
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת מצורע - שבת הגדול • ז' ניסן ה'תשפ"ב

א'תמ"ד

הלכות,  שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע •
ותאריכי  יומנים   • זמנים   • ניצוצות   • מנהגים וטעמיהם 

חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום
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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אור וחום ההתקשרות

משה היה רועה, עד שלא בא לעולם נתייחד להיות רועה וגואל ישראל, להיות גואל ממצרים 
ולהביאם אל הר האלקים חורבה לקבל התורה.

ובכל עת, דור ויום אשר רואה אדם עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ומודה להקב"ה ומברך 
נותן התורה – לשון הווה – חיים עניינו ופעולתו של משה, ומה הם חיים אף משה רבנו חי.

ואף שנשתנה אופן פעולה זו לאחרי מות משה עבד ה' כי באה על ידי תלמידי ואתפשטותא 
דמשה – כדאי הוא יום הלידה שיכפר על המיתה ושינוי הבא על ידיה.

(ממכתב ז אדר, תשי"ט)
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לדעת • 24 > שניים מקרא ואחד תרגום 
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לפנינו מענה (למכתב בתאריך ט' ניסן) לאחד שהגיע 
לשהות ביום הבהיר י"א ניסן בשנת תשל"ב בבית חיינו:
ת"ח [תודה חמה] על הקורת רוח וכו' מביקורו כאן בימים אלו.

על  (נוסף  הרבים  לתועלת  [גם כן]  ג"כ  שיהא  [ויהי רצון]  ויה"ר 
שכל יחיד – עולם מלא הוא).

אזכיר עה"צ להנ"ל ולחה"פ [על הציון להנזכר לעיל ולחג הפסח] כשר 
ושמח.

ודאי נת' [נתקבל] מכתב הברכה.

הביקור שגרם נחת רוחהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
ז' ניסן ה'תשפ"ב – י"ד ניסן ה'תשפ"ב

י"א ניסן – שנת ה-120 | שלימות האדם
בנוסע למספר ק"כ נאמר "והיו ימיו מאה ועשרים שנה". 

מכך מובן שהמספר ק"כ מלמד על שלימות חיי האדם.
הפסוק  על  לתורה:  גם  קשורה  שנה  ק"כ  של  השלימות 
מאה  ימיו  והיו  בשר  הוא  בשגם  באדם  רוחי  ידון  "לא 
מנין?  התורה  מן  "משה  הגמרא:  אומרת  שנה",  ועשרים 
"משה"  בגימטרייה  הוא  "בשגם"  שכן  בשר",  הוא  בשגם 

ועניינו של משה רבינו זהו עניין התורה.
רבינו שגם הם  וזה קשור גם למספר שני חייו של משה 

היו מאה ועשרים שנה.
זה  שנה  ק"כ  של  השלימות  נוסף:  לעניין  מגיעים  כאן 
לאחר  גם  אלא  אדמות,  עלי  האדם  לחיי  בנוגע  רק  לא 

ההסתלקות קיימת השלימות של ק"כ שנה.
והביאור בזה: על הפסוק "והיו ימיו מאה ועשרים שנה", 
אדם  חי'  שנה  לאלף  "קרוב  בירושלמי:  הגמרא  שואלת 

הראשון, ואת אמר והיו ימיו מאה ועשרים שנה?!".

מותו)  (אחר  שנה  לק"כ  "אלא  הגמרא:  כך  על  משיבה 
הוא חוזר למלוא תרווד אחד רקב", וכמו שהגמרא אומרת 
וברא  המזבח  ממקום  "מלא תרווד אחד, נטל הקב"ה  שם: 
מותו,  לאחר  שנה  ק"כ  עוברות  וכאשר  הראשון",  אדם  בו 
בתחילת  שהיה  כמו  קרב",  אחד  תרווד  למלוא  הרי "חוזר 

בריאתו.
בנוגע  שנה היא לא רק  של ק"כ  שהשלימות  מובן,  מכך 
מאחר   – המיתה  לאחר  גם  אלא  אדמות,  עלי  האדם  לחיי 
דרך  (על  שנה  ק"כ  עד  הוא  המיתה  לאחר  הגוף  שקיום 
בעלמא  השלימות  ובתכלית  רבינו,  משה  אצל  שהיה  מה 
דין, ש"לא כהתה עינו ולא נס ליחו"), ואחר כך הוא "חוזר 
עפר  "ואל  של  לשלימות  ומגיע  אחד רקב",  למלוא תרווד 

תשוב" ש"נטל הקב"ה ממקום המזבח".
(משיחת כ' חשון תש"מ, לקו"ש ח"כ עמ' 411)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' מטמאי משכב הל' מלוה ולוה פרק יג-טו.ז' בניסןו'
מל"ת רמא. רמב.ומושב פרק ב.

מל"ת רלה.פרק ג.פרק טז-יח.ח' בניסןש"ק

מל"ת רלו.פרק ד.פרק יט-כא.ט' בניסןא'

מל"ת רלז.פרק ה.פרק כב-כד.י' בניסןב'

מ"ע קצח.פרק ו.פרק כה-כז.י"א בניסןג'

הל' טוען ונטען.. בפרקים אלו. י"ב בניסןד'
מ"ע רמו.פרק ז.פרק א-ג.

מ"ע רמו.פרק ח.פרק ד-ו.י"ג בניסןה'

מ"ע רמו.פרק ט.פרק ז-ט.י"ד בניסןו'
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דברמלכות

4

ביום ההולדת
ניתן להתעלות מעל 

הרגלי העבר
מידי יום נעשה האדם כבריה חדשה, ואם כן, מובן כי בכוחו לשנות את 
הנהגתו וכי הוא אינו כפוף להרגלי העבר • הדבר שייך במיוחד ליום 
הולדתו של האדם – ביום זה ניתן לו כוח רב יותר להתעלות מהרגלי 
העבר • בימי חג הפסח התרחשה לידת עם ישראל, בימים אלה ניתנים 
כוחות מיוחדים לכל יהודי לשנות את הנהגתו • משיחת כ"ק אדמו"ר 

נשיא דורנו

א
ידועה1  – הולדת"  "יום  של  העניין  לכללות  בנוגע 

הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ש"ביום ההולדת 
ולהתבונן  זיכרונותיו  ולהעלות  להתבודד  האדם  על 

בהם וכו'", כפי שכבר נדפסו פרטי הדברים.
והנה, בהתאם לתורת הבעל-שם-טוב הידועה שבכל 
דבר שיהודי רואה או שומע (ועל אחת כמה וכמה בעניין 
 – לקונו  בעבודתו  הוראה  ישנה  כו')  הקשור עם תורה 
מובן, שכאשר שומעים אודות המושג של "יום הולדת", 
לאופן  בנוגע  פרטית  הוראה  ששומעים  לפני  עוד  הרי 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  (הוראת  הולדת"  ב"יום  ההנהגה 
הנ"ל), ישנה לכל לראש הוראה פשוטה הנלמדת מעצם 
העניין ד"יום הולדת", שפירושו – היום שבו נולד האדם 
העניין  מעצם  לראש יש ללמוד הוראה  שלכל  [כמובן, 
הדברים  בפרטי  שמתבונן  לפני  עוד  שמע,  או  שראה 

כו'], כדלקמן.
הולדת",  "יום  בלשון  משתמשים  כאשר  ובהקדמה: 
שמלאו השנים  מספר  את  ומדגיש  המורה  בלשון  ולא 

1. "היום יום" – י"א ניסן.

לו לאדם – על דרך הסיפור המובא בגמרא2 אודות רב 
לרבנן"  טבא  יומא  עבד להו  שיתין  הווה בר "כי  יוסף: 
העובדה  אודות  היא  בדבר  ההדגשה  שעיקר  מובן,    –
מספר  אודות  (כל-כך)  ולא  האדם,  נולד  זה  שביום 

השנים שמלאו לו בשנה זו.
פרעה"3,  את  הולדת  "יום  הכתוב  לשון  ולדוגמא: 
נאמר ביחס לזמן שפרעה היה כבר בן כמה וכמה שנים, 
ואף-על-פי-כן,  וכו',  בכיפה"  "מושל  מלך  שהיה  ועד 
עיקר ההדגשה בכתוב היא – שזהו היום שבו נולד, ולא 

אודות מספר השנים שמלאו לו.
יכולה  הולדת  יום  של  לעניין  הגישה  אומרת:  זאת 
להיות בשני אופנים: א) "להעלות זכרונותיו ולהתבונן 
בהם כו'" – שבזה מודגשת העובדה שמלאו לו כך וכך 
האדם  נולד  בו  היום  שזהו  העובדה  הדגשת  ב)  שנים, 
לו).  שמלאו  השנים  מספר  עם  קשור  אינו  זה  (שעניין 
צריכה  לראש  שלכל  מובן,   – לעיל  האמור  ועל-פי 
בהתאם  הולדת",  ד"יום  העניין  מעצם  הוראה  להיות 
לפירוש הפשוט שבזה – יום שבו נולד האדם, כדלקמן.

2. מועד-קטן כח, א. 
3. וישב מ, כ.
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ב
[...] כאשר אומרים לו לאדם שעליו לוותר על עניין 
של תאווה כו' עבור תועלת ומטרה חשובה, ולדוגמא: 
לוותר על ריווח נוסף על-ידי עניין של גזל חס ושלום 
יצרה",  ד"לשבת  באופן  תהיה  העולם  שהנהגת  כדי 
לוותר  ממנו  תובעים  כיצד  לטעון:  יכול  בזה,  וכיוצא 

על "טובתו האישית", "אוועקגיין פון זיך"?!
עניין  אודות  מדובר  כאשר  וכמה  כמה  אחת  ועל 
שהורגל בו כמה וכמה שנים, ותובעים ממנו לשנות את 

טבעו ורגילותו,
["אחד  אבינו  לאברהם  שנאמר  לציווי  בהתאם   –
האבות",  "ראש  הראשון,  היהודי  אברהם"4,  היה 
סוף  עד  ישראל  בני  וכל  ויעקב  יצחק  נולדו  שממנו 
שהרי  כהלכה,  שנתגיירו  הגרים   – כולל  הדורות,  כל 
אברהם נקרא "אב המון גויים", וכמפורש בכתוב5 "את 
"אברהם  הגרים,  על  דקאי   – בחרן"  עשו  אשר  הנפש 
"לך  הנשים"6]:  את  מגיירת  ושרה  האנשים  את  מגייר 
לך מארצך וממולדתך ומבית אביך"7, וכמבואר בכמה 
מקומות8 ש"בית אביך" קאי על העניינים שהורגל בהם 
מטבע  שהם  העניינים  על  קאי  "מולדתך"  אביו,  בבית 
תולדתו, ו"ארצך" קאי על עניין הרצון והעקשנות כו', 
ומבית  ועל זה אומרים לו: "לך לך מארצך וממולדתך 

אביך", היינו, לשנות את טבעו ורגילותו כו' – 
לשנות  ממנו  לתבוע   – הוא  טוען   – יכולים  כיצד 

הנהגה מסוימת שהורגל בה כמה וכמה שנים?!

ג
התשובה לזה – בהוראה הנלמדת מתוכן העניין של 

"יום הולדת":
אצלו  שנעשה  עד  בו,  שהורגל  דבר  של  המושג  כל 
לטבע (או "טבע שני" על כל פנים), שאז ישנה אפשרות 
לטעון שקשה לו לשנות את טבעו ורגילותו כו' – הרי 
כבר  שקיימת  "בריה"  אודות  מדובר  כאשר  רק  זה 

4. יחזקאל לג, כד.
5. לך לך יב, ה.

6. פירוש רש"י על הפסוק.
7. שם שם, א.

8. ראה כתר-שם-טוב סימן כד. המשך תרס"ו ע' שצז ואילך. ועוד.

משך זמן רב; מה שאין כן כאשר מדובר אודות "בריה 
חדשה", בריה שנולדה זה עתה – לא שייך כלל המושג 

של רגילות כו', מכיוון שזה עתה נולדה בריה זו.
מחזיר   הקדוש-ברוך-הוא  כאשר  לענייננו:  ובנוגע 
נשמתי"  בי  "שהחזרת   – בוקר  בכל  נשמתו  את  לאדם 
– הרי הוא נעשה "בריה חדשה". וכמו שפוסק אדמו"ר 
ידיים  נטילת  של  לטעם  בנוגע  בשולחן-ערוך9  הזקן 
כשהקדוש-ברוך-הוא מחזיר  אדם  שכל  בבוקר – "לפי 
שייך  לא  ולכן,  כו'".  חדשה  כבריה  נעשה  נשמתו  לו 
מכיוון   – כו'  מכבר  בו  שהורגל  דבר  שישנו  לטעון 

שביום זה נעשה "בריה חדשה"!
בשם "יום הולדת" (לידתו  המודגשת  ההוראה  וזוהי 
שמלאו  השנים  במספר  חדשה), ולא  בריה  האדם,  של 
וכמה  כמה  כבר  קיימת  שמציאותו  מודגש  (שבזה  לו 
הקודם,  ומצבו  במעמדו  להתחשב  מה  שאין   – שנים) 
מאי  "אידכר  הגמרא10:  ובלשון  כו',  ורגילותו  טבעו 
עבדת באורתא" – דמכיוון שזה עתה נולד (יום הולדת) 
אצלו  קיימת  שלא  מובן,  חדשה",  "בריה  ונעשה 
המציאות ד"אורתא", אלא כל ענייניו מתחילים מחדש, 

ללא כל התחשבות במה שהיה לפני כן.
והנה, אף שעניין זה שייך בכל יום ויום, היינו, שכל 
נעשה  מכיוון שהאדם  בדוגמת "יום הולדת",  הוא  יום 

"בריה חדשה",
שהתהוות  הידועה11  הבעל-שם-טוב  תורת  ועל-פי 
כמו  ורגע,  רגע  בכל  היא  ליש  מאין  כולה  הבריאה 
מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו  "המחדש  שאומרים12 
רגע  בכל  היינו,  "תמיד",  גופא  יום"  "בכל  בראשית", 
ורגע – נמצא, שהעניין ד"הולדת" הוא בכל רגע ורגע –  
היום  מגיע  (כאשר  עצמו  ההולדת  שביום  מובן  הרי 
מודגש   – הראשונה)  בפעם  האדם  נולד  שבו  בשנה 
עניין זה ביתר שאת וביתר עוז, היינו, שביום זה מודגש 
חדשה"),  ("בריה  מחודש  באופן  הלידה  עניין  ביותר 

שלכן, אין לו להתחשב כלל במצב העבר.
שביום ההולדת עצמו)  ועניין זה (ההדגשה היתירה 
שביום  הירושלמי13  במפרשי  המבואר  עם  גם  קשור 

9. אורח-חיים ריש סימן ד.
10. עבודה-זרה בסופה.

11. שער הייחוד והאמונה בתחילתו.
12. נוסח ברכת יוצר אור.

פרק ג הלכה ח: "לא במהרה אדם ניזוק ביום  ראש-השנה  קרבן העדה –   .13
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הולדתו של האדם מזלו שולט ועוזר לו כו'.

ד
הולדת")  "יום  של  העניין  (מכללות  הנ"ל  הוראה 

מודגשת ביותר בעמדנו בימים הסמוכים לחג הפסח:
כללות עניין יציאת מצרים (חג הפסח) עניינו – לידת
"ומולדותיך  יחזקאל14:  בנבואת  כמפורש  ישראל,  עם 
את  מדמה  שהנביא  היינו,  גו'",  אותך  הולדת  ביום 
ללידת  ממצרים  ישראל  בני  יציאת  של  העניין  כללות 
הוולד, כפי שממשיך ומתאר בארוכה ובפרטיות אודות 
עלייך  "ואעבור  הפסוקים   – כולל  הוולד",  "תיקוני 
השדה  כצמח  רבבה  גו'  בדמייך  מתבוססת  ואראך 
נתתיך וגו'", שפסוקים אלו נאמרים בליל הסדר, כחלק 

מקיום המצווה של סיפור יציאת מצריים.
ועל-פי-זה מובן שכללות ההוראה מתוכן העניין של 
וכתוצאה  חדשה",  "בריה  האדם  (היות  הולדת"  "יום 
מודגשת   – בעבר)  שהיה  במצב  התחשבות  אי   – מזה 
ביותר בימי הפסח, מכיוון שיציאת מצרים (נקודת ימי 

הפסח) תוכנה ועניינה – לידת עם ישראל.
שייך  יום  שבכל  שאף-על-פי  לעיל  שנתבאר  וכשם 
העניין של "יום הולדת" (מכיוון שבכל יום נעשה האדם 
ביותר  הדבר  מודגש  אף-על-פי-כן,  חדשה"),  "בריה 
הוא גם בנוגע להולדת עם ישראל  ההולדת עצמו – כן 

בחג הפסח (יציאת מצרים):
עניין  את  לזכור  חיוב  ישנו  יום  שבכל  אף-על-פי 
יום  את  תזכור  "למען  שנאמר15  כמו  מצרים,  יציאת 
אף-על-פי-כן,   – חייך"  ימי  כל  מצרים  מארץ  צאתך 
ומחג  הפסח,  היא בחג  מצרים  דיציאת  ההדגשה  עיקר 
חילוקי  ובזה –  השנה,  ימי  על כל  העניין  נמשך  הפסח 
שהוא  ישנו העניין ד"זכר ליציאת מצרים" כפי  דרגות: 
ליציאת  ד"זכר  העניין  וישנו  טובים,  ובימים  בשבתות 
מצרים" כפי שהוא בכל יום ויום, ובזה גופא ישנו חילוק 
יציאת  דמזכירים  החיוב  שלכן,  ל"לילה",  "יום"  בין 
להזכרת  בנוגע  ואילו  עלמא,  לכולי  הוא  ביום  מצרים 

יציאת מצרים בלילה – יש פלוגתא בדבר16. 

מולדתו, שאז המזל השולט ביום ההוא עוזר לו".
14. טז, ד.

15. ראה טז, ג.
16. ראה הנסמן בהגדה של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים פיסקא "וחכמים 

אומרים".

ומכיוון ששואלין ודורשין בהלכות החג שלושים יום 
החג,  לפני  שבועיים  וכמה  כמה  אחת  ועל  החג,  לפני 
לחג  ימים הסמוכים  כמה וכמה בתוך שבעת  ועל אחת 
הפסח (שבימים אלו עומדים אנו) – הרי מובן, שבימים 
עם  לידת  של  כללות העניין  ביותר  ובולט  מודגש  אלו 

ישראל באופן מחודש.
ובפרט על-פי ביאור אדמו"ר הזקן באיגרת הקודש17
בנוגע ל"ראש השנה" של א' בתשרי, ש"בכל שנה ושנה 
יורד... אור חדש ומחודש שלא היה מאיר עדיין מעולם 
"ראשי  לשאר  בנוגע  גם  הוא  שכן  מובן,  ומזה  כו'", 
שנים", ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר אודות "ראש 
(חג  שבו  ש"רגל  בניסן,  מאחד  החל   – לרגלים"  השנה 

הפסח) ראש השנה לרגלים"18.

ה
והמעשה הוא העיקר:

של  העניין  מכללות  ההוראה  את  ולהפיק  ללמוד   ...
והן  הפסח,  בחג  ישראל  כלל  לידת  [הן  הולדת"  "יום 
יום הולדת הפרטי של כל אחד ואחד מישראל] – "אדם 
לעמל יולד"19, "אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני"20.
אחת  פעם  הוא  הולדת"  ש"יום  אף   – לעיל  וכאמור 
ימי  כל  על  נמשכת"  ד"פעולה  באופן  זה  הרי  בשנה, 
ימי השנה יודע יהודי שהוא נולד  שבכל  השנה, היינו, 
מחדש – "בריה חדשה", ובמילא עליו למלא את תכלית 
את  "לשמש  יולד"19,  לעמל  "אדם   – בריאתו  ומטרת 
הקודם,  במצבו  להתחשב  שאין   – ובהדגשה  קוני"20, 

מכיוון שהיום נעשה "בריה חדשה" (כנ"ל בארוכה).
ומכיוון ש"תורת אמת" אומרת לו שהוא נולד מחדש 
ש"איני  בוודאי  הרי   – קונו  את  לשמש  כדי  יום,  בכל 
בוודאי  ירצה –  רק  אם  אלא לפי כוחן"21, ולכן,  מבקש 
קוני", "יגעתי  את  ד"לשמש  התפקיד  את  למלא  יצליח 
בלשון   – שמחה  מתוך  זאת  לעשות  ויצליח  ומצאתי", 

הכתוב22: "עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב".
יותר  בגלוי  מודגש  בשמחה)  (עבודה  זה  ועניין 

17. סימן יד.
18. ראש השנה ד, א.

19. איוב ה, ז.
20. משנה וברייתא סוף קידושין (כגירסא שהובאה במלאכת שלמה). 

21. במדבר-רבה פרשה יב, ג.
22. תבוא כח, מז.
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סיכום

ב"יום הולדת" מציין האדם כי מלאה שנה נוספת 
את  מדגישה  הולדת"  "יום  הלשון  אולם  בחייו. 
הזמן  משך  את  ולא  הלידה,  יום  חייו,  תחילת 

שכבר חי.

הסיבה לדבר:

לא פעם נדרש האדם לוותר על הרגליו ונוחיותו 
עבור עניינים של קדושה. יתירה מזו – בחסידות 
וממולדתך  מארצך  לך  "לך  הכתוב  על  מבואר 
את  שעל כל יהודי לצאת מרגילותו ולשנות  וגו'" 

מידותיו הטבעיות.

הנהגות  ואניח  אעזוב  כיצד  לטעון:  האדם  עלול 
האומנם  שנים?  כמה  במשך  הורגלתי  בהן 

ביכולתי לשנות את טבעי והרגליי?

והמענה על כך:

נעשה  הגוף,  אל  הנשמה  שבה  כאשר  בוקר  בכל 
בשולחן-ערוך  (כמבואר  חדשה  כבריה  האדם 
על   – מזו  יתירה  ידיים).  לנטילת  הסיבה  שזוהי 
שהקדוש-ברוך-הוא  הבעל-שם-טוב  תורת  פי 

מחיה מחדש בכל רגע את הבריאה מובן כי מידי 
רגע נעשה האדם כבריה חדשה.

כבריה  נעשה  עת  ובכל  יום  בכל  שהאדם  מכיוון 
חדשה, מובן כי ביכולתו לשנות את הרגלי העבר 

ולהיטיב את הנהגתו, שכן הוא אדם חדש.

 – ההולדת'  ב'יום  מיוחד  באופן  מודגש  זה  דבר 
היום בו נולד בפעם הראשונה. ב'יום ההולדת' יש 
לאדם כוח רב יותר לשנות את הרגליו והנהגתו. 

מדגישים  ההולדת  ליום  שבקשר  הסיבה  זו 
דווקא את הלידה ולא את משך זמן חיי האדם – 
להדגיש את יכולתו של האדם להתחדש ואת אי 

הגבלתו בהנהגות העבר.

והרגליו  הנהגתו  את  להיטיב  האדם  של  היכולת 
מצרים  יציאת  הפסח.  חג  לימי  במיוחד  שייכת 
עם  'לידת'  בימי  ישראל.  עם  של  ה'לידה'  היא 
להתחדש,  יהודי  כל  של  ביכולתו  ישראל, 
את  ולהיטיב  הרגליו  את  לשנות  להתרומם, 

הנהגתו.

השנה  "ראש   – הפסח  מחג  החל  לשמחה",  ב"מועדים 
לרגלים".

ומזה באים לקיום הייעוד23 "שמחת עולם על ראשם" 
משיח  על-ידי  והשלימה  האמיתית  הגאולה  שמחת   –

צדקנו.

23. ישעיה לה, י.

להיגאל  עתידין  ניסן  שבחודש  המדרש24  וכהכרעת 
עתידין  (ו)בניסן  נגאלו  ש"בניסן  יהושע25  רבי  – כדעת 

להיגאל", ובחודש ניסן עצמו – במהרה בימינו ממש.
(משיחת י"א ניסן ה'תשמ"ג. תורת-מנחם ה'תשמ"ג ח"ג עמ'  1220
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

24. שמות-רבה פרשה טו, יא.
25. ראש השנה יא, ב.
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25

ברגע אחד עוברים 
מגלות לגאולה

בתקופה זו הכול למעלה ממדידה והגבלה
החורבן, הרי מובן שכאשר נמצאים  שלאחרי  שביאת משיח צדקנו היתה יכולה להיות ברגע  למרות 
בסוף זמן הגלות, בעקבתא דמשיחא, בדור שהוא בבחינת "מאסף לכל המחנות" ביחס לכל הדורות – הרי 

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

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

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

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

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

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

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

נפלאות"), שאפילו יהודי אחד לא ישאר בגלות...
אבל בעניין זה גופא – צריכים להשתדל שהדבר ייעשה בזריזות, ויפה שעה אחת קודם, היינו, לא רק 
קטן  הכי  נעשה בחלק  קער"), שעניין זה  ("ַא  הפנה  מלשון  שישים דקות, אלא "שעה"  "שעה" הכוללת 

שבעניין הזמן.

(משיחת אחרון-של-פסח ה'תשמ"ב; התוועדויות ה'תשמ"ב, כרך ג, עמ' 1289-1288 – בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

ראש בני ישראל
מתנה מקורית לרגל י"א ניסן • תפקידה העיקרי של האישה והגישה 

הנכונה בלקיחת עזרה • על קדושת נין ה'חתם סופר' • המשפט ששינה 
את ההחלטה לנסוע להודו • הדרכה בהדפסת ספרי ילדים • כתיבת 
שמות בני המשפחה המופיעים על תמונות • להדפיס לפני י"א ניסן • 

אוסף סיפורים ושביבים מהרבי לרגל יום הבהיר י"א ניסן

כיווץ והרחבה – בעבודת ה'
נכנס  בניו-יורק  תמימים  תומכי  בישיבת  כבחור 
שליט"א  גופין  זלמן  שניאור  ר'  הרה"ח  המשפיע 

ל'יחידות' במהלכה שמע את הדברים הבאים:
מה שהנך כותב אודות התנועה בה צריכים לעמוד 
– אדם נתון בשינויים, פעם כך (והגביה ידו הימנית) 
בין  החילוק  וזהו  כך (והגביה ידו השמאלית),  ופעם 
תוהו ותיקון. בתוהו יש תנועה של חסד או תנועה של 

גבורה, בתיקון זה פעם כך ופעם כך.
כשנמצאים  ה'.  בעבודת  תנועה  כל  לנצל  ויש 
בתניא  זאת  מכנה  שהוא  וכפי   – כיווץ  של  בתנועה 
בלימוד  להתמדה  זאת  לנצל  יש   – שחורה"  "מרה 
עומדים  כאשר  התפילה.  בעבודת  והעמקה  התורה 
התורה  זאת בלימוד  בתנועה של שמחה – יש לנצל 
מתוך הרחבה. והדבר מסייע גם לענין אהבת-ישראל 

(אודותיו אתה כותב).

מתנה במחשבה
לרבי  דיווח  תמימים  תומכי  ישיבת  מתלמידי  אחד 
בימי חודש אדר על 'מתנתו' לרבי לרגל י"א ניסן בשנת 
למחשבה על  יום כמה דקות  בכל  להקדיש  תשמ"א – 

ענייני התקשרות. הרבי השיב על כך:
אזכיר על הציון. והזמן גרמא להרבות ב(סיבות ל)

שמחה.

לא לבדוק אחר העוזרת...
ר'  הרה"ח  המשפיע  נכנס  תש"ל  בטבת  בי"ט 
על  דובר  שבה  ל'יחידות',  גוראריה  שי'  יצחק-מאיר 
על  השפעה  (ענייני  וכלליים  פרטיים  נושאים  מכלול 
רעייתו  גם  הצטרפה  מסויים  בשלב  וכו').  התלמידים 

ל'יחידות'.

קודם שנכנסה שאל הרבי:
[עוזרת]  סיוע  לה  יש  האם  תחי'...  לזוגתו  בנוגע 
לסדר  והאם יכולים  להוסיף,  צריכים  ואם-כן  בבית, 
שמהעיריה ישלחו עוזרת כפי שנהוג כאן – בניו-יורק 
– ששולחים בחינם, אולי גם שם [במונטריאול], והרי 
"התורה חסה על ממונם של ישראל". אולם אם אי-
אפשר – הרי כשם שהשם יתברך דואג לפרנסה על 
כל המצטרך, יתן גם עבור ענין זה [עוזרת] שהרי זה 

ענין הנוגע לבריאות הגוף.
לרעייה עצמה פנה הרבי ואמר:

עוזרת  לך  יש  אם  הילדים.  [גידול]  הוא  תפקידך 
אותה פעמיים בשבוע.  קחי  – מעכשיו  בשבוע  פעם 
אם [עד עתה] היתה עוזרת פעמיים בשבוע – מעתה 

קחי אותה ג' פעמים בשבוע.
לעשות  תמיד  שרוצה  עקרת-בית  של  טבעה 
בעצמה, והעוזרת אינה עושה טוב ואינה מנקה בכל 
הרי  אולם  עצמה.  עקרת-הבית  כמו  כראוי  הפינות 
צריכים לשמור על בריאות הגוף. ממילא אין לבדוק 

אחרי העוזרת אם אכן ניקתה מספיק טוב.
כיון שהשם-יתברך נתן לכם "עסק עם ילדים" הרי 
והיכולת  הכוח  לכם  שיש  בכם  שמאמין  הוכחה  זו 
רק  לכך.  כוחות  ומעניק  ורוצה  בטוב.  (לחנכם?) 
אפשר  אי  והרי  שביכולתו.  מה  האדם לעשות  שעל 
"להדפיס שטרות כסף", ובכן מה כן יכולים לעשות? 
על  לשמור  כדי  [עוזרות]  במסייעים  להשתמש  רק 

הגוף.

תכירי את עצמך...
הרבי  אל  נכנסה  שמרה תורה ומצוות  שלא  בחורה 
מלא  בפה  והביעה  בנוח  הרגישה  הבחורה  ל'יחידות'. 
דעות  אחד  אף  על  לכפות  אין  לפיהן  דעותיה,  את 
אלא  ומצוות,  תורה  בנושאי  כמו  עמן  מסכים  שאינו 

9

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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תשל"ד 

תרכ"ו

ערב פסח שחל בשבת

 בשנה זו ערב פסח חל בשבת, לכן כ"ק אדמו"ר מכר את חמצו בליל 
י"ג ניסן, לא ככל השנים שמכר או ביום י"ג ניסן או בליל י"ד ניסן, ואמר 
שצריך לעשות שינוי או היכר וכו' שמכירה בשנה זו היא אור לי"ג ניסן. 

(זכרון דברי שלום (שד"ב שור) ע' עב)

הלוי  שמואל  הרב  ע"י  המכירה  את  עורך  היה  הראשונות  בשנים   
לויטין (כפי שעשה גם כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ). אחרי פטירתו (באלול 
תשל"ד) מכר להרה"ח ר' אליהו סימפסון, אח"כ מכר להרה"ג ר' זלמן 
ואח"כ  פיקארסקי,  יצחק  ישראל  ר'  להרה"ג  אח"כ  דבורקין,  שמעון 

(משנת תשנ"ג) למזכיר הרה"ח ר' שלום מענדל שי' סימפסון.

 יום הילולת הרבי הצמח-צדק
יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, בהיותו בן שבעים ושש וחצי, אור ליום ה' בשעה שתים עשרה וחצי 
אחר חצות הלילה, ומנוחתו כבוד בעיר ליובאוויטש. מסופר כי בשעותיו האחרונות דיבר אודות ה"בית יוסף", 

שיום הסתלקותו חל גם כן באותו יום.
ויש רמז על זה במגילת אסתר (ג, יב): "ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו", שסופרי 

המלך היינו הבית יוסף והצמח צדק, נקראו למעלה בו ביום. (מגדל עוז ע' רסג והערה 15)
 מיד לאחר ההסתלקות אמר כ"ק אדמו"ר מהר"ש לכל הנוכחים: "דעו לכם כי אבא לא מת ומי שרוצה לבקש 

איזו בקשה יכול לבקש, גם אני ביקשתי ממנו בקשה". (קיצור תולדות חב"ד ע' 130)
כשנודע לחסיד ר' יקותיאל מליעפלי על ההסתלקות, שבר את חלונות ביתו... ויצא רגלי לליובאוויטש... (סה"ש 

תש"ב ע' 108)

ולאחרי  ניסן),  (בי"ג  התיבה  לפני  לעבור  לויטין]  הלוי  שמואל  [הרב  להרש"ל  הורה  [שליט"א]  אדמו"ר  "כ"ק 
תפלת ערבית, הורה לו להתוועד עם הקהל. 

של  נ"ע (בנו  שכ"ק הרה"ק מהרי"ל  הצ"צ -  אדמו"ר  כ"ק  הסתלקות  בעת  שהיה  אביו -  בשם  הרש"ל  וסיפר 
הצ"צ) לא היה בליובאוויטש בעת ההסתלקות, ובבואו לליובאוויטש אמר: רבי כזה - עוד לא היה. שורה אחת 
בדרושי החסידות שלו - יכולים לעשות ממנה מאמר שלם! והוסיף כ"ק אדמו"ר מהר"ש: לא רק שורה אחת, 

אלא אפילו תיבה אחת! 
ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: דרושי החסידות של הצמח צדק הם הון רב. 

ראשונה  בהשקפה  אם  כי  דורכגעטאן"),  אלץ  ניט  נאך  האב  ("איך  הראוי  בעיון  כולם  את  למדתי  לא  עדיין 
דורכגעטאן"),  האב  איך  וואס  דעם  ("פון  הראוי  בעיון  שלמדתי  מהחלק  אבל,  דורכגעקוקט"),  ווי  ("מערניט 

יכולני לומר שכל הגה"ה היא הון רב". (תורת מנחם – התוועדויות ח"ג ע' 6)

י"ג 
ניסן

שער ספרי התניא שחולק בי"א ניסן תשד"מ
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הבחורה  ישבה  כך  רצונו.  כפי  לנהוג  יכול  אחד  כל 
והמשיכה להסביר את התנהגותה.

והיא  לכאן?  באת  מדוע  הרבי:  אותה  שאל  לפתע 
השיבה: הביאו אותי לכאן.

לפי  לנהוג  שאין  מסבירה  את  הרי  הרבי:  לה  אמר 
הוראות של הזולת?...

ואז פנתה הבחורה לשאלה שהעסיקה אותה, ואמרה 
על  בהודו  לטיול  לנסוע  האם  מסתפקת  כי היא  לרבי 
שתלך  או  שם  האנשים  חיי  אורחות  את  להכיר  מנת 

ללמוד לימודים אקדמיים בארצות-הברית.
הרבי ענה לה כדלהלן:

אם לעצתי תשמעי, הישארי כאן, כי בהודו תכירי 
אחרים וכאן תכיר את עצמך...

בניו- נשארה  היא  הבחורה.  על  פעלו  הרבי  דברי 
יורק, התקרבה ליהדות, והקימה בית חסידי.

קדושת נין ה'חתם סופר'
הרב יהודה משה קרפפן, נאמן ביתו של רבי עקיבא 
סיפר  מפרשבורג,  סופר'  ה'דעת  בעל  זצ"ל,  סופר 
ז'  רביעי  מיום  קהילות,  (מוסף  ל'המבשר'  בראיון 

בכסלו תשע"ג עמ' 11):
עבור  לפעול  כדי  הברית  לארצות  מגיע  "כשהייתי 
הישיבה, התאכסנתי אצל גיסי שגר בבנין על-יד הרבי 
פעמים  כמה  אצלו  להיות  זכיתי  כך  בקראון-הייטס. 
ב'יחידות'... לפעמים היו ימים של לחץ, כשקהל גדול 
וביום  כסלו,  י"ט  גם  זה  היה  הפעמים  ובאחת  המתין, 

שכזה כמעט ולא היו נותנים אפשרות להיכנס.
והרבי ביקש:  "בכל אופן זכיתי ונכנסתי אל החדר, 
'ספר נא לי בפרוטרוט על הרב מפרשבורג'. וכך האזין 
לעוד סיפור ועוד סיפור, ולבסוף אמר לי בזה הלשון:

לא  סופר'  ה'חתם  של  נין  כי  ייתכן  שלא  לך  "דע 
ואני  סופר',  ה'חתם  של  קדושה  איזו  אצלו  תישאר 
הגם  אישי,  באופן  לראותו  זכיתי  שלא  על  מצטער 

ששמעתי וביררתי אודותיו תמיד..."

לדאוג לביאת המשיח
לחדרו  הכניסה  מפתן  על  הרבי  שעמד  בעת  פעם, 
הקדוש, תוך שהוא מכניס את המפתח בדלת, ניגש אל 
הרבי יהודי מאנ"ש וביקש להזכיר על מצבו של תינוק 
נתנו סיכוי להחלמתו  והרופאים לא  שהיה חולה ל"ע 

ח"ו.
את  מגביה  שהוא  תוך  למדבר  פנה  הסתובב,  הרבי 

ידיו הקדושות, והתבטא:

ממתי הם [=הרופאים] בעלי בתים על עניין זה?...
החסיד אמר לרבי: אם כן, שהרבי ייתן ברכתו. ענה 

הרבי:
אם זה תלוי בי הריני נותן את כל הברכות.

אין מה לדאוג? – והרבי  שאל החסיד: אם כן,  שוב 
הגיב:

לדאוג יש רק על דבר אחד – מדוע משיח לא בא.

"אני מסתכל גם בליקוטי-תורה"
מחורף  פרטית  ברשימה  ב-770  הת'  אחד  רשם  כך 
אשר  ר'  הרה"ח  נכנס  ששמעתי,  מה  על-פי  תשכ"ו: 
פירוש  עם  משניות  כשספר  ל'יחידות'  ששונקין 
שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  ואמר  בידו  תפארת-ישראל 
וכו'. ואמר  וזה מוקשה  שיש לו עניין הנוגע לו מאוד 
הוא  בזה  מסתכל  אינו  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שבאם 
מידו,  הספר  את  נטל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  יקריא. 
נישט  חסידים  דָאך  פלעגן  ַאמָאל  לו:  ואמר  בו  עיין 
קוקען אין תפארת, איהר קוקט אין איהם [=בעבר היו 
חסידים שלא עיינו ב'תפארת ישראל'. האם הנך מעיין 
בו]? – והמשיך כ"ק – אני מסתכל בו כי הוא ַא וויילער 
ואמר ר' אשר: "וועל איך  פירוש [=פירוש טוב ונוח]. 
כ"ק:  ואמר  מהרבי).  אפוא  (=אלמד  ָאפלערינען"  זיך 
אני  אם ללמוד ממני, תוכלו ללמוד עניינים אחרים – 
אלמד  אשר:  ר'  והשיב  בליקוטי-תורה.  גם  מסתכל 

לעיין בשניהם".
עמ'  ב  כרך  במסיבו'  'המלך   – זה  בעניין  [עוד 
תשי"ז  באייר  י"ד  מיום  הרבי  של  מכתבו  וראה  רצד. 
(אגרות-קודש כרך טו עמ' קלד) שם נכתב על פירוש 
על  פירושו  ונתפרסם  שנתקבל  התפארת-ישראל: 

המשניות בכלל].

ספרי ילדים על טהרת הקודש
וכה מספר הרה"ח ר' גרשון בורקיס מלוד:

ונכנסנו  רעייתי  עם  נסעתי  תשל"ז  בתמוז  לי"ב 
היא  אם  רעייתי  את  הרבי  שאל  בתחילה  ל'יחידות', 
יש  אם  אותה  שאל  בחיוב  וכשהשיבה  יידיש  מבינה 
לה קשר עם [ארגון] נשי ובנות חב"ד. הרבי הורה לה 
להתקשר עם נשי ובנות חב"ד בארצות-הברית ולראות 
תביא  ושהיא  המודפסים  בפרסומים  עושים  הם  מה 
ומארצות- לארצות-הברית  מארץ-ישראל  רעיונות 
אצל  להתעניין  לה  הורה  כן  לארץ-ישראל.  הברית 

העוסקות במבצעי נש"ק וכשרות.
הר"ג בורקיס שאל את הרבי באותה 'יחידות': האם 
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על  המבוססים  ילדים  ספרי  בהוצאת  להתעסק  כדאי 
השיב:  הרבי  יהודיים.  ומקורות  חסידיים  סיפורים 
בחינוך  שמוסיף  דבר  וכל  בזה,  להתעסק  נכון  דבר 
הרבי  בו.  להתעסק  שכדאי  ודאי  טהרת-הקודש  על 
הורה להתייעץ עם מומחים וציין כי מכיוון שבמשרד 
שזה  לראות  כדאי  בתוכניות,  שינויים  יש  החינוך 
נייר  על  להדפיס  שיש  אמר  כמו-כן  להם.  גם  יתאים 

טוב, ולדאוג לצייר טוב.
באותה הזדמנות - ממשיך הרב בורקיס - עוד לפני 
ובשעת  שהפקתי,  תהילים  ספר  הכנסתי  ה'יחידות', 
ה'יחידות' הוציא זאת הרבי ממגירתו ודפדף בו. הרבי 
אמר  הרבי  ה'.  ברוך  השבתי:  נמכר?  זה  איך  שאל: 
שהוא שמע שזה מבוקש מאוד בין אנשי הצבא. אחר 
רש"י (הרבי  כך שאלני אם ראיתי כאלה חומשים עם 
יש  הק' והתכוון אם  בידו  הקטן  את התהילים  החזיק 
מהדורה כזאת של חומש). הרבי המשיך: יש מסתמא 
כאלה חומשים עם רש"י אך איני יודע אם הרש"י שם 

מדוייק.
הספרים  את  מפיץ  מי  הרבי  שאלני  תשמ"א  בשנת 
אמר:  לסיום  בפרטי-פרטים.  והתעניין  בחוץ-לארץ 
שאלתי  פעם  טוב וצריך להפיץ כמה שיותר.  זה דבר 
האם להוציא-לאור רש"י באותיות  הרבי (בפתק)  את 
מרובעות והרבי כתב לי לבדוק אם לא יצא דבר כזה. 
הראשונים,  הילדים  ספרוני  של  לאור  הוצאתם  עם 
הם נשלחו לרבי וזכו למענה. בי"ט שבט תשמ"ב כתב 

הרבי:
נתקבל ותשואות חן ודבר בעתו – בסמיכות לט"ו 
על  אזכיר  השדה.  עץ  האדם  לאילנות,  ר"ה  שבט 

הציון.
מענה נוסף מחודש אלול תשמ"ב:

והרחמים  הסליחות  בימי   – בעתו  ודבר  ות"ח  נת' 
בטוב הנראה ונגלה והמלך בשדה ומקבל את כולם 
כו'.  לכולם  שוחקות  פנים  ומראה  יפות  פנים  בסבר 

אזכיר עה"צ.
במכתב מי"ג ניסן תשמ"א, השיב הרבי על משלוחם 
ידו  בכתב  חדשים. הרבי הוסיף  של חמישה ספרונים 

על המכתב את מספר הספרונים שנשלחו:

ז"ע [= זה עתה] נתקבל המכ'[תב] מיום כ"ה ניסן 
והחמש ס' [ספרים] ות"ח.

שמות הילדים בגב התמונות
ילדיה  את  לחפש  בורקיס  הגב'  נהגה  פורים  בכל 
הביאו תמונה לרבי,  ל'יחידות'  בהיכנסם  ל'מבצעים'. 
את  התמונות  מאחורי  ורשם  בשמות  התעניין  הרבי 

שמות הילדים.
בשנת תש"ל  הפורים  ובעניין אחר. בהתוועדות חג 
החל הרבי לעורר על תיקון חוק מיהו יהודי. באותה 
לתיקון  בפעילות  חלק  בורקיס  הר"ג  נטל  תקופה 

החוק, ודיווח על כך. הרבי השיב:
בודאי ימשיכו בפעילות בזה – כל החרדים לדבר 
ה', ובפרט באהקת"ו – כל זמן שעוד לא בטל החוק 
בכל  ישראל  עם  קיום  לעצם  והמתנכל, ר"ל,  האיום 

מקום שהם
(המענות מתוך התשורה 'בורקיס-גלויברמן')

להדפיס לפני י"א בניסן
בת  עם  ביסטריצקי  ע"ה  לוי  הרב  הגה"ח  כשנכנס 
חתונתם ל'יחידות'  תבלחט"א – הרבנית, טרם  גילו – 
רשימות  לרבי  מסר  תשל"ג)  שני  באדר  כ"ח  א'  (יום 
של מראי-מקומות שכתב על שולחן-ערוך רבינו הזקן 

('תשורה' כ"ו באדר שני תשס"ג עמ' 6-7). 
חדשים  הם  שהמראי-מקומות  לרבי  אמר  הוא 
הקודמות  ברשימותיו  נכללו  שלא  הכוונה  [=אולי 
הרבי התבטא: אם-כן טוב יהיה  הכניס לרבי].  שכבר 
להדפיס זאת קודם י"א ניסן. אחר-כך שאל הרבי אם 

יש לו גם הערות, והשיב בחיוב. 
אדמו"ר  שהניח  את  כדוגמה  ציין  ביסטריצקי  הרב 
הזקן בצריך-עיון בהלכות קריאת-שמע – אם יכולים 
השגת  את  והזכיר  אחת;  בפעם  דברים  שני  לחשוב 
הראב"ד בהלכות מעילה שכותב שזה כלל גדול שלא 
יכולים. גם בעניין זה אמר לו הרבי, מה שיש לך מוכן 

תדפיס קודם י"א ניסן.
ברכה  איגרת  הרבי  שיגר  תשל"ח  בכסלו  בי"ז 
בא  ובסופו  ביסטריצקי  הרב  אל  להיריון)  (בקשר 

הקטע דלהלן:
שגם  לציין]  [=צריך  צ"ל  שבההערה  מובן  נ.ב. 
בלוח יש מקדמונים. וכדאי היה לבאר על-כל-פנים 
אחדים מהשינויים (וההוספות) בסדר ברכות-הנהנין 

לגבי הלוח, ולהדפיס זה בקובץ המתאים. 

11

הרבי מתחיל בחלוקת 
דולרים קבועה

כ"ק אדמו"ר החל לחלק דולרים 
יום  בכל  קבוע  באופן  לצדקה 
חלוקת  זה,  תאריך  לפני  ראשון. 
הדולרים התרחשה בהזדמנויות 

מיוחדות ולא באופן קבוע.

עמד  בבוקר,  ראשון  יום  מידי   
היהודים  אלפי  את  וקיבל  הרבי 
ברכתו  את  לבקש  שבאו 
הקדושה או את עצתו והדרכתו 
מוסיף  כשהוא  והצלחה,  לברכה 
לברכה שטר של דולר כשליחות 
החלה  החלוקה  לצדקה.  מצוה 
שחרית  תפילת  לאחר  מיד 

והסתיימה לפני תפילת מנחה.

חלוקת קונטרס
'אהבת ישראל'

ללא   – חילק  אדמו"ר  כ"ק 
את   - מוקדמת  הודעה 
ישראל"  "אהבת  הקונטרס 
לצדקה,  דולר  שטר  עם  יחד 
הבר  גיל  את  שעבר  לכאו"א 
מצוה. קונטרסים אלו הם אלה 
הראשונה  מההדפסה  שנותרו 
עבור  שיועדה  תשל"ז  בשנת 
שאזלו  לאחר  המשפיעים. 
שהיו,  המעטים  הקונטרסים 
לכל  לחלק  הרבי  המשיך 
דולר,  שטרות  שלושה  אחד 

כשליחות מצוה לצדקה.

חלוקת הקונטרס
'כי ישאלך בנך'

 לכבוד יום הבהיר י"א ניסן הורה הרבי 
ובכריכה  מיוחדת  בהוצאה  להדפיס 
המאמר  את  שיכלול  קונטרס   - נאה 
בשנת  שנאמר  בנך"  ישאלך  "כי  ד"ה 
הרבי.  ע"י  אלו  בימים  והוגה  תשל"ח 
ערבית  תפילת  לאחר  ניסן  י"א  בליל 
הרש"ז  (ע"י  הרבי  אל  אנ"ש  וברכת 
הק',  בביתו  שהתקיימו  ע"ה),  גורארי' 
הקונטרס  את  לכאו"א  הרבי  חילק 
בצירוף  תש"נ),   – ניסן  י"א  (קונטרס 

שטר של דולר לצדקה.

תשד"מ 

תניא בהוצאה מיוחדת

בהוצאה  להדפיס  הרבי  הורה  ניסן,  י"א  לקראת 
צילומי  יודפסו  בו  כשגם  התניא,  ספר  את  מיוחדת 
השערים של כל ספרי התניא שנדפסו עד אז. בסוף 
בצירוף   – התניא  ספר  את  הרבי  חילק  ההתוועדות 
 - והפעם  מהמשתתפים,  לכאו"א   – לצדקה  דולר 

באמצעות אברכי הכולל. 
(תורת מנחם – התוועדויות תשד"מ ח"ג ע' 1447-49)

תש"נתשמ"טתשמ"ו

י"א 
ניסן

חלוקת התניא במהלך התוועדות י''א ניסן תשמ''ב
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מבצע אות בספר 
תורה

על  הכריז  אדמו"ר  כ"ק 
"מבצע ספר תורה לילדי 
כל  את  לאחד  ישראל", 
לפני  בנים  ישראל,  ילדי 
לפני  ובנות  מצווה  בר 
תורה  בספר  מצווה,  בת 
אותיותיו  שאת  מיוחד 
מכל  ישראל  ילדי  יקנו 
לחזק  כדי  תבל,  קצוות 
עם  שלהם  הקשר  את 
את  לאחד  וכדי  התורה 
סביב  ישראל  ילדי  כל 

תורתנו הקדושה.  
(שיחות קודש תשמ"א ח"ג ע' 131)

חלוקת תניא לכל 
המשתתפים

(שנת  ניסן  י"א  בהתוועדות 
השמונים) חילק הרבי ספרי תניא 
צילומי  עם  מיוחדת  בהוצאה 
התניא  הוצאות  כל  של  השערים 
ושל התרגומים שנדפסו עד עתה, 
דולר  בצירוף  וטף,  נשים  לאנשים 

לצדקה.
התניא,  שחלוקת  התבטא  הרבי   
היא "כדי לבטא הכרת התודה לכל 
בהתוועדות  להשתתף  שבאו  אלו 

זו".  
(תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ב ח"ג ע' 
(1244-45

 התוועדות ראשונה 
בפומבי

השישים"  "שנת  במלאות 
להולדת כ"ק אדמו"ר, קיים 
מיוחדת  התוועדות  הרבי 
זו  והיתה  היום,  לרגל 
שהרבי  הראשונה  הפעם 
ציין את אירוע יום הולדתו 

בפרהסיה.
(התקשרות גליון לז ע' 10. תורת 
מנחם חל"ג ע' 283 ואילך)

"שנת  תשל"א,  משנת 
הפכה   – השבעים" 
של  ניסן'  י"א  'התוועדות 

הרבי להיות קבועה.

'לוח היום 
יום' יוצא 

לאור

לאור  יצא 
היום  'לוח 
הספר  יום', 
של  הראשון 

הרבי. 

תשל"בתשי"בתש"ט

 שיחה מיוחדת 
ב'יחידות'

מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
לרבי  מיוחדת  בשיחה 
יום  לרגל  ב"יחידות" 
ניסן  (י"א  הולדתו 
הרבי  בחיי   – האחרון 
לו  מסר   - הריי"צ) 
בקבלה  שהם  עניינים 

רבי מפי רבי.   
(ימי מלך ח"ג ע' 1165. השיחה 
נדפסה בסה"מ תש"ט עמ' 142)

מאמר 
ראשון

בי"א ניסן
אדמו"ר  כ"ק 
מאמר  אמר 
ליום  ראשון 
ת  ד ל ו ה ה
ד"ה  בחדרו, 
שפתי  אדנ"י 
יום   - תפתח 
ת  ד ל ו ה ה

החמישים.

ע"א 
מוסדות

כ"ק אדמו"ר 
ז  י ר כ ה
בהתוועדות 
ניסן, על  י"א 
ע"א  הקמת 
ת  ו ד ס ו מ

חדשים. 
(שיחות קודש 
תשל"ב ח"ב ע' 
(115

התוועדות י''א ניסן תשל''ב

תשמ"בתשמ"א תשכ"ב תש"ג
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ביאורים לפרק קכ"א
א ִׁשיר ַלַּמֲעלֹות ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי. ב ֶעְזִרי ֵמִעם ה' עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ.

ג ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶל ַאל ָינּום ׁשְֹמֶר. ד ִהֵּנה א ָינּום ְוא ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל. ה ה' ׁשְֹמֶר ה' 
ִצְּל ַעל ַיד ְיִמיֶנ. ו יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש א ַיֶּכָּכה ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה. ז ה' ִיְׁשָמְר ִמָּכל ָרע ִיְׁשמֹר

ֶאת ַנְפֶׁש. ח ה' ִיְׁשָמר ֵצאְת ּובֹוֶא ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.
רש"י: (א) (שיר למעלות - הפשט כשהיו הלוים מתחילין לעלות במעלות אמרו שיר זה אע"פ שזה השיר לא 
נכתב בראשונה אין מוקדם ומאוחר): שיר למעלות. רמז במזמור שני למעלות העולות לצדיקים לעתיד לבא 

מתחת עץ החיים לכסא הכבוד דתניא בספרי: שיר המעלות – אין כתוב כאן, אלא שיר למעלות; שיר למי שעתיד 
לעשות מעלות לצדיקים לעתיד לבא. וזהו שיסד ה'קליר' (בסילוק דיוצר של יום ב' דסוכות שיסד ר' אליעזר 

הקליר שהוא בנו של רשב"י בחגיגה פ' אין דורשין ע"ש) ומתחתיה שלשים מעלות זו למעלה מזו עד כסא הכבוד 
טסות ועולות בשיח נעימות שיר המעלות.

"ַעל-ַיד ְיִמיֶנ ה' ִצְּל"
על הפסוק "ה' צלך על יד ימינך" אמר הבעל-שם-

האדם זהות לגמרי לתנועות  צל  שתנועות  כשם  טוב: 
היהודי  עם  הקדוש-ברוך-הוא  הנהגת  גם  כך  האדם, 
כך  למטה  האדם  הנהגת  אופן  כפי   – "צל"  כמו  הינה 

נוהג עמו הקדוש-ברוך-הוא מלמעלה. 
המגיד  מהרב  גם  דומה  אמרה  ישנה  והנה, 
למעלה  מה  "דע  המשנה:  דברי  על  ממעזריטש, 
ממך", שעל האדם לדעת כי "מה למעלה" – ההשפעה 

מלמעלה היא "ממך" – כפי אופן הנהגתך.
דומה, באמת  הינו  האמרות  שתי  שתוכן  אף-על-פי 

יש חילוק ביניהן:
הגילויים  בענייני  עוסקת  המגיד  הרב  של  תורתו 
הנעלים  העניינים  שהמשכת  והיינו,  "למעלה",   –

שמלמעלה תלויה בעבודת האדם – "ממך".
המשכת  על  מורה  של הבעל-שם-טוב  ברם, תורתו 
עצמותו  "הוי'",  שהמשכת   – צלך"  "הוי'   – ה'עצמות' 

יתברך, היא בהתאם להנהגת האדם.
עלול  "גילויים"  ענייני  על  מדובר  כאשר  והנה, 
נעלים,  לטעון כלפי האדם כי מה לו ולגילויים  היצר 
מדובר  כאשר  אמנם,  וכו'.  ומצבו  מעמדו  ידע  הן 
אודות עצמותו יתברך, מסתתמים טיעוני היצר, שכן, 
קבלת  ועל-ידי  בשווה,  בהכל  שורה  יתברך  עצמותו 

עול יכולים "ליקח" את עצמותו יתברך. 

(על-פי תורת-מנחם חלק חלק יז עמ' 216)

"ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים, ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי, ֶעְזִרי 
ֵמִעם ה' עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ"

בפרנסתו  האדם  עוסק  שכאשר  בחסידות  מבואר 
ובהתאם  ביושר  תיעשה  שזו  ובהקפדה  שמיים,  לשם 
"עזר"  היא  והרי  בפרנסה  ה'  ברכת  שורה  להלכה, 

לאדם.
מקפיד  ואינו  בפרנסתו  שקוע  האדם  כאשר  אך 
שתיעשה בהתאם להלכה, שורה רוח סטרא אחרא על 

פרנסתו והרי היא "כנגדו" – מפריעה לו לעבודת ה'.
אל  עיני  "אשא  המלך:  דוד  בדברי  הביאור  הוא  זה 

ההרים, מאין יבוא עזרי?".
דוד המלך ראה ברוח קודשו כי שרי אומות העולם 
יצרו את פרנסתם של ישראל, ישללו מהם את הזכות 
ניסיון  לידי  יבואו  וישראל  שונות,  במלאכות  לעסוק 
הפרנסה  ואזי  ביושר  שלא  בפרנסתם  לעסוק  גדול 

תהיה בבחינת "כנגדו", המפריעה לעבודת ה'.
על כך אמר דוד: "אשא עיני אל ההרים" – רואה אני 
ולמנוע  לקטרג  כהרים  עצמם  מגביהים  הדין  כוחות 
כן "מאין יבוא עזרי?" –  מישראל, ואם  הפרנסה  שפע 
כיצד יזכו ישראל לפרנסה בבחינת "עזר", פרנסה שיש 

בה יושר וכשרות?

ישמיע כל תהלתו
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ידי הצדיק  והמענה על כך: "עזרי מעם הוי'" – על 
ישראל  יזכו  הוי'",  "עם  תמיד  דבק  שהוא  שבדור, 
לשפע של פרנסה, שהצדיקים שבדור גורמים המשכת 

חיות בשמים ובארץ. 
(על-פי מאמרי אדמו"ר הזקן – תורה ומועדים, ח"א עמ' נד) 

"ֶעְזִרי ֵמִעם ה', עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ"
גלות,  של  ומצב  במעמד  נמצא  יהודי  כאשר 
אזי   – עזרי?"  יבוא  "מאין  שאלה:  אצלו  מתעוררת 
כפי  שמים וארץ" –  עושה  לו: "עזרי מעם ה'  אומרים 

שאומרת "תורת אמת" ו"תורת חיים" בתהלים.
 – וארץ"  שמיים  "עושה  והקדוש-ברוך-הוא  מאחר 
(שער  הידועה  הבעל-שם-טוב  וכתורת  הווה,  לשון 
מהווה  ורגע  רגע  שבכל  בתחילתו)  והאמונה  הייחוד 
ואפס  מאין  הבריאה  כללות  את  הקדוש-ברוך-הוא 

של  הראשון  ברגע  שהיה  אופן  באותו  ליש  המוחלט 
להיות  יכול  כיצד  כלל  פלא  זה  אין   – העולם  בריאת 

"עזרי מעם ה'"!
ומאחר ש"עזרי מעם ה' עושה שמיים וארץ" – מובן, 
לבני  וסיוע  עזר  נעשים  צבאם  וכל  והארץ  שהשמים 
ישראל בכל ענייניהם, וזאת – גם כאשר נמצאים בזמן 
שמיים  "עושה  שהקדוש-ברוך-הוא  מה  כי  הגלות, 
וארץ" הרי זה גם בזמן הגלות, ובלשון הכתוב: "והיו 
מט,  (ישעיה  מיניקותיך"  ושרותיהם  אומניך  מלכים 

כג). 
(תורת-מנחם התשמ"ג ח"א עמ' 188)
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אביו של הרבי נלקח למאסר

יום בו נאסר כ"ק הרה"ג הרה"ח ר' לוי יצחק שניאורסאהן, 
אביו של כ"ק אדמו"ר. בשעה שלוש לאחר חצות הלילה 
אל  לקחוהו  בבוקר  שש  ובשעה  לביתו,  שוטרים  הגיעו 

בית הסוהר המקומי.
כ"ק הרה"ג הרה"ח ר' לוי יצחק נאסר על ידי השלטונות, 
לאחר שהם ראו בו כמי שעומד במקומו של כ"ק אדמו"ר 
מוהריי"צ ומדרבן את כל הפעילות היהודית ברוסיה. הם 
ניסו בכל כוחם להוכיח שהוא פועל נגד השלטונות, ולכן 
מטלטלים  והיו  ביותר,  קשים  מאסר  בתנאי  הושיבוהו 
הכניסוהו  מבית סוהר לבית סוהר. פעם אחת אף  אותו 
לצינוק למשך שלושים ושניים יום, אך הוא עמד כסלע 

איתן ולא הודה בשום אשמה שטפלו עליו.
בידי  היו  שלא  למרות  חקירה,  חדשי  מספר  לאחר 
החליטו  הם  פעילותו,  על  חותכות  הוכחות  השלטונות 
נגזר  ודינו  יהודי,  ישוב  מכל  יצחק  לוי  רבי  את  להרחיק 

לחמש שנות גלות במזרח אסיה.
(ימי חב"ד ע' 149)

יום הבהיר – יום הולדת הרבי נשיא דורנו
מענדל,  מנחם  רבי   - אדמו"ר  כ"ק  הולדת  יום  הבהיר,  יום 
ניקולייב  בעיר  הגדול)  (שבת  קודש  שבת  בערב  נולד 
הצמח  אדמו"ר  כ"ק  סבו,  סב  ע"ש  ונקרא  שבאוקראינה. 

צדק. 
בשנת תרצ"ט בליל הסדר השני, אמר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

חג  וקודם  ישראל,  כלל  על  רעות  היו גזירות  תרס"ב  בשנת 
הפסח נתבטלו בדרך נס... 

(סה"ש תורת שלום [מילואים] ע' 324)

הרבנית חנה אמו של הרבי התבטאה על בנה:
"אחת אוכל להגיד לכם, כי הוא קדוש מבטן ומלידה". 

(תולדות לוי יצחק ח"ב ע' 339)

מהעיר  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  שלח  מברקים  ששה 
להולדת  בקשר  וברכות  הוראות   - לניקולייב  ליובאוויטש 
הרך וחינוכו, שלוש מן ההוראות היו: להכין עבור הרך הילוד 

טלית קטן, כיפה ונטילת ידים. 
(קיצור תולדות חב"ד ע' 301)

תרע"ה תר"פ תר"י

המאמר הראשון
אדמו"ר  כ"ק 
מוהריי"צ אמר את 
הראשון,  מאמרו 
"ראשית  ד"ה 
עמלק".  גויים 
מיוסד על המאמר 
אביו  של  האחרון 
אדמו"ר  כ"ק 

מוהרש"ב. 
(ספר המאמרים תר"פ 
ע' א)

חגיגת הבר-מצווה
חגיגת  על  מספרת  חנה  הרבנית  אמו 

הבר מצוה:
לאחר דרשתו של בר המצוה, שהותירה 
התייפח  השומעים,  כל  על  עז  רושם 
מהאורחים,  רבים  גדול;  בבכי  הנער 
אליו  הצטרפו  בכייתו,  את  בראותם 

והתחילו לבכות אף הם. 
אמו  מספרת   – למצוות  שהגיע  בעת 
בשם בעלה הרב – היה כבר גאון עולם!  
(תולדות לוי יצחק ח"ב ע' 346)

יום חתונת הרבי המהר"ש
עם  (בזוו"ש),  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  של  חתונתו  יום 
הרבנית רבקה, בת דודתו הרבנית חי' שרה, בת כ"ק 
אדמו"ר האמצעי, והרה"ג הרה"ח ר' אהרן אלכסנדרוב. 
ששה  בן  המהר"ש  הצעירות:  בשנותיהם  אז  היו  הם 
בת  רבקה  והרבנית  יום,  ועשרים  ושבעה  שנה  עשר 

חמש עשרה שנה וחמשה חדשים ויום אחד. 
(דברי ימי הרבנית רבקה ע' מד)

אמר  יחד  הילדים  שבשחוק  המספרת  אגדה  ישנה 
הוא  כי  שנה,  ד'  או  ג'  בן  והוא  מהר"ש,  אדמו"ר  כ"ק 
בערך  גם כן  רבקה בת שרה, שהיתה  את  יקח לכלה 

שנים אלו, וכולם צחקו...  (שם ע' כו. צד)

ח' 
ניסן

י"א 
ניסן

תרס"בתרצ"ט

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

עתלדעת
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בינתיים,  ישיחו  ולא  במקומו,  איש  שיבדקו  הברכה 
תחילה בחדר הסמוך למקום ששמעו  לבדוק  וייזהרו 
שכן  בהכרח  לא  שייתכן [אבל  הרבי  וכותב  הברכה", 
גם את בני- יש לנהוג] שכוונתו היא, שמצווה לזכות 
ביתו (הגברים) בבדיקת החמץ, וכיוון שגם בעל-הבית 
בעצמו יבדוק קצת – אין בזה סתירה לדין "מצווה בו 

יותר מבשלוחו".
את החמץ הנמצא בבדיקה שומרים כנ"ל, ושורפים 

למחרת בבוקר, כדלקמן.
מצאנו,  שלא  החמץ  את  מבטלים  הבדיקה  אחר 

באמירת "כל חמירא" (הראשון).
ל'מורשה',  הרב  את  לעשות  נוהגים  חמץ:  מכירת 
דהיינו מיופה-כוח למכירת החמץ [לכתחילה עושים 
זאת בכתב. חובה להוסיף בטפסים לפני ההחתמה את 
שם הרב. רושמים את פירוט המקומות שהחמץ נמצא 
'קניין-סודר',  בצירוף  זאת  עושים  אפשר,  אם  בהם. 
הרב  כוח  את  לייפות  ניתן  באין-ברירה  תוקף.  ליתר 

גם בטלפון]. 
בבית האדמו"ר [כנראה – רק הרבי בעצמו] מוכרים 
את החמץ לרב בצירוף 'ערב-קבלן', והוא מוכרו לגוי. 
ובקניינים נוספים,  בשטר  לגוי  החמץ  את  מוכר  הרב 
מוכר את החמץ  עצמו  'ערב-קבלן' [הערב-קבלן  עם 
שמשתתף  למי  אף  ייתכן  אחר,  ליהודי  כהלכה  שלו 
רב  של  כוחו  את  מייפה  או  הזאת,  המכירה  במסגרת 
מדקדקים  אין  האחרון  בזמן  שלו].  את  למכור  אחר 

במסירת המפתח במכירת חמץ.
(שמא  החמץ  כלי  את  וגם  גמור,  חמץ  גם  מוכרים 
נותר עליהם חמץ 'בעין'), ואין צריך להטבילם לאחר 

הפסח.
שיום  הבן,  תספורת  זמן  אודות  תספורת-מצווה: 
הולדתו חל הערב: אין כדאי לדחות לאחר-זמן, כי אם 

לעשות את התספורת הערב או למחרת ביום.

יום שישי
י"ד בניסן

בין  מאב,  בכור  בין   – מתענים  בכורות.  תענית 
המנהג,  ולוויים. ונתפשט  כוהנים  ואפילו  מאם,  בכור 
פסח  בערב  הבכורים  משתתפים  להתענות  שבמקום 

פוקעת  וממילא  מצווה,  סעודת  עם  מסכת  בסיום 
מתלמוד  גם  מסכת  לסיים  יכולים  לגמרי.  התענית 

ירושלמי.
שחרית: אין אומרים היום 'מזמור לתודה'.

שריפת החמץ: מותר לאכול חמץ עד השעה 10:30. 
אותו  שורפים  אין   ,11:35 השעה  לפני  שורפים 
עושים  אלא  משהו,  בו  אופים  או  שמבשלים  בתנור 
בו  לקיים  'כזית',  לשרוף  נפרדת. ונכון  מדורה  עבורו 

מצוות ביעור.
בערב  השנה  אופים  בזה,  הנוהגים  מצווה:  מצות 
את  כרגיל  ומבטלים  היום3.  חצות  אחר  שבת-קודש 
הפירורים והבצק הנדבק בכלים (שלא ישכחו לבטלם 

אחר-כך).
היום  לַזכות  יזכרו  וכד'  הרבנים  עירוב-חצרות: 
של  המצות  את  העיר  לכל  השמשות)  בין  (אפילו 
בערב- שנה  בכל  הנעשה  כדין  'עירובי-חצרות', 
העירוב  את  לכלות  או  להפקיר  צריך  לפני-כן  פסח4. 

דאשתקד, כמובן.
יש ללבוש בגדים נאים, לערוך את השולחן ולהציע 
חלילה  לזלזל  ולא  שבת,  בכל  כרגיל  המיטות  את 

בכבוד היום ובקדושתו.
לא לשכוח להכין היום לליל-הסדר:

* לכוון את שעון-השבת על-פי הזמן הצפוי לסיום 
ה'סדר'.

* לדאוג להפריש חלה מן המצות, אם טרם הפרישו 
במאפייה.

* לבדוק את המצות מחשש כפולות ונפוחות.
(והתפוח- הביצה  את  ולבשל  הזרוע  את  לצלות   *

אדמה לכרפס) בערב שבת.
* לנגב את עלי החסה, ובפרט בשביל ה'כורך'.

* להכין מי מלח עבור טבילת הכרפס.
* להכין מאכלים לתינוקות לשבת וליום-טוב.

3. שו"ע אדמוה"ז תנח,ד.
4. שו"ע אדה"ז שסח,ד.
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פרשת מצורע
זאת תהיה תורת המצרע (יד, ב)

"טהרת  ולא  המצורע",  "תורת  מדייק  הפסוק 
המצורע" (וכיוצא בזה), ללמדנו שרק התורה מסוגלת 

לטהר טומאת צרעת.
הטעם לכך:

הרע);  (לשון  אסור  דיבור  היא  הנגעים  סיבת  א) 
והתורה, שהיא דבר ה', מבטלת ומתקנת דיבור זה.

טומאת  את  מתקנת  בעצרת,  שניתנה  התורה,  ב) 
הצרעת.

(והרי ביאור הקשר בין "עצרת" ו"צרעת" – הראשון 
דקליפה.  "עצירה"  והאחרון  דקדושה  "עצירה"  הוא 
עצרת – אדם מונע ועוצר את עצמו מדברים אסורים. 
התפשטות  ומתעכבת  נעצרת  הנגע  במקום   – צרעת 

הדם, ש"הוא הנפש").
ג) התורה, שעליה נאמר (ברכה לג) "מימינו אש דת 
"ימינך  טו)  (בשלח  ככתוב  זו,  טומאה  מבטלת  למו", 

ה' תרעץ אויב".

(אור התורה ויקרא עמ' עז)

והובא אל הכהן. ויצא הכהן אל מחוץ 
למחנה (יד, ב-ג)

"והובא אל הכהן" – בסופו של דבר כל יהודי יחזור 
פט"ו)  (ויק"ר  רז"ל  כמאמר  כהן,  שנקרא  הקב"ה,  אל 

"אמר הקב"ה אנא כהנא". והדרך להביא לכך היא
"ויצא הכהן אל מחוץ למחנה" – יש לצאת בשליחותו 
של הקב"ה לכל יהודי באשר הוא שם ולקרבו אל אביו 

שבשמים.
(משיחת ש"פ תזריע תשל"ו)

ואם דל הוא ואין ידו משגת (יד, כא)
המצורע  והיה  עלי,  זה  של מצורע  קרבנו  שאמר  עני 

עשיר – הרי זה מביא על-ידו קרבן עשיר (ערכין יז)
הלכה זו קובעת שעני המבקש לעזור לחברו העשיר 
עצמו  הוא  שאם  (למרות  עשיר  קרבן  להביא  מתחייב 
היינו  עני),  קרבן  אלא  מביא  היה  לא  מצורע  היה 

שהתורה עושה את העני הזה ל'עשיר'.
ניתן להסביר את הדבר בעזרת הסיפור הבא:

את  בארצות-הברית  לראשונה  הדפיסו  כאשר 
הריי"צ  הרבי  הציע  צדק',  הצמח  ותשובות  'שאלות 
ליהודי אחד לקבל עליו לכסות את הוצאות ההדפסה. 
זו,  בהוצאה  לעמוד  יכול  היה  לא  שהאיש  למרות 
התעשר  קצר  זמן  לאחר  בירכו.  והרבי  לכך,  הסכים 
אמר  הרבי  הבטחתו.  את  לקיים  היה  יכול  וכך  האיש, 
אז, שבעת ההבטחה אכן לא היה הדבר לפי יכולתו; אך 
עצם ההחלטה הטובה פתחה עבורו למעלה 'צינורות 

חדשים' של שפע ברכה והצלחה.
ולמרות  ממגבלותיו,  יוצא  כשיהודי  אומר:  הווי 
של  כפרתו  למען  יכולתו  מכפי  יותר  משתדל  עניותו 
של  חדשים'  'צינורות  לפניו  נפתחים   – העשיר  חברו 
ברכה והצלחה, כדי שיוכל לקיים את החלטתו הטובה 

מתוך עשירות.

(לקוטי שיחות כרך כז עמ' 105-106)

ונתץ את הבית... והוציא אל מחוץ לעיר 
(יד, מה)

בית- (חורבן  סתריה  דנא  וביתא  הבית:  את  ונתץ 
לבבל  הגליה  ועמא  לעיר:  מחוץ  אל  והוציא  המקדש). 

(מדרש רבה)
הביאו  בתים  שנגעי  לד)  (פסוק  לעיל  פירש  רש"י 
דבר  כשקורה  כלומר:  זהב.  של  מטמוניות  גילוי  לידי 
מנוחת  (גֵזלת  הבית'  ל'ניתוץ  שגורם  אירוע  מצער, 
להוסיף  כדי  אלא  בא  לא  שהדבר  ספק  אין  הנפש), 

טובה וברכה, לגלות את הטוב הטמון אצל האדם.
והוא הדין לחורבן הבית וגלות עמנו: מטרת הגלות 
האוצרות  שבאדם,  ה'מטמוניות'  את  לגלות  היא 
נתן  יתברך  הנשמות  כל  שבורא  הנפלאים  הרוחניים 
ה'מטמוניות'  את  לגלות  וכן  יהודית,  נפש  כל  בתוך 
ב'חלקו  הטמונים  הקדושים  הניצוצות   – שמסביבו 

בעולם'.
ל'מטמוניות'  מביא  כמדרשו  ה'מטמוניות'  וגילוי 

כפשוטו, לשפע רב של כסף וזהב גשמיים.

(לקוטי שיחות כרך כב, עמ' 197)

ממעייני החסידות
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תשמ"ח / יומן מבית חיינו

י"א ניסן בבית חיינו
ברכת החסידים לרגל יום הולדת הרבי • כיצד 'מזלו גובר' אם 'אין מזל 
לישראל'? • מה לעשות בענייני רפואה, פרנסה ועבודת ה'? • מאמר 
מיוחד לאחר תפילת ערבית • שאלתו של הרבי לרב פיקרסקי • יומן 

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

שבת-קודש פרשת צו, ח׳ ניסן
היה  שבת-קודש  לקראת  שהופיע  השבועי  הליקוט 
התרגום - מאידיש ללשון הקודש - של המכתב הכללי 

לחג-הפסח.
את  פתח  הוא  להתוועדות.  הרבי  נכנס  בשעה 1:30 
'שבת הגדול'  של  עניינה  דבריו הקדושים בשיחה על 
״למכה  הכתוב:  על  כמבואר  גדול  נס  נעשה  בו  אשר 
עצמו  דמצרים  שהתוקף  והיינו  בבכוריהם",  מצרים 
דיבר  ההתוועדות  בהמשך  במצרים.  שהיכה  זה  הוא 
הפרשה  בתחילת  ברש״י  המתחיל  דיבור  על  בארוכה 
נפלאים.  בהסברים  ולדורות״  מיד  זירוז  ״לשון  ״צו״ 
ביום  שכאן מדובר עדיין  שכיון  הרבי עמד גם על כך 
חשוב  כן  אם  העבודה,  ובתחילת  למילואים  השמיני 
הזריזות  עניין  על  הזדמנות  באותה  לעורר  ביותר 
וכדברי  והמצוות  התורה  בקיום  גדול  יסוד  שהוא 
של  שזריזותו  ע״ה,  אבינו  אברהם  הזקן לגבי  אדמו״ר 

אברהם היא שעמדה לנו.
כן  ״ויעשו  הפרשה  שבסוף  ד״ה  על  דיבר  כן  כמו 
היטו  שלא  שבחן  ״להגיד  רש״י  ומפרש  ובניו״  אהרון 
ימין ושמאל״. גם שם היה ביאור נפלא בהסבר החילוק 
ביחס  הכהן  באהרון  הכתוב  לבין  כאן  הנאמר  בין 
מצד  מכך  וההוראה  שינה״,  שלא  ״מלמד  למנורה 
״והחי יתן אל ליבו״, שכל זה אמור דווקא ביחס לבני 
בדור  ובפרט  לדרגתם  הגיע  שלא  מי  כל  אבל  אהרון 
ירוד כשלנו, הרי עליו מוטלת כן החובה להטות ימין 
ושמאל. ימין - לפנים משורת הדין, ושמאל - לעשות 

נדרים וסייגים לדיני התורה.
השירה  את  הרבי  עודד  השיחות  בין  פעמים  כמה 

בידיו הקדושות.
״צעירי- ראשי  לקחו  המשקה,  בקבוקי  בחלוקת 
חנוכת  עבור  משקה  בקבוק  העולמית  אגודת-חב״ד״ 

הטנק החדש (שנתרם זה עתה לע״נ הרבנית הצדקנית 
נ״ע) והכריזו גם על תהלוכה של 39 טנקים שתתקיים 
ביום הבהיר י״א ניסן. הרבי שאל אותם אם הם יודעים 
מהי משמעות המספר 39. כשלא השיבו, הסביר הרבי 
אסורות  שהן  מלאכות  אבות  בל״ט  קיים  זה  שמספר 
לקדושה  זה  מספר  להפוך  יש  כן  בשבת ועל  בעשייה 

(39 טנקי מצוות)...

יום שני, י׳ ניסן
ליל היום הבהיר י״א ניסן יום-הולדתו ה-86 של כ״ק 

אדמו״ר שליט״א, לאורך ימים ושנים טובות
העליונה  הקומה  מן  בביתו  הרבי  כשירד  בערב, 
ובראשם  אנ״ש  מזקני  כמה  ניגשו  ערבית,  לתפילת 
הרבי  את  שבירך  גוראריה  שניאור-זלמן  ר׳  הרה״ח 
אהבה  בעבותות  לרבי  הקשורים  החסידים  כל  "בשם 
של אהבת בנים לאביהם ועוד יותר מזה בבריאות הגוף 
ומערכות  ענייניו  בכל  וינצח  ויצליח  הנפש  ומנוחת 

הקדושה שלו עד לגאולה השלימה במהרה ממש".
היה  שתוכנם  קצרים  ברכה  בדברי  השיב  הרבי 
המברך  ״כל  שהרי  הקב״ה,  של  ברכתו  שתקוים 
עד  מתברך״ ותוספתו של הקב״ה מרובה על העיקר, 
לברכה העיקרית שזו הגאולה ובפרט שהזמן גרמא הן 
מצד החודש - חודש ניסן ״בניסן נגאלו ובניסן עתידין 
להיגאל״, הן מצד השבוע שזהו יום שלישי שהוכפל בו 
׳כי-טוב׳, ״טוב לשמיים וטוב לבריות״, והן מצד השנה 
בירך  מכן  לאחר  ְּתַשַׂמ״ח.  ושנת  ִתְׂשַמ״ח  שנת  שזו   -
שבגאולה  כוהנים והרבי הוסיף  בברכת  הרבנים  אחד 
האמיתית והשלימה ישמעו את הברכה הזו מפי אהרון 
הכהן עצמו. לאחר תפילת מעריב החל הרבי באמירת 

שיחה.
אלוקות  להוריד  שיש  על  הייתה  השיחה  נקודת 
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת מצורע
ח' בניסן – שבת הגדול

'ואתה  נועם',  'ויהי  אומרים  מוצאי-שבת-קודש: 
קדוש' כרגיל1. 
קידוש לבנה.

יום שלישי
יום הבהיר י"א בניסן

בשנת  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  את  הולדת  יום 
תרס"ב, דור שביעי לנשיאי חב"ד. התחלת שנת המאה

ועשרים ואחד להולדתו.
קכא.  מזמור  לומר  מתחילים  היום  התוועדות.  יום 
לאחר אמירת המזמור של הרבי אומרים את המזמור 

המתאים לכל אחד, לפי מספר שנותיו.

יום חמישי,
י"ג בניסן

נשיא: היום אומרים את פרשת "זאת חנוכת המזבח" 
עד "כן עשה את המנורה", שהיא כנגד שבט לוי.

ה'צמח  אדמו"ר  כ"ק  של  ההסתלקות-הילולא  יום 
בשנת  נסתלק  חב"ד.  לנשיאי  שלישי  דור  נ"ע,  צדק' 

תרכ"ו, ומנוחתו כבוד בליובאוויטש. 
'עת רצון'  אחד ואחת, אנשים נשים וטף, ינצלו  כל 
פרק  (על-כל-פנים  משנה  פרקי  ללמוד  א)  כדי:  זו, 
ב)  הקדוש.  שמו  של  אחת)  באות  המתחיל  אחד, 
להוסיף בלימוד תורתו של בעל ההילולא. ג) להוסיף 
בעבודת התפילה. ד) להוסיף בנתינת צדקה, ומה טוב 
– לעניין השייך לעבודתו המיוחדת של בעל ההילולא 
רבותינו  ובעבודת  בעבודתו,  העוסקים  למוסדות  או 
של  התוועדות  לקיים  ה)  ממלאי-מקומו.  נשיאינו 
טובות  החלטות  הנאספים  עליהם  יקבלו  בה  שמחה, 

1. ראה שו"ע אדמוה"ז סי' רצה ס"ג.

בענייני תורה ומצוות.
בדיקת חמץ:

הערב2 יקדשנה  הלבנה,  את  קידש  לא  שעדיין  מי 
לבדיקת  וקודמת  עוברת,  מצווה  הוא  לבנה  (קידוש 

חמץ).
כל  את  היטב  לנקות  צריך  הבדיקה  לפני  הכנות: 
חמץ  יתפזר  שלא  ולשמור  לבודקם,  שצריך  החדרים 

בשום מקום.
בבית  שונים  במקומות  מניחים  כן  לפני  קצר  זמן 
פחות  מהן  אחת  כל  קשה,  חמץ  של  חתיכות  עשר 
מכזית ועטופה בנייר, אך לא בנייר כסף, שאינו נשרף 
הפתיתים ביחד –  שיהיו על-כל-פנים כל  היטב (נכון 

כזית). 
פתיתי  את  הניחו  היכן  רשימה  לערוך  מומלץ 
החמץ. באם קרה שאבד אחד הפתיתים ואין מצליחים 

למוצאו – יעשו שאלת חכם.
 – הארץ  (במרכז  הכוכבים  צאת  אחרי  מיד  זמנה: 

בשעה 19:34), ותמיד לאחר תפילת ערבית.
שכח לבדוק בלילה – יבדוק ביום לאור הנר. 

שמא  ולהסתפק  לחוש  שיש  המקומות  כל  מקומה: 
הכניס לתוכם חמץ, אפילו באקראי, צריכים בדיקה.

ועל-ידי נוצת  אופנה: בודקים לאור נר של שעווה, 
מניח  הבודק  והסדקים].  מהחורים  לאסוף  [כדי  עוף 
בגמר  נייר.  של  קטנה  בשקית  שמוצא  החמץ  את 
שנותר בתוך  והנר  השקית, הנוצה  את  הבדיקה מניח 
ידית  (מלבד  נוסף  בנייר  הכל  עוטף  קעורה,  עץ  כף 
הכף שנשארת מחוץ לעטיפה), כורך חוט סביב הנייר 

כמה פעמים, מהדקו וקושרו. 
בין הברכה לתחילת הבדיקה אין לדבר כלל, אפילו 
מענייני הבדיקה. ונכון שלא לדבר כלל שלא מענייני 

הבדיקה כל זמן הבדיקה.
לשמוע  אצלו  ביתו  מבני  "ויעמיד  הזקן:  רבנו  כתב 

2. המועד האחרון לקידוש הלבנה: כל ליל ט"ו בחודש.

לוח השבוע
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מבינים,  ידידים  אצל   – פרנסה  בענייני  ידידים, 
"עשה   – רב  אצל  וכדומה,  שמיים  יראת  ובענייני 
מאוד  עסוקים  ועתה  שהיות  בהוסיפו  רב",  לך 
צדקנו,  משיח  ביאת  לקראת  ובעבודה  בהכנות 
מסוג  שאלות  על  לענות  כשרה  השעה  שאין  הרי 
כנ"ל.  לנהוג  יש  כן  ועל  בפרטיות  אחד  לכל  זה 

הרבי סיים את השיחה בחלוקת שטרות לצדקה.

יום רביעי, י"ב ניסן – ערב יום ההילולא 
של כ"ק אדמו"ר הצמח-צדק

אחר הצהריים נשאבו בחצר 770 המים לאפיית 
המצות של הרבי, שתיערך בעזרת ה׳ בערב פסח.

באמירת  הרבי  החל  ערבית  תפילת  לאחר 
מאמר ד״ה ״החודש הזה לכם גו״׳. עצם הפתיחה 
מיוחדת  להרגשה  גרמה  מאמר  של  בד״ה  הזו 
ארוך,  שהיה  עצמו  למאמר  בנוסף  זאת  במינה, 
דיוק  היא  כשתחילתו  בפרטים,  ומרובה  עמוק 
ידוע במאמרי רבותינו נשיאינו על המלים ״מצות 

יאכל את שבעת הימים״ ומדוע לא נאמר בשבעת 
הוא ביאור מפורט של כל פרטי  הימים? והמשכו 
ללמוד  הרבי  הורה  בסיום  ה'.  בעבודת  הכתוב, 
מתורתו של בעל ההילולא ולהוסיף בצדקה ביום 

זה.
זהו כבר היום השלישי (!) בו זוכים אנו לשמוע 

שיחה מכ״ק אדמו״ר שליט״א...

יום חמישי, י"ג ניסן
ערבית  תפילת  לאחר  לאוהל.  הרבי  נסע  היום 
נכנס אל הרבי הרה"ג הר' ישראל יצחק פיקרסקי 
כדי לקנות את החמץ מאת הרבי. במהלך הדברים 
שאל אותו הרבי האם יצטרכו לחגוג ביום א' דחג 
הפסח יום טוב שני של גלויות? הנ"ל ענה שמשיח 
יענה על שאלה זו. על תשובתו הגיב הרבי: "לָאזט 
צופיל ַארבעט פַאר משיח'ן?!" (= הנך משאיר כל 

כך הרבה עבודה עבור משיח?)

לאחר  תש"מ  ניסן  בי"ג  זה  היה 
מנחה.  והתפלל  מהאוהל  חזר  שהרבי 
במפתיע  הוכרז  ערבית  תפילת  לפני 
התפילה  לאחר  שיחת  יאמר  שהרבי 
התפילה  בסיום  ואכן  למעלה.  ב'זַאל' 
סמוך  הרמקול  את  המזכיר  הכניס 

למקומו הקבוע של הרבי.
כבעת  שולחנו  ליד  ישוב  כשהוא 
לצד  פונה  הק'  ראשו  הש"ץ,  חזרת 
השולחן,  על  מונחות  הק'  וידיו  צפון 
השיחה כשעיניו  החל הרבי לומר את 

הק' מביטות לכיוון השולחן.
בארה"ק  המצב  על  לדבר  עבר  על (ידי) בנים", ותיכף  אבות  לב  ד"והשיב  המבצע  על  הרבי  בתחילה דיבר 
ואמר שכל העניינים "שָאקלען זיך" (=מתנדנדים), ביטוי שחזר עליו כמה פעמים במשך השיחה, והסיבה לזה 
היא מה ש"שָאקלט זיך", בענייני יהדות ותורה ומצוות ושג' ימים אלו (י"ד, ט"ו וט"ז) היו הימים ד"כנוס את כל 
היהודים", וכמו שאז הייתה מפלתו של המן ובניו כן עתה תהיה מפלתם של שונאי ישראל על ידי מבצע אהבת 

ישראל.
לערך.   20:10 בשעה  השיחה  לסיום  על  הקדושות  עיניו  את  עצם  ארץ-הקודש  דבר  על  לדבר  הרבי  כשהחל 

כשהרבי קם לצאת הוצרך להמתין עד שהתפנה מקום עבורו עקב הקהל הרב שגדש את ה'זאל'.
כשנסע לביתו החל לנגן "על אחת" ורמז בידו הק' להגברת השירה.

להעיר, שהרבי הורה למסור את תוכן השיחה לראש הממשלה דאז, מר מנחם בגין, ולומר לו שהשיחה נאמרה 
לאחר חזרתו מהאוהל, ושעל פי הלכה היה צריך לבדוק את החמץ, ובכל זאת אמר את השיחה, ורק לאחריה הלך 

לביתו לבדוק את החמץ. השיחה הוגהה ונדפסה בליקוטי שיחות חכ"ב עמ' 203 ואילך.

רגע נצחי
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מהדרגה הגבוהה ביותר לתוך העולם ועד למקום הכי 
נמוך ותחתון.

יום ההולדת  הרבי על ענין  בראשית הדברים דיבר 
שמזלו גובר וכמבואר כמה פעמים שאין זה סותר עם 
הנאמר במקום אחר ש׳׳אין מזל לישראל״, משום ששם 
(אלף  ״אין׳  בדרגת  הוא  ישראל  של  שמזלם  הכוונה 
שיש  והיינו  מלבנון״,  ״יזל  הכתוב  דרך  ועל  פתוחה), 
להמשיך את הדרגה הגבוהה של המזל (אין) למטה - 
דירה  לו  להיות  ש״נתאווה הקב״ה  משום  ״יזל״. וזאת 

בתחתונים״ דווקא.
רבים.  ועניינים  בפרטים  הרבי  הסביר  זו  נקודה 
הקודש  בין  ״להבדיל  היומי  החומש  בשיעור  כמו 
עליה גדולה  הבדלה זו פועלים  ידי  שעל  ובין החול״, 
יום  של  בתהילים  המזמור  את  גם  (מטה).  בחול  גם 
ההולדת פרק פ״ז הסביר באורח זה, כשהוא מביא את 
הנאמר על בני קורח ״מקום נתבצר להם בגהינום״ ושם 
בתהילים ״לבני  זאת לפסוק  תשובה ומקשר  עשו  הם 
שוב,  והיינו  קודש״  בהררי  יסודתו  שיר  מזמור  קורח 
שדרגת התשובה של בני קורח נמשכה עד למקום הכי 

שפל - בגיהנום.
לצדקה,  שטרות  הרבי  חילק  הקודש  דברי  לאחר 

שעה ארוכה, לכל הקהל העצום שבביתו.
לחדר  הרבי  נכנס  החלוקה,  שנסתיימה  לאחר 
הסמוך וחילק שם מצות לכמה שלוחים שמקומותיהם 
לשיר  הרבי  החל  החלוקה  בגמר  מצות.  קיבלו  טרם 
השירה  את  מעודד  וכשהוא  ״והריקותי לכם ברכה...״ 

עלה חזרה לקומה העליונה.
בשעה 21:30 התקיימה היום חנוכת טנק המבצעים 
הרבנית  ״לע״נ  כתוב  ובו  שלט  יש  הטנק  על  החדש. 
הצדקנית חיה מושקא שניאורסאהן ז״ל״ (אגב, היהודי 
שמכספו נרכש הטנק עבר ביום ראשון שעבר בחלוקת 
חזר  השאר  כשבין  לו  והודה  בירכו  והרבי  הדולרים 
לפניו את אשר אמר בהתוועדות הקודש בשבת אודות 

המספר ל״ט...).

הבהיר י״א ניסן יום שלישי, יום 
של  לביתו  מרחוב פרזידנט בסמוך  יצאה  בצהריים 
בשיירה  הרבי שיירה של 39 ׳טנקים׳. ה׳טנקים׳ נסעו 
את  מפנים  לפניהם  משטרה  ואופנועי  (כשמכוניות 
בהן  תחנות  ל-39  התפזרו  ושם  למנהטן  התנועה) 
המבצעים  ושאר  תפילין  בהנחת  יהודים  אלפי  זיכו 
עלון  זה  יום  לקראת  לאור  יצא  כן  כמו  הקדושים. 

מיוחד מהודר על הרבי ומבצעיו הקדושים שחולק אף 
הוא לכל יהודי עובר ושב.

י״א  לקראת  מהרבי  כללי  המכתב  לאור  יצא  היום 
מראש  למכתב  המשך  הוא  מהווה  בתוכנו  אשר  ניסן 

חודש ניסן.
שיחת- הרבי  שוב  היום  אמר  מעריב  לאחר תפילת 
הדברים  בין  שעה.  רבעי  כשלושת  שארכה  קודש 
לכל  הרבי  הודה  היומיים,  מהשיעורים  וההוראות 
שעשו  אלה  וכמה  כמה  אחת  ועל  אותו  המברכים 
הזכיר  זה  בהקשר  בקשר ליום זה.  מעשה טוב מיוחד 
את הדפסת התניא שנעשתה לקראת י״א בניסן  הרבי 
(לקראת י״א ניסן הודפסו ברחבי ניו־יורק 87 מהדורות 
תניא חדשות), ועורר שוב על גודל העניין שבהדפסת 

התניא קדישא בכל מקום ומקום.
שני  לפני  אנו  שעומדים  מכיוון  כי  הזכיר  גם  הרבי 
ימים חשובים – י"ג בניסן יום ההילולא של כ״ק אדמו״ר 
ז"ל,  הרמב"ם  הולדת  יום  ניסן  וי"ד  זי״ע,  הצמח־צדק 

יש לערוך התוועדויות מיוחדות בימים אלה.
האחרון  בזמן  ההוראות  על  חזר  הדברים  בסיום 
רופאים  אצל  רפואה  בענייני  ההתייעצות  בדבר 

הרבי במכירת חמץ בביתו, עם הרב פיקארסקי
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