
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 קדושים • כ"ח ניסן ה'תשפ"ב

א'תמ"ו

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

חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

אחד  בכל  מתגלה  בראש-חודש  משיח:  גילוי   *
ואחד מישראל ניצוץ משיח שבו, בחינת היחידה, 
של  הכללית, נשמתו  יחידה  מבחינת  ניצוץ  שהיא 
מציאותו  בכל  חידוש  פועל  זה  וגילוי  המשיח, 
היחידה.  בבחינת  חדורים  שנעשים  ענייניו,  ובכל 
והעיקר, שעל-ידי זה נעשה התגלות וביאת משיח 
צדקנו ועד כפשוטו ממש, נשמה בגוף, "מלך מבית 

דוד"18.

יום שני
א' באייר, ב' דראש-חודש

דיני ומנהגי ראש-חודש, כדאתמול.

18. ספר-השיחות תשנ"ב ח"א עמ' 123.

יום שלישי
ב' באייר

כ"ק  את  הולדת  יום  שבתפארת",  "תפארת 
אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, בשנת תקצ"ד19.

אדמו"ר  לכ"ק  מוהר"ש'  אדמו"ר   – התולדות  ב'ספר  חייו  תולדות   .19
נוסף,  ובפירוט  תשנ"ז)  תש"ז,  ברוקלין  קה"ת,  (בהוצאת  דורנו  נשיא 
בספר בשם זה של הרה"ח רא"ח ז"ל גליצנשטיין, בהוצאת קה"ת, כפר-

חב"ד תשל"ו. וראה ב'רשימות היומן' עמ' רפג. רצט.

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

המשך מעמוד 24
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אור וחום ההתקשרות

בכל עת הנני שבע רצון לדעת מהנעשה עם אנ"ש יחיו, כי אם הידיעות טובות הנה אזי גורם זה קורת רוח ושמחה 
וגם אם ח"ו להיפך, על כל פנים זה גופא – העמידה בקישור מכתבים – מחזק, און מַאכט קלענער דעם געפיל פון 

עלנטקייט (= מקטין את רגש הבדידות) ונמיכת הרוח.
וידוע המבואר בכמה ספרים, שאף אם אי אפשר לעזור בגשמיות, הרי על כל פנים מחשבה טובה ואיחולים טובים 
של אחד מישראל לחברו ענין הוא. וכידוע גם כן המעלה כשממשיכים בעולם הדיבור בגלוי מעלת רעהו והחסרון 

בהמצטרך לו, שזהו פועל, אם תיכף אם לאחר זמן, בהקלת מצבו...
וכידוע שהבעל שם טוב השתדל לגרום שאנשים פשוטים ידברו טוב איש על רעהו ועל ידי זה היו נמתקים הדינים.
הפ"נ אקרא בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שנכנסים שם לנתינת פדיונות וליחידות, וכן בשעת הכושר על ציון 
כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. וצדיק מברך והשם יתברך ממלא ברכות צדיק, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, 

על מילואן.
(אגרות קודש ח"ג עמ' תב)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 12 > יומן מבית חיינו
 • 15 > ממעייני החסידות • 17 > פרקי אבות • 18 > עת לדעת • 20 > אוצרות דור 

ודור • 21 > הזמן גרמא • 23 > לוח השבוע • 25 > שניים מקרא ואחד תרגום 

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

זמןעלות השחר

ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף

זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה

3.434.405.036.059.1612.381.127.19.17.45ו', כ"ח בניסן 

3.424.385.026.049.1512.381.127.19.87.45ש"ק, כ"ט בניסן 

3.404.375.016.039.1512.381.127.20.57.46א', ל' בניסן 

3.394.365.006.029.1412.381.127.21.27.47ב', א' באייר 

3.374.354.596.019.1412.381.127.21.97.48ג', ב' באייר 

3.364.344.586.009.1312.381.127.22.67.48ד', ג' באייר 

3.344.334.575.599.1312.381.117.23.37.49ה', ד' באייר 

3.334.314.565.589.1212.381.117.24.07.50ו', ה' באייר 
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לפנינו מענה בו מדגיש הרבי את החומרה שבעצם 
ההחלטה לדון במסירת שטחים מארץ ישראל, 

חלילה:
שרוב   – ורק  אך  היא  לכ"ז  הטבעית  הסיבה  לדעתי   (3
המכריע דבנ"י [=דבני ישראל] בארץ ישראל – כולל הממשלה 
[=ארץ  א"י  לשטחי  (בנוגע  מדיניות  הצעות  שכל  החליטו   –
ישראל] והנהגתה) יש מקום לדון עליהם ועד הקצה התחתון 

ר"ל [=רחמנא ליצלן]
4) היל"ת [=היו לא תהיה]

5) ומסיימין: ובא לציון גואל ונאמר (ל' רבים) אמן.

החלטה מסוכנתהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
כ"ח ניסן ה'תשפ"ב – ה' באייר ה'תשפ"ב

קדושים | כל אחד קדוש
ואליהם  מישראל  ואחד  אחד  כל  על  קאי  "קדושים" 
ואחד  אחד  שכל  היינו,  תהיו",  "קדושים  הציווי  נאמר 
שהוא עם מיוחד,  מישראל, בכל זמן ומקום, צריך לדעת 
 – קדושה  של  באופן  להתנהג  עליו  ולכן,  קדוש",  "גוי 

"קדושים תהיו".
אני":  קדוש  כי  תהיו  "קדושים  ואומר  הכתוב  ממשיך 
כיצד  לו:  ולומר  לבלבלו  יהודי  לילד  בא  מישהו  כאשר 
מכל  "המעט  שהוא  לעם  השייך  קטן,  ילד   – אתה  יכול 
העמים" – להתייצב כנגד אווירת ה"חולין" שבעולם כולו, 

ולהתנהג באופן של "קדושה"?!
כי  תהיו  "קדושים   – בתורה  המענה  בא  זה  על  הנה 

כוח לכל  ש"קדוש אני" – נותן הקב"ה  קדוש אני": מכיוון 
קדושה,  של  באופן  להתנהג  שיוכל  מישראל  ואחד  אחד 

"קדושים תהיו".
בעל  הבית  הבעל  הוא  שהקב"ה  מכיוון  ובפשטות: 
ברא  "בראשית  עתה:  זה  שאמרתם  כפי  כולו,  העולם 
שכאשר  מובן,  הרי  הארץ",  ואת  השמים  את  אלוקים 
ומצווה  ישראל)  כלל  (בתוככי  יהודי  בילד  בוחר  הקב"ה 
אין  קדושה ("קדושים תהיו") –  של  להתנהג באופן  עליו 

בכחו של אף אחד להתנגד לכך ולמנוע זאת.
(תורת מנחם תשד"מ ח"ג עמ' 1489 לילדי צבאות השם)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' שאר אבות הל' סנהדרין פרק כב-כד.כ"ח בניסןו'
מל"ת שטו. רפא. שטז.הטומאות פרק י.

פרק כה-כו. הל' עדות.. כ"ט בניסןש"ק
מל"ת שיז. מ"ע קעח.פרק יא.בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע קעט.פרק יב.פרק ב-ד.ל' בניסןא'

מל"ת רצא.פרק יג.פרק ה-ז.א' באיירב'

מל"ת רפח.פרק יד.פרק ח-י.ב' באיירג'

מל"ת רפו.פרק טו.פרק יא-יג.ג' באיירד'

מל"ת רפז.פרק טז.פרק יד-טז.ד' באיירה'

מל"ת רפה.פרק יז.פרק יז-יט.ה' באיירו'
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דברמלכות

4

מה בין חודש אייר 
ופרשת קדושים?

כיצד "אייר" הוא ראשי תיבות "אני ה' רופאך" – והלא במילה אייר יש 
שני יו"דין?! • מלבד ההתעניינות בבריאות גופו של המטופל, על הרופא 
להתעניין גם בבריאות הנשמה שלו • ענייני הטבע קשורים ומחוברים 

לענייני קדושה ואלוקות • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
בפרשת  אייר  חודש  מברכים  שבת  חלה  זו  בשנה 
שבת  שבין  הקשר  את  למצוא  שיש  ומובן,  "קדושים". 

מברכים חודש אייר לפרשת קדושים, כדלקמן:
איתא בכתבי האריז"ל ש"אייר" ראשי תיבות "אני ה' 

רופאך"1 (שהרי שם ה' התחלתו באות י').
אחד (הוי')  ישנו יו"ד  "אני ה' רופאך"  שבפסוק  ואף 
ואילו תיבת "אייר" צריכה להיכתב (בשטרות כו') בשני 

יו"דין2 - יש לומר בדרך אפשר:
עם  קשור  הוי'  ששם  מקומות3  בכמה  ומבואר  ידוע 
ליה  "אמר  המדרש4  מדברי  גם  וכדמוכח  אדנ-י.  שם 
הקדוש-ברוך-הוא (לאדם הראשון) אני מה שמי, אמר 
ליה הוי', לפי שאתה אדון לכל הבריות". וזהו גם העניין 
אני  נכתב  כשאני  לא  כתיב...  לעולם, לעלם  שמי  ד"זה 
דל"ת"5,  באל"ף  ונקרא  ה"א,  ביו"ד  אני  נכתב  נקרא, 
שהרי  אחד,  עניין  הם  אלו  שמות  ששני  מובן  שמזה 

הקריאה של שם הוי' היא – אדנ-י.
שכאשר  חומשים וסידורים  בכמה וכמה  מצינו  ולכן 
לא רצו להדפיס את שם הוי' – הדפיסו שני יו"דין, יו"ד 
השני  כנגד התחלת שם הוי' (הכתיב), ויו"ד  הראשון – 

1.  בשלח טו, כו.
2.  רמ"א אבן-העזר סימן קכו סעיף ו. שולחן-ערוך שם סימן כג. אנציקלופדיה 

תלמודית חלק א ערך אייר סימן ב (עמ' תקיד). וש"נ.
3.  שער ישכר שם. תורה אור קג, ב. ליקוטי-תורה בלק עד, ריש ע"א. ובכ"מ.

4.  תנחומא חוקת ו.
5.  קידושין עא, א.

– כנגד הסיום דשם אדנ-י (הקרי).
ראשי  עם  אייר  חודש  של  הקשר  יומתק  ועל-פי-זה 
התיבות "אני הוי' רופאך" – מכיוון שגם בשם הוי' ישנם 

שני יו"דין, כמו בתיבת "אייר".
עניין הרפואה,  ועניין זה (הקשר של חודש אייר עם 
"אני הוי' רופאך") – מתבטא גם בטבע העולם כפשוטו:
טבע  את  בעולם  רואים  שבו  הזמן  הוא  אייר  חודש 
ההתחדשות – אילנות מלבלבין כו' (ועד שנקבעה ברכה 
מיוחדת על כך6), ועל דרך זה בנוגע לבעלי-חיים, ועל 
המתאים  הזמן  שזהו   – לאדם  בנוגע  וכמה  כמה  אחת 
ביותר לעניינים הקשורים עם בריאות הגוף כו', מכיוון 

שאז ישנו העניין ד"אני ה' רופאך".
ישנו  שלכתחילה  באופן  אינה  זו  שרפואה  ומובן, 
אלא   – חולים"  "רופא  הרפואה,  באה  ואחר-כך  חולי, 
אשים  לא  המחלה גו'  "כל  עצמו7:  בפסוק זה  כמפורש 
רופאך",  ה'  אני  כי  הדבר)  וטעם  (מלכתחילה,  עליך 
אשים  ד"לא  באופן  היא  ה'"  ד"אני  שהרפואה  היינו, 

עליך" מלכתחילה.

ב
על- למטה  נמשכת  דלמעלה  שהרפואה  ידוע  והנה, 

ושולחן-ערוך  טור  יג.  הלכה  י  פרק  ברכות  הלכות  רמב"ם  ב.  מג,  ברכות    .6
אורח-חיים סימן רכו. סדר ברכות הנהנין לאדמו"ר הזקן פרק יג סעיף יד. וראה 

הגדה של פסח (קה"ת, תשל"ט) עמ' תכה בהערה.
7.  בשלח טו, כו.
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ידי רופא בשר-ודם – כהוראת התורה8: "ורפוא ירפא", 
לו  שנותנים  היינו,  לרפאות"9,  לרופא  רשות  "שניתנה 
מלמעלה  הרפואה  עניין  יומשך  ידו  שעל  וכוח  רשות 
(ועל-דרך-זה בנוגע ל"סממני רפואה" – שבהם נתלבש 

כוחו של הקדוש-ברוך-הוא כו').
שני  ישנם  שלמעלה  הרפואה  שבעניין  כשם  ולכן: 
חולי  (שישנו  ד"רופא"  הרפואה  הן  רפואה,  אופני 
אשים  ד"לא  הרפואה  והן  הרפואה)  באה  ואחר-כך 
כן  כמו  רופאך"),  ה'  "אני  (על-ידי  מלכתחילה  עליך" 
שני  ישנם  ודם,  בשר  רופא  על-ידי  הנמשכת  ברפואה 
רפואה  סממני  על-ידי  לחולה  רפואה  אלו: א)  אופנים 
חולי –  בא לידי  אינו  שמלכתחילה  כזו  רפואה  ב)  כו', 
כמו שכתב הרמב"ם10: "כל המנהיג עצמו בדרכים אלו 
ימיו",  כל  חולי  לידי  בא  שאינו  לו  ערב  אני  שהורינו 
באופן  הנהגתו  תהיה  כיצד  לו  מורה  שהרופא  היינו, 

שלא יבוא לידי חולי.
אייר,  חודש  של  שהעילוי  לומר,  יש   – ועל-פי-זה 
ראשי תיבות "אני ה' רופאך", ישנו גם ברפואה הבאה 
על-ידי הלבוש דרופא בשר ודם, מכיוון שגם רפואה זו 

היא בכוחו של הקדוש-ברוך-הוא.

ג
היא  בשר-ודם  דרופא  הרפואה  שגם  מכיוון  והנה, 
הרופא  צריך  לכן,   – הקדוש-ברוך-הוא  של  בכוחו 

לקשר את עניין הרפואה עם הקדוש-ברוך-הוא.
ועניין זה מתבטא בכמה פרטים, ומהם:

הפונה  הזולת  של  ברפואתו  לעסוק  שיוכל  כדי  א) 
כל  את  מעצמו  לסלק  עליו   – המתאים  באופן  לעזרתו 
אודות  יחשוב  שלא  שלו,  האישיות  והנגיעות  הפניות 
הזולת  של  טובתו  אודות  אם  כי  כו',  האישית  טובתו 
מהקדוש- לבקש  הוא  צריך  ולכן  לעזרתו,  שפונה 
מכל  להשתחרר  הכוח  את  לו  שייתן  ברוך-הוא 
כזה,  בעניין  יכשל  שלא  כדי  שלו,  האישיות  הנגיעות 
גם  שנהוג  (וכפי  כדבעי  הרפואה  בעניין  לעסוק  ויוכל 

בשבועת הרופאים).

8.  משפטים כא, יט.
9.  ברכות ס, סע"א.

10.  הלכות דעות פרק ד הלכה כ.

יכולה  זה  בעניין  האמיתית  שהשלימות  ומובן, 
שטח הרפואה היא  לכל  הגישה שלו  כאשר  להיות רק 
עליו  הוא "שליחות" שהוטלה  ממלא  שבכך  הידיעה   –

על-ידי הרופא האמיתי, "רופא כל בשר".
ב) בד בבד עם ההתעניינות ברפואת הגוף כפשוטה, 
עם  הקשורים  בעניינים  גם  להתעניין  הרופא  צריך 
על-פי  ההנהגה  כללות  נכללת  שבזה  הנפש,  רפואת 
ולפעול  בריאה),  נפש  בעל  לאדם  (כראוי  ויושר  צדק 
כו',  הנהגתו  את  להיטיב  לעזרתו  על הפונה  ולהשפיע 

וזאת – למרות שפנה אליו בעניין של בריאות הגוף.
גם  ומסייע  מוסיף  זה  שעניין  לפי   – הדבר  וטעם 
מודים  הרופאים  שכל  כפי  כפשוטה,  הגוף  בבריאות 
שבריאות הגוף ובריאות הנפש  בעובדה  כבר ומכירים 
הולכים יחדיו שלובי זרוע – "נפש בריאה בגוף בריא".

מצווה  הרופא  שכאשר  בפשטות –  שרואים גם  וכפי 
שלא לאכול מאכלים מסוימים כו', הנה לכל לראש יש 
מאכל  לאכול  תאוותו  על  שיתגבר  האדם  על  לפעול 
אצלו  יחסר  אם  שהרי  הרופא,  עליו  שאסר  טעים 
בבריאות הנפש שלא יוכל להתגבר על התאווה ד"חיך 
אוכל יטעם"11 – אזי לא תועיל מאומה הוראת הרופא! 
רפואת  שבין  הקשר  בנוגע לכללות  מובן  ועל-דרך-זה 

הנפש עם רפואת הגוף.
(השייכת  הרפואה  שבעניין   – האמור  מכל  המורם 
וטבעיים  גשמיים  עניינים  שגם  מודגש  אייר)  לחודש 
בנוגע  הן  הקדוש-ברוך-הוא,  עם  לקשר  יהודי  צריך 
לזכור  שיש  בשר-ודם,  שעל-ידי  הרפואה  לכללות 
בנוגע  קשורה עם הקדוש-ברוך-הוא, והן  תמיד שהיא 
לקשר דבריאות הגוף עם בריאות הנשמה, וכיוצא בזה.

ד
על-פי-זה יובן הקשר עם ההוראה הנלמדת מפרשת 

השבוע – פרשת קדושים:
השווה  הצד  אבל  עניינים,  ריבוי   – השבוע  בפרשת 
מתבטאים  הפרשה  ענייני  שבכל  המשותפת  והנקודה 

בשם הפרשה (השם דכל ענייני הפרשה) – "קדושים".
והנה, הפירוש ד"קדושים" הוא – "פרושים"12. אמנם, 

11.  לשון הכתוב – איוב יב, יא.
12.  פירוש רש"י על הפסוק.
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פרישות  כלומר,  קדושה,  של  באופן  היא  זו  פרישות 
"אתה  שכתוב  מה  ועל-דרך  עליונות.  של  באופן 
בחרתנו מכל העמים" – עניין של פרישות, שבני ישראל 
מזו:  ויתירה  העמים,  שאר  מכל  ומובדלים  מופרשים 
"ורוממתנו מכל הלשונות" – לא רק פרישות סתם, אלא 

באופן של רוממות.
שאין   – פירושה  סתם  פרישות  שביניהם:  והחילוק 
שמסביבו.  העולם  מציאותו  עם  כלל  ושייכות  קשר  לו 
מה שאין כן פרישות באופן של קדושה פירושה – שיש 
הוא  שמסביבו,  העולם  מציאות  עם  ושייכות  קשר  לו 
לשבת  בראה  לתוהו  "לא  שהרי  העולם,  בענייני  עוסק 
במעמד  הוא  נמצא  בעולם  שבהיותו  אלא  יצרה"13, 
ומצב שלמעלה מהעולם, ועד שממשיך קדושה בענייני 

העולם.
תפקידו של יהודי – לא להסתגר בארבע אמותיו כך 
שלא יהיה לו קשר ושייכות עם העולם שמסביבו, אלא 
אדרבה: תפקידו להאיר את העולם כולו באור הקודשה.
מפי  רבינו  משה  ציווה  "וכן  הרמב"ם14:  דין  וכפסק 
הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו 
בארבע  להסתגר  יכול  אינו  שיהודי  היינו,  נח",  בני 
שידו  מקום  בכל  לפעול  להשתדל  עליו  אלא  אמותיו, 

13.  ישעיה מה, יח.
14.  הלכות מלכים פרק ח הלכה י.

מגעת, כפיה בדברים – בדרכי נועם ובדרכי שלום, שכל 
באי העולם יתנהגו על-פי צדק ויושר.

ולפעול  להשפיע  ישראל –  לבני  בנוגע  ועל-דרך-זה 
יקיים  מישראל  ואחד  אחד  שכל  מגעת,  שידו  כמה  עד 

את כל תרי"ג מצוות התורה.

לו  שאין  מובן,   – כמוך"15  לרעך  ש"ואהבת  ומכיוון 
עליו  אלא  זה,  דבר  ממנו  יבקש  שחבירו  עד  להמתין 
ללכת בעצמו להשפיע ולפעול על חבירו, ואפילו כאשר 
אומר שאין לו צורך בכך – הרי אדרבה: מכיוון שאינו 
מרגיש את הצורך בכך, אזי הרחמנות עליו גדולה יותר, 
ובמילא גדולה יותר האחריות המוטלת עליו לפעול על 

הזולת.
ועל-דרך-זה מובן בנוגע להשפעה על אומות העולם 
– שגם כאשר נפגש עם גוי לצורך עסקיו בענייני העולם, 
עליו לנצל הזדמנות זו כדי להשפיע עליו בכל הקשור 
לקיום שבע מצוות בני נח, וזאת – אפילו אם פלוני אינו 

מבקש ואינו חפץ בכך, ואדרבה כו', כנ"ל.

ה
זוהי כללות ההוראה ד"קדושים תהיו" – שיהודי צריך 
בבד  שבד  היינו,  פרישות וקדושה,  של  באופן  להתנהג 

15.  פרשתנו יט, יח.

מניין הכוח להתנהג באופן ד"קדושים תהיו",  כאשר בני 
ישראל הם במעמד ומצב ד"אתם המעט מכל העמים"?! 

המענה לזה – "(קדושים תהיו) כי קדוש אני": יהודי הולך 
בכוחו של הקדוש-ברוך-הוא – "כי קדוש אני" – ואין פלא 
שמצליח לפעול קדושה בכל העולם למרות היותו "המעט 

מכל העמים", כי ביחס לכוחו של הקדוש-ברוך-הוא – אין כל 
חילוק בין המיעוט לרוב
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סיכום
קדושים  פרשת  את  קוראים  זו,  שנה  בקביעות 

בשבת שבה מברכים את חודש אייר.

ומודגש  ניכר  אייר  ובחודש  קדושים  בפרשת 
ענייני  עם  ומחוברים  קשורים  הטבע  ענייני  כי 

קדושה, תורה ומצוות.

חודש אייר: 

של חודש אייר הוא – רפואה. אייר ראשי  עניינו 
תיבות – אני ה' רופאך.

"ה'  הקדוש-ברוך-הוא,  מאת  נשלחת  רפואה 
אל  פונה  המטופל  כאשר  גם  כן,  ועל  רופאך", 
הרופא  צריך  הגוף,  בריאות  בענייני  הרופא 
חיזוק  נשמתו.  לבריאות  גם  ולסייע  להתעניין 
תסייע  המטופל  של  והרוח  הנשמה  'בריאות' 

ברפואת גופו.

פרשת קדושים: 

פרישות   – תהיו"  "קדושים  נצטווינו:  זו  בפרשה 
עם  בבד  שבד  היא,  הציווי  כוונת  וקדושה. 
באופן  הדבר  יהיה  העולם  בענייני  ההתעסקות 

של רוממות וקדושה.

תהיה בדיוק  כלומר, ההתעסקות בענייני העולם 
ותנוצל  הקדוש-ברוך-הוא  וציוויי  הוראות  לפי 

לשם הפצת האמונה בה', תורתו ומצוותיו.

נמצא, כי בפרשת קדושים ובחודש אייר – ענייני 
גם  יהודי  אצל  זהה:  נקודה  מודגשת   – רפואה 
בעניינים הטבעיים ניכר חיבור לקדושה ולקדוש-

ברוך-הוא.

עם התעסקותו בענייני העולם, עומד הוא בתנועה של 
לפעול  עניינו  שכן,  העולם,  מענייני  ורוממות  פרישות 

ולהמשיך קדושה בענייני העולם.
באופן  להתנהג  הכוח  מניין  שואל  יהודי  וכאשר 
בעולם,  קדושה  ולהמשיך  לפעול  תהיו",  ד"קדושים 
המעט ד"אתם  ומצב  במעמד  הם  ישראל  בני  כאשר 
תהיו)  "(קדושים  לזה –  המענה  הנה  מכל העמים"16?! 
כי קדוש אני": מכיוון שיהודי הולך בכוחו של הקדוש-
בכך  פלא  כל  אין  שוב   – אני"  קדוש  "כי   – ברוך-הוא 
היותו  למרות  העולם,  בכל  קדושה  לפעול  שמצליח 

16.  ואתחנן ז, ז.

הקדוש- של  לכוחו  ביחס  כי  העמים",  מכל  "המעט 
ברוך-הוא – אין כל חילוק בין המיעוט לרוב כו'.

וזהו הקשר והנקודה המשותפת שבין פרשת קדושים 
לעניין הרפואה שבחודש אייר – שכן, בשניהם מודגשת 
הנקודה שאצל יהודי קשורים ענייני העולם עם קדושה 

ואלוקות.
(משיחת שבת פרשת קדושים, מברכים החודש אייר, ה'תשד"מ. 
תורת-מנחם ה'תשד"מ ח"ג עמ' 1588 ואילך.
הנחת השומעים, בלתי מוגה)
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שניים מקרא
ואחד תרגום

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

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

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.
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עשו כל אשר ביכולתכם!
להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!

...על-פי האמור לעיל על-דבר הדגשת עניין הגאולה (במיוחד) בזמן זה – מתעוררת תמיהה הכי גדולה:
מובן כלל  העניינים – עדיין לא פעלו ביאת משיח צדקנו בפועל ממש?!... דבר שאינו  הייתכן שמבלי הבט על כל 

וכלל!
ותמיהה נוספת – שמתאספים עשרה (וכמה וכמה עשיריות) מישראל ביחד, ובזמן זכאי בנוגע להגאולה, ואף-
יבוא  לא  שמשיח  רחמנא-ליצלן,  מופרך אצלם,  ולא  ומיד,  תכף  המשיח  ביאת  לפעול  מרעישים  אינם  על-פי-כן, 

בלילה זה, וגם מחר לא יבוא משיח צדקנו, וגם מחרתיים לא יבוא משיח צדקנו, רחמנא-ליצלן!!
בוודאי  באמת,  וצועקים  ומבקשים  מתכוונים  היו  ואילו  כו',  הציווי  מפני  זה  הרי   – מתי"  "עד  כשצועקים  גם 

ובוודאי שמשיח כבר היה בא!!
ויפעלו להביא את המשיח בפועל, לאחרי  שכל בני-ישראל ירעישו ויצעקו באמת  כדי  מה עוד יכולני לעשות 
שכל מה שנעשה עד עתה לא הועיל, והראיה, שנמצאים עדיין בגלות, ועוד ועיקר – בגלות פנימי בענייני עבודת 

ה'.
דאורות  שהם באופן  עשו כל אשר ביכולתם – עניינים  אליכם:  העניין  לעשות – למסור  שיכולני  הדבר היחידי 

דתוהו, אבל, בכלים דתיקון – להביא את משיח צדקנו תיכף ומיד ממש!
ויהי-רצון שסוף-כל-סוף יימצאו עשרה מישראל ש"יתעקשו" שהם מוכרחים לפעול אצל הקב"ה, ובוודאי יפעלו 
אצל הקב"ה – כמו שכתוב "כי עם קשה עורף הוא (למעליותא, ולכן) וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו" – להביא 

בפועל את הגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש.

(משיחת ליל כ"ח בניסן ה'תנש"א. ספר-השיחות תנש"א, כרך ב, עמ' 474)

האחריות מוטלת על כל יהודי
כל יהודי, אנשים נשים ואפילו טף, יש לו אחריות להוסיף בעבודתו להביא את משיח-צדקנו בפועל ממש! ומזה 
מובן, שאין מקום כלל שבמקום לפעול בעצמם יסמכו על אחרים או יטילו את העבודה על אחרים – אלא שזו היא 

העבודה דכל אחד ואחת...
ובמה מתבטאת עבודה זו – הרי זה גם-כן בפשטות: בהוספה בתורה ובמצוות, בלימוד התורה – נגלה דתורה 

ופנימיות התורה, ובקיום המצוות בהידור,
כולל ובמיוחד בעניין שהזמן גרמא – קיום המנהג (כמו שכתב רבינו הזקן בסידורו) לומר וללמוד פרקי אבות 

(לאחר תפילת מנחה) בשבתות בין פסח ועצרת, ובכל שבתות הקיץ.
(מהתוועדות שבת-קודש פרשת שמיני, מברכים החודש וער"ח אייר ה'תנש"א. התוועדויות תנש"א כרך ג עמ' 132)

גאולה תיכף ומיד – גם מצד הטבע
הוא –"בשעתא חדא  התשובה  שעניין  בתשובה". ומכיוון  הדבר תלוי אלא  הקיצין ואין  כל  בגמרא: "כלו  איתא 
וברגעא חדא", שכן על-ידי "הרהור תשובה" בלבד (במשך זמן ד"הרף עין") נעשה "צדיק גמור", הרי מובן, שמצד

"לא עיכבן אפילו כהרף עין". הטבע יכול וצריך להיות עניין הגאולה תיכף ומיד,
(מהתוועדות שבת-קודש פרשת שמיני ה'תשמ"ו. התוועדויות תשמ"ו כרך ב עמ' 804-802 – בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

למה אין מכבדים
בחג הפסח?

מנהג חב"ד בהימנעות מלהפציר באורחים המזדמנים לאכול בחג-הפסח 
היא בעצם ענין הלכתי • ה"שוטה" שבורח מן הברכות... • בית המקדש 

דלמעלה ישתלב בבית המקדש שלמטה • הפצת ספרים תורניים כסגולה 
לזרעא-חייא-וקיימא • על גירסאות ומאמרי חז"ל שהיו בימי הראשונים 

ואינם בימינו • פרק נוסף מסדרת 'יסודתו בהררי קודש'

למה אין מכבדים בחג-הפסח?
ב'ספר המנהגים-חב"ד' (עמ' 42) הובא מלוח "היום 

יום" כ' ניסן בשם אדמו"ר הזקן:
אבל  ושתיה  באכילה  לכבד  צריכים  אין  בפסח 

רשאי לקחת בעצמו.
ומקור הדברים ב'ספר השיחות-תרח"ץ' (עמ' 263):
"כלומר, לכבד או להקפיד על שאין האורח טועם – 
זאת אין עושים בפסח. אין צורך ללחוץ ולהעיק, בגלל 
ליקח  אבל  הפסח.  בענייני  האורח]  [של  ההידורים 

לבד יכולים".
נאמר:   (58 (עמ'  תש"ג'  השיחות  ב'ספר 
ושתיה". באכילה  מכבדים  אין  "בפסח 
בשינוי מעט מופיעים הדברים ב'ספר השיחות תש"ה' 
 – בדיבור  [=הכוונה  מכבדים  אין  "בפסח   :(91 (עמ' 

הערת מ.מ.ל.], אך צריכים לתת אפשרות לקחת".
חב"ד'  מנהגי  ב'אוצר  האמור  בכל  ודן  ציין   -
זה  במדור  בנושא  שהארכנו  מה  וראה  (מונדשיין). 

בגליון א'תתקעה.
שזהו מגדרי הלכה שהרי פס"ד  ויש לבאר בפרטות 
השו"ע (או"ח קע, ה) כל מה שיאמר לו בעה"ב יעשה

[ומקורו בפסחים פו, ב. וראה גם מסכת דרך ארץ 
יעשה,   – בעל-הבית  עליו  שיגזור  מה  כל  רפ"ו:  רבה 

כשהוא דבר כשרות]
(היינו  בעלמא  ד"בפרישות  שם  תשובה  ובשערי 
הידורי מצוה ולא "בדבר שעושה משום סרך איסור" 
טוב  לשמוע לבעל-הבית לעבור")  מחוייב  "אינו  שאז 

בתם  אתהלך  נאמר:  זה  ועל  מעשיו  להסתיר  לגבר 
במקרים כגון  דנו הפוסקים  בקרב ביתי" [וכבר  לבבי 
אלו – ראה ריטב"א סוכה י, ב. רמ"א יו"ד סק"ט סעיף 

ז. באר-היטב שם סקי"ב. ועוד]
מה-שאין- כולה,  השנה  בכל  מדובר  כהנ"ל  והנה 
חסידים  אצל  במיוחד  המנהג  פשט  שכבר  בפסח  כן 
שהחמירו שלא לאכול ולשתות אחד אצל השני בפסח 
כמפורש  בנ"י  בחוגי  ועוד  נישט")  זיך  מישט  ("מען 
כל  יוכל  הפסח  "בחג  חשוד:  ערך  יועץ'  ב'פלא  (גם) 
משום  בזה  ואין  לביתו  חוץ  לסעוד  שלא  ליזהר  אדם 
בפומייהו  מרגלא  שכבר  קפידא  משום  ולא  יוהרא 
דאינשי לומר: פסח איש אצל אחיו אינו אוכל כי לא כל 
אדם שווים בזהירותם והמרבה ליזהר הרי זה משובח" 
[וידועה הצחות עפ"י לשון חז"ל (זבחים פ"ה) "הפסח 

אינו נאכל"].
רכח  סימן  משפט  חושן  השו"ע  פס"ד  ע"פ  וממילא 
והוא  עמו  שיסעוד  (בחבירו)  יסרהב  לא  וא"ו:  סעיף 
יודע שאינו סועד (הובא בשו"ע אדה"ז הלכות אונאה 

וגניבת דעת סעיף יד), מובנת היטב הוראה זו. וק"ל.
בלא  אבל  בחבירו..  יפציר  לא  שם:  אדה"ז  [בשו"ע 
הפצר מותר לומר לו פעם ושתים בוא ואכול עמי.. כי 
עמו (ומקורו בסמ"ע חו"מ  לאכול  זהו כבוד שמכבדו 
שם), אבל בנידו"ד ברור שהדבר אינו שייך שהרי כל 
הטעם שמותר להזמינו פעם א' או ב' הוא מחשש שמא 
"יתבזה חבירו [=האורח] דהרואים שנכנס ויוצא ואין 
מכבדו לומר לו ב[ו]א לאכול עמי יאמרו שהוא מפני 
הכל  אין  כי  המארח]  אצל  החשבתו  שפלותו [=חוסר 
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הפירושים דמפרשי המשנה, כל אחד לפי ערכו11.

יום ראשון
ל' בניסן, א' דראש-חודש אייר

מוצאי-שבת-קודש:
'יעלה  להכריז  מפסיקים  אין  ראש-חודש  בליל 
טופחים  אבל  בדיבור,  שמונה-עשרה  לפני  ויבוא' 

על השולחן וכדומה כדי להזכיר זאת לציבור.
שחרית: 'יעלה ויבוא'. חצי הלל12. קדיש תתקבל. 
יתום.  קדיש  נפשי,  ברכי  הושיענו,  שיר-של-יום, 
בפרשת  עולים  לארבעה  קוראים  ס"ת.  הוצאת 
התמיד וקרבנות שבת וראש-חודש בפרשת פינחס. 
חצי קדיש. הגבהה וגלילה. אשרי, ובא לציון (הש"ץ 
אינו מסיימו בקול רם). יהללו. הכנסת ספר-תורה. 
חליצת תפילין דרש"י. הנחת תפילין דרבנו-תם. ג' 
כי  'והיה  'קדש'  ופרשיות  דקריאת-שמע,  פרשיות 
מזמור  איזה  אמירת  חליצתן.  זכירות.  שש  יביאך'. 

המועדים'  ב'שערי  הובא   .664  ,596 עמ'  ח"ב  תנש"א  ספר-השיחות   .11
ספירת-העומר, סי' לז. וראה גם 'תורת-מנחם – התוועדויות' תשי"א ח"ב 
ס"ע 62 שכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ אמר לרבי ללמוד או לומר פרקי אבות 
בנוסח  שינויים  כמה  יש  כי  המפרשים,  בגלל  רק  [כנראה  ווילנא  בש"ס 
אדם  ו"חייב  האחרים,  מהנוסחאות  שבסידור  אבות  בפרקי  אדמוה"ז 
הכולל  עמ' 301, ועד"ז בשער  רבו" – לקוטי-שיחות, כרך ו,  בלשון  לומר 
שפא,  עמ'  היומן'  ב'רשימות  מסופר  וכן  באריכות".  לא  "אבל  ס"ג]  פ"ל 
קפז  בעמ'  ושם  מהוריי"צ.  לאדמו"ר  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  כן  שהורה 
 – הקייץ  בשבתות  אבות  פרקי  לומד  היה  מהורש"ב  שאדמו"ר  מסופר 
לימוד זה כל הקיץ  נמשך אצלו  ולכן  בכל שבת,  משניות  וג'  ב'  לפעמים 
תיווך  וכן  נוספים,  ממקורות  זה  בנושא  ועיי"ש  רמה.  עמ'  'אוצר'  (ראה 
מסויים בין זה להאמור שם בעמ' שפד, שבכלל "למדו פרק" כל שבתות 

הקייץ).
קודש תשמ"א  הרבי (שיחות  שסיפר  מה  הובא פעמים רבות  בעבר   .12
ח"ד ס"ע 322, בלתי מוגה) ש"חסידים נהגו 'אריינכאפן' (='לחטוף') ולומר 
הרי  הוראה,  בזה  לראות  שאין  [ולמרות  בחשאי"  בעצמם  הברכה  את 
ובפרט  זאת,  יאמצו  שחסידים  כדי  כזה  באופן  הרבי  סיפר  דברים  כו"כ 
בגיליון  והנה  חסידים].  בין  בעבר  כזה  מנהג  על  כלל  ידוע  שלא  כאן 
אחר  אמן  יענה  לא  בעצמו  שהמברך  (לאחרונה)  הובא   18 עמ'  תק"נ 
סו"ס  נט  ההלל (ע"פ שו"ע אדמו"ר הזקן סי'  התחלת  לפני  ברכת הש"ץ 
שהרבי  ברור  שנים  מכמה  המגילה  מקריאת  בווידאו  אמנם  עיי"ש.  ד), 
התחלת  לפני  הקורא  ברכת  על  אמן  לענות  וממתין  בעצמו  מברך  היה 
רצה,  סו"ס  הברכי-יוסף  שהביא  נוחלין  יש  הגהת  כדעת  (וזה  הקריאה 
ח"ו  יחווה-דעת  בשו"ת  בזה  הדעות  ראה  רעג –  סי'  שבת  העולת  וכ"כ 
עמ' תשל ציין  ציונים והערות'  סי' כה, ובמילואים ל'סדור רבנו הזקן עם 
גם לקצות-השלחן סי' לז בבדה"ש ס"ק כג. ומעשה רב. והסברא לכאורה 
כשכמה  גם  וא"כ  ברכתו-שלו)  גם את  מאמת  הוא  שבענייתו  כיוון  היא, 
הברכה  את  שסיים  חבירו  את  מהם  אחד  ושמע  קידוש,  עושים  אנשים 
לפני שתייתו-שלו, יענה אמן. גם הרב אליהו שיחי' לנדא מסר בשם אביו 
בני- נהגו  בשעתו  ברוסטוב  רבנו  בבית  כיו"ב  שבמצבים  ז"ל  יעקב  הרב 
הבית לענות אמן. ולפ"ז אולי הפי' 'אריינכאפן' (ב'התקשרות' גיליון שלח 
עמ' 18 הוצע, שהכוונה לברך לפני ברכת הש"ץ כדי שלא לעבור להדיא 
מהר ולענות  לגמור  גם –  ולברך בעצמו אחריו) הוא  דברי אדמוה"ז  על 

אמן על ברכת הש"ץ. וע"ע.

(עכ"פ הש"ץ יסיימו בקול), קדיש. תפילת מוסף.
בירך 'ברכת האילנות', יזדרז לברכה  שלא  * מי 

היום13.
ענייני ראש-חודש:

פסוק  ראש-חודש  בכל  ללמוד  עתיק  מנהג   *
עוד  עם  להוסיף  ואפשר  רש"י,  פירוש  עם  אחד 
שנות  למספר  המתאים  התהלים  מפרק  פירושים, 
חייו (לדוגמה, אם הוא בן י"ג אומר פרק י"ד), ואם 
הפרק מכיל פחות מי"ב פסוקים, וכן בשנת העיבור, 
כמספר  שיעלה  עד  שוב  הפרק  את  ללמוד  חוזרים 
חודשי השנה; ואם הפרק מרובה בפסוקים, לומדים 
(אצל  ראש-חודש14  בכל  פסוקים  יותר  או  שניים 

חסידים מקובל ללמוד גם בפרקו של הרבי).
* דבר נכון ביותר, שבכל ראש-חודש (מדי חודש 
ומקום,  מקום  בכל  יחד  יהודים  יתאספו  בחדשו) 
התוועדות,  לעשות  ובית-הכנסת,  קהילה  בכל 
לדבר דברי תורה, לאמור 'לחיים', 'לחיים ולברכה', 
לברך איש את רעהו בכל הברכות הטובות, ולקבל 
החלטות טובות בענייני תורה ומצוות, ומתוך  יחד 
וכפסק- שמחה,  של  התוועדות  לבב,  וטוב  שמחה 

דין הרמ"א "וטוב לב משתה תמיד".
והשיעורי-תורה  ההתוועדות  את  לקשר  "וכדאי 
שיש  הצדקה,  נתינת  עם  גם  החול)  (בימי  ברבים 
את  שמקרבת  צדקה  שגדולה  מיוחדת  סגולה  לה 

הגאולה15.
מסוימות  מלאכות  לעשות  שלא  הנשים  מנהג   *

בראש-חודש16.
* צוואת ר' יהודה החסיד, שלא ליטול ציפורניים 

בראש-חודש17.

13. כיוון שהרבי (ב'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"א סי' קיד) מדייק מלשון 
'סדר ברכת הנהנין' לאדה"ז (פי"ג סי"ד) שרק בימי ניסן יכולים לברך.

14. ספר-המנהגים עמ' 36.
15. משיחת ש"פ קורח, אדר"ח תמוז תש"נ סי"ג – סה"ש תש"נ ח"ב עמ' 

539, ובלה"ק תורת-מנחם תש"נ ח"ג עמ' 383.
יש  המקום.  במנהג  תלויים  שהפרטים  ס"א,  תיז  סי'  ורמ"א  שו"ע   .16
מודגשת  עמ' 948  ח"ב  תשד"מ  שאסרו תפירה [בתורת-מנחם  מקומות 
מלאכה זו, וצויין לתשב"ץ ח"ג סי' רמד], סריגה, כיבוס (ידני), וגיהוץ שלא 
לצורך היום (ראה שם: שערי-תשובה ס"ק ג. כף-החיים ס"ק ל,לב. אשל-
אברהם להרה"צ מבוטשאטש). ובערוך-השולחן שם ס"י כתב ש"אצלנו" 
נשים העוסקות באומנות – עושות מלאכה, שלא קיבלו עליהן להפסיד 
ראה ס' חול-המועד  הקשורות בחינוך,  ביחס למלאכות  פרנסתן (ואצ"ל 

כהלכתו, פרק ו, סעיף עה).
מח.  צוואת ריה"ח אות  ד,  בבדי-השולחן ס"ק  קצות-השולחן סי' עג   .17
משו"ע  הלכות  קיצור  ובס'   ,2 הע'  פי"א  ר"ח-חב"ד  מנהגי  בס'  וראה 

אדמוה"ז ב'מילואים' לסי' רס-רסב (עמ' נד).

המשך בעמוד 32
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הלכות ומנהגי חב"ד
יום שישי
כ"ח בניסן

בקריאת "שניים מקרא ואחד תרגום" לשבת זו 
יש לזכור לקרוא את שתי ההפטרות – של פרשת 
'קדושים' ושל 'מחר חודש' - כמנהגנו. והנוהגים 
בזה כמנהג רבותינו נשיאינו, יקראו את הפטרת 
'קדושים' בעש"ק אחר-הצהריים, ובשבת-קודש 

לפני תפילת שחרית, לאחר קריאת ה'שביעי', יקראו 
את הפטרת 'מחר חודש'.

שבת-קודש פרשת קדושים1
כ"ט בניסן

השכם בבוקר – אמירת תהילים בציבור. אחר-כך 
לכולם,  מובן  שיהיה  חסידות  מאמר  כשעה  לומדים 

ואחר-כך – התפילה2.
הפטרה: "ויאמר לו יהונתן, מחר חודש"3.

המולד: יום ראשון בשעה 05:20 וחלק אחד.
הש"ץ4 נוטל בידו את ספר-התורה ומחזיקו בשעת 

ברכת החודש5. 
מברכים החודש: "ראש-חודש אייר6, [מחר] ביום 

הראשון וביום השני"7.

1. בחו"ל – פרשת אחרי.
2. ספר-המנהגים עמ' 30.

3. קרא הפטרה אחרת – קורא אחריה 'מחר חודש'. ואם נזכר אחר הברכות 
– קורא אותה שם בלא ברכה (לוח כולל-חב"ד פ' נח השתא).

4. אינו חייב להיות ש"ץ דשחרית או דמוסף, כי-אם הש"ץ לעניין זה (בבית 
ואחריו  ע"ה,  גורדון  יוחנן  ר'  הרה"ח  והבעל-קורא  הגבאי  זאת  אמר  חיינו 
בנים  ידעו...  'למען   - ע"ה  שוסטערמאן  מרדכי  ר'  הרה"ח  הבעל-קורא 

יוולדו' עמ' 137).
להחזיקו  לאחר  יתן  משך-זמן,  להחזיקו  לו  וקשה  זקן  הוא  אם  ורק   .5
(המקורות נסמנו ב'בירור' בנושא שנדפס ב'התקשרות' גיליון תצו עמ' 17, 

עיי"ש).
6. שמו של החודש נכתב בשני יודי"ן – אייר, דווקא. ובפרט על-פי המבואר, 
שאייר הוא "חודש שנולדו בו זיוותני עולם", הוא ראשי תיבות סוד המרכבה 
שלימה – אברהם, יצחק, יעקב, רחל (נחלת-שבעה ס"ז. מאורי-אור בערכו) 

– אג"ק כרך טו עמ' קלו.
הרב  היה  השבת  למחרת  ר"ח  חל  שבאם  בבירור,  זוכרים  מאנ"ש  כמה   .7
בש"ק  חל  ורק אם  השני",  וביום  הראשון  ביום  אומר: "מחר  שוסטערמאן 

אין אומרים 'אב הרחמים'.
לאמירת 'אשרי' – מוסרים את ספר-התורה לאחר 
והאומר  לשבת,  רשאי  והציבור  בישיבה,  להחזיקו 
את  שנטל  הרבי  נהג  (וכן  בידו  שוב  נוטלו  'יהללו' 

הספר בעצמו, ואמר 'יהללו'8).
התוועדות בבית-הכנסת9.

במנחה אין אומרים 'צדקתך'.
קוראים פרק ראשון ממסכת אבות10.

אמירת פרקי-אבות (כלשון אדמו"ר הזקן בסידורו) 
לימוד,  אינו  שעניינה  מנחה,  לתפילת  בהמשך  באה 
וכלשון הידוע "אני מתפלל לדעת זה התינוק", ולכן 
ונכון  כדאי  אך  כל-כך.  לימוד  בגדר  אינה  היא  גם 
שנוסף  עצמו,  על  יקבל  ואחד  אחד  שכל  ביותר 
הקיץ,  משבתות  שבת  בכל  פרקי-אבות  לאמירת 
עם  הפחות)  (לכל  אחת  משנה  בעיון  וילמד  יוסיף 

הבאה וביום שלמחרתה, הזכיר "...ולמחרתו ביום הראשון". י"א שבתחילה 
לא היה מזכיר תיבות אלה כלל, ורק אחרי שהרבי דיבר על הנושא בשיחה 
וראה  כאמור.  לנהוג  החל  מצאנוה)  לא  שלע"ע  הלמ"ד,  שנות  (מתחילת 
ה'צ"ע'  מהו  נתפרש  בהערה הראשונה (ולא   555 עמ'  בלקוטי שיחות ח"כ 

שם).
לעמוד  נשאר  כלל  בדרך  היה  העמוד,  לפני  בש"ק  התפלל  כשהרבי   .8
(לאחרי אמירת ההפטרה) על הבימה, וכשהגיע ל'יהללו' היה מכריז 'יהללו' 
ומלווה הספר-תורה בחזרה לארון הקודש (לקט הליכות ומנהגי ש"ק עמ' 
42). אבל בימות החול חזר הרבי לפני העמוד כדי לומר 'אשרי' 'ובא-לציון' 
אופן).  שי'  יוסף-יצחק  ר'  (הרה"ח  'יהללו'  אמרו  ואחרים  תתקבל,  וקדיש 
רב"י  ראה 'התקשרות' גיליון  זאת –  מי יאמר  הקפדה  שאין  היא  ההוראה 
אומר  שהמגביה  כתבו  שבו  בש"ק,  חב"ד  ביהכ"נ  מנהגי  לקט   ,18,17 עמ' 
ובמנחה  המנהג,  לפני   "?" ציין  במוסף  ובנוסף –  זאת,  מחק  והרבי  'יהללו' 

העיר "לא זהו הדיוק".
9. היום-יום, ל' ניסן.

וחלקי-פסוקים  אודות פסוקים  עמ' 17  רעח  ב'התקשרות' גיליון  ראה   .10
שבפרקי-אבות, שהורה הרבי שלא לאומרם (ולכאורה כן צ"ל גם באמירת 

הגש"פ בשבת הגדול) עם שמות ה' כמות-שהם.
שא"א  הרבי)  נהג  וכן  רמד,  עמ'  ב'אוצר'  גם  (כ"כ  אצלנו  רגילים  מ"ט  צ"ע 
וקדיש- בשבת-הגדול,  הגש"פ  אמירת  אחר  (ועד"ז  אח"כ  דרבנן  קדיש 
התהילים:  בסוף  הנדפס  הרבי  במכתב  [ראה  הנשיאים  פסוקי  אחר  יתום 
"וכמש"כ הלבוש סי' קל"ב, אשר לעולם צריכים לומר קדיש לאחרי שאמרו 
פסוקים"] – עכ"פ צריך היה לכאורה לדחות לאחריהם את הקדיש שאחרי 
ובפרט  וכו'),  אורי  ולדוד  יום  של  שיר  שאחרי  בקדיש  כמנהגנו  התהילים, 
שבשו"ע אדמוה"ז סו"ס נד נפסק שברייתא דר' חנניה נוספה כאן כדי לומר 
את הקדיש. ואולי יש לחלק בין אמירה ברבים יחד (כתהילים) לבין אמירת 

כ"א בפ"ע אף שנמצאים ביחד בביהכ"נ.
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יודעין שנמנע לומר כן מפני שיודע שאינו סועד".
לאכול  שמכבדו  כבודו  זהו  "כי  אדה"ז שם:  ובלשון 
טעם  אין  וכיו"ב  בחסידים  כשמדובר  אך  עמו", 
אינם  שחסידים  יודעים  כשהכל  זה  מסוג  ל"הצגות" 

מתערבים זב"ז!]

ה"שוטה" שבורח מן הברכות...
תשמ"ב'  תשמ"ב ('התוועדויות  מי"ג אלול  בשיחתו 

כרך ד עמ' 2158) מסביר הרבי:
פשוטו")  מידי  יוצא  מקרא  ("אין  הפשוט  הפירוש 
במה שנאמר (תבוא כח, ב) "ובאו עליך כל הברכות 
"שוטה"  ישנו  כאשר  גם  הוא:   – והשיגוך"  האלה 
הבורח מן הברכות ("לא חפץ בברכה"), מבטיחה לו 
האלה והשיגוך",  הברכות  כל  עליך  התורה ש"ובאו 

היינו, שהברכות ישיגוהו גם כאשר בורח מהן!
"כלומר  פירש:  עה"פ  בחיי  ברבינו  הנה 
שהיא  הברכה  אחר  לרדוף  תצטרך  שלא 
אותך". ותשיג  אחריו  תבוא  עצמה 

ב'דגל  מקורו  פשוט"  כ"פירוש  הרבי  שכינה  מה  אבל 
לו  שאין  זה  להבין  "צריך  שהקשה:  אפרים'  מחנה 
ביאור, לכאורה היה ראוי לומר להיפך שהוא ישיג את 

הברכות ולא שהברכות ישיגו אותו? 
ע"ה  המלך  דוד  שהתפלל  כמו  הוא  דהענין  אך 
(תהלים כג, ו) 'אך טוב וחסד ירדפוני וכו'' והיינו, כי 
לפעמים אדם בורח מן הטוב מחמת קוצר דעתו.. ולכן 
התפלל דוד המלך ע"ה אך טוב וחסד ירדפוני וישיגו 
שמרומז  והוא  אחריהם,  לרדוף  יודע  שאיני  אף  אותי 

ובאו עליך כל הברכות והשיגוך, והבן.

בית המקדש דלמעלה ישתלב 
בבית המקדש שלמטה

הבחירה'  בית  בהלכות  וביאורים  ב'חידושים 
תיווך  הובא  ה)  (עמ'  הבית"  תורת  לימוד  ב"פתיחה: 
משמים, או יבנה  יגלה ויבוא  הדעות אם ביהמ"ק  בין 

בידי אדם:
משיח  ע"י   – אדם  בידי  יהיה  למטה  הבית  בנין 
(שאליו יתגלה מה "שאינו מפורש ומבואר") ובמקדש 

זה שלמטה "יתלבש" המקדש שלמעלה.
ומוסיף הרבי:

שנתלבשה  שלמעלה  האש  דרך  ועל  ובדוגמת 
באש שלמטה – שמצוה להביא מן ההדיוט.

הובא  א  ה,  (תענית  המהרש"א  לדברי  לציין  ויש 

לה  שחוברה  כעיר  עה"פ  להצ"צ)  אור  יהל  בתהילים 
ירושלים  אש,  של  ירושלים  את  יחבר  שהקב"ה  יחדיו 
אדם  ע"י  שתבנה  מטה  של  ירושלים  עם  מעלה,  של 

במהרה בימינו.
בספר  שהביא  זהים  דברים  מצינו   – התיווך  לעצם 
ישמח משה עה"ת (פ' בשלח – עה"פ תביאמו ותטעמו) 
בשם ספר שער המלך (לר"מ וועלקאוויטש) שבתחילה 
יקים  אותו  וטמון,  גנוז  שהיה  שלמטה  ביהמ"ק  יכונן 
 – הנופלת  דוד  סוכת  אקים  שנאמר  מה  וזה  הקב"ה 
של  ביהמ"ק  יבוא  ואח"כ  אקים..  אלא  אבנה  לא אמר 
מעלה – מלמעלה, ויחובר על ראש ביהמ"ק שלמטה, 

ויגיע עד הרקיע.
[ואולי כוונתו ב"אותו יקים הקב"ה" – ע"י משיח] 

הדפסת ספרים תורניים 
כסגולה לזרעא-חייא-וקיימא

ס"ת  סגולת כתיבת  בעניין  במדור זה  כתבנו  בעבר 
לסגולת זחו"ק. העירוני שהרבי הורה או עודד לפחות 
במקרה אחד (אם כי יתכן במספר הזדמנויות) כסגולה 

לזחו"ק להדפיס ספרים תורניים. 
ב'):  פיסקא  (פי"ד  נשא  רבה  במדרש  מקורו  ואולי 
ועושה  בנים...  לו  שאין  מי   – ואשלם  הקדימני  "מי 
זה  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  לאחרים  ומשאילן  ספרים 
לקיימן,  במה  לו  שלא נתתי  עד  מצותי  וקיים  הקדים 
קוראים  שיהיו  ובנים  ממון  לו  ליתן  לשלם  אני  צריך 
לו  ואשלם  מצוה  לעשות  הקדימני  מי  הוי  בספרים 

שכרה וכו'".
ע'   – עקב  פ'  חיים  תנופה  (בספרו  פלאג'י  ור"ח 
דמי  נורא  מעשה  אירע  "וכבר  הביא:  יג)  אות  קכא 
אחד  מרב  תורה  ס'  שהדפיס  וע"י  בנים  חשוך  שהי' 
זכה לבנים ובזה פירשתי כו' בספר בראשית "זה ספר 

תולדות אדם"..".
תרע"א)  (פיעטרקוב  המלאך  רפאל  ספר  גם  וראה 
ערך בנים: "סגולה לבנים לכתוב לו ספר תורה ויותר 
ומועילים  הנחוצים  ספרים  בהדפסת  להשתדל  טוב 
תולדות  ספר  זה  מן התורה  לזה  ורמז  לתלמוד תורה 

אדם, היינו שבזכות הספר יזכה לתולדות אדם".

על גירסאות ומאמרי חז"ל
 שהיו ואינם בימינו

תשרי  וא"ו  (שיחת  סב  כרך  מנחם'  ב'תורת  איתא 
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שאין  "כל מי  שהמאמר  (הערה 33)  עמ' 52  תשל"א) 
לו בית אינו אדם" – "הוא ממדרשי חז"ל שהיו בימים 

הראשונים ולא הגיעו אלינו..".
במבוא  מצויה  מקורה)  שם  צויין  (שלא  זו  קביעה 
כי  עוד  "ודע  ודע:  ד"ה  חיות  למהר"צ  האגדות 
לפני  שהיו  מה  לפנינו  נשמטו  בש"ס  ענינים  הרבה 

הקדמונים".
בבואו   ,(164 עמ'  כא  כרך  שיחות'  ('לקוטי  הרבי 
המנורה  גביעי  את  הרמב"ם  צייר  בו  באופן  לדון 
בקביעה  משתמש  למטה)  ופיהן –  למעלה  (השוליים 
זו כאפשרות "מפני שכן מצא במדרש חז"ל שלא הגיע 
ברמב"ם  מקומות  בכמה  שמצינו  דרך  [על  לידינו 
במדרש (וכיוצא- שמקורם  ענינים  (ובעוד ראשונים) 

בזה) שלא הגיע לידינו]".
('לקוטי  בנחרצות  הרבי  קובע  חנוכה  נס  ולגבי 

שיחות' כרך יו"ד עמ' 144): 
מעצמו יחדש  לא  שהרמב"ם  פשיטא  והנה 
הנסים"  מ"ועל  ויסודם   – חנוכה  ימי  לקביעות  טעם 
וממדרשי חז"ל. ואולי הי' לפניו מדרש חנוכה – שאז 
מובן מה שכותב כאן כמה פרטים: גזרו גזירות וכו' 

וכו'.
שאינם  מדרשים  להביא  נוהג  הזקן  אדמו"ר  גם 
 :113 עמ'  ט"ל  כרך  שיחות'  ב'לקוטי  ראה   – לפנינו 
ויש-לומר שזהו אחד מהטעמים שדייק אדמו"ר הזקן 
להביא מ'תנא דבי אליהו' (שבנוסח הנדפס לא נמצא) 
מדייק  (וגם  רבה  ויקרא  ב[מדרש]  מהמפורש  ולא   –

לציין המקור)..
אבל פעמים אין הרבי משתמש בעובדה זו כפתרון:

ב'לקוטי שיחות' כרך כו (עמ' 192): 

לו  היה  שהרמב"ם  לומר  יש  גדול  שבדוחק  אף 
(בנוסח  רבותינו-זכרונם-לברכה  בדברי  מקור 
ברייתא דמלאכת המשכן, או כיוצא-בזה) שלא היה 

תחת יד רש"י.
וכך גם לגבי התבטאות של הרמב"ם בנושא הצדקה 

('לקוטי שיחות' כרך טז עמ' 594 בשולי-הגליון):
שלא  שלהרמב"ם היתה גירסא  לומר  יותר  וקשה 

נמצאת בשום מקום אצלינו.
(יותר)  קצת  רצה  שהרמב"ם  לבאר  מעדיף  הרבי 

לפרש את לשון (הש"ס) חז"ל.

עת להוכיח ועת להעלים עין
מ) (קטע  נדפס  קלו  עמ'  יא  כרך  ב'אגרות-קודש' 

('אגרות-קודש'  תשט"ו  סיון  מא'  אדמו"ר  כ"ק  מכתב 
כרך יא עמ' קלו) ובו נאמרו דברים שיש בהם חידוש 

לכאורה:
שלפעמים צריך להבליג על רגשות הלב ומוכרחים 

להתאפק אפילו מהוכחה שע"פ תורה לפי שעה...
(שו"ת  הרשב"א  בתשובת  הדברים  מקור  וכנראה 
השאר  ובין  האריך,  שם  רלח)  סימן  ח"ה   – הרשב"א 

כותב:
אחת,  במידה  האנשים  בכל  לנהוג  אפשר  אי  "כי 
אשר נהג להעלים  אדונינו מלכינו  ענין דוד  וזכור נא 
והטענה  מות,  בני  שהיו  אע"פ  ושמעי  מיואב  עינו 
על ישראל, כי לכל  מלך  שאמר כי היום ידעתי שאני 
והכל  מצוה  לעתים  העובר  מן  עין  מזומן והעלמת  זמן 
 .. לעתים בקלות  עין  לפי צורך השעה. החכם מעלים 
יבשלנה וימתיקנה [=התוכחה] בסוד הזקנים והישרים 

בליבותם".
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לכתחילה מלמעלה
עניינו המיוחד ודרכו המיוחדת של אדמו"ר מהר"ש 
באים לידי ביטוי בפתגמו הידוע (כפי שנמסר ונתגלה 
ששמע  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  על-ידי  לנו 
ההולדת)  יום  בעל  של  מקומו  וממלא  בנו  מאביו, 
דַארף  ַארונטער  ניט  קען  מען  ַאז  זָאגט  וועלט  "די 
לכתחילה  מ'דַארף  ַאז  הַאלט  איך  און  ַאריבער;  מען 
ללכת  אי-אפשר  שכאשר  סבור  (=העולם  ַאריבער" 
הרבי  אומר  סבור –  מלמעלה; ואני  מדלגים  מלמטה, 

מהר"ש – שמלכתחילה צריך לדלג מלמעלה).
ופתגם זה נעשה הוראת דרך לכל ההולכים בדרכיו 
מהר"ש,  אדמו"ר  של  נשיאותו  בזמן  ואורחותיו 
זה,  שלאחרי  בדורות  גם  נמשכת  דפעולה  ובאופן 
מקומו  וממלא  בנו  על-ידי  נמסר  זה  שפתגם  כאמור, 
לבנו  נ"ע,  מהורש"ב  אדמו"ר   – מהר"ש  אדמו"ר  של 
יחידו ממלא מקומו – כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, 

שפרסם פתגם והוראה זו, וציווה להדפיס כו'.
אדמו"ר  הוראת  את  לקיים  יש  העניינים  בכל  ואם 
 – אריבער"  ד"לכתחילה  באופן  להתנהג  מהר"ש, 
יום  גם  (כולל  שלו  ליום-ההולדת  השייכים  בעניינים 
ד"ויכולו"),  העילוי  ניתוסף  שאז  שלאחריו,  השבת 
באופן  ההנהגה  להיות  שצריכה  על-אחת-כמה-וכמה 

ד"לכתחילה אריבער".

('תורת-מנחם – התוועדויות' תשמ"ז, כרך ג,
עמ' 235-216 – בלתי מוגה)

דברים היוצאים מן הלב
והתאונן  המהר"ש  לפני  בא  מסמיליאן  חסידי  רב 
ואין  מפנימים,  שאינם   – חסידות  ממנו  השומעים  על 

הדברים מגיעים לידי פועל.
 – אתך עצמך  נעשה  מהר"ש: ומה  אדמו"ר  לו  ענה 

הדג מריח מן הראש...
הוא היה יהודי חסידי, והדברים פעלו עליו.

(ספר השיחות תש"ו ע' 18)

לימוד באופן המותר
מהר"ש  שלאדמו"ר  סיפר  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
בעצמו  כותב  והיה  הרפואה,  בחכמת  רב  ידע  היה 
לבית- ושולח  לתרופות,  (=מרשמים)  "רעצעפטן" 
ספרים  עם  מדף  לו  היה  מקום"  ב"אותו  המרקחת. 
למד  וכך  בהם,  מעיין  היה  לשם,  וכשנפנה  בלטינית, 

חכמת הרפואה.
(שבשם  לשמואל  בנוגע  דוגמתו  שמצינו  ולהעיר, 
זה נקרא גם אדמו"ר מהר"ש) – ש"אסיא דרבי הווה", 
עצמו  הרפואה, והעיד על  משום שהיה יודע בחכמת 
שלא עסק בעניינים אלה "אלא בשעה שהייתי פנוי מן 

התורה, אימתי, כשהייתי נכנס לבית המים".

('תורת מנחם – התוועדויות' תשי"ב ח"א (ד) ע' כה)

יודע עתיו ורגעיו
כיסאו  על  מהר"ש  אדמו"ר  ישב  ההסתלקות  בעת 
(כי בימים שקודם הסתלקותו היה יושב על כיסאו כל 

הזמן, גם בעת השינה).
לקח  ההסתלקות,  קודם  אחדות)  (דקות  מועט  זמן 
שעון), וסיבב  את השעון שלו (או שביקש שיביאו לו 
לאחרי- זמן  איזה  על  מורים  מחוגי השעון שיהיו  את 
בתוך  נוצה)  (על-ידי  ותחבה  נייר  פיסת  ולקח  זה, 
שאליו  שיעמוד מלכת. ובדיוק בזמן זה –  כדי  השעון 

כיוון את השעון – נסתלק!...
('תורת מנחם – התוועדויות' תשי"ב ח"א (ד) ע' כו)

יגיעה אמיתית
כיוון  בלימודו,  מתייגע  היה  לא  המהר"ש  אדמו"ר 

שלא היה לו צורך בכך. הוא ידע הכול בלי יגיעה.
היגיעה  מעלת  אודות  הצמח-צדק  עמו  דיבר  פעם 
כדי  עד  בתורה,  החל לעמול ולהתייגע  ומאז  בתורה, 
לאחרי  היגיעה.  מגודל  מצחו  על  כתמים  שנעשו  כך 
צוריק געצויגן"),  הצמח-צדק ("ער הָאט  חזר בו  זמן, 

ונתן לו סדר חדש בלימודו.

(שם)
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מלכתחילה אריבער
כשהרכבת לא המתינה... • על מי נאמר "ברוך תהיה מכל העמים"? • 
לתואר פני אדמו"ר מהר"ש • אמירת חסידות שלא משפיעה • מרשמים 

לבית מרקחת... • לרגל יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש, בב' אייר 
תקצ"ד

פיטורי הפקיד הגיעו מלמעלה...
לחוץ- לנסוע  פעם  הוצרך  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק 

שבה  הסמוכה,  לעיירה  מליובאוויטש  ונסע  לארץ, 
אדמו"ר  התאחר  סיבה  מצד  תחנת-רכבת.  היתה 
בזמן, והרכבת יצאה לדרכה;  מהר"ש לרגע ולא הגיע 
לאדמו"ר  המתין  לא  הרכבת  על  הממונה  הפקיד 
כאשר  תיסע.  שהרכבת  הורה  ובינתיים  מהר"ש, 
 – נסעה  כבר  שהרכבת  ונוכח  הגיע  מהר"ש  אדמו"ר 
מעיר- ציווי  והגיע  הימים  ארכו  ולא  כך.  על  הקפיד 

על  הממונה  הפקיד  את  לפטר  פטרבורג,  הבירה, 
הרכבת.

כיוון  אלא  מעשיות.  שום  ידעו  לא  בפטרבורג   –
נשיא  רבי,  שהיה  מהר"ש  אדמו"ר  אודות  שמדובר 
בין  עומד  "אנכי  שכתוב  כמו  הוא  שעניינו  בישראל, 
עניינו  הוי'",  דבר  את  לכם  להגיד  גו'  וביניכם  הוי' 
הקב"ה  של  השליחות  את  מקום  בכל  למסור  הוא 
מילא  שלא  פקיד  היה  כאשר  הנה  על-ידו,  שנמסרה 
לנסוע  מהר"ש  אדמו"ר  יוכל  שעל-ידו   – תפקידו  את 
 – לדבר  בלבול  גרם  עוד  ואדרבה,  שליחותו,  ולמלא 

אזי פיטרוהו מתפקידו.
העניין – הרי כיוון  ידעו מכל  לא  שבפטרבורג  ואף 
והידיעה  השכל  נוגע  לא  בעלי-בחירה,  אינם  שגויים 
לכן מבלי הבט  שלהם, כי אם העשייה שלהם בפועל, 
שלהם  היתה העשייה  העניין,  מכל  ידעו  שלא  כך  על 
מילא  שלא  כיוון  הנ"ל,  הפקיד  את  שפיטרו   – כדבעי 

את תפקידו.

('תורת מנחם – התוועדויות' התשט"ז חלק ג' (יז), עמ' 143-147)

הכבוד למי?
כאשר אדמו"ר מהר"ש נסע חזרה לליובאוויטש, עבר 
בדרכו בעיירה "ַאחרעמָאוָא", ויצאו כל הגויים תושבי 
("סטַאריסטי")  העיר  וחשובי  זקני  עם  יחד  המקום 
לחם  עם  לקראתו  שהלכו  גדול,  בכבוד  וקיבלוהו 

ומלח, ונפלו לפניו על ברכיהם.
ר'  מהר"ש,  אדמו"ר  של  אחיינו  גם  נסע  זו  בנסיעה 
בהתפעלות:  מהר"ש  לאדמו"ר  ואמר  ברלין,  ישעיה 
"פעטער" [דוד]! ראיתם איזה כבוד גדול נתנו לכם!...

[=שוטה]!  "ּפעטַאך"  מהר"ש:  אדמו"ר  לו  השיב 
מכל  תהיה  "ברוך  נאמר  מי  על  וכי  חושב?  אתה  ומה 

העמים"?!...

(שם)

בעל השמועה עומד כנגדו
תמונה  אין  ממנו  שגם  מהר"ש,  לאדמו"ר  בנוגע 
מפני  אלא  תמונתו  שנמצאה  אומרים  יש  כי  (לפנינו, 
סיבה לא נתפרסמה) – יש לומר על-פי הידוע שדמות 
לדמות  דומה  היתה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  דיוקנו 

דיוקנו של אדמו"ר מהר"ש.
החסידים  מזקני  אחד  אודות  הידוע  וכסיפור 
בפעם  ראה  שכאשר  מהר"ש,  אדמו"ר  את  עוד  שראה 
כ"ק מו"ח אדמו"ר – נתעלף,  פני  הראשונה את תואר 
מהר"ש! ולכן,  פני אדמו"ר  תואר  את  בו  שראה  מפני 
בנוגע לאדמו"ר מהר"ש – יכול להיות העניין ד"כאילו 
על-כל-פנים)  (בכללות  כנגדו"  עומד  השמועה  בעל 

בנוגע לדמות דיוקנו בפשטות.

('התוועדויות' תשד"מ, כרך א, עמ' 538 ואילך)

הזמן גרמא
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"לעבעדיק 
שבלעבעדיק!"...

התוועדות מיוחדת בשבת קודש • שיחה מיוחדת לרגל ב' אייר, יום 
ההולדת של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע • ביאורים נפלאים בפתגם בעל 
יום-ההולדת - "לכתחילה אריבער"! • ההוראה: לימוד מאמר של בעל 

ההילולא • מתוך: 'יומן הקהל – תשמ"ח'

שישי, כ״ח ניסן יום 
הרבי  יתעכב  עליו  ה'רש״י'  נודע  בצהריים  היום 
אחת  שאלה  הייתה  ה'הערות'  בקובץ  בשבת-קודש. 
שאלה  חלקים:  שני  עליה  עוד  הוסיף  והרבי  בלבד 

נוספת בפירש״י, ו"והחי יתן אל ליבו".
בערב,  ל-770.  הגיע הרבי  שבת-קודש  כשעה לפני 
כשנכנס לתפילת קבלת-שבת ושרו את הניגון שמרבים 
הסתובב  גאולה",  די  זיין  שוין  "זָאל  לאחרונה  לנגן 
בידיו  בחוזק  הנגינה  את  והמריץ  הקהל  לעבר  הרבי 

הקדושות (כבימי חג הפסח...).

שבת קודש פרשת שמיני, 
מברכים החודש אייר

בשעה 8:30 נכנס הרבי לאמירת התהילים בציבור. 
לתפילת  נכנס  וב-10:30  לחדרו  חזר  מכן  לאחר 

שחרי ת.
מיוחדת",  "התוועדות  במלים  להשתמש  כבר  קשה 
שכן  וכדומה,  מיוחדת"  "שיחה  מיוחדת",  "שמחה 
הרבה מאוד דברים מיוחדים קורים כאן, ובעצם הכול 

מיוחד.
הייתה  הזו  שגרתית  הבלתי  בשרשרת  חוליה  עוד 
(באחרון  הקודמת  בשבת  כבר  השבת.  ההתוועדות 
של פסח) דיבר הרבי על כך שהשנה הזו נקראת שנה 
שמונה  בה  נקראת  שמיני  שפרשת  מכיוון  "שמינה" 
ה׳  בעבודת  ובהוראות  זה  בעניין  והאריך  פעמים 

הנלמדות מכך.
ושמחה  חיות  מלאה  הייתה  השבת  ההתוועדות 
את  קוראים  בה  השבת  זוהי  כי  מדגיש  הרבי  כאשר 
אמר  הרבי  ה'שמינית'.  הפרשה  של  השמינית  הפעם 
שהדבר הכי מפורסם הוא שהאות ח' היא ראש התיבה 
שיש  הראשון  הדבר  כן,  ואם  ו'חיים'.  'חית'  'חי',  של 
ענייני  בכל  יתירה  'חיות'  עניין  הוא  זו  מאות  ללמוד 
ישנן  גופא  שבה  זו,  מהתוועדות  והחל  השם,  עבודת 
כמה אפשרויות כיצד להתוועד, 'א פַארשלָאפנדיקער 
או  פַארבריינגען',  'שלָאפנדיקער  או  פארבריינגען', 
בעלי-בתים  כמנהג  אפילו  או  פארבריינגען,  סתם 
ח'...),  באות  גם  מתחיל  (ש"חשובים"  חשובים... 
'לעבעדיק'  ועד  פארבריינגען  לעבעדיקער  ַא  או 

שב'לעבעדיק'...
ובניגון  הקהל  את  'חישמלו'  כמו  האלה  הדברים 
די  זיין  שוין  'זָאל  הניגון  את  שרו  השיחה  שלאחר 
גאולה' בהתלהבות מיוחדת. כעבור דקות אחדות קם 
לפתע הרבי על עמדו, רקד על מקומו ומחא כף בעוז 
רב לכל העברים. גם לאחר שכבר התיישב על מקומו 

המשיכו לשיר שעה ארוכה בהתעוררות רבה.
גם בשיחה הבאה ובמאמר שלאחריה נסבו הדברים 
הקדושים על ענין ה'חי' וה'ח', וגם בניגונים שביניהם, 
כמו בין כל השיחות האחרות, עודד הרבי בהתעוררות 

מיוחדת את הניגונים.
מדי  הרבי  לבארם  שנוהג  הקבועים  הלימודים  על 
אבות.  בפרקי  הביאור  גם  זו  משבת  החל  נוסף  שבת, 

תשמ"ח / יומן מבית חיינו
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סנהדרין  ממסכת  המשנה  על  הדברים  נסבו  הפעם 
לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  "כל  "חלק",  פרק 
הבא", הנאמרת לפני כל פרק, בביאור הטעם מדוע 
בחרה המשנה את הלשון "חלק" מתוך כל הלשונות 
הבא",  העולם  "בן  הבא  לעולם  ביחס  המוזכרים 

"מזומן לחיי העולם הבא" וכו'.
בספר  בכתוב  הייתה  נעוצה  הביאור  נקודת 
חלק  היא  בישראל  השנית  "ונפש  קדישא  התניא 
הרבי  שיחה זו דיבר  בהמשך  ממש".  ממעל  אלוקה 
בהתעוררות רבה על העבודה הפרטית של כל אחד 
הוסיף  הרבי  התפילה.  מעבודת  החל  עצמו,  עם 
שהכוונה היא הן לתמכי דאורייתא מסוג ה'זבולונים' 
והן לאותם השייכים לשבט 'יששכר', אלא שטוענים 
שהם עסוקים בהדרכת התלמידים, ואמר, כי על כל 
אחד לשאול את עצמו, מתי בפעם האחרונה התבונן 
בחסידות לפני התפילה, שעה אחת או לכל הפחות 

חצי שעה?...
בסיום ההתוועדות עורר הרבי אודות ההשתדלות 
ישראל יקבלו בימי הקיץ, הקרבים  ובנות  בני  שכל 

ובאים, חינוך על טהרת הקודש.
לאחר  תפילת מנחה.  התפללו  ההתוועדות  אחרי 
ואמר  ההתוועדות  שולחן  ליד  הרבי  ישב  התפילה 

את הפרק הראשון בפרקי אבות.

יום שני, ב׳ דראש חודש אייר
שהתפילות  אף  חודש,  ראש  של  אלו  ביומיים 
לפני  עובר  הוא  אין  הרבי,  בבית  כרגיל  נמשכות 
אומר  רק  והרבי  זאת  עושה  אחר  אלא  התיבה 

הקדישים ולומד את המשניות.
בהיכון לשיחת-קודש  עמדו  הכול  לקראת הערב 
אדמו״ר  כ״ק  הולדת  (יום  באייר  ב׳  לרגל  אפשרית 
מוהר״ש נ״ע), ואכן זו הגיעה: לאחר תפילת ערבית 
פנה הרבי אל הקהל והסטנדר והמיקרופון הוקרבו 
באמירת  והחל  הסטנדר  אל  ניגש  הרבי  בזריזות. 

שיחת-קודש שארכה כמחצית השעה.
כשסיפר  התרגשות  נשמעה  הרבי  של  בקולו 
זקן  יהודי  באותו  המעשה  את  הדברים  בתחילת 
המהר״ש  הרבי  במחיצת  הסתופף  שבצעירותו 
הרבי  הסתלקות  לאחר  רבות  (שנים  ובראותו  נ״ע 

המהר"ש נ״ע) את תואר פני כ״ק אדמו״ר מוהריי״ץ 
בקלסתר  מאוד  שדמו  משום  וזאת  התעלף,  נ״ע, 

פניהם הקדושות.
אמרתו  על  בהרחבה  הרבי  עמד  דבריו  בהמשך 
אומר  "העולם  ההולדת:  יום  בעל  של  המפורסמת 
מלמעלה,  הולכים  מלמטה,  ללכת  אי-אפשר  שאם 
 - אריבער״  לכתחילה  ללכת  שיש  אומר,  אני  ואילו 
בתוך שיעור התהילים היומי במזמור ה׳ - שהוא גם 
של  שנותיו  למספר  מעתה בהתאם  הנאמר  המזמור 
ברוב  "ואני   - (תקצ״ד-תשמ״ח)  נ״ע  מוהר״ש  הרבי 
ענין  על  היא  כשההדגשה  גו׳,  ביתך"  אבוא  חסדך 

ה״חסד" ובאופן של "ברוב" וכו׳. 
הדברים קושרו גם לסיום המזמור "...כצינה רצון 
אריבער",  "לכתחילה  של  התוכן  כאן  גם  תעטרנו". 
הראש  על  רק  בעצם,  מקומה  ה״עטרה"  כאשר 
שלמרות  אלא  הגבוהה),  דרגתה  על  גם  (המעיד 
זאת הפסוק נוקט לשון "כצינה", המורה על עטיפה 

וכיסוי על כל הגוף.
פרשת  בחומש  היומיים:  השיעורים  בשאר  גם 
הלכות מאכלות אסורות  "תזריע-מצורע" וברמב״ם 
איסור  על   - השאר  בין   - מיוחדת  הדגשה  שבהן 
אנו  מוצאים  זאת,  לעומת  אך  ודם,  חלב  אכילת 
בעבודת  הקשורות  רבות  הלכות  זה  ליום  בשיעור 
ממנה  נכבד  חלק  אשר  בבית-המקדש  הכוהנים 
שבאותן  הרי  ובחלבים,  בדם  ההתעסקות  תפסה 
לעומת  זה  של  באופן  והיפוכו  דבר  נמצא  הלכות 
של  באופן  השם  בעבודת  הוראות  נתבארו   - זה! 

"לכתחילה אריבער".
שטרות  בחלוקת  הרבי  החל  השיחה  לאחר 
לצדקה לכל הקהל העצום שנע לעבר הבית ברחוב 

׳פרזידנט׳. החלוקה נמשכה כשלושת רבעי שעה.
ההולדת  יום  חגיגת  ב-770  התקיימה  בערב 
בארצות- העולמית  לצעירי-אגודת-חב״ד  ה-33
ב׳  הבהיר  ביום  הרבי  על-ידי  שהוקמה  הברית 
יו״ר  על-ידי  שנוהלה  בחגיגה,  ה׳תשט״ו.  אייר 
אישים  נאמו  רסקין,  דוד  הרב  צעירי־אגודת־חב״ד 
הרבנים  בראשותם של  העולם  מכל  רבים  ועסקנים 
הגאונים חברי הבד״ץ שליט״א ד׳קראון־הייטס׳. בין 
בלט הגאון ר' עדין אבן-ישראל  האורחים  הנואמים 
עדות  בדבריו  שהביא  מארץ־הקודש  (שטיינזלץ) 
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אוצרותדור ודור

ספירת ובירור המידות
ספירה לפני העמוד

היתה,  המגיד  והרב  הבעש"ט  של  בקודש  דרכם 
בזמן  מהם,  אחד  כל  סופר  היה  העומר  שספירת 

נשיאותו, בתור עובר לפני התיבה בבית הכנסת.

(ספר השיחות תש"ו-ה'שי"ת, תש"ו עמ' 20)

להאיר חב"ד שבנפש
כאשר הרב המגיד היה סופר ספירת העומר במניין 
לפני העמוד בתפלת ערבית, ליל התקדש הוד שבהוד, 
הרגיש רבנו הזקן גילוי חב"ד שבנפשו. מאז ראה רבינו 
 – המגיד  הרב  וברכת  תפילת  קיום  את  במוחש  הזקן 

א-ל הוי' ויאר לנו;
 – שאצלו  היא,  המגיד  הרב  של  וברכתו  ותפילתו 
רבינו הזקן – יאיר חב"ד שבנפשו בהתגלות ובהצלחה 
והן בכתיבה בסגנון קצר  במחשבה  מופלגה, הן בזמן 

המחזיק את המרובה. 

(שם)

כוחות מיוחדים לתיקון המדות
...ביום הראשון של ימי הגבלה שנת תר"מ – ממשיך 
אצל  כ"ק אאמו"ר [הרש"ב] לספר – נכנסתי ליחידות 
הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק [המהר"ש]. לאחר שענה לי 
אאמו"ר  כ"ק  הוד  כיבדני  הפרטית,  היחידות  בעניין 
הרה"ק בעניין פנימי ששמע מסבו – הוד כ"ק אאזמו"ר 
הזקן  רבינו  כ"ק  הוד  שאמר  מה   – צדק  צמח  הרה"ק 

בסעודת לילה הראשון של חג השבועות תקנ"ז:
התורה.  קבלת  וזמן  תורה  מתן  זמן  הוא  שבועות 
העומר,  ספירת  של  ההכנה  על-ידי  הוא  תורה  מתן 
הפירוש  שבועי.  ולמימני  יומי  למימני  שמצוותה 
לברר  היא  העומר  ספירת  שמצוות  לכך,  הפנימי 
אותו  שמשביעין  הנשמה,  ירידת  עניין  את  ולהבהיר 
שניתנים  הכוחות  הוא,  שובע  ופירוש  צדיק.  תהי 
מלמעלה לכל אחד לצורך תיקון המידות, שזהו עניין 
 – מוחין  על-ידי  לא   – כך  ועל-ידי  העומר,  ספירת 

מגיעים לגילוי העצמות במתן תורה.

 (ספר השיחות תש"ו-ה'שי"ת, תש"ח עמ' 234)

באיזה מידה ממלאים את השליחות
ישראל  כלל  עבור  העומר  הקרבת  בין  ...החילוק 
אחד  כל  שעל-ידי  העומר  לספירת  בית-דין  על-ידי 
ישראל  כלל  עבור  הפעולה  בין  החילוק  הוא   – אחד 
שנעשית על-ידי הרבי, נשמה כללית שכוללת את כל 
הדור, שהיא על דרך הקרבת העומר על-ידי בית-דין, 
לפעולה בטובת הזולת שנעשית על-ידי כל אחד ואחד 
הספירה  דרך  על  שהיא  הרבי,  של  שליחותו  שממלא 

של כל אחד ואחד, החשבון שלו במילוי השליחות.
שעברו  הימים  (ספירת  הספירה  אופני  ב'  ודוגמת 
העומר  מהקרבת  שעברו  הימים  ספירת  או  אצלו, 
על-ידי בית-דין) הם ב' אופנים בחשבון (ספירה) של 

מילוי שליחותו של הרבי:
ישנו אופן שכל אחד עושה את החשבון הפרטי שלו 
הוא בתורה ועבודה, בנוגע לעצמו ובנוגע  פעל  – מה 

להזולת.
שמתייחס  חשבון  עושה  אחד  שכל  אופן  וישנו 
על- העומר  דרך הספירה להקרבת  לנשיא הדור (על 
של  ממלא את השליחות  מידה  באיזו  בית-דין) –  ידי 
הרבי. כלומר, לא נוגע לו מעמדו ומצבו הפרטי, "ווָאס 
טוט זיך מיט זיין נשמה" [=מה נעשה עם נשמתו], כי 
במילוי  מזה:  ויתירה  הרבי.  של  שליחותו  מילוי  אם, 
ההצלחה  מידת  לו  נוגע  לא  גופא  הרבי  של  שליחותו 
שלו, כי אם, עצם העובדה שצריך למלא את שליחותו 

של הרבי.
אישיים  חשבונות  לעשות  שאין   – מזה  וההוראה 
אל  לגמרי  להתמסר  אם  כי  חשבונות"),  ("אייגענע 

הרבי, ואז נעשים כל העניינים בכוחו של הרבי.

('תורת מנחם – התוועדויות' ה'שי"ת (א) ע' 65-66)
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תש"ב

התחלת כתיבת ס"ת לקבלת פני משיח

אדמו"ר  כ"ק  הולדת  יום  אייר,  ב'  ביום 
המהר"ש, החלה בחשאי כתיבת ספר התורה 
שנים  התעכב  סיומה  משיח.  פני  לקבלת 
רבות, עד ערב שבת פר' בא, ט' בשבט תש"ל. 
(ימי חב"ד ע' 167)

ב' 
אייר

תשט"זתשל"ו

תקצ"ד

 הרבי בוחר 'פסוקים' לילדי 
ישראל

פסוקים  בשישה  בחר  אדמו"ר  כ"ק   
ומאמרי חז"ל עבור ילדי ישראל. עוד 
בל"ג  הרבי  הוסיף  פסוקים  שישה 

בעומר.
יהודי ישנן י"ב   הרבי ביקש שכל ילד 
עליהם  ויחזור  פה  בעל  אלה  פסוקים 
החשיבות  את  והסביר  עת.  בכל 
בנוגע  גם  דווקא,  אלו  פסוקים  של 

לשמירה והצלה על בני ישראל. 
(ראה בהרחבה בשיחות קודש תשל"ו ח"ב ע' 144)

הטבח הנורא 
בביה"ס 
למלאכה

אירע  זה  ביום 
הנורא  הטבח 
הספר  בבית 
בכפר  למלאכה 

חב"ד. 
(תורת מנחם – מנחם 
ציון ח"ב ע' 495-504)

יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש

בנו  שמואל,  רבי   - מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  הולדת  יום 
אמו -  צדק.  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  של  והצעיר  השביעי 
בעיר  הרבנית חי' מושקא בת אדמו"ר האמצעי. נולד 

ליובאוויטש בשעה תשע בבוקר.
כששאלו את כ"ק אדמו"ר הצמח צדק: על שם מי הוא? 
בפולוצק  מים  נושא  של  שמו  על  צדק:  הצמח  אמר 

שקראוהו שמואל, חכם עדיף מנביא... 
(תולדות אדמו"ר מהר"ש ע' 22)

 במקום אחר מסופר שכ"ק אדמו"ר הצמח צדק אמר 
על  שמו  שיעלו  לבקש  בא  הנביא  שמואל  לרבנית: 

הילד, "כי מה' שאלתיו" כמו גבי שמואל. 
(ימי חב"ד ע' 169)

כ"ק אדמו"ר מהר"ש נולד בספירת תפארת שבתפארת 
ובמלאות מאה שנים להתגלות הבעל שם טוב בשנת 

תצ"ד. 
(שם ע' 167)

חלק משנים עשר הפסוקים על כותלי 770, אייר תשל''ו

חותמת כ''ק אדמו''ר מוהר''ש
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מפעילותה חובקת העולם  אישית והתרשמות עמוקה 
סיוריו  במסגרת  לרוב  ראה  אותה  ליובאוויטש  של 

במדינות רבות לצורך מפעלו החשוב.

שלישי, ב׳ אייר יום 
באייר  ב׳  הק׳ לרגל  הרבי לאוהל  היום נסע  בצהרי 
התפילה  לאחר  מאוחרת.  בשעת ערב  וחזר  (כמנהגו) 
לסטנדר  והמתין  הקהל  לעבר  הרבי  שוב  הסתובב 

שיובא - על מנת לומר שיחה. 
של  הקדושות  עיניו  היו  השיחה  כל  במשך  כמעט 
והקיף  הבית  את  מילא  מאוד  רב  קהל  סגורות,  הרבי 

בחצי גורן את מקום עמידתו של הרבי. 
בתחילת  עניינים.  השיחה היתה עמוקת תוכן ורבת 
וביאר  גובר"  "מזלו  ללשון  הרבי  התייחס  הדברים 
המזלות שלהם בעצם  באריכות שאין הכוונה כאן ל-12
כמבואר   - אלא  האדם,  על  והשפעה  שליטה  כל  אין 
על  השפעתם  אשר  הלכת  כוכבי  ז׳  על   - בירושלמי 
שעה,   - מזל   - כוכב  כל  שעות.  לפי  נחלקת  העולם 
ואם־כן נמצא שמזלו של בעל יום ההולדת גובר במשך 
שזה  כוכב (אלא  שולט אותו  בהן  ביממה  שעות  אותן 

משפיע על כל ה״מעת-לעת").
ה״לשבת  עניין  אודות  על  גם  דובר  הדברים  בין 
יצרה", והצורך בהשפעה על אומות העולם לקיים את 

ז׳ המצוות שניתנו להם.
במחציתה השנייה של השיחה התייחס הרבי לגלוי 
אדמו״ר  כ״ק  של  המאמרים  ספר  והוא  החדש  האור 
מוהר״ש נ״ע משנת תרל״ד שנדפס זה עתה לראשונה 
מתוך כתבי ידו הק׳ וחזר מתוכו על תוכנו של המאמר 
השמים  את  אלוקים  ברא  "בראשית  בספר:  הראשון 
נפלאים.  וחידושים  ביאורים  בתוספת  הארץ",  ואת 
הרבי קישר גם את תוכנו של המאמר לדרכו של הרבי 

מוהר״ש נ״ע "לכתחילה אריבער". הרבי הורה שילמדו 
ושמהם  לפחות  עשרה  של  בקבוצות  המאמר  את 

יתפשט הלימוד על כולם...
שטרות  חלוקת  על  הרבי  הודיע  הדברים  בסיום 
לצדקה כנהוג בהזדמנויות כגון אלה. המוני אדם נהרו 
את  לקבל  מנת  על  הבאה  השעה  במשך  הבית  לעבר 

השטר מידיו הק׳ של הרבי.
בו בזמן יצאו מתחת למכבש הדפוס מאות עותקים 
הרבים  ללומדים  מיד  שחולקו  הנ״ל  המאמר  של 
שהתארגנו בהמוני קבוצות ושיעורים ללימוד המאמר 
בחיות והתרגשות מיוחדות במינן. שעות רבות לאחר 
מכן נראו עדיין קבוצות קבוצות של מעמיקים בהבנת 

המאמר.
בנימין  מר  גם  עבר  לצדקה  השטרות  חלוקת  בעת 
באו״ם),  ישראל  של  נציגה  עתה  עד  (שהיה  נתניהו 
שהגיע בחברת אנשי שמירה ואבטחה רבים והשתתף 

גם בתפילה ובשמיעת שיחת־הקודש שלאחריה. 
הרבי קיבלו בלחיצת יד ובמאור פנים והתנהלה בין 
סיפר  מכן  לאחר  קצרה.  שיחה  הרבי  לבין  נתניהו  מר 
שהרבי בירכו בדרכו החדשה לקראת כניסתו לתפקיד 
 - הארץ  שלמות  בדבר   - שדרכו  לו  ב״כנסת״,ואמר 
היא הדרך הנכונה וכי אל לו להתפעל מכל האחרים, 

משום שהקב״ה נמצא בצדו שלו...
לכל אחד מהעוברים בחלוקה היום וכן אתמול אמר 

הרבי: "לכתחילה אריבער".
בוא  על  הבשורה  התקבלה  השבוע  באמצע  כבר 
הבעל״ט  השבת-קודש  יום  לקראת  ל-770 הרבי 
גרמה  ההודעה  בה.  שתתקיים  התוועדות-קודש  ועל 
התקיימה  לא  עברו  בשנים  שכן  שמחה  למשנה 
התוועדות בשבת זו, ועל כן נחשבת תופעה זו לחריגה.

14



פרשת קדושים
קדושים תהיו כי קדוש אני (יט,ב)

תורה  גופי  שרוב  מפני  בהקהל,  נאמרה  זו  "פרשה 
תלויין בה" (ויקרא-רבה)

טובים  ומעשים  לתשובה  הקהל  את  לעורר  הבא 
חומרת  את  להדגיש  אחת,  דרך  לפניו.  דרכים  שתי   –
שנייה,  דרך  עליהם.  העונש  את  ולתאר  האיסורים 
להבליט את היוקר והעילוי של התורה ומצוותיה ואת 

גודל מעלת היהודי.
נמצאנו למדים כי יש להעדיף  כאן  מדברי המדרש 
כדי  יהודים  מקהילים  כאשר  השנייה.  הדרך  את 
גודל  בהדגשת  לפתוח  יש  תורה',  'גופי  להם  למסור 
אני"  קדוש  כי  תהיו  "קדושים   – ישראל  של  מעלתם 
(היינו שקדושתם של ישראל קשורה לקדושתו יתברך 

ונובעת ממנה).
ואכן, שתי השיטות נבחנו במרוצת הדורות, והתברר 

כי השיטה השנייה השיגה הצלחה רבה יותר.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת אחרי-קדושים תשמ"ח. התווע־
דויות תשמ"ח כרך ג, עמ' 283)

• • •
"אם מקדשים אתם עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו 

קידשתם אותי" (תורת-כוהנים)
ופרושים  קדושים  להיות  עליכם   – תהיו"  "קדושים 
גם מדברים המותרים, "קדש עצמך במותר לך" (ראה 
רמב"ן). ציווי זה הוא לכל יהודי באשר הוא – "דבר אל 

כל עדת בני-ישראל".
אלא שכיצד אפשר לומר כי עבודה נעלית זו שייכת 
שייך  האומנם   – שנכשל בדבר אסור  אדם  אחד?  לכל 

הוא ל"קדש עצמך במותר לך"?!
עליכם  אני  מעלה   – אני  קדוש  "כי  נאמר:  כך  על 
כאילו קידשתם אותי". כשאדם שם אל ליבו דבר נפלא 
פנימיים  כוחות  בו  מעורר  גופא  זה  בו,  ומתבונן  זה 
מונע  כל  על  להתגבר  הוא  יכול  שעל-ידם  ונעלמים, 

ומכשול לעבודה זו.

(ליקוטי-שיחות כרך ז, עמ' 323)

• • •

קדושתי   – אני  קדוש  כי  תלמוד-לומר  כמוני?  "יכול 
למעלה מקדושתכם" (ויקרא-רבה)

היה  שמואל-בצלאל (הרשב"ץ)  הנודע ר'  המשפיע 
אומר:

'כמוני'  להיות  "יכול כמוני" – בניחותא, יהודי יכול 
כביכול.

"תלמוד-לומר" – הנתינת-כוח לזה באה מהתורה.
כביכול)  (באה  למעלה  "קדושתי   – אני"  קדוש  "כי 

מקדושתכם".

(ליקוטי-שיחות, כרך ז, עמ' 311)

לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכיח תוכיח 
את עמיתך (יט,יז)

הרי שרק מי שמקיים כראוי "לא תשנא" יכול לקיים 
כנדרש "הוכח תוכיח". 

(היום-יום כ"ו באייר)

לא תשנא את אחיך בלבבך הוכיח תוכיח 
את עמיתך ולא תישא עליו חטא (יט,יז)

לא תלבין את פניו ברבים (רש"י)
"לא תשנא את אחיך בלבבך" – לא זו בלבד שאסור 
לא  שחברך  לדאוג  אף  עליך  חברך,  את  לשנוא  לך 
משום  שונא אותך  שהוא  להניח  יש  שכן  אותך.  ישנא 

שראה בך דברים שלפי דעתו יש בהם דופי, ולכן
להוכיח  מחובתך   – עמיתך"  את  תוכיח  "הוכח 
השנאה  את  תסלק  וכך  מעשיך,  צדקת  את  לעמיתך 

מליבו.
לא  שוב  זאת,  כשתעשה   – חטא"  עליו  תישא  "ולא 

ישא חברך חטא בגללך.
אתה  שבטוח  ואף   – ברבים"  פניו  את  תלבין  "לא 
חברך  את  להציל  אלא  אינה  וכוונתך  דרכך  בצדקת 
דברים  לו  להשמיע  לך  אסור  שנאת-ישראל,  מעוון 

קשים ולהלבין את פניו.

(כתר-שם-טוב (הוספות) סימן יז)

ממעייני החסידות
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יום פטירתו של הרה"ק ר' מנחם מענדל מויטבסק
יום פטירתו של הרה"ק ר' מנחם מענדל מויטבסק, ומנוחתו כבוד בעיר טבריה 
ת"ו. הרה"ק ר' מנחם מענדל נולד בעיר ויטבסק, בצעירותו היה פעמיים אצל 
הבעל שם טוב, אח"כ היה מראשוני תלמידי הרב המגיד ממעזריטש. רבי מנחם 
מענדל היה עניו ושפל-ברך מאד מאד. בחיצוניות היתה הנהגתו ברוממות, אך 

בפנימיות היה בטל ושפל בתכלית. את אגרותיו הוא חותם "השפל באמת".
והיה  ויטבסק,  שליד  הורודוק  בעיירה  התיישב  המגיד  הרב  הסתלקות  אחרי 
לנשיא תנועת החסידות במדינת רייסן (כיום רוסיה הלבנה). בשנת תקל"ז עלה 

לארץ הקודש בראש עליית החסידים. 
שם  שסבל  הצרות  בגלל  אך  צפת,  בעיר  התיישב  הקודש  לארץ  בבואו 
טבריה,  תושבי  מפואר.  כנסת  בית  הקים  שם  טבריה,  לעיר  עבר  מהמנגדים 

שרובם היו ספרדים, חלקו לו כבוד גדול.
לפני הסתלקותו ציוה לאלו שעמדו לידו לצאת מהחדר, "כי הנה ה' נצב עלי"... 

כעבור שעה יצאה נשמתו בקדושה ובטהרה. 
(ימי חב"ד ע' 165)

מנחם  רבי  של  קברו  אצל  כי  מסלונים  קדישא  הסבא  של  בפומיה  מרגלא 
מענדל זי"ע יכולים לשפוך שיחו ולפעול ("זיך אויסבעטן") כמו אצל צדיק חי. 
(מרומם ואיש עליה (זיגלבוים) ע' 203)

תשי"ד

תנש"א

הרבי מלמד את הניגון "צמאה לך נפשי"

כ"ק אדמו"ר לימד את הניגון "צמאה לך נפשי".
הרבי הסביר שכשי הודי נמצא בגלות הוא שבור ומדוכא מכך שאינו יכול "לראות עוזך וכבודך", ונפשו כוספת 

לגילוי אלקות, כאדם הנמצא במדבר וצמא למים. 
צמאון  בהם  ונרגשים  תשוקה,  של  תנועה  מבטאים  הראשונים  החלקים  שני  חלקים,  לשלשה  מחולק  הניגון   
וגעגועים לידבק באלוקות. החלק השלישי הוא כבר בתנועה של חזרה, המביעה מחשבה על מעלת העבודה 

דווקא בעולם ובגוף הגשמי. 
(תורת מנחם חי"א ע' 244. 251)

עשו כל אשר 
ביכולתכם!

אמר  אדמו"ר  כ"ק 
הידועה  השיחה  את 
אשר  ככל  "עשו  בענין 
להביא  כדי  ביכולתכם 
את משיח צדקנו בפועל 

ממש".
גרמה  השיחה 
עצומה  להתעוררות 
בנושא הציפיה לגאולה. 
(סה"ש תנש"א ח"ב ע' 470,
 שם ע' 474)

כ"ח 
ניסן

א' 
אייר

תקמ"ח

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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פרקי אבות

"משה קיבל
תורה מסיני"

משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים 
מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים (פרק א משנה א)

מפרט התנא את  למה  השאלות במשנתנו: א) 
קיבל  בקיצור שמשה  אומר  סדר המסורה ואינו 
לאנשי  עד  הבאים,  לדורות  ומסרה  מסיני  תורה 
בקבלת  הנביאים  של  חלקם  ב)  הגדולה.  כנסת 
הנבואה  מעלת  מצד  אינו  הרי  התורה,  ומסירת 
אלא  נבואה)  על-פי  הלכה  לפסוק  אסור  (דהרי 
התנא  אותם  מתאר  ולמה  חכמים;  להיותם 
 – דברים"  שלושה  אמרו  "הם  ג)  כ"נביאים". 

מניינא למה לי?
והעניין:

התנא מלמדנו חמש תכונות נפשיות הנדרשות 
בלימוד התורה.

היא  לתורה  בקשר  המיוחדת  מעלתו   – משה 
שמפני  רז"ל  שאמרו  וכמו  הגדולה,  ענוותנותו 
שמיעט את עצמו נקראת התורה על שמו. ותכונה 

זו מכשירה את האדם להיות "כלי" לתורה.
מתוך  ימיש  "לא  נאמר  יהושע  על   – יהושע 
בלבד.  מסור ונתון לתורה  שהיה  האוהל", היינו 
כל אחד ואחד, כי  להיות גישתו של  צריכה  וכך 
לומד,  שהוא  אומנותו. בזמן  תורתו  שאין  גם מי 
אלא  אחרת,  "אומנות"  שום  לו  אין  כאילו  יהיה 

"תורתו אומנותו".
כהכנה הנדרשות  אלו,  תכונות  שתי  לאחר 
תכונות  שלוש  התנא  מפרט  התורה,  ללימוד 

השייכות לעצם הלימוד.
חכמה".  שקנה  זה   – "זקן  רז"ל  אמרו   – זקנים 

כדי שהתורה תהיה קניינו העצמי של האדם (על 
בה  להשקיע  עליו  בממונו),  דבר  הקונה  דרך 

עמל ויגיעה.
"לאסוקי  של  באופן  אדם  כשלומד   – נביאים 
לסייעתא  הוא  זקוק  שמעתתא אליבא דהלכתא" 
דשמיא, שיכוון לאמיתת ההלכה. עניין "סייעתא 
בדור  מתבטא   – שלם  בדור  שהוא  כפי  דשמיא" 

הנביאים.
אנשי כנסת הגדולה – תפקידם של אנשי כנסת 
הגדלה היה לפסוק הלכה למעשה ולתקן תקנות. 
למעשה  נוגעת  שההלכה  הלומד  של  ידיעתו 
מחמת  ומיוחד,  רב  עיון  אצלו  מעוררת  בפועל, 
היראה שמא לא יכוון אל האמת, ועל-ידי עיונו 

זה – הוא מכוון אל האמת.
אנשי  בחינת  מצד   – דברים  שלושה  אמרו  הם 
ותיקון  למעשה  הלכה  שעניינם  הגדולה,  כנסת 

תקנות, נתחדש שיש שלושה דברים.
להוראה  אדם  הגיע  שלא  עוד  כל  דהנה, 
ביכולתו  הגדולה)  כנסת  אנשי  (בחינת  למעשה 
נותן   – בלבד  דברים"  "שני  יש  שלגביו  לומר 
אבל  תורה.  הלומד  והאדם  יתברך  התורה 
"שלושה שיש  לדעת  עליו  להוראה,  כשהגיע 

והעולם,  הלומד;  האדם   ; התורה  נותן  דברים": 
שעליו חלים פסקי התורה. כלומר – עבודתו היא 

לברר ולזכך את העולם על-ידי פסקי התורה.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת נשא תשל"ו – על-פי רשי־
מת השומעים. ביאורים לפרקי אבות (א) עמ' 25-26) 
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ואהבת לרעך כמוך (יט,יח)
הרב  לתלמידו,  פעם  אמר  ממזריטש  המגיד  הרב 

הקדוש רבי אלימלך מליזנסק:
שמע מה שמכריזים במתיבתא דרקיע – שיש לאהוב 

רשע גמור באותה אהבה שאוהבים צדיק גמור!

(ספר-השיחות ת"ש עמ' 117)

• • •
אפילו  אדם,  כל  לקרב  נהג  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
(חושן-משפט  בשולחן-ערוך  נפסק  שעליו  כזה  יהודי 
על  תעמוד  "לא  של  הדין  חל  לא  שלגביו  תכה)  סימן 

דם רעך".
וטעמו ונימוקו עמו:

משפט'  ו'חושן  בשולחן-ערוך  הם  חלקים  ארבעה 
יותר  יש  עצמו  משפט'  ב'חושן  הרביעי.  החלק  הוא 
האמורים  הדינים  ופרטי  סימנים,  מארבע-מאות 
כשילמדו ויקיימו  שבו.  האחרונים  בסימנים  מופיעים 
כל דיני השולחן-ערוך, מתחילת 'אורח-חיים' עד  את 
בדינים  גם  לעסוק  מקום  יהיה  או-אז  אלו,  לסימנים 

אלו...

(ליקוטי-שיחות כרך א, עמ' 134)

מפני שיבה תקום (יט,לב)
בזוהר כאן (ח"ג פז) מפרש:

"מפני שיבה" – עוד בבחרותך, לפני שאתה מזדקן,

"תקום" – בעמידה טובה וישרה, לפי רצון התורה,
הדור ומשובח.  הוא  הרי  כן  הנוהג  אדם  "והדרת" – 
ואילו אדם ש'קם' לעת זקנתו – אין לו במה להשתבח 

כל כך.
• • •

"מפני שיבה" – לפני שהיצר-הרע, הנקרא "מלך זקן 
וכסיל", משתרש בך, היינו בשנותיך הצעירות,

"תקום" – עליך להתייצב ולעשות תשובה.

(מהתוועדות שבת-קודש פרשת קדושים תשי"ד. תורת מנחם כרך 
יא, עמ' 248)

• • •

מפני שיבה תקום והדרת פני זקן (יט,לב)

והדרת פני זקן – זה שקנה חכמה (קידושין לב)
"זה שקנה חכמה" – היינו אדם שדברי תורה חקוקים 
הקב"ה  בו  שוכן  כזה  אדם  ליבו.  לוח  ועל  בזיכרונו 

בכבודו ובעצמו, כביכול, שהרי "הוא וחכמתו אחד".
יתברך  בה'  ולדבוק  חכמה'  'לקנות  הרוצה  ואכן, 
בזיכרונו,  תורה  דברי  יחקוק   – תמידית  בדבקות 
מתורה  קודשים  וסדר  תורה,  חומשי  חמישה  לפחות 

שבעל-פה.

(ליקוטי-תורה ויקרא דף ל)
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