבודתם תהיה באופן של התחדשות, 

עד לאופן שלמעלה ממדידה והגבלה.
וכאמור – מכיוון שהקב"ה תובע ודורש מבני-ישראל עבודה זו, הרי בוודאי נתן תחילה את כל הכוחות 
הדרושים לעבודה זו, לעשותה בשלימות, מתוך שמחה וטוב לבב, ועד לאופן שלמעלה ממדידה והגבלה.
ועל-ידי זה פועלים שגם הגאולה תהיה באופן שלמעלה ממדידה והגבלה, באופן ניסי – כי למרות שגם 
להיות בכמה  מקום, יכול הדבר  על-פי טבע צריכה כבר להיות הגאולה, שהרי "כלו כל הקיצין", מכל 
ממדידה והגבלה,  באופן שלמעלה  תהיה  עבודתם פועלים בני-ישראל שהגאולה  אופנים, ולכן על-ידי 

ובלשון הכתוב: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".
 (משיחת שבת פרשת תזריע, פרשת החודש ה'תשד"מ,
'תורת-מנחם - התוועדויות תשד"מ', כרך ב, עמ' 1336-1337 - בלתי מוגה)

התגלות המשיח ביום השבת-קודש הזה
(כללות  הצדקה  במצוות  בההידור  ובמיוחד  בהידור,  המצוות  בקיום  להוסיף  כפשוט –  ועיקר  ועוד 
ההוספה בתורה בענייני  עם  ההוספה בצדקה  כל המצוות) ש"מקרבת את הגאולה". וכדאי ונכון לקשר 
משיח והגאולה – על-ידי זה שההוספה לצדקה היא מתוך כוונה לקרב ולזרז את הגאולה, כיוון שכוונה 
זו כשלעצמה היא חלק מלימוד התורה בענייני הגאולה – הלימוד (במחשבה – מזמן לזמן) דמאמר חז"ל 

"גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה".
וביאת  התגלות   – והמכוון  התכלית  את  ומיד  תיכף  ותביא  תמהר  הנ"ל  בכל  שההחלטה  ויהי-רצון 
המשיח בפועל ממש, תיכף ומיד ממש. ובפשטות – שביום השבת-קודש פרשת "אשה כי תזריע וילדה 
זכר"... תהיה לידת והתגלות משיח צדקנו ("חיוורא דבי רבי" כפי שהוא "ביום טהרתו") – שזוכים לשמוע 
ההכרזה (בכל העולם ובכל סדר ההשתלשלות) ש"הנה זה (מראה באצבעו ואומר זה) מלך המשיח בא", 
נשיא דורנו בא (כיוון ש"הקיצו ורננו שוכני עפר", וצדיקים קמים לתחייה  והנה זה כ"ק מו"ח אדמו"ר 
[...] ועוד והוא העיקר –  ואהרן עמהם.  ומשה  ונשיאי ישראל,  צדיקי  וכל  רבותינו נשיאינו,  וכל  מיד), 
והתגלות  לידת  על  ולברך  להודות  שיכולים  כך  טפחים,  מעשרה  למטה  ממש,  בפועל  נעשה  זה  שכל 

המשיח: "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
(משיחת שבת פרשת תזריע-מצורע, ה'תנש"א,
'תורת-מנחם – התוועדויות' תנש"א, כרך ג, עמ' 164)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

"בא בימים"
"לגבי הגיל אין להסתכל על ה'פספורט' אלא כיצד מרגישים" • "יש 

לדעת שצריך להיות 'בא בימים', כפי שמפורש בזוהר, שבאים עם כל 
הימים, עד שלא חסר אפילו יומא חדא" • צרור עובדות, התבטאויות 
ומאורעות הקשורים ליום ההולדת של הרבי נשיא דורנו, ביום י"א ניסן

המברך  וכל  ההולדת,  ליום  ברכתו  קבלתי  "בעתו 
יתברך בברכתו של הקב"ה שהיא בתוספת מרובה על 
הנפש  מנוחת  מתוך  ונעימים  שלימים  לחיים  העיקר 
בשנת  ממברכיו  לאחד  הרבי  השיב   – הגוף"  ומנוחת 
תשי"א (איגרות-קודש, כרך ד, עמ' רעט). באותן שנים 
לא רבים ידעו את תאריך יום-ההולדת של הרבי ועל-

כן, כנראה, מעטות הן ההתייחסויות לכך בכתובים.

"היום מלאו לו נ"א שנה"
להלן צילום מכתב ברכה ששיגר לרבי – י"א בניסן 
תשי"ג – החסיד המבוגר הרב אליהו-יאכיל סימפסון 
[שהרבי התבטא אודותיו בשנת תשכ"ז (ראה ספר 'איי 
המלך', עמ' פה) "שהוא מזקני החסידים, ואחד מאלו 

שעל-ידם נתייסדה 'תומכי-תמימים'..."].

הוספה במספר שבעים
יום ההולדת שצויין בליובאוויטש ב'שטורעם' הגדול 
ביותר היה, ללא ספק, יום הולדת השבעים (י"א בניסן 
תשל"ב). במידה מסויימת ניתן לומר שהרבה רעיונות 
היו בבחינת "אתערותא דלתתא", כשלנגד עיני אנ"ש 
[שנת  תשכ"ט  בכסלו  י"ד  לקראת  הרבי  דברי  עמדו 
את  לקשר  ביקש  הרבי  כאשר  לחתונתו,  הארבעים 
גם ספר  ראה  ותשובה –  תפילה  תורה,  עם  האיחולים 

'ימי מלך', כרך א, עמ' 311-309].
שנתקבלו  ההחלטות  סעיפי  בין  מוצאים  אנו  כך 
במרחשון  מכ"ף  בארץ-הקודש  שיחי'  אנ"ש  בכנס 

תשל"ב – סעיף ד':
ורבנו  מורנו  אדוננו  לכ"ק  השבעים  "...שנת 

שליט"א...
"1) קרן השבעים – לתרום סכום שבעים...

במספר   – והחסידות  הנגלה  בלימוד  הוספה   (2"
דינים  משניות,  דפי גמרא,  שיחות,  שבעים (מאמרים, 

וכו')
במספר  מאחינו-בני-ישראל  ולקרב  להשפיע   (3"

שבעים ביחוד בקשר למבצע תפילין".
ציבור  של  טובות  החלטות  קבלת  טופס  להלן 
ההוספות  על  וחסיד  חסיד  כל  מודיע  שבו  החסידים 
האישיות שלו בלימוד תורה – נגלה וחסידות ובהפצת 

המעיינות, לרגל יום הולדת השבעים לרבי:

9

ר' משה פיינשטיין בביקור אצל 
הרבי

האדיר,  הגאון  הרבי  אצל  ביקר  היום 
משה  רבי  ההוראה,  ועמוד  התורה  שר 
ומחצה,  כשעה  ארך  הביקור  פיינשטיין. 
והכללית  החרדית  בעיתונות  והוגדר 

כ"פגישה היסטורית".
השיחה  נסבה  בעצמו,  הגאון  שסיפר  כפי 
מקריאת  פטור  "חתן  בדין  הלכה  בעניני 
הסתיר  לא  לביתו  בשובו  הגאון  שמע". 
והתפעמותו  התפעלותו  גודל  את  ממלויו 

משיחה תורנית זו.
(כפר חב"ד גליון 947 ע' 250)

מבצע מצה

אדמו"ר  כ"ק 
את  הנהיג 
של  החלוקה 
שמורה  מצה 

לבעלי-בתים.
(תורת מנחם חי"א 
ע' 177)

תר"פתרכ"ו

יום פטירת חתן האדמו"ר האמצעי
כ"ק  חתן  וואלעס,  זלמן  יקותיאל  ר'  הרה"ק  של  פטירתו  יום 

אדמו"ר האמצעי, ומנוחתו כבוד בעיר ליובאוויטש.
יצחק  לוי  ר'  הרה"ק  של  נכדו  היה  זלמן  יקותיאל  ר'  הרה"ק 
הרה"ק  של  חתנו  היה  בונם,  יוסף  ר'  הרה"ח  מברדיטשוב (אביו 
כ"ק  בת  ביילא  הרבנית  את  לאשה  נשא  הוא  מברדיטשוב). 

אדמו"ר האמצעי וחתונתם התקיימה בעיר ז'לובין.
זו,  חתונה  אודות  החסידים  בקרב  מתהלכים  רבים  סיפורים 
שנטלו  משום  וזאת  מז'לובין",  הגדולה  "החתונה  בשם  הידועה 
בה חלק הסבים של החתן והכלה, כ"ק אדמו"ר הזקן והרה"ק רבי 

לוי יצחק מברדיטשוב.
(ימי חב"ד ע' 142)

יום הסתלקות הרבי הרש"ב
בהיותו  מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות  יום 
בן חמישים ותשע וחצי, במוצאי שבת קודש פ' 
לפנות  וחצי  שלוש  בשעה  א'  ליום  אור  ויקרא, 
בוקר. מנוחתו כבוד בעיר רוסטוב על נהר דאן. 
(חנוך לנער ע' 16)

מוהרש"ב:  אדמו"ר  כ"ק  אמר  הסתלקותו  לפני 
כתבי   – הכתבים  ואת  השמימה  עולה  "אנכי 

החסידות – הנני משאיר לכם...".
(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"א ע' קיג)

בתוך שלושים להסתלקותו נשרף בליובאוויטש 
שם לפני צאתו בגולה לרוסטוב  הבית אשר דר 

(בחודש חשון תרע"ו). 
(חנוך לנער ע' 16)

כ"ט 
אדר

א' 
ניסן

ב' 
ניסן

תשל"ד תשי"ד

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

הקדשת הרב פיינשטיין על ספרו 'דברות משה'
למסכת בבא בתרא, אותו העניק לרבי

24



* רבנו הזקן אמר: "בפסח אין צריך לכבד זה את זה 
באכילה ושתייה, אבל מותר ליטול בעצמו"63. נזהרים 
יודעים  אם  גם  אחרים,  אצל  ולא  בבית  רק  לאכול 

שהזולת נזהר (לכל הפחות) כמותו.
מתן  ללא  בפסח,  צנון  אכילת  אסר  הצמח-צדק   *

טעם64.
* רבותינו היו אוכלים דגים בפסח65.

(אבל  בפסח  תה  שותה  היה  לא  הרבי  כנראה,   *
בכלל, הקלו בזה גם רבותינו)66.

נראה  (מזה  בפסח67  חלב  מאכלי  היה אוכל  הרבי   *
חשש בעצם השימוש בחלב, אבל אלה הנזהרים  שאין 
מחלב  גם  נמנעים  תעשייתיים,  מוצרים  מאכילת 

ומוצריו, כשאינם תוצרת בית).
* בין כלי הפסח של רבותינו נשיאינו היו גם צלחות 

עם פסי זהב בשפתן68.
בפסח  לאכול  צריך  היה  נ"ע  מוהרש"ב  אדמו"ר   *
שקדים מתוקים לרפואה, והקפיד שיקנו אותם (קודם 

הפסח) בחנות שאינה מוכרת כלל מוצרי חמץ69.
פסח' או מטבח מיוחד לפסח – "לא  'דירת  * בדבר 

ראיתי ולא שמעתי רבותינו נשיאינו נוהגים כן"70.

עמ'   759 גיליון  חב"ד'  ב'כפר  בנידון  דכפר-חב"ד  המד"א  מכתב  (ראה  בכלל 
.(64

לגרום  שלא  כדי  רק  והיינו   .42 עמ'  ספר-המנהגים  ניסן.  כ'  'היום-יום'   .63
לארח  שיש  ודאי  אבל  הידוריו,  לבטל  ולהביאו  למישהו  אי-נוחות  הרגשת 
תש"ה  ספר-השיחות  ראה  המארח.  על  סומך  אם  לקחת,  האפשרות  ולתת 

עמ' 91 ועוד. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' סז, וש"נ.
64. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' סב. לגבי שום, אין מנהגנו לאסור (בשם הרה"ג ר' 

יעקב ע"ה לנדא. וראה שבח-המועדים תשנ"ג עמ' 195).
המובא  כמנהג הפשוט  לפני פסח,  והכינו אותם  קנו  וכנראה  עמ' ס.  שם   .65

שם.
66. שם עמ' נג, ששתה במקומו חלב מהול במים חמים. במקום אחר פורסם 
בבית.  שנסחט  תפוזים  מיץ  היתה  הפסח  בימי  שהשתייה  המשב"ק  מפי 
ב'אוצר' בעמ' הנ"ל מובא שנהגו לשתות תה, ועל אדמו"ר מהוריי"צ – מובא 

בעמ' מו.
67. מפי הרה"ח בנימין ע"ה קליין ('תשורה', נה"ח, ח' אדר תשנ"ו, עמ' 29). וי"א 
וראה  חלב בפסח.  מאכלי  אכלו  מהוריי"צ  ואדמו"ר  מהורש"ב  אדמו"ר  שגם 

'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' מו אות ו ועמ' נג אות י.
בשם  ע"ה  הכהן  רפאל-נחמן  ר'  מהרה"ח  נט,  ס"ע  חב"ד'  מנהגי  'אוצר   .68

הרה"ח ר' שאול-דוב זיסלין ע"ה.
69. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' סד, מהרה"ג ר' יעקב ע"ה לנדא.

עמ' 204 בהערה. ומציין שם ל'דרכי חיים ושלום'  70. לקוטי-שיחות כרך לב, 
הל' פסח סי' תקעב, שבעל המנחת-אלעזר נהג כן.

החג,  לכל  מים  להכין לעצמו  החסידים נהג  אחד   *
המנהג על- עליו, רצה לבטל  קשה  ואחר-כך, כשהיה 
מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  לו  והורה  התרת-נדרים,  ידי 
שלא לבטלו, אף שאדמו"ר בעצמו לא נהג בזה, מכיוון 

שמנהג זה הוא מהנהגות הבעש"ט71.
מלהזכיר  הנמנעים  שיש  מובא,  ועוד  'תשבי'  בס'   *
על  לו  שכשאמרו  מסופר  הרבי  על  בפסח.  'לחם'  ֵשם 
כדאי  לא  ואמר:  הגיב  'חמץ',  בו  שיש  מסוים  חדר 

להזכירו בפסח72.
(ומאפה)  מאכל  מיני  בפסח  מלהכין  נמנעים  אין   *

הדומים למאכלי חמץ73.
הסוכר  את  בבד  ומסננים  מבשלים  פסח  לפני   *
המיועד לפסח, כדי לוודא שאין בו לכלוך כלשהו. יש 
שנוהגים כמנהג רבותינו נשיאינו עצמם ואינם אוכלים 
כלל סוכר או מוצרים המכילים אותו בפסח, אך הרבי 

אמר שאינו יודע אם זו הוראה לרבים74.
* נזהרים ממאכל שנפל על הרצפה, ולכתחילה אף 

אין משתמשים בכלים שנפלו על הרצפה75.
ומקלפים  קליפה76,  בעל  ירק  או  פרי  רק  אוכלים   *
בסכין  ותמרים)  עגבניות  (אפילו  האכילה  לפני  אותו 
המיוחדת לכך, שאין משתמשים בה לחיתוך מאכלים.

('הרינג')  מלוחים  דגים  לאכול  שלא  נוהגים   *
בפסח77.

71. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' נז. ויש יחידים מאנ"ש הנוהגים בזה גם כיום.
שהעיר  אירע  ה'סדר',  עריכת  קודם  החינוך  במוסדות  מסייר  הרבי  כשהיה 

שיש לבדוק מפעם לפעם את מסננת הברזים. 
מנהגי  'אוצר   ,13 עמ'  לח  גיליון  'התקשרות'  תשל"ט,  מליל-הסדר   .72
שהוא  בטעות  עליו  שאמרו  מאכל  מלאכול  נמנע  הרבי  אגב,  סו.  עמ'  חב"ד' 

'קניידלאך' – 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' מז.
73. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' סד.

נ  עמ'  חב"ד'  מנהגי  'אוצר  בארוכה  וראה  שז.  עמ'  ח"א  במסיבו'  'המלך   .74
שמחקים  אוהב  שאינו  אמר  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  שכבר  ושם,  ואילך. 

אותו בזה.
הקולפים  שיש  כתב  מקור)  ציון  (ללא  ס  עמ'  חב"ד'  מנהגי  'אוצר  בס'   .75
בדיעבד  אף  בו  משימוש  שנמנעים  כתב  כלי,  ולעניין  המאכל.  את  ואוכלים 

באותה שנה.
מלבד אוכלים  אינם  חסה  שגם  וכדומה. וישנם  אוכלים כרוב  אין  76. למשל, 

למרור וכורך בליל-הסדר.
וקטניות  חמץ  במוצרי  שמשתמשים  מצוי  כיום  סא, עיי"ש (גם  עמ'  שם   .77

לצורך הכנת דגים מלוחים או מעובדים). 

לזכות אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו

ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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מוסדות ויחידים מגישים 'מתנות'
במקביל יזם הרה"ח ר' אהרן פרידמן (ע"ה) מכפר-

להם  קרא  שבה  באה"ק,  אנ"ש  לעסקני  פנייה  חב"ד 
ופעולות  חדשים  מוסדות  בדמות  רעיונות  להציע 

חדשות לקראת י"א ניסן, ושנת השבעים בכלל.
תשל"ב  בניסן  י"א  הבהיר  היום  לקראת  ואמנם, 
אנ"ש  אנ"ש.  בקרב  מאוד  רבה  תכונה  הורגשה 
ליום  רוחניות  הכנות  אישי  באופן  עשו  וה'תמימים' 
להגיש  ומוסדות  יחידים  התכוננו  כמו-כן  הבהיר. 
'מתנות' לרבי ליום ההולדת, בעיקר בקו שאותו ביקש 
הרבי – הוספה בענייני תורה ומצוות, הוספה בצדקה 

במספר שבעים, הקמת מוסדות חדשים וכו'.
בניסן  בי"א  הרבי  של  ההתוועדות  במהלך 
העסקנים,  השלוחים,  הגישו  לאחריה,  וכן  (תשל"ב) 
איחוליהם  את   – וקהילות  ארגונים  מוסדות,  נציגי 
הדברים  רוב  על  יום-ההולדת.  לרגל  ומתנותיהם 
השיב הרבי בדברי תודה וברכה, כבר בעת התוועדות 
י"א ניסן וההתועדויות שלאחריה, או כשנכנסו מגישי 
נשלח  למקצתם  רק  ל'יחידות'.  מכן  לאחר  ה'מתנות' 

מענה בכתב.

"אדם לעמל יולד"
חלק  וכן  תשל"ב,  בניסן  י"א  של  הכללית  האיגרת 

הארי של התוועדות י"א בניסן, הוקדשו לדברי הפסוק 
הנדפס  [ראה  בזה  חז"ל  ודרשות  יולד"  לעמל  "אדם 
תורת  ספר  ואילך;  עמ' 235  ז,  כרך  בליקוטי-שיחות, 
מנחם]. בכך נתן הרבי להבין שאין הוא מתכונן לקחת 

חופש מעבודתו, אלא אדרבה.
לאחר אמירת המאמר פתח הרבי בשיחה ובה דיבר 

בפירוש על עניין זה:
בהם  שנותינו  ש"ימי  שמכיוון  ששאלו  למה  בנוגע 
לאחר  הפעולות  לתכנן  המקום  מה  שנה",  שבעים 
מכן, לכאורה זהו הזמן לחשוב אודות מנוחה וכו' וכו', 
עניתי, ראשית – לא צריך להסתכל על ה"פספורט" 
נוגע  שיותר  ומה  מרגישים,  כיצד  להסתכל  יש  אלא 
כמה מהשנים היו שנים קיימים (הרי אין זה "קונץ" 
שיהיה כתוב ב"פספורט" או בתעודת הלידה וכיוצא 
להיות  שצריך  לדעת  יש  שנים).  וכמה  כמה  בזה 
כל  עם  שבאים  בזוהר,  שמפרש  כפי  בימים",  ה"בא 

הימים עד שלא חסר אפילו יומא חדא.
אף-על-פי-כן הרי מנהג ישראל תורה הוא, ובפרט 
וכו'  וכו'  בפרי-מגדים  ומובא  בחוות-יאיר  כדאיתא 

בהנוגע לשבעים שנה, ששם הפירוש כפשוטו:
מכן  לאחר  לעשות  צריך  מה  שהמענה  הרי 
"ואם   – הפסוק  בהמשך  תיכף  בפירוש  נאמר  הוא: 
השנים  בכל  בחלישות  שהיה  מה  אשר  בגבורות", 
הרי  צודק  חשבון  שעושים  ובשעה   – זה  שלפני 
לעשות  להתחיל  אז  צריך   – בנפשיה"  איניש  "ידע 

בהתגברות יתירה.

שבעים ואחד מוסדות חדשים
אמר  הרבי  הכותרת.  גולת  באה  זו  בשיחה  ואכן, 
לביצועו,  מיוחד  תוקף  הדורש  עניין  שישנו  שמכיוון 
"התעוררות  תהיה  בה  הכושר  לשעת  חיכה  לכן 
וכעת  בגלוי".  הניכרת  התעוררות  וגם  מתאימה 
ותחינה"  הפצרה  ב"בקשה,  לפנות  זו  הזדמנות  מנצל 
ואחד)  (שבעים  ע"א  השבעים,  שנת  במשך  להקים   –

מוסדות חדשים.
הבטיח  ואף  נלהבים,  בדברים  כך  על  עורר  הרבי 
אשר שלא  מההוצאות,  אחוזים  עשרה  השתתפות של 
תיכף  להתחיל  שיוכלו  כדי  מראש,  תינתן   – כרגיל 

בהקמת המוסדות.

דו"ח חודשי על הפעולות
בקשר  הרבי  ממזכירות  מכתב  התפרסם  בשעתו 
חוזר  (מכתב  בכלל  בעולם  המוסדות  ע"א  להקמת 
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מט"ו תמוז תשל"ב).
שקיבל  שיחות-הטלפוניות  מרישומי  קטעים  להלן 

הרב אפרים וולף בקשר לע"א מוסדות באה"ק ת"ו:
אחד  וילמובסקי ולכל  לר' זושא  למסור  "נתבקשנו 
ע"א  על-דבר  החלטות  בקבלת  מהמשתתפים  ואחד 
וכ"ק  שנעשו,  מהדברים  דו"ח  שישלחו  מוסדות, 
להיות  צריך  הדו"ח  שאופי  הדגיש  שליט"א  אדמו"ר 

על הבפועל ממש.
דו"ח  ושיישאר  חודשי,  דו"ח  שישלחו  "וממילא 
ממש  שיהיה  והדו"ח  מהשולחים,  כל-אחד  אצל  זה 

במספרים סטטיסטיים על פעולות ואנשים.
והוא  היות  זושא וילימובסקי  שם ר'  על  נמסר  "זה 
החותם הראשון, אך שייך גם לכולם, ולמסור לכולם, 
בפועל- הפעולות  על  דו"ח  ימסור  ואחד  אחד  שכל 
דו"ח  בראש-חודש יכתבו  חודש בחודשו,  מדי  ממש, 

קצר על הנעשה בכל אתר ואתר.
כך  על  להזכיר  יצטרכו  ושלא  חודש,  בכל  "הדו"ח 

מדי פעם".

"איזה מוסדות נכללו"
לגבי  הרבי  של  והתייחסויות  תשובות  כמה  להלן 

המוסדות המוקמים במהלך שנת השבעים:
כ"ו אייר תשל"ב:

ע"ד ביהכ"נ [על-דבר בית-הכנסת] בצפת... באם 
מכלל  להיות  זה  יוכל  ניסן  י"א  עד  תגמר  הבנייה 

הע"א מוסדות.
י"ב אלול תשל"ב:

לכתוב פרטים איזה מוסדות נכללו בע"א מוסדות.
בחודש מנחם-אב תשל"ב כותב הרבי בקשר לסיום 

בניית בניין ישיבת תורת-אמת בירושלים ת"ו:
תשל"ג,  ניסן]  כהנ"ל עד ליא"נ [לי"א  באם יוגמר 

יכניסו הנ"ל לסדר המענקים לע"א מוסדות. 

גדולי תורה ומנהיגים מברכים
יום  לקראת  תכונה  הורגשה  אנ"ש  בקרב  רק  לא 
העולם  בכל  גם  אלא  הרבי,  של  השבעים  ההולדת 
הביעו  רבים  וגדולי-תורה  רבנים  כולו.  היהודי 
כך  אחרת.  או  כזו  בצורה  לרבי  איחוליהם  את 
התפרסמו מכתבי ברכה ששיגרו גאוני התורה וגדולי 
גולדה  הגב'  דאז,  ישראל  ממשלת  ראש  האדמו"רים. 
מר  בארה"ב,  דאז  ישראל  שגריר  את  שיגרה  מאיר, 

לרבי את איחולי הממשלה והעם  להביא  רבין,  יצחק 
היושב בארץ-הקודש.

ראש עיריית נתניה באותם ימים, מר עובד בן-עמי, 
קריאת  בדמות  לרבי  מקורית  מתנה  להעניק  החליט 
רחוב בעירו בשם "רחוב חב"ד". הרבי השיב לו על כך 

באיגרת תודה.
הוקמו  בארצות-הברית,  במיוחד  רבים,  חב"ד  בתי 
במסגרת ע"א המוסדות, וכן הונחו תשתיות למוסדות 

ומפעלים נוספים.

לקראת שנת ה-120
שנה   120 במלאת  תש"מ,  חשון  כ׳  בהתוועדות 
להולדת כ"ק אדמו"ר הרש"ב, הסביר הרבי אשר בכל 
חדש בעולם שלא היה כמותו,  ׳יום הולדת׳ יורד אור 
שנה  שבכל  השנה  לראש  בנוגע  בתניא  שמובא  וכפי 
יורד ומתגלה אור חדש בעולם שלא היה כמותו, הנה 
אור  ומתגלה  יורד  ההולדת,  ביום  שנה  בכל  גם  כך 

חדש שלא היה כמותו מעולם. 
שנים  עשר  של  תקופה  בכל  הנה  כך  על  בנוסף 
עשרים  ׳בן  המשנה  וכמאמר  מיוחד  עילוי  מתווסף 
מפני  הוא  לכך  לכח׳ וכו׳, והטעם  בן שלשים  לרדוף, 
שבפנימיות העניינים הנה בכל תקופה של עשר שנים 
שהיא  אור,  של  נעלית  דרגא  ההולדת  ביום  מתגלה 
לגמרי באין ערוך לגבי מה שהתגלה בשנים לפני זה. 

והעולה על כולנה הוא ביום ההולדת מאה ועשרים 
שנה, שהרי מספר זה מורה על תכלית השלימות של 
שנה,  מאה ועשרים  ימיו  והיו  שנאמר  חיי האדם כמו 
שנה  ועשרים  מאה  ההולדת של  שביום  מובן  כן  ואם 
יורד ומתגלה בעולם אור כזה נעלה שיש בו שלימות 
לכל  ערוך  באין  לגמרי  שהוא  כך גדולה,  כל  עילאית 
סוף״  שה״אין  עד  שלפניו,  השנים  בכל  שהתגלה  מה 

שבה הוא בתכלית הגילוי! 
120 שהמספר  הרבי  אומר  פשוטות  באותיות 

בתורה הוא ענין של שלימות! כמו שנאמר בבראשית 
ועשרים  מאה  ימיו  ״והיו  יהיו  האדם  חיי  ששלימות 
ימי  מלאו  ״היום  אמר  רבינו  שמשה  כפי  או  שנה״, 
ושנותי״! וכפי שהרבי מביא בשיחת ש״פ נצו״י תש״מ 
בן  יוחנן  רבינו, ר׳  משה  לזה:  זכו  אנשים  ארבע  שרק 

זכאי, הלל ורבי עקיבא!

שליחות בתומכי-תמימים
של  סיפורו  את  להביא  כדאי  זו  רשימה  בשולי 
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זו  לחלוקה  המינימלי  השיעור  משובח"48.  זה  הרי   –
הוא: 'כזית'49.

סדרים פומביים: הרבי הציע, שהרבנים שבכל אתר 
מהם  אחד  כל   – היינו  פומביים,  סדרים  יערכו  ואתר 
ביתו ותלמידיו  בני  עם  ביחד  שלו,  את ה'סדר'  יערוך 
וכו', "ברחובה של עיר", ויזמין את כל תושבי המקום 
להשתתף ב'סדר הפומבי'. לפרסם מודעות בעיתונות 
הפתוח  פומבי'  'סדר  עורך  המקומי  המקומית, שהרב 
הרוצה  וכל  פלוני ובזמן פלוני,  במקום  לקהל הרחב, 
יוכל להשתתף בסדר, לקבל ארבע כוסות ושלוש מצות 
וכו', ובהדגשה – שאין דורשים דבר מן המשתתף, לא 
תמורה כספית ולא אחרת, וגם לא מחויבות להישאר 
עד סיום הסדר, אלא כל הרוצה יוכל להיכנס ולצאת 

ברגע שירצה50.
מכירת חמץ: נכון להפיץ שטר-מכירה קצר שיוכלו 
לכל  מתאים  ייפוי-כוח  או  הכללי,  לשטר  לצרפו 
המקומות שבהם נמצאים חמץ וכלי-חמץ51. יש לצרף 
לעניין זה גם אנשים שעלולים ליטול חלילה מן החמץ 

בפסח52.
יש לדאוג למכירת חמץ ב'ערב קבלן' דווקא, כדעת 
כל  אצל  נועם  בדרכי  אדמו"ר הזקן53, ולהשתדל  כ"ק 

הרבנים שיעשו זאת.
הידורים54:

48. אג"ק כרך יא עמ' ו.
49. אג"ק כרך יב עמ' שמג וכרך יג עמ' יא.

הראשיים  בעת ביקור הרבנים  עמ' 851, מר"ד  50. תורת-מנחם תשמ"ו ח"ב 
לארה"ק.

51. אג"ק כרך כ עמ' קפו.
52. 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב עמ' קד.

ושם (כדי להפיס דעת המערערים): מובן שיזהירו את המוכרים שאסור להם 
על איסור זה – 1) פשיטא כמה מהנ"ל לא  אבל גם אם יעברו  לעשות זאת. 
 (3 הווי.  לא   – התיקון  כוודאיות  ודאי   – להנחשדים  בנוגע  גם   (2 זה.  יעשו 
דעת  משמע  [כן  המכירה  בטלה  לא  דעות  לכמה   – להנוטל  בנוגע  אפילו 
אדמוה"ז סי' תמח סעיפים יג-יד] כי אם גוזל הוא מה שנוטל ותו לא מידי. 4) 
אפילו להאומר [א"ה: ראה שו"ת משנה-שכיר ח"ב סי' קיח] דבטלה המכירה 
זו.  שעה  עד  ובל-ימצא  בל-יראה  מאיסור  וניצל  ולהבא –  מכאן  דזהו  י"ל   –
ולאו שאין בו מעשה – לכמה דיעות אין לוקין עליו אף בעשה מעשה [לעבור 
עליו]. 5) אפילו למאן-דאמר דלוקין עליו – צ"ע מה מכריע: כל שמונת ימי 
זמן קצר  לוקין – או  באופן שאין  באיסור דבל-יראה ובל-ימצא אלא  הפסח 
 (6 עליו.  דלוקין  בלאו  קאי   – הקנייה  ביטול  רגע   – אחד  שרגע  אלא  יותר, 
יש  הנה אדרבה לפי זה  אם-תימצי-לומר דבטלה המכירה למפרע –  אפילו 
לומר שאין כאן מעשה ואין לוקין על זה, כי מעולם לא היתה כאן מכירה, ואין 

מקום לקנייה בתוך חג הפסח.
שיהא נכון לכל הדעות, נוסף  ולבסוף, ע"פ הוראותיו ותיקוניו של הרבי, וכדי 

הנוסח דלהלן לשטר המכירה:
הקונה ושלא  מהנכרי  ירצה, מורשה  באם  המוכר או בא כוחו יהיה,  "ישראל 

על מנת לקבל פרס, למכור בשבילו או לתת במתנה מהעניינים הנמכרים".
53. בסידורו – נדפס בשו"ע שלו סוף הל' פסח עמ' 1120.

54. להעיר מ'רשימות', חוברת לח עמ' 9.

* אין אוכלים מצות מכונה, ואין נותנים אותן אפילו 
לילדים55.

שעל  המצות  ולכן  שרויה.  ממצה  ביותר  נזהרים   *
וכן  מים,  טיפת  עליהן  תיפול  שמא  מכוסות  השולחן 
[בפועל,  למרק  או  למים  המצה  מפירורי  ייפלו  שלא 
המצות  את  שאוכלים  אנ"ש  משפחות  בין  מקובל 
לפני סידור והנחת המאכלים על השולחן, ורק לאחר 
סילוק המצות מגישים את המאכלים. וכן, יש מאנ"ש 
הנזהרים לאכול את המצות בתוך שקית בכדי למנוע 
בו  שיונחו  השולחן  משטח  אל  מצה  פירורי  נפילת 
שמים  מים, או משקאות  המאכלים]. קודם ששופכים 
יהיו  שלא  בודקים  לקערה,  או  לכוס  בהם,  מעורבים 
פירור  בו  שנפל  לח  דבר  עם  [כלי  מצה  פירורי  בכלי 

מצה, נמנעים מלהשתמש בו בפסח זה]56.
ממצה  להיזהר  צריכים  הקטנים  גם  החינוך –  מצד 

שרויה57.
נזהרים  למעשה,  בפסח58.  יי"ש  משתיית  נזהרים   *

בכך גם אם בטוחים לחלוטין בכשרותו59.
נזהרו  היין,  מבקבוקי  החותמות  את  כשהסירו   *
לא  הבקבוק)  את  פותחים  (שבאמצעותו  שה'פותחן' 

ייגע ביין עצמו60.
* הרבנית רבקה נ"ע אמרה, שאצלם לא שטפו את 

הביצים לפני פסח61.
וקינמון  קידה  לקחת  לא  מנהגנו  שנים  כמה  זה   *
לחרוסת [וכן לא להשתמש בתבלינים בכלל] מחשש 

תערובת חמץ62.

55. תורת-מנחם ח"ב עמ' 7. עוד על היחס למצות מכונה – ראה 'אוצר מנהגי 
חב"ד' עמ' כט-לא.

56. ספר-המנהגים עמ' 41. האמור בסוגריים – ע"פ 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' 
מט,מח.

הנ"ל  בשיחה  (והנאמר   258 הערה   111 עמ'  ח"ג  תשמ"ח  תורת-מנחם   .57
הגיעו  שטרם  ביותר  לקטנים  הכוונה  בזה,  להקפיד  שאין  תשי"א  דשנת 

לחינוך, שעדיף להאכילם שרויה מאשר מצת מכונה). 
מסתבר  כמנהג,  רק  מזכירו  ס"ג)  (תנג  שאדה"ז  אף  קטניות,  בנושא  ואף 
(והרי  חסידות  ממידת  ורק  רחוק  בו  שהחשש  'שרויה'  להאכילם  שעדיף 
באחש"פ מקילין בזה), על פני קטניות שהמנהג ברור לאיסור (כך פסק ונהג 
פרדס-חב"ד  ת"ו. וראה  מירושלים  ע"ה  הכהן  ר' אברהם-צבי  הרה"ח  בביתו 

גיליון 17 עמ' 175).
הצמח-צדק  שו"ת  מד.  תנא,  סי'  אדמוה"ז  שו"ע  ראה  שבזה,  לחששות   .58

או"ח סו"ס נא. 
59. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' נד וש"נ.

60. לקוטי-דיבורים עמ' 846.
שם  ומביא  רסא.  עמ'  מליקוטי-סיפורים  סד,  עמ'  חב"ד'  מנהגי  'אוצר   .61
שהידרו  בליובאוויטש  הבחורים  על  הקפיד  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  שכ"ק 
לרחוץ. בזמננו יש החוששים לכוהל בסימון שע"ג הביצים, ומשווקים בסימון 

מיוחד במספר כוכביות.
תעשייה  ממוצרי  האפשר  ככל  נמנעים  ובפועל  עמ' 39.  ספר-המנהגים   .62
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הנ"ל  נעשה  לא  שתהיה  סיבה  מאיזו  שאם  פשוט, 
בימים  והשלמה  תשלומין  להיות  צריך  חלקו...  או 

.31 הסמוכים

יום ששי
ז' בניסן

תקופת ניסן: ליל שישי, ז' בחודש, בשעה 12:00. אין 
שותים מים בשעה זו.

 ל' יום לפני החג
בהלכות הפסח שואלין ודורשין 

שילמוד  ואחד  אחד  כל  על  "מצווה  לפסח:  הכנות 
וידע  בהם  בקי  שיהיה  עד  הרגל,  קודם  הרגל  הלכות 

המעשה אשר יעשה"32.
ולעיין  טוב להיזהר  "כל שלושים יום לפני הפסח33, 
באופן  חמץ  בו  דבוק  יישאר  שלא  שעושה,  דבר  בכל 

שלא יוכל להסירו בקלות כשיגיע ערב פסח"34.
"בימים אלו מתחילים כבר עניין המצה35... שלכן יש 

להיזהר מאכילת מצה שלושים יום לפני הפסח"36.
לקבוע  אין   – המזכירות  הוראת  כינוסים:  תכנון 
שבחו"ל  פסח,  דחול-המועד  א'  ליום  כינוס  באה"ק 
יהיו  אליו  המוזמנים  בין  אם  דחג-הפסח,  ב'  יום  הוא 
וזאת  בארה"ק,  כעת  הנמצאים  מחו"ל  אורחים  גם 
לכינוס באותו יום  שאורחים אלה לא יטעו ויסעו  כדי 

שעליהם (כתושבי חו"ל) לשמור כיום-טוב37.

ב' - גם בשיחות קודש תשנ"ב ח"א עמ' 382, בקשר ליו"ד כסלו]. ולכאורה כן 
הוא גם בקשר להוראה ה'. וצריך חיפוש בקשר להוראה א'.

31. ע"פ תורת-מנחם תשמ"ז ח"ב עמ' 286 הערה 66 – מוגה.
32. שו"ע אדמוה"ז סי' תכט ס"ג. והיינו ל' יום לפני הפסח, משנה-ברורה שם 

סוס"ק ב בשם אחרונים, כף-החיים ס"ק ג בשם מחזורים. 
33. ה'שלושים יום' מתחילים מיום הפורים עצמו, שו"ע אדמוה"ז שם ס"א.

34. שו"ע אדמוה"ז סי' תלו סכ"ג.
35. ידועה תמיהת הרבי (אג"ק ב'תרמ"א, ח"ט עמ' כב) על כך שחלק מאנ"ש 
קיבלו את המצות שלא מה'לשכה האירופית' של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע. 
אמנם בס' 'ימי תמימים' (ח"ב עמ' 392) מפורט מאילו מאפיות באה"ק השיגו 
(עכ"פ בשנת תשי"ט) את המצות ללשכה האמורה, ורובן לא היו מאנ"ש, הרי 

שאין זה קשור ליצרן דווקא.
36. 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב סי' קצ, מאג"ק כרך ח עמ' שיט. 

ערב פסח, כנפסק בשו"ע  מעמוד השחר של  מצה רק  הדין אסור לאכול  מן 
הביא משיירי כנה"ג שהרבה  תעא ס"ד. ובחק-יעקב שם ס"ק ז  אדמוה"ז סי' 
איגרות- בשו"ת  באחרונים.  והובא  מראש-חודש,  מצה  לאכול  שלא  נוהגין 
משה או"ח ח"א סי' קנה (דף ערב,א ואילך) מבאר מקור למנהגם ולמנהגנו. 

חביבות  משום  הוא  שהטעם  שכיוון  כ'  כט)  ס"ק  (פי"ב  מצות-מצווה  בס' 
המצווה, הרי אפילו במצות של חמץ ראוי להימנע מלאכול, דשווין במראיתם 
בשו"ע  ע'  ממש.  חמץ  הן  כמה  עד  לברר  יש  (ולכאורה  וע"ע  ע"כ.  וטעמם, 
עצמו,  פסח  ערב  בבוקר  להחמיר  מקום  יש  ועכ"פ  סל"ג.  תנה  סי'  אדמוה"ז 

וכ"כ בנטעי-גבריאל פסח ח"א פ"ב הערה כב).
השליחות' עמ' קג  בשדה  בס' 'נתיבים  עמ' נד. וראה  היכל-מנחם כרך ג'   .37

ואילך, והסיכום בעמ' קנג.

שבחג  בישראל,  "הנוהג  הרבי:  מענה  נסיעות:  תכנון 
הפסח נמצאים ביחד איש וביתו (ובביתו), ובפרט ראש 
הרצון  כפי  להדר  ביותר  שקשה  על  נוסף  המשפחה. 
בענייני פסח – כשנמצאים במקום אחר. וקל להבין"38.
לדאוג  כולל  פסח',  ל'מבצע  בהכנות  להתחיל  יש 
מצה  לחלוקת  וכן  ולבוש40,  מזון  חיטין39,  למעות 

שמורה כדלהלן.
הגדות: כדאי שיהיו לכל ילד סידור, חומש, ולהבדיל 
– קופת צדקה, משלו, וכן ספרי-קודש אחרים. ובעניין 
שהזמן גרמא – הגדה של פסח. ומה טוב – שקודם החג 
שיוסיף  מה  וכיוצא-בזה41,  חדש  סידור  ילד  לכל  יקנו 

לו חיות ומרץ להשתמש בזה בפועל42.
כלים: "המנהג פשוט במדינות אלו... שלא להשתמש 
עירו  שמא  בו  לחוש  שיש  זכוכית  כלי  בשום  בפסח 
בתוכו  נשתהה  שמא  או  חם,  חמץ  משקה  לתוכו 
מעת-לעת"43. הנזהרים שיהיו להם כלים  חמץ  משקה 
מיוחדים לפסח, ושלא להזדקק להכשרת הכלים כלל, 

תבוא עליהם ברכה44.
רצוי  הפסח,  לחג  הסמוכים  בימים  לדוגמה":  "סדר 
להראות לתלמידים עריכת הסדר, שעל-ידי זה יחקקו 
יש  אך  אלו,  בעניינים  הקשורות  ההלכות  בזיכרונם 
במנהגי  לנגוע  שלא  באופן  זאת  ולסדר  להתבונן 

אבותיהם45.
נשיא  אדמו"ר  כ"ק  מתקנת  שמורה:  מצה  חלוקת 
וכל העוסקים  שו"ב  ובפרט רבנים,  דורנו, להשתדל – 
(על- למכריהם  הפסח  לחג  לשלוח   – בצורכי-ציבור 
אפויות- עגולות  מצות  הסדרים)  בעבור  כל-פנים 
שמסדרים  במקומות  וכן  שמורה,  מצות  ודווקא  יד, 
זאת  יסדרו  וכדומה)  במלונות  (כמו  כלליים  סדרים 
מוסדות  לתלמידי  לדאוג  יש   – בפרט  המארגנים46. 
בסוגי  המרבה  שכל  "מובן,  ולהוריהם47.  חב"ד  חינוך 
מקבלי השמורה וכל המהדר בשמורה זו כפי האפשרי 

38. היכל-מנחם כרך ג' עמ' קצג.
39. שו"ע אדמוה"ז סי' תכט ס"ה ואילך. והעירו שברמ"א שם ס"א קושר זאת, 
ובוא"ו החיבור, לענין 'שואלין ודורשין', עיי"ש (ראה סיפורי-חסידים, מועדים, 

סיפור 294).
עמ' 303, תנש"א  ח"ב  977, תשמ"ח  עמ'  ח"ב  תורת-מנחם תשמ"ב  ראה   .40

ח"ב עמ' 399,339 ועוד.
41. במכל-שכן ממה שעל-פי-דין (רמב"ם הל' יו"ט פ"ו הי"ח. טושו"ע ושו"ע-

אדמוה"ז או"ח תקכ"ט ס"ז) צריך לקנות לו קליות ואגוזים.
42. ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 343.

שלא  אנ"ש  בין  המנהג  נפוץ  וכן  עג.  סעיף  תנא  סימן  אדמוה"ז  שו"ע   .43
להכשירם גם מאיסורים, וראה בס' 'הגעלת כלים לפסח' פי"ג סעיף נט.

44. ראה במבוא לס' הנ"ל, אות י'.
45. אג"ק כרך י עמ' שנ.

46. ספר-המנהגים עמ' 37.
47. אג"ק כרך יב עמ' שמג וכרך יא עמ' פו.
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המשפיע הרה"ח ר' שלמה שיחי' זרחי (בריאיון ל'כפר 
תשס"ה),  בתשרי  כ"ט   – 28 עמ'  גיליון 1110,  חב"ד', 
ב'כולל',  לימודיו  שנת  סיום  עם  תשל"א,  בשנת  אשר 
ביקש לנסוע לשליחות וכתב על-כך לרבי. הרבי השיב 

על כך ב'יחידות':
מזוודות  לארוז  זה  'שליחות'  חושב?  אתה  "מה 
ולנסוע לאוסטרליה? אם תהיה מסירות-נפש כשתהיה 
הרבי  באוסטרליה".  כמו  שליחות  זו  בישיבה,  פה 
זוהי  ונתינה –  במסירה  יהיה  זה  "אם  הוסיף והדגיש: 

שליחות כמו באוסטרליה".
ע"א  הקמת  על  הרבי  הכריז  כאשר  יותר,  מאוחר 
ה'קאך'  כל  את  יש  "כעת  לרבי:  הנ"ל  כתב  המוסדות, 
לגבי הקמת 'ע"א מוסדות' ואני רוצה לנסוע לשליחות 
ולעסוק בעניינים של הרבי, במשך שלושה חודשים". 
הרבי לא ענה לו והדבר הכאיב לו מאוד. בהתוועדות 
בשקט כמובן,  זרחי,  בכה ר"ש  כסלו,  הרבי ביו"ד  של 
בינו לבין עצמו, והנה למחרת בבוקר בדיוק יצאה לו 

תשובה מהרבי:
תומכי- תלמיד  אשר  ידיעה  לדעתו  "האומנם 
תמימים יהיה תמים כדרוש אינו נוגע לכללות העניין 
דשנת השבעים?! לכותבו שאין בו חיות – זה מצד חלל 

השמאלי ולא מצד העניין שבו הוא עוסק".

ואברכה מברכך
נחתום במענה הרבי למברכיו לרגל יום הולדתו:

שברכו  אלה  לכל  בתודה  לסיים  נעים  "חוב וזכות 
מילתייהו  כבר  המסורתי:  ובלשון  ההולדת,  ליום 
השם  בברכת  מברכך  (השם)  ואברכה  אמורה 

המרובה על העיקר".

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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פרשת תזריע
אשה כי תזריע וילדה זכר (יב,ב)

מפרש ה'אור-החיים':
"אשה" – זו כנסת-ישראל שנמשלה לאשה.

י)  (הושע  כדכתיב  המצוות,  קיום  היינו   – "תזריע" 
"זרעו לכם לצדקה".

גאולה  שתהיה  העתידה,  לגאולה  רומז   – "זכר" 
נצחית – בחינת "זכר".

מעשינו  על-ידי   – זכר"  וילדה  תזריע  כי  "אשה 
ועבודתינו בזמן הגלות, נזכה לגאולה אמיתית, גאולה 

שאין לאחריה גלות.
מדוע  ומבאר,  הצמח-צדק  אדמו"ר  מוסיף  כך  על 

נמשלו המצוות לזריעה:
א) על-ידי זריעת גרעין בארץ צומחת כמות גדולה 
קיום מצווה 'צומח' גילוי  גם על-ידי  וכך  של תבואה, 

אלוקות בעולמות העליונים.
לזריעה  הראוי  במקום  אלא  צומח  אינו  הגרעין  ב) 
אינה  המצוות  'זריעת'  וכך  לדוגמה),  במדבר,  (ולא 
של  המצוות  מעשה  דווקא  בישראל;  אלא  אפשרית 

ישראל פועל 'צמיחת' האור והגילוי למעלה.

(אור-התורה ויקרא, עמ' תצז)

* * *
ועוד יש להוסיף על כך:

'זכר',  בבחינת  תהיה  העתידה  שהגאולה  מאחר 
צריכה  הגאולה  את  שתביא  העבודה  שגם  מובן 
תקיפות  על  מורה  'זכר'. פירוש: 'זכר'  להיות בבחינת 
דרכו  "איש  לה),  (קידושין  רז"ל  כמאמר  ואומץ, 
ולהכניסם  וענייניו  העולם  את  'לכבוש'  יש  לכבוש". 
לתחום הקדושה מתוך תקיפות, מבלי להתרשם מפני 

המלעיגים למיניהם.
(ליקוטי-שיחות, כרך א, עמ' 238)

אישה כי תזריע וילדה זכר (יב,ב)
מזרעת  אשה  נקבה,  יולדת   – תחילה  מזריע  איש 

תחילה – יולדת זכר (ברכות ס)
בתוך ה'שלושים' להסתלקותו של כ"ק אדמו"ר הזקן 

ה'צמח-צדק'  הרבי  נכדו,  אצל  הלילה,  בחזון  הופיע, 
אמר: המאמר  סיום  עם  חסידות.  מאמר  לפניו  ואמר 
(הרבנית  אמך  זו   – נקבה"  יולדת  תחילה  מזריע  "איש 
מזרעת  "אישה  הזקן);  אדמו"ר  של  בתו  דבורה-לאה, 

תחילה יולדת זכר" – זה אתה.

(היום-יום עמ' נז)

וביום השמיני ימול בשר ערלתו (יב,ג)
הוי',  שם  של  גילוי  ממשיכה  מילה  שמצוות  ידוע 
ל)  (דברים  השמימה"  לנו  יעלה  "מי  בפסוק,  כנרמז 
נקבעה  לכן  הוי'.  וסופי-תיבות  מילה  ראשי-תיבות   –
מצווה זו ביום השמיני, כי המספר שמונה רומז לגילוי 

שם הוי' שיהיה לעתיד:
כפי  הוי'  שם  של  האותיות  לארבע  רומז  זה  מספר 
בהעלם  שהם  וכפי  דל"ת)  באל"ף  (הקרי,  בגלוי  שהן 
ויתגלו  יאירו  ולעתיד-לבוא  ה"א);  ביו"ד  (הכתיב, 
שאני  "כפי  הגלויות,  באותיות  הנעלמות  האותיות 

נכתב, אני נקרא" (פסחים נ).

(ליקוטי-תורה ויקרא, עמ' כא)

תשב בדמי טהרה, בכל קודש לא תיגע ואל 
המקדש לא תבוא (יב,ד)

בדמי טהרה: אף על פי שרואה טהורה. בדמי טהרה:... 
הוא שם דבר, כמו טוהר (רש"י)

של  העבודה  זו   – טהורה"  שרואה  "אף-על-פי 
'אתכפיא' (ביטול הרע ושבירתו). אדם חייב לטהר את 

עצמו למרות ה'דם'.
"הוא שם דבר כמו טוהר" – זו העבודה של 'אתהפכא' 
(הפיכת הרע לטוב). יש לטהר את ה'דם' עצמו ולהפוך 

אותו לטוב.
עלינו לשקוד בעבודת ה'אתהפכא' גם בזמן הגלות, 
אף-על-פי שאז אנו שרויים במצב של "בכל קודש לא 

תיגע ואל המקדש לא תבוא".
(ליקוטי-שיחות, כרך ז, עמ' 90)

ממעייני החסידות
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מהיום עד י"ג ניסן ועד בכלל, דבר יום ביומו, בפרשת 
משה"  כלות  ביום  "ויהי  מתחילים  היום  הנשיאים. 
עמינדב" (במדבר ז,א- קרבן נחשון בן  ומסיימים "זה 

רצון"  ה"יהי  את  בשבת)9  (גם  אומרים  אחר-כך  יז). 
ולוויים  כוהנים  גם  ה'10.  תהלת  בסידורי  הנדפס 

אומרים אותו11.
בבית-הכנסת  ראש-חודש  שבת  התוועדות 
שבת  גם  היא  שהשבת  ובפרט  בבית),  (ולהמשיכה 

החודש.
במנחה אין אומרים 'צדקתך'.

חודש ניסן
בכל החודש אין אומרים תחנון12, 'א-ל ארך אפים'13

ו"למנצח... יענך"14 בימות החול, "אב הרחמים" לפני 
מתענים  אין  במנחה6.  בשבת  ו"צדקתך"  שבת,  מוסף 

אלא חתן ביום חופתו ובכור בערב-פסח15.
ברכת האילנות: מברכים אותה רק16 בחודש ניסן17. 
מאכל19.  אילני  על  רק  מברכים  מברכות18.  נשים  גם 
אילנות20.  שני  לפחות  שיהיו  להשתדל  יש  לכתחילה 

חב"ד'  מנהגי  'אוצר  וראה   .36 עמ'  ספר-המנהגים  ניסן.  ר"ח  יום',  'היום   .9
עמ' ד-ו.

ה". ָרׁשָ 10. עמ' 473. לכאורה צריך לנקד שם "ּפָ
משבט זה,  משבט..." והוא איננו  שמוזכר שם "שבאם אני עבדך  11. למרות 
אחרת בתוך נשמתו- מנשמה  כיוון שזה שייך ל'עיבור' (דהיינו גילוי מסויים 
יום שם,  נ"ע, היום  מהורש"ב  הוראת כ"ק אדמו"ר  בדרגתה),  הנשארת  הוא, 
עמ'  ח"ב  או"ח  ומנהג'  הלכה  ב'שערי  כולל-חב"ד.  לוח  שם,  ספר-המנהגים 
שבאם זהו  ואחד מישראל, ורק  לכל אחד  ודאית  היא  שהשייכות  נתבאר,  פ 

שבטו, אזי השייכות וההמשכה הן באופן נעלה יותר.
12. שו"ע אדמוה"ז סימן תכט ס"ח. 

13. כנדפס בסידורים מאז שנת תשל"ח. ראה בירור בעניין זה ב'התקשרות' 
גיליון שכט עמ' 18.

14. סידור אדמוה"ז, לפני 'למנצח' זה.
15. לוח כולל-חב"ד, משו"ע אדמוה"ז סי' תכט ס"ט.

16. 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"א עמ' רכ, ע"פ סדר ברכת-הנהנין שבסידור 
הקבלה, ברכי-יוסף סי' רכו ס"ק ב (ודלא כמו שכתב  הוא ע"ד  אדמוה"ז. וכן 
לברך  שניתן  יח  ס"ק  בבדי-השולחן  סו  סי'  בקצות-השולחן  נאה  הגרא"ח 

ברכה זו גם בחודשי אדר או אייר).
לעניין  ה.  עמ'  חב"ד'  מנהגי  'אוצר  ראה  עם,  ברוב  זו  ברכה  שבירכו  היו   .17
ותלוי  איסור,  בזה  שאין  ב  סי'  ח"א  יחווה-דעת  שו"ת  ראה   – בשבת  ברכה 

במנהג המקום, וש"נ.
אם צריך לברך ברכה זו בפעם הראשונה שרואה עצים מלבלבים, ומי שראה 
פרק  הקצר  שו"ע  שם,  בדי-השולחן  ראה  לברך –  שוב  רשאי  אם  בירך  ולא 

פז ס"ג ובהערות.
18. נסמן בשו"ע הקצר שם סי"א.

הרמב"ם,  דעת  ובהערות.  ס"ה  שם  הקצר  בשו"ע  בזה  הדעות  ראה   .19
הערה   116 עמ'  כג  כרך  בלקוטי-שיחות  הרבי  שהביא  והפוסקים  הטושו"ע 
33 (וכפי שנראה שהכריע שם) שצ"ל אילנות של פרי דווקא. ורק שהעיר על 
השמטת אדמוה"ז מסדר ברה"נ, וסיים 'ואכ"מ' בקשר להשמטות כיו"ב שם.
(שו"ת  ערלה  בשנות  שעודם  אילנות  גם  לברך  ניתן  פוסקים  כמה  לדעת 
דובב-מישרים ח"ג סי' ה וחלקת-יעקב ח"ב סי' כז, ועוד. ברם, בגיליון רעק"א 

סי' רכו מסתפק בזה). 
20. כף-החיים סי' רכו ס"ק ב ובדי-השולחן סי' סו ס"ק יח.

מי שלא הספיק לברך בעוד הפרחים על האילנות, לא 
יברך אחר-כך על הפירות21.

יום ראשון
ב' בניסן

רבנו  אדמו"ר  כ"ק  של  ההסתלקות-הילולא  יום 
מוהרש"ב,  אדמו"ר  מליובאוויטש,  נ"ע  שלום-דובער 
בעיר  תר"פ,  בשנת  חב"ד22,  לנשיאי  חמישי  דור 

רוסטוב על נהר דון, ושם מנוחתו-כבוד.
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  הנשיאות  התחלת  יום 

נ"ע23.
וראה  בבית-הכנסת.  ההתוועדות –  התוועדות.  יום 

להלן.
משנה  פרק  א) ללמוד  כדי:  רצון' זו,  'עת  לנצל  יש 
(על-כל-פנים  הקדוש  משמו  אחת  באות  המתחיל 
בעל  של  תורתו  בלימוד  להוסיף25  ב)  אחד)24.  פרק 
הבנה  של  באופן  החסידות  גילוי  ש"עיקר  ההילולא, 
דתורת  'הרמב"ם  ונתכנה  ידו,  על  נתחדש  והסברה 
ד)  התפילה.  בעבודת  להוסיף  ג)  החסידות'"26. 
השייך  לעניין   – טוב  ומה  צדקה,  בנתינת  להוסיף 
למוסדות  או  ההילולא  בעל  של  המיוחדת  לעבודתו 
העוסקים בעבודתו, ש"עיקר חידושו – בייסוד ישיבת 
תומכי-תמימים, שבה מודגשת שלימות התורה" נגלה 
הפצת  עיקר  התחילה  ו"על-ידו  כאחד27,  וחסידות 
נשיאינו  רבותינו  ובעבודת  חוצה"28,  החסידות  תורת 
שמחה,  של  התוועדות  לקיים29  ה)  מקומו.  ממלאי 
שבה יקבלו עליהם הנאספים החלטות טובות בענייני 

תורה ומצוות30.

כ'  הכ"ג)  (פי"ב  ברכות-הנהנין  שבלוח  כיוון  ומלכות,  שם  בלא  ואפילו   .21
אדמוה"ז שאם נפל הפרח וגדלו הפירות טוב לברך בלא שם ומלכות, ובסדר 

ברה"נ השמיט זאת. 'ביאור סדר ברה"נ' עמ' 445.
הפרטים  בכל  הנשיאות  עול  קבלת  אך  תרמ"ג,  בשנת  החלה  הנשיאות   .22
עמ' 34;  מהורש"ב'  אדמו"ר   - התולדות  'ספר  ראה  תרנ"ד,  בשנת  רק  היתה 

וראה הערה 1 ב'פתח דבר' לס' המאמרים תרמ"ג-ד.
23. ראה ליקוטי-שיחות כרך ד עמ' 1293 בהערה. כרך יב עמ' 146 בהערה 1. 

כרך לב עמ' 23 הערה 38. ספר-השיחות תשמ"ח ח"א עמ' 347 הערות 8 ,7.
24. ע"פ ליקוטי-שיחות כרך כא עמ' 296.

25. וכן ההוראות ג-ד, ע"פ תורת-מנחם תשמ"ז ח"ב עמ' 286, מוגה.
26. ליקוטי-שיחות כרך ז עמ' 209, 277.

תורת-מנחם תשמ"ז ח"א  27. ליקוטי-שיחות כרך כ עמ' 67. כרך כז עמ' 25. 
עמ' 310, 495.

28. ליקוטי-שיחות כרך כ עמ' 389. וראה שם כרך כב עמ' 186.
מוגה). וראה  עמ' 292 (בלתי  הוספות לשיחה הנ"ל בהערה 28, שם  29. ע"פ 

בקשר להתוועדות ביום הילולא, בליקוטי-שיחות כרך כא עמ' 276.
30. ההוראות: ב', ג', ד' - נאמרו במפורש (בקשר ליום הילולא דאדמו"ר הזקן) 
ל"כל אחד ואחת, אנשים נשים וטף" [בשיחה שבהערה 28. ובקשר להוראה 

20



הלכות ומנהגי חב"ד
יום שישי

כ"ט באדר – ערב ראש-חודש 
זו,  לשבת  תרגום'  ואחד  מקרא  'שניים  בקריאת 
פרשת  של   – ההפטרות  שלוש  את  לקרוא  לזכור  יש 
בראשון...  אמר...  ('כה  'החודש'  פרשת  של  'תזריע', 
השמים  עולת תמיד'), ושל ראש-חודש ('כה אמר ה', 

כסאי...') כמנהגנו.
לפי מנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרא את הפטרות 
'תזריע' וראש-חודש בעש"ק אחה"צ, ואילו בש"ק לפני 
לקרוא  שוב,  ה'שביעי'  קריאת  לאחר  שחרית,  תפילת 
ראשון  בתוספת פסוק  החודש,  דפרשת  את ההפטרה 

ואחרון דר"ח, כפי שקוראים היום בפועל למנהגנו.
להיות  צריכה  אדר  חודש  של  האחרון  ביום   *
של  בשמחה'  ה'מרבין  לאחר  ביותר,  מופלגה  שמחה 
כל ימי אדר מיום ליום, והיא נותנת את הכוח והסיוע 
ובו  נגאלו  שבו  ניסן,  דחודש  הגאולה  את  להמשיך 
ובפרט  אדר,  שבחודש  השמחה  כי  להיגאל,  עתידין 
ומביאה  הגלות  גדרי  את  פורצת  שבו,  האחרון  ביום 
את הגאולה האמיתית והשלמה, על-ידי משיח צדקנו 

שנאמר בו "עלה הפורץ לפניהם", בקרוב ממש1.
בג'  להוסיף  יש   – קטן'  כיפור  'יום   – זה  ביום   *
קורבנות),  שבמקום  (תפילה  עבודה  תורה,  הקווין: 

גמילות-חסדים וצדקה2.

שבת-קודש,
פרשת תזריע / החודש

א' בניסן – ראש חודש ניסן
לקריאת  המיועדים  ספרי-התורה  את  להכין  רצוי 
פרשת ראש-חודש (במדבר כח,ט-טו) ופרשת החודש 
טרחא  למנוע  כדי  התפילה,  לפני  יב,א-כ)  (שמות 

דציבורא.

1. ליקוטי-שיחות, כרך ד, עמ' 1274.
2. שיחות-קודש תשל"ו עמ' 663, ובכ"מ.

שחרית. בתפילת העמידה – יעלה ויבוא. חצי הלל. 
קדיש-תתקבל. שיר של יום. ברכי נפשי. קדיש יתום.

קוראים  בראשון  ספרי-תורה.  שלושה  מוציאים 
לשישה עולים בפרשת השבוע.

ליד  הבימה  על  השני  ספר-התורה  את  מניחים 
הראשון, הגבהה וגלילה, בספר השני קוראים לשביעי 
לראש  ונסכו"  חדשיכם...  ובראשי  השבת..  "וביום 
קוראים  השלישי  ובספר  קדיש.  חצי  ואומרים  חודש, 
"ויאמר...  בא:  בפרשת  החודש,  פרשת  את  למפטיר 

החודש הזה... תאכלו מצות" (שמות יב,א-כ).
אחר  מגביהים  אין   – אחד  ספר-תורה  רק  יש  אם 
ומגביהים  החודש,  לפרשת  גוללים  אלא  קדיש,  חצי 
וגוללים לאחר גמר המפטיר. את חצי הקדיש אומרים 

תמיד אחרי הקריאה שלפני עליית המפטיר.
הפטרה: "כה אמר... בראשון באחד לחודש... עולת 
פסוק  ומוסיפים  מה,יח-מו,טו),  (יחזקאל  תמיד" 
ראשון ואחרון של הפטרת 'השמים כסאי'3. אם קראו 

בטעות הפטרה אחרת – ראה בהערה4.
בכל חודש ניסן אין אומרים 'אב הרחמים'.

בתפילת מוסף – "אתה יצרת".
אחר  לקרוא6  המנהג5  את  לחזק  מצווה  נשיא: 
החל  יום,  בכל  תהילים8)  אמירת  (אחרי  התפילה7 

רבותינו נשיאינו  עמ' 33. בקשר להנהגת  ספר-המנהגים  לוח כולל-חב"ד.   .3
השייכים  הראשונים  הפסוקים  את  אמרו  הם  שרק  זו,  הפטרה  בקריאת 

ל'נשיא', ראה רשימות היומן עמ' תטו.
הפטרת  אחריה  קורא  אחרת,  הפטרה  כל  או  השבוע  הפטרת  את  קרא   .4
פרשת החודש, ואם נזכר אחר הברכות – קורא אותה בלא ברכה. לוח כולל-

חב"ד, ש"פ נח.
5. 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב עמ' עז.

את הנשיא שלו, יש סגולה שלא ישכח באחד  י"א שבהקפדה לומר בכל יום 
הרה"ח  הרה"ג  בשם  ז"ל  מורי  מאבי  העומר (שמעתי  לספור ספירת  הימים 

ר' שאול ברוק ע"ה).
6. אין מנהגנו לקוראו מתוך ספר-תורה. גם בימי הקריאה אין לגלול את ספר 
הנשיאים  שפרשת  בש"ק,  ובפרט  מתוכו.  הנשיאים  פרשת  ולקרוא  התורה 

צ"ל אחר תפילת המוספין דווקא - 'שערי הלכה ומנהג' שם.
יותר  ומקודשת  שתדירה  מוסף,  תפילת  אחרי  מוסף,  תפילת  שיש  וביום   .7

מקריאת הנשיא - שם עמ' עט.
8. דתדיר קודם, וראה 'אוצר מנהגי חב"ד' (ניסן-סיוון) עמ' ג.

לוח השבוע
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מאמר מוגה חדש 'החודש הזה לכם' • שיחה מעוררת אודות הגאולה
• 'יחידות לגבירים' • מעמד שאיבת 'מים שלנו' • חלוקת מצות על ידי 

השלוחים לכל רחבי תבל • מתוך: 'יומן הקהל – תשמ"ח'

פרשת ׳ויקרא׳, ר״ח ניסן,  קודש  שבת 
׳שבת-החודש׳

הגדול  לבית-המדרש  הרבי  ירד   13:30 בשעה 
את  הרבי  ביאר  הראשונות  להתוועדות.   בשיחות 
נטל  היום  ש״אותו  ניסן  ר״ח  אודות  בגמרא  המובא 
עשר עטרות״: 'עשר' בכלל מורה על שלמות, ובזה 
מעל  הינו  העטרה-כתר  מקום  שכן  בעטרה,  גופא 
מעל  הוא  שהכתר  הרי  ברוחניות,  כן  וכמו  לראש, 

לכל אותם דברים המדודים ומוגבלים. 
מעלה זו, הכי מופלאה, יורדת עד לדרגה הנמוכה 
גם  ובזאת  והגבלה,  מדידה  המסמלת  ׳יום׳,  של 
(המראה  וכדומה  ׳קיבל׳  בלשון  משתמשים  אין 
לשון  לא  וגם  למטה,  מלמעלה  והמשכה  נתינה  על 
׳נטל׳,  אלא  למעלה)  מלמטה  עבודה  שמבטאת 
והיינו, שבפשטות הרי מקומו של הכתר הוא ב׳יום׳, 
דווקא  ומהות מתגלית  שעצמות  בחסידות  כמבואר 
(שחל  בשבת  מיוחד  באופן  בולט  והדבר  למטה. 
העולמות  השבת  ביום  שכן  ניסן)  ראש-חודש  בה 
הכתוב  כלשון  ביותר,  הגבוהה  לדרגה  מתעלים 
נמשכת  אך מאידך  על-ידי עליה,  כיליון  ״ויכולו״ - 
קדושת השבת עד למטה מטה, כפסק ההלכה שיש 

לענג את השבת באכילה ושתייה כפשוטן.
התקופה האחרונה - ביאר זאת  כמו בכל  הרבי - 
כל אחד ואחד באופן של ״והחי  גם בעבודת ה׳ של 

יתן אל ליבו".
ואכן, הרבי הוריד את דבריו הקדושים עד למטה 
על  שוב  מעורר  כשהוא  בפועל,  במעשה  מטה 

להשם  משכן  לעשות  יש  כי  פעמים  כמה  המדובר 
מדברי הרשות של כל אחד (ובהתאם לכך שאחת מן 
העטרות שנטל היום, הוא ראשון לנשיאים שהקריבו 
קרבנות לחנוכת המשכן). גם ברש״י וברמב״ם לימד 
הרבי הוראות נפלאות במסגרת ״והחי יתן אל לבו׳׳.

שהערב  מכיוון  הרבי כי  אמר  ההתוועדות  בסיום 
תתקיים מלוה-מלכה לטובת ישיבת תומכי-תמימים 
הרי שמן הראוי שזה שהכריז על כך בשבת שעברה 
קם  ואז  למעשה.  בסמיכות  עתה  כך  על  יכריז 
על  שוב  והכריז  וינברג  יוסף  ר׳  הרה״ח  ממקומו 

המסיבה בהזמינו את כל הקהל להשתתף בה.
לתפילת ערבית של מוצאי שבת-קודש הוכן עמוד 
ירד  השבת  ובצאת  הגדול,  בבית-המדרש  התפילה 
מאנ״ש  כשרבים  התיבה  לפני  והתפלל  למטה  הרבי 
את  לשמוע  מנת  על  סביב  מצטופפים  ומהתמימים 

תפילתו הקדושה. לאחר מכן נסע הרבי לביתו.

יום ראשון, ב' ניסן
ד״ה  מאמר  ניסן׳:  ב׳  ׳קונטרס  לאור  יצא  היום 
״החודש הזה לכם״, שנאמר בהתוועדות  שבת פרשת 
על-ידי  אלה  בימים  והוגה  אשתקד  ויקהל-פקודי 
הרבי לקראת ב׳ ניסן. המאמר מבוסס על מאמרו זה 

של בעל ההילולא בשנת אעת״ר.
בערב חזר הרבי מן הציון הקדוש והתפללו תפילת 
לאחר התפילה פתח באמירת שיחה  מנחה וערבית. 
עורר  בשיחה  דקות.  וחמש  כארבעים  שנמשכה 
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הרבי, בין השאר, בדברים נלהבים גם על גודל ענין 
מתי״.  ״עד  יהודים  של  לגאולה ותביעתם  הציפייה 
הרבי גם חזר ועורר שוב על המנהג שהחל מתפשט 
לאחרונה לערוך ביום ההולדת התוועדות מיוחדת 
להתעוררות והגברה בעבודת ה', (השיחה במלואה 

הוגהה על ידי הרבי). 
לכל  רבה  להתרגשות  גרמו  הקודש  דברי 

מפי  פרץ  ספונטאנית  ובצורה  השומעים 
אלה שהיו באותה עת בתוך  כל - גם של 
החל  מכן  מתי'. לאחר  'עד  הבית - השיר 
תיכף הרבי לחלק שטרות לצדקה. במשך 
החלוקה נהרו ממש פניו הקדושות באופן 

מיוחד.
ישבו  מיוחדת  התעוררות  באותה 
יותר  מאוחר  שיחיו  והתמימים  אנ״ש 
להתוועדויות החסידיות ב-770, בישיבות 
ב׳קראון  בתי־המדרש  ובשאר  מסביב 

הייטס׳.

יום שני, ג׳ ניסן
ידידי  ׳חוג  שנוסד  שנים  כמה  זה 
אילי-הון  מאישים  המורכב  ליובאוויטש', 
הקהילות  בכל  בכירות  עמדות  התופסים 
על  שלקחו  ארה״ב,  ברחבי  היהודיות 
לפעילות  'זבולונית'  שכם  להטות  עצמם 

הגדולה של הפצת היהדות.
 - לרבי  מגיעים  הם  בשנה  פעמיים 
לזכות  מגיעים  הם  ראש-השנה  לקראת 
להתברך מפי קדשו, ולקראת י״א ניסן הם 
הלבביים  איחוליהם  את  להביע  מגיעים 

לרבי.
גם השבוע ביום שני, הגיעו כ-70 מהם. 
הרבי הגיע ל-770 בסביבות השעה 12:00

פנה  כך  לחדרו הק׳ ואחר  נכנס  בצהרים, 
כל  המתינו  כבר  שם  הקטן,  ה׳זאל׳  אל 
הועמד  הצפוני  הקיר  ליד  הנכבדים. 

סטנדר ומיקרופון, ולידם עמד הרבי. 
מהנכבדים  אחד  כל  עבר  בתחילה 
כאשר  וכו׳,  איחוליו  את  והביע  בנפרד 
מברכותיו  אחד  לכל  מעניק  הרבי 
אמר  לעבור,  הכול  כשסיימו  הטהורות. 

מכן  לאחר  דקות.  כמה  בת  שיחה  הרבי  לפניהם 
בירכם  הרבי  לשלוחים.  קצרה  יחידות  הייתה 
כל  הצלחה בעבודתם עבודת הקודש.  באחלו להם 
לביתו  נסע  בשעה 13:00 והרבי  בערך  הסתיים  זה 

(דברי הקודש יצאו לאור בפני עצמם).
שוב  הגיע  חמה,  דמדומי  בשעת  הצהריים,  אחר 
שלנו׳.  ׳מים  שאיבת  לשם  והפעם  ל-770  הרבי 

JEM ID 144431 / .'הרבי בכניסתו ל'יחידות

ממראות 'יחידות לגבירים'. בתמונה: הפרופסור ר' וועלוול גרין ז''ל.
JEM ID 149460 / 
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עוד בטרם הגיע  נאדר בקודש:  הוא  המחזה כולו 
של  הראשית  לדלת  בסמוך  הוכנו  ל-770,  הרבי 
מן  גדולים.  זכוכית  כלי  כמה  ועליו  שולחן   770
צינור לבאר  באמצעות  המחובר  ברז  הצד הותקן 

מים הסמוכה ל-770.
קהל  התאסף  הרבי  בוא  לפני  ספורות  דקות 
רב מסביב לבניין כדי לראות את פני קדשו בעת 
הרבי  פני  את  קיבל  הקהל  המים.  מלאכת שאיבת 
הק׳  לחדרו  בתחילה  נכנס  הרבי  אדירה.  בשירה 
ומיד כעבור דקות ספורות יצא החוצה דרך הדלת 
הראשית, פנה לעבר השולחן, נטל מעל גביו כוס 
פעמים  שלוש  הפתוח  בברז  ושטפה  זכוכית נקיה 
את  ובהתרגשות  בדביקות  שר  כולו  כשהקהל   -

הניגון ״א-לי אתה״, כנהוג.
אחר כך מילא הרבי את הכוס במים ושפך לתוך 
הכלי הגדול את תכולתה בשלוש פעמים, על דבר 
את  אחר כך - כשהוא מניף  עוד פעמיים,  זה חזר 
לחדרו  פנימה  נכנס   - השירה  להגברת  הק׳  ידו 

הק׳. כמה דקות לאחר מכן שב לביתו.

יום שלישי, ד׳ ניסן
לכל  שולח  שהרבי  המצות  נאפות  ומחר  היום 
מחנות אנ׳׳ש בעולם כולו. על כל תהליך האפייה 
ד׳קראון  הבד״ץ  חברי  בחרדת-קודש  משגיחים 
גם  עוזרים  ידם  על  הישיבה,  וראשי  הייטס׳ 

התמימים שזכו בגורל להשתתף באפייה זו.

יום רביעי, ה' ניסן
בצהריים הסתיימה אפיית המצות ששולח הרבי 

לרחבי תבל.
השלוחים  על-ידי  המצות  נשלחו  בלילה 
המיוחדים לכל העולם. בשעה 20:00 בערך הגיע 
הרבי ל־770. בגן-עדן התחתון עמדו כל השלוחים 
דרום־ ומנצ׳סטר,  לונדון  איטליה,  (ונצואלה, 
ולארץ-הקודש).  שבאוסטרליה  סידני  אפריקה, 
חלה  הפריש  הרבי  מכוסות,  היו  המצות  חבילות 

השלוחים  לידי  החבילות  את  ומסר  מהמצות 
באחלו לכל אחד מהם פסח כשר ושמח. 

יצחק  יוסף  הרב  המצות  את  לקח  לאה"ק 
גם  נתן  הרבי  ערב.  באותו  שנסע  אהרונוב 
עבור  שזה  באמרו  ישראליים  שטרות  חבילת 
רבני  ועד  ועבור  כפר-חב״ד  של  הרוחני  הוועד 
ליובאוויטש בארץ־הקודש (כפי הנהוג לחלק את 
שם  מהעומדים  אחד  לכל  שנה).  מדי  השטרות 
שיצא לקראת ראש  הכללי  המכתב  נתן הרבי את 

חודש ניסן ושטר של דולר.
ראפ,  יקותיאל  ר'  את  שאל  החלוקה  בסיום 
"האם  בשדה-התעופה:  המשלוח  על  האחראי 
סידרת הכול עם האווירון?" (אגב, המטוס שנשא 
לשעת  קרוב  במנועו,  בקלקול  לקה  המצות  את 
לנחות  הצליח  ובנס  בארץ־הקודש,  שלו  הנחיתה 
של  אריזתן  תהליך  על  הביט  הרבי  בשלום). 
המכונית  אל  ונשיאתן  לארץ־הקודש  החבילות 
לאה״ק  הוטסו  הללו  (המצות  בחוץ  שהמתינה 

באותו לילה). אחר כך נסע לביתו.

יום חמישי, ו׳ ניסן
חסידית  התוועדות  ב-770  התקיימה  בערב 
שיחת הקודש מב׳  ב׳וידיאו׳  שבמסגרתה הוקרנה 
ניסן. באותו ערב הושמעו גם כל עשרת הניגונים 
הבהיר  היום  לקראת  שחוברו   - העולם  מכל   -
׳בעלי  ועדת  ישבה  בחדר מיוחד  כאשר  י׳׳א ניסן, 
מנגנים׳ שהכריעה בין הניגונים ובחרה בניגונו של 
׳קראון־הייטס׳,  תושב  בלוסופסקי  אהרון  הרה״ח 

שחובר על הפסוקים (פ״ז) ב-ח. 
שיחיו  והתמימים  אנ״ש  בקרב  התקבל  הניגון 
תזמורת  התארגנה  ומיד  ובשמחה  בהתלהבות 
הניגון  את  הקהל  את  לימד  בלוסופסקי  והרב 
המשמחת  הידיעה  השמחה  את  הגדילה  החדש. 
שהגיעה  ל-770  זו  לשבת  גם  הרבי  בוא  על 
אחר-כך  הושר  הניגון  ההתוועדות.  של  בעיצומה 

במשך שעות רבות.
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