
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 אמור • ה' אייר ה'תשפ"ב

א'תמ"ז

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

...ועוד עניין עיקרי – הוראה בנוגע לעבודה בפועל, "החי יתן אל לבו", שכיון שרגילים בפדיונות להודיע 
לבעל הציון על דבר החלטות טובות, יש להוסיף ולזרז בנוגע לקיומן של החלטות טובות אלו בפועל 
ממש, ומתוך שמחה וטוב לבב, אשר, ההחלטה בזה פועלת שקיום ההחלטות יהיה בנקל יותר, ביתר 

זריזות ושלימות, ועד לתכלית השלימות – "כמצות רצונך".
ובזה נכלל גם עניין הצמיחה... כמודגש גם בנוגע לה"פדיונות", כפי שרואה בעל הציון שמספר הפדיונות 

שמביאים על הציון הולך וניתוסף מידי שנה בשנה, והולך וניתוסף באופן של צמיחה בכל העניינים 
שכותבים בהפדיונות, וכן בקיום ההחלטות הטובות שבהפדיונות במעשה בפועל. 

(תורת מנחם תשמ"ט ח"ב עמ' 972)
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לדעת • 22 > מדרכיו הורנו • 23 > לוח השבוע • 24 > שניים מקרא ואחד תרגום 
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לפנינו מענה ובו כללי יסוד בדרכי ההשפעה בכלל, ועל הנוער בפרט.

בכדי להשפיע על מי שהוא, ובפרט על הנוער בתקופתנו – צ"ל [= צריך להיות] הדבור עמו כמה פעמים ובפרטיות 
הדרושה ובאופן שהזקוק להשפעה ירגיש עצמו חפשי להתוכח ולענות וכו'.

באם מפגישים אותו עם א' [אחד] שאינו מכירו ואין כל אפשריות הנ"ל – עלול גם, ח"ו [= חס ושלום], להזיק, כיון 
שיענה: הרי כבר נפגש וכבר שמע כו' ויצא ידי חובתו. וק"ל.

כאלה  למצוא  ועליו 
הנ"ל,  לאופן  שיתאימו 
ע"י  שישפיעו  ולהשתדל 

דיבור פעמים רבות וכו'.
ואזכיר  השמות  [לשלוח] 

עה"צ [= על הציון].
המצו"ב להחזיר 

[= המצורף בזה].

שירגישו חופשי להתווכחהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
ה' באייר ה'תשפ"ב – י"ב באייר ה'תשפ"ב

אמור | לדבר בַרכּות 
יכול  "אמור"  שבתיבת  הזולת  אל  דגילוי  התוכן 
דיבור וכיוצא  אחר –  בסגנון  גם  הקודש  בלשון  להתבטא 
בני ישראל".  "דבר אל  הוא  הרגיל  הלשון  ואדרבה:  בזה, 
"ַדּבר"  (ולא  דווקא  "אמור"  הוא  הפרשה  ששם  ומאחר 

וכיוצא בזה), מובן שישנה הוראה מיוחדת בדבר.
ללשון  "דיבור"  לשון  בין  החילוק  בזה:  והביאור 
"אמירה" הוא, ש"דיבור" מורה על לשון קשה, ו"אמירה" 

מורה על לשון "רכה" (פירוש רש"י יתרו יט, ג).
(ולא  "אמור"  הלשון  מדיוק  הנלמדת  ההוראה  וזוהי 
"דבר") – שהפעולה וההתעסקות עם הזולת צריכה להיות 

כאשר  היינו,  רכה",  "בלשון  דווקא,  "אמירה"  של  באופן 
אינו  מסוים,  בעניין  עליו  לפעול  כדי  הזולת  עם  מדבר 
אלא  ופחד,  אימה  עליו  להטיל  שיכול  באופן  עמו  מדבר 

צריך לדבר עמו "בלשון רכה", בדרכי נועם וכו'.
רכה"  "בלשון  הדברים  את  מקבל  הזולת  וכאשר 
("אמירה") – הרי כאשר הזולת יגיע למעמד ומצב שהוא 
באופן  הוא  הזולת, ידבר גם  בהשפעה אל  בעצמו יעסוק 
כפי שהוא בעצמו קיבל את  של "אמירה", "בלשון רכה", 

הדברים.

(תורת מנחם תשמ"ב ח"ג עמ' 1422)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' שאר אבות הל' עדות פרק יז-יט.ה' באיירו'
מל"ת רפה.הטומאות פרק יז.

מ"ע קפ.פרק יח.פרק כ-כב.ו' באיירש"ק

הל' ממרים.. בפרקים אלו. ז' באיירא'
מ"ע קעד. מל"ת שיב. שיג. פרק יט.פרק א-ג.

שיד.

מל"ת שיח. שיט. מ"ע רי. ריא.פרק כ.פרק ד-ו.ח' באיירב'

פרק ז. הל' אבל.. בפרקים אלו. ט' באיירג'
פרק א-ב.

הל' טומאת אוכלין.. 
מל"ת קצה. מ"ע לז.בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת קסח.פרק ב.פרק ג-ה.י' באיירד'

מל"ת קסז.פרק ג.פרק ו-ח.י"א באיירה'

מל"ת קסו.פרק ד.פרק ט-יא.י"ב באיירו'
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דברמלכות

4

ימי הוספה
באהבת ישראל

אין פלא בכך שאין דעותיהם שוות, אך ריב ומחלוקת – הס מלהזכיר!
• כיוון שמתכוננים אנו לזמן אשר "לא יהיה שם... קנאה ותחרות", 

לפיכך כבר כעת עניין של מחלוקת צריך להיות מופרך • בהוראת התורה 
"להזהיר גדולים על הקטנים" מודגשת האחדות שבין הדרגות השונות 

בבני ישראל • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
ימי הספירה (שעומדים עתה באמצעם, וביום השבת, 
שכולל הימים שלפני זה ושלאחרי זה1) הם המשך ועניין 
תמימות תהיינה"2, כמודגש בכך  שבתות  אחד – "שבע 
שמי ששכח ולא ספר בלילה אחד, אינו יכול להמשיך 
לספור בברכה3, כיוון שחסר אצלו בה"תמימות", ומזה 
מובן שכל ימי הספירה אצל כל ישראל – שהם בחזקת 
הם   – בברכה  הימים  כל  סופרים  שבוודאי  כשרות4, 

מציאות אחת5.
הפסח,  חג  שבין  הימים   – הספירה  ימי  של  ותוכנם 
 – תורתנו"  מתן  "זמן  השבועות,  לחג  חירותנו",  "זמן 
עניינים הכי כלליים ועיקריים בנוגע לבני ישראל [החל 
מלידת עם ישראל ביציאת מצרים, "לקחת לו גוי מקרב 
עם  מכל  בחרת  ("ובנו  הבחירה  לשלימות  ועד  גוי"6, 
במתן תורה7], ובמילא גם בנוגע לכל העולם,  ולשון") 

באופן  זה  שלפני  הימים  של  והשלימות  העלייה  נעשית  השבת  ביום  כי,   .1
השבת  ומיום  ועוד),  ואילך.  ב  מב,  בראשית  התורה  אור  (ראה  ד"ויכולו" 

מתברכין ימי השבוע שלאחרי זה (זוהר חלק ב סג, ב. פח, א).
2. אמור כג, טו.

3. שולחן-ערוך אדמו"ר הזקן אורח-חיים סימן תפט סעיף כד.
4. רמב"ם הלכות קידוש-החודש פרק ב הלכה ב. 

אחת על כללות המצווה  5. ולהעיר מהשקלא וטריא מדוע אין מברכים ברכה
(ראה  אחת  מצווה  היא  הימים  דכל  שהספירה  לדעה   – העומר  דספירת 

ליקוטי-שיחות חלק א עמ' 270, ועוד). 
6. ואתחנן ד, לד.

7. ראה שולחן-ערוך אדמו"ר הזקן אורח-חיים סימן ס סעיף ד.

היא  בריאתו  ומטרת  שתכלית  ההשתלשלות,  סדר  כל 
"בשביל ישראל"8.

ונוסף לזה, ישנו גם העניין הפרטי של ימי הספירה – 
ההנהגות המיוחדות השייכות לימי הספירה, שזה הוא 
ישראל  באהבת  להוסיף  הצורך   – גרמא  שהזמן  עניין 
שאירע  הבלתי-רצוי  כדי לתקן העניין  ישראל  ואחדות 
נהגו  "שלא  עקיבא  רבי  הספירה בנוגע לתלמידי  בימי 
כבוד זה לזה"9 (שזו היא הסיבה לדינים המיוחדים בימי 
ואחדות  ישראל  באהבת  ההוספה  על-ידי  הספירה10), 

ישראל, "נהגו כבוד זה לזה".
במעמד   – זה  בעניין  להתעורר  ביותר  מסוגל  וזמן 
ומתוך  עם"11,  "ברוב  מישראל,  עשיריות  וכמה  כמה 
קודש,  השבת  ביום  ובפרט  שמחה,  של  התוועדות 
שמגדלין  ובמקום  השבתות"12,  אלו  שמחתכם  "וביום 
גמילות- בו  ומגדלין  תפילה13,  בו  ומגדלין  תורה  בו 
חסדים ומעשים טובים – שאז ישנה נתינת כוח מיוחדת 
לקבל החלטות טובות ולקיימן בפועל בכל ענייני תורה 
ומצוות, כולל ובמיוחד בעניין שהזמן גרמא – להוסיף 
ד"נהגו  באופן  ישראל  באהבת  עוז  וביתר  שאת  ביתר 

כבוד זה לזה".

8. פירוש רש"י על התורה בתחילתו. ובכ"מ.
9. יבמות סב, ב.

10. שולחן-ערוך אדמו"ר הזקן אורח-חיים ריש סימן תצג.
11. לשון הכתוב – משלי יד, כח.

12. ספרי בהעלותך י, י.
13. מגילה כז, רע"א.
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ב
ויש להוסיף בזה – בנוגע לשלילת ההיפך:

כשישנם חילוקי דעות בין בני אדם – ואין פלא בדבר, 
באופן  האדם  בני  את  ברא  הקדוש-ברוך-הוא  שהרי, 
מאף  תובעים  לא  ובמילא,  שוות"14,  דעותיהן  ש"אין 
שהוא  ייתכן  שכן,  דעתו,  ויעלים  עליהם  שיוותר  אחד 
עם רעהו מתוך  איש  להתדבר  הצודק בדבר – צריכים 
עשו  שלום; ואם  ובדרכי  בדרכי נועם  הלבבות,  קירוב 
כולם –  המקובלת על  למסקנא  להגיע  הצליחו  כן ולא 
השכונה, "מרא  רבני  רבנים,  בפני  הדברים  להציע  יש 

דאתרא", ולעשות כהוראתם, פסק דין על-פי התורה.
אין   – לרבנים)  לפנות  צורך  (שיש  כזה  ובמקרה 
מכתבים לרבים  כתיבת  על-ידי  ברבים,  הדבר  לפרסם 
(אפילו בחתימת שם, ועל אחת כמה וכמה ללא חתימת 
ואם  ישראל!);  לגבול  מחוץ  היא  כזו  מציאות  כו'  שם 
ורק  אך  לכתוב  צריך   – בכתיבה  והכרח  צורך  יש 
לרבנים, שהם בחזקת כשרות שבוודאי לא יפרסמו את 
והרבנים (חברי- הנטען  הטוען,  שמלבד  כך,  הדברים, 
על  אחד  אף  לדעת)  צריך  (ולא  ידע  לא  בית-הדין15) 
דבר חילוקי הדעות. וגם בעניין הנוגע לרבים – יודיעו 
הרבנים מה שנוגע למעשה בפועל בלבד (מבלי להיכנס 
השקלא  הטענות,  הדעות,  חילוקי  הדברים,  לפרטי 

וטריא וכו').
ומושלל בתכלית שבמקרה של חילוקי דעות יתכוננו 
עניין  הוא  דעות)  חילוקי  (לא  מחלוקת   – ל"מחלוקת" 
שביום  שמצינו  כפי  הטוב,  היפך  בתכלית,  בלתי-רצוי 
מחלוקת16,  בו  שנבראת  מפני  טוב"  "כי  נאמר  לא  שני 
והכוונה בבריאת המחלוקת (ביום שני) היא – שלאחרי 
מעלת  שזוהי  יותר,  נעלה  באופן  האחדות  תהיה  זה 
בעולם"  שלום  לעשות  ניתנה  התורה  ש"כל  ה"שלום", 

(כפסק דין הרמב"ם17 בסוף הלכות חנוכה18);

14. ראה ברכות נח, ריש ע"א. סנהדרין לח, א. ועוד.
עניין השלום,  עם  שקשור  15. להעיר, שאף שנקראים "בית דין" – הרי זה דין 
ובלשון המשנה (אבות סוף פרק א) "על שלושה דברים העולם קיים, על הדין 
שפטו  שלום  ומשפט  אמת  טז)  ח,  (זכריה  שנאמר  השלום,  ועל  האמת  ועל 

בשעריכם".
16. פירוש רש"י בראשית א, ו (במדבר-רבה פרשה ד, ו).

17. מספרי נשא ו, כו. וראה ליקוטי-שיחות חלק ח עמ' 349 ואילך. וש"נ.
18. להעיר ש"חנוכה" הוא מלשון חינוך, שצריך לחנך את עצמו והזולת בהעניין 

ד"לעשות שלום בעולם".

למחלוקת,  (לא  שמתכוננים   – היא  שהאמת  ובפרט 
שם...  יהיה  שלא  הזמן  ל"אותו  אלא)  ושלום,  חס 
ימות  אודות  הרמב"ם19  שכותב  (כמו  ותחרות"  קנאה 
ועבודתנו"20 ב"מעשינו  ההוספה  על-ידי  המשיח), 
(עניין  ובמיוחד  כולל  והמצוות,  התורה  ענייני  בכל 
ואחדות ישראל, שעל- באהבת ישראל  גרמא)  שהזמן 
הגאולה  את  ומביאים  הגלות21,  סיבת  מבטלים  זה  ידי 
האמיתית והשלמה על-ידי משיח צדקנו, שאז, יתהפכו 
הרמב"ם22 דין  כפסק  הבלתי-רצויים,  העניינים  גם 
עתידים  והגלות)  החורבן  (בסיבת  האלו  הצומות  "כל 
עתידים  שהם  אלא  עוד  ולא  המשיח,  לימות  ליבטל 
כו'",  שנאמר  ושמחה,  ששון  וימי  טובים  ימים  להיות 

ומביא גם סיום הכתוב – "והאמת והשלום אהבו"23.
"פדה   – שלום  של  השלימות  לתכלית  שזוכים  ועד 
בשלום נפשי"24, שקאי (בעיקר) על השלום של הגאולה 
על-ידי  צדקנו25,  משיח  על-ידי  והשלמה  האמיתית 
בנוגע  הן  ועבודתנו",  ב"מעשינו  ה"שלום"  הקדמת 
בשלום  ש"פדה  באיגרת-הקודש26  כמבואר  לעצמו, 
נפשי" (גאולה פרטית) הוא עניין עבודת התפילה, והן 
"התורה  כאמור,  כולו,  בעולם  ועד  לרעהו,  איש  בין 

ניתנה לעשות שלום בעולם".

ג
עם  ושלילת המחלוקת  השלום  עניין  ויש לקשר את 

פרשת השבוע – פרשת אמור:
ומפרש  ואמרת",  גו'  – "אמור  היא  הפרשה  התחלת 
גם  נכלל  ובזה  הקטנים".  על  גדולים  "להזהיר  רש"י 
שעל-ידי  הקטנים",  על-ידי  גדולים  "להזהיר  הפירוש 
הקטנים")  על  גדולים  הקטנים ("להזהיר  על  הפעולה 
עצמם (על  הגדולים  אצל  ("להזהיר")  זהירות  ניתוסף 
דרך מה שכתוב27 "והשיב לב אבות על בנים", "על-ידי

19. סוף הלכות מלכים.
20. ראה תניא ריש פרק לז.

21. ראה יומא ט, ב.
22. סוף הלכות תעניות.

23. זכריה ח, יט.
24. תהלים נה, יט.

פרק  התשובה חלק א)  25. ראה ד"ה פדה בשלום לאדמו"ר האמצעי (בשער 
יא.

26. סימן ד.
27. מלאכי בסופו ובפירוש רש"י.
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בנים", וכמאמר רז"ל28 "מתלמידיי יותר מכולם"), ועד 
לפירוש הפנימי ב"להזהיר" – מלשון זוהר ואור, על דרך 
מה שכתוב29 "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע", שעל-
ידי ההתעסקות והפעולה עם הקטנים נעשה זוהר ואור 

אצל הגדולים – "להזהיר גדולים".
שישנו  שאף-על-פי   – האחדות  עניין  מודגש  ובזה 
מקום,  מכל  ל"קטנים",  "גדולים"  שבין  החילוק 
ההתעסקות   – הקצוות  ובשני  יחדיו,  מתאחדים 
הזהירות  ותוספת  הקטנים,  על  הגדולים  של  והפעולה 

אצל הגדולים על-ידי הקטנים.
מלשון שבח,  גם  הוא  ואמרת"  ויש להוסיף, ש"אמור 
האמירך  ה' האמרת גו' וה'  שכתוב30 "את  דרך מה  על 
ואחד  אחד  כל  של  האמיתי  שבחו  שמתגלה   – גו'" 
יותר  עוד  ניתוסף  זה  שעל-ידי  ישראל,  וכלל  מישראל 
באהבת ישראל ואחדות ישראל (כמו שנתבאר בארוכה 

בהתוועדות שלפני זה31).

ד
הקטנים" יש לקשר זה  העניין ד"להזהיר גדולים על 
רבי  של  ההילולא  יום  אייר,  שבחודש  בעומר  ל"ג  עם 
שמעון בר-יוחאי – מתלמידי רבי עקיבא (שלאחרי ל"ג 
בני  "ראיתי  מעלתו,  הפלאת  גודל  שלמרות  בעומר), 
בעצמו  התעסק  ובני"32,  אני  הם  שנים  אם  כו'  עלייה 
העולם, כמסופר בגמרא33 שבצאתו מן המערה  בתיקון 

28. תענית ז, א. וש"נ. רמב"ם הלכות תלמוד תורה סוף פרק ה. 
29. דניאל יב, ג.

30. תבוא כו, יז-יח.
31. ראה שיחת שבת פרשת קדושים ה'תשמ"ט סעיף ט. 

32. סוכה מה, ב.
33. שבת לג, סוף ע"ב.

"אמר איכא מילתא דבעי לתקוני כו'" – על דרך העניין 
ד"להזהיר גדולים על הקטנים" (כפשוטו). 

העניין  גם  מודגש  בר-יוחאי  שמעון  רבי  אצל 
ד"להזהיר" מלשון זוהר ואור, כי, ספרו של רבי שמעון 
התחלת  (וכן  והתחלתו  הזוהר,  ספר  הוא  בר-יוחאי 
כזוהר יזהירו  ד"המשכילים  בהעניין  זוהר)  תיקוני 

הרקיע". 

ה
ויהי רצון – והוא העיקר – שעל-ידי ההוספה באהבת 
לזה",  כבוד זה  ד"נהגו  באופן  ישראל,  ואחדות  ישראל 
ומזרזים  ממהרים   - העיקר34  שהוא  בפועל,  במעשה 
ופועלים תיכף את הגאולה האמיתית והשלמה על-ידי 

משיח צדקנו.
עקיבא  רבי  ותלמידי  עפר"  שוכני  ורננו  ו"הקיצו 
עמהם, ועל אחת כמה וכמה רבי שמעון בר-יוחאי, ורבי 

עקיבא עצמו, 
תיבות "אור35 סופי  – ולהעיר, ש"ר' עקיבה" (בה"א) 
זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה"36, כפי שאומרים בליל 
כל  וביטול  התרת   – נדרי"  "כל  לפני  הכיפורים  יום 

34. אבות פרק א משנה יז.
35. תהלים צז, יא.

("אור  זה  בשם  "קראתי  מוינה:  יצחק  לרבי  זרוע'  'אור  הספר  בהקדמת   .36
בזה  שמצאתי  חבה יתירה  מפני  נב"ה  משה  רבי  בן  המחבר יצחק  אני  זרוע") 
ומפני  עקיבה...  ר'  תיבות  בסופי  שמחה  לב  ולישרי  לצדיק  זרוע  אור  המקרא 
נכתב  שמו  את  שמצאתי  עיני  את  הקדוש-ברוך-הוא  שהאיר  גדולה  החיבה 
בזה המקרא אור זרוע למדתי מכאן שיש לכתוב ר' עקיבה בה"א ולא באל"ף. 
שכתבך דוד המלך בנבואה בספרו". וראה ליקוטי-שיחות  עקיבא  אשריך רבי 

חלק ז ריש עמ' 349 וש"נ.

"אמור ואמרת" הוא גם מלשון שבח, על דרך מה שכתוב "את 
ה' האמרת גו' וה' האמירך גו'" – שמתגלה שבחו האמיתי של 
כל אחד ואחד מישראל וכלל ישראל, שעל-ידי זה ניתוסף 

עוד יותר באהבת ישראל ואחדות ישראל
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סיכום
של  מותם  על  אבלים  אנו  העומר  ספירת  בימי 
הם  עקיבא.  רבי  תלמידי  אלף  וארבעה  עשרים 
זה  כבוד  נהגו  שלא  משום  מיתה  בעונש  נענשו 

בזה.

את  ללמוד  אחד  כל  אלה נדרש  בימים  כי  ומובן, 
הוספה  ידי  על  וזאת  ולתקנו,  מהמאורע  הלקח 
ישראל  אהבת  ובענייני  חברו  בכבוד  בזהירות 

בכלל.

השלילה:  מזווית  גם  הדברים  את  להדגיש  ויש 
הדבר  טבעי  אך  שוות",  דעותיהם  ש"אין  כיוון 
להשמיע  רשאי  אחד  כל  דעות.  חילוקי  שישנם 
דעת  עם  מתאימה  אינה  אם  גם  שלו,  דעתו  את 
חברו, אלא שהשמעת הדברים צריכה להיעשות 
יש  הלבבות.  קירוב  ומתוך  מכובדת  בדרך 
איבה  שמחילוקי הדעות לא יצמחו ריב,  להיזהר 

ומחלוקת. 

יש   – השווה  לעמק  להגיע  מצליחים  אין  באם 
הפנייה  הרבנים ולבקש את הכרעתם.  אל  לפנות 

תיעשה בדרך מכובדת, והטענות תוצגנה אך ורק 
בפני הרבנים, ולא תיחשפנה לציבור. 

מודגש   – ישראל  באחדות  הוספה   – זה  עניין 
בפרשתנו:

ואמרת"  גו'  "אמור  נאמר  פרשתנו  בתחילת 
גדולים  להזהיר   – ואמרת  "אמור  רש"י:  ומפרש 
שהגדולים  הוא  בזה  והביאור  הקטנים".  על 
נעשית  זה  ועל-ידי  לקטנים  לדאוג  מחויבים 
לשון  הוא  'אמור'  בנוסף  בגדולים.  זוהר  תוספת 
וה'  היום  האמרת  ה'  "את  שנאמר  כפי  שבח, 

האמירך".

כל  בין  האחדות  מודגשת  שבפרשתנו  הרי 
מוסיף  אחד  שכל  והקטנים,  הגדולים  ישראל, 

ומסייע לשני.

מבני  שהיה  שאף  רשב"י,  של  עניינו  גם  זה 
בבחינת  העולם,  בתיקון  עסק  זאת  בכל  עלייה – 
"להזהיר גדולים על הקטנים", וגם חיבר את ספר 

הזוהר הקדוש.

ותיקון  ביטול  גם  כו'37, כולל  הבלתי-רצויים  העניינים 
העניין ד"לא נהגו כבוד זה לזה" – 

וכולם יחדיו באים לארצנו הקדושה, ובלשון הכתוב 
אל  תבואו  "כי   – מנחה  בתפילת  שקורין  בהר  בפרשת 
שבת  הארץ  "ושבתה   – הכתוב  וכהמשך  גו'",  הארץ 
הארץ  "ושבתה  אזי  תבואו"  "כי  שמיד  היינו  לה'"38, 

את  לקיים  "נשבעין  כמו   – מצוות  ענייני  עם  הקשורים  נדרים  מלבד   .37
ד"מושבע  לזירוז  נוסף  המצוות,  בקיום  זירוז  ניתוסף  זה  שעל-ידי  המצוות", 

ועומד מהר סיני" (ראה נדרים ח, ריש ע"א. וש"נ). 
38. כה, ב.

שבת לה'" (כמבואר בדרושי חסידות39), ובארץ ישראל 
עצמה – לירושלים עיר הקודש ולבית המקדש השלישי, 

"מקדש אדנ-י כוננו ידיך"40, תיכף ומיד ממש.

(משיחת שבת פרשת אמור תשמ"ט. תורת-מנחם ה'תשמ"ט ח"ג עמ' 

122 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

39. ראה ליקוטי-תורה ריש פרשת בהר. ובכ"מ.
40. בשלח טו, יז.
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ברגע אחד עוברים 
מגלות לגאולה

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

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

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

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

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

לעניין זה הוא "תינוק קטן" בלבד, כי זה עתה התחילו לדבר עמו אודות ביאת משיח צדקנו?!
משיח'ס  אין  משיח ("מ'געפינט זיך  דביאת  בתקופה  אנו  שנמצאים  היות  לו –  אומרים  הנה על זה 
צייטן") [וכדיוק המפרשים אודות לשון הגמרא "עקבות משיחא", ולא "עקבות הגלות", היינו, למרות 
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 לגאולת ויציאת מצרים, 
על  רש"י  בפירוש  מובא  זה  שעניין  עיכבן המקום אפילו כהרף עין", ומאחר  הקץ לא  שכאשר "הגיע 
התורה (בא יב,מא), מובן שהפירוש בדבר הוא כפשוטו – שהגאולה היתה תיכף ומיד, ולא היו צריכים 

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

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

קטן שבעניין הזמן.

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

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

למה הורה הרבי לחתן 
לשנן מסכת אחת 

ארבעים פעם?
התנאי שהתנה הרבי לנהיגת נשים • ומה הקשר לתאונה שהתרחשה?
• קול באשה – גם בהקלטה • כך הגיב הרבי למשמע קטע הגמרא 

שציטט ראש הישיבה מעיר הקודש חברון ת"ו • תפילת רשות שנהפכת 
לדאורייתא • ללמוד מגנב ומגוי

לימוד מסכת ארבעים פעם לנושא בת 
כהן

בספר מקדש ישראל (עמ' 215) הובאה הוראה למי 
שעמד להינשא לבת כהן: 

...צריך ללמוד מסכת ארבעים פעמים...
ונכון  רמט,  עמ'  וא"ו  כרך  מנחם'  ב'שולחן  נעתק   –
מנחם')  ד'שולחן  המערכת   – ט'  הע'  (שם,  שם  העירו 
שנישא  למי  מהרבי  שניתנו  השונות  ההוראות  לגבי 
לבת כהן ש"כנראה הם בהתאם לדרגתו הרוחנית של 

המדובר".
דף  תענית  במסכת  מצינו   – פעמים  ארבעים  שינון 
זימני  ארבעים  מתניתי'  מסדר  הוה  לקיש  ריש  ח,א 
[ובמהרש"א  תורה  ניתנה  שבהם  יום  ארבעים  כנגד 
ארבעים  סידרן  משה  שגם  משום  הדבר  שטעם  שם 
יום, ולכל הפחות פעם אחת בכל יום] ובמסכת מגילה 
דף ז,ב שאמימר שינן הלכה שלמד מרב אשי (סעודת 
ארבעים  חובתו)  ידי  יצא  לא  בלילה  שאכלה  פורים 
[כמו  בכיסיה"  דמונח  "כמאן  שהיא  שהרגיש  עד  יום 
ההלכה  שכאשר  האחרונים  וכתבו  בכיסו].  שמונח 
מונחת בכיסו שוב עשוי למשמש בו כל שעה [השווה: 

בבא מציעא כא,ב].
שייכות התורה למספר ארבעים בכלל – ראה 'לקוטי 

שיחות' כרך לט עמ' 187.

התנאי שהתנה הרבי בהסכמה לנהיגת 
נשים

ב'יחידות'  (ע"ה)  זמיר  רחל  למרת  הרבי  אמר  וכך 
בחודש סיון תשל"ג ('שליחות חיי' עמ' 236):

שאשה   – אחרים  דתיים  בחוגים   – מקובל  זה  אם 
אזי   – כן  שנוהגת  ואת אינך הראשונה  ברכב,  תנהג 

אפשר לעשות כן.
הגב'  ויתרה  לכך,  הסכמתו  העניק  שהרבי  למרות 
שהסכמת  שהרגישה  משום  הנהיגה  רעיון  על  זמיר 

הרבי הייתה בדיעבד.
אם  תשי"ד  בשנת  הרבי  את  ששאלה  נוספת  אישה 
ללמוד נהיגה נענתה ('אגרות-קודש' כרך ח' עמ' יא-

כא בתרגום-חופשי):
שחשבת  לעת-עתה, שאת הזמן  עדיף,  סבורני כי 
לנצל ללימוד נהיגה תקדישי לגדל את ילדייך לתורה, 
לחופה ולמעשים טובים, וגם לחזק את השתתפותך 
בענייני נשי ובנות חב"ד ויהדות בכלל, והשם-יתברך 

יעזור שזה יהיה בהצלחה. 
וראה בכל זה באריכות במדור זה גיליון תלט.

"וזו כנראה הסיבה להתרחשות המאורע"
אבל המקרה הבא – אומר דרשני:

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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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת אמור1

ו' באייר
וגו'"  צדוק  בני  והלווים  "והכהנים  הפטרה: 

(יחזקאל מד,טו-לא).
פרקי-אבות – פרק ב2.

יום שני
ח' באייר

תענית 'שני' קמא. 
במדינות  "נוהגין  בשולחנו3:  הזקן  רבינו  כתב 
וכן  הפסח  אחר  ושני  וחמישי  שני  להתענות  אלו 
אחר חג הסוכות, לפי שחוששין שמא מתוך משתה 
מתענין  לכן  עבירה,  לידי  באו  המועד  ושמחת 
לתשובה ולכפרה... נוהגין להמתין להתענות אחר 

הפסח עד שיצא כל חודש ניסן".

1. בחוץ לארץ – פרשת קדושים.
2. "כדאי ונכון ביותר שכל אחד ואחד יקבל על עצמו שנוסף על אמירת 
אחת  בעיון משנה  הקיץ, יוסיף וילמד  משבתות  אבות בכל שבת  פרקי 
שיעורא  לפום  חד  כל  המשנה,  דמפרשי  הפירושים  עם  הפחות)  (לכל 

דיליה" – ספר השיחות תנש"א ח"ב עמ' 597.
ומעיין  לקונטרס  מבוא  וראה  א-ב.  סעיפים  תצב  סימן  אורח-חיים   .3

עמ' 25.

ואמנם, בימינו אלה, אין נוהגים בתעניות בה"ב, 
וביחד  החסידים4.  בחוגי  בעיקר)   – (ואדרבה  גם 
עם זה, מובן, כי גם אצל אלו שאינם מתענים ישנו 
צריכים  ולכן  ימי רצון,  התענית -  ימי  של  העילוי 

להוסיף בכל ענייני התורה והמצוות.

יום חמישי
י"א באייר

תענית 'חמישי'.

"ויש  מוגה):  (בלתי  שם  ומבאר   .258 עמ'  ח"ג  תשמ"ח  תורת-מנחם   .4
לומר ההסברה בזה – שבימינו אלו הגיע הזמן שאין מקום לחשש וספק 
שעניין המשתה ושמחה כו', עד ל"רוב טובה", יגרום למצב ד"חטאו בני" 
לאחרי  כי,  חיסרון),  מלשון  חטא  אפילו  אלא  כפשוטו,  חטא  מבעי  (לא 
שעברו בני ישראל במשך כל הדורות, עד לדור האחרון, בוודאי  כל מה 
הכרזת  שכבר נעשה אצלם שלימות הבירור והזיכוך כו', ובפרט לאחרי 
ובמילא  לתשובה"  "לאלתר  היה  שכבר  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
"לאלתר לגאולה", ועד ש"עמדו הכן כולכם", מכיוון שסיימו כל העבודה, 
צורך  שאין  בלבד  זו  לא  שכן,  ומכיוון  הכפתורים.  צחצוח  גם  כולל 
אפשר  (ש"אי  כדבעי  ה'  את  לעבוד  שיוכל  כדי  אדרבה,  אלא  בתענית 
כפי  כו',  ולשתות  לאכול  צריך  כו'"),  רעב  והוא  בחכמות  וישתכל  שיבין 
עבודת  מדרכי  ושלם  בריא  הגוף  ("היות  הגוף  בריאות  מצד  המתחייב 

ה' הוא")".
בימינו  גם  הנוהגים  אלה  כי  שם)  (תורת-מנחם  הבהיר  הרבי  ואולם, 
לצורך,  אלא  להם  להתיר  ואין  הטוב,  במנהגם  ימשיכו   – להתענות 
להתענות  הקפיד  עצמו  הרבי  כי  לציין  יש  הגוף.  בריאות  חולשת  כמו 

בתעניות אלו.

לוח השבוע
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בשם  ליהודי  הרבי  כותב  תשי"ח  טבת  י"א  ביום 
כרך  ב'לקוטי-שיחות'  לראשונה  (נדפס  אריה  ישעיה 

כג עמ' 402 ואילך):
כותבים  בו  והמצורף,  טבת  מו'  למכתבך  במענה 
אתם אודות גיסכם המבוגר, ומה שאירע אחר קניית 
החוג  מנהגי  לי  ברורים  לא  והנה  השנייה.  המכונית 
מפי  כמדומני,  אך  כתבכם,  לפי  משתייך  הוא  אליו 
 – ברכב  תנהג  שאשה  ביותר  מופרך  שם  השמועה, 
למרות שבחוגים דתיים אחרים ישנה השקפה אחרת 
שבאתריה  בתורה  הכלל  ידוע  הרי  אך   – בנידון 
דשמואל  ובאתריה  רב  של  כפסקו  לנהוג  יש  דרב 
שהרכב  בעניין,  שהפרסום  מובן,  מכך  כשמואל.   –
זאת,  לפרסם  השתדלו  הנראה  וכפי  לאשה,  שייך 
הגדיל   – הפרסום  הרי  שכתבתם,  הטעם  מאותו 
בחוג  המנהג  ברוח  הנהגה  אי  של  העניין  את  עוד 
הסיבה  כנראה  וזו  ובהווה.  בעבר  הוא  משתייך  אליו 

להתרחשות המאורע.
(והדבר  ההיפך  לפרסם   – התיקון  הרי  כן,  ואם 
אפשרי, שכן המציאות היא זו, שלא היא [= האשה] 
יש  תיקון,  של  בעניין  אך  במכונית).  משתמשת 
להוסיף על הקודם... לכן מהנכון שלערך חומש ממה 
ששילם וישלם עבור המכונית – יתן לצדקה הקשורה 

במיוחד ביראת-שמים. והשם-יתברך יצליחו...
פנה  והנ"ל  פרטית,  בהשגחה  הוא  ענין  שכל  כיון 
שבאירועי  הוא  פשוט  ודבר  באמצעותכם,  אלי 
מכוניות מבין אני פחות מבענייני תורה ויראת-שמים, 
אלי, משיב אני  הדברים  את  הפנה  ומכל מקום הוא 
על עצמו לשמור  עליו לקבל  היה  גם בענייני תורה: 
– בלי נדר – שיעורים דחומש תהלים ותניא השווים 

לכל נפש.. 
- עד כאן מדברי הרבי.

העניין עצמו הוא שייך קצת לגדר "דברים המותרים 
להתירן  רשאי  אתה  אי   – איסור  בהם  נהגו  ואחרים 
אבל  נסמן),  ושם  ואילך.  סע"ב  נ,  (פסחים  בפניהם" 
הרבי סבור בנחרצות כי מכיון שבאותו חוג נהגו איסור 
בענין נהיגת אשה הרי "זו כנראה הסיבה להתרחשות 

המאורע" [ - כנראה תאונת דרכים].
תורה"  מבעניני  פחות  אני  מבין  מכונית  "באירועי 
אדמו"ר  קדושת  כב'  דברי  על  מיוסד   – (וההמשך) 
א'  כרך  מנחם'  ב'תורת  הרבי  סיפר  עליהם  מוהריי"צ 
עמ' 77 (הסיפור עם הסוחר שקיבל עצה בעניני מסחר 

ואילו בנוגע לעניני חינוך לא נתקבל אצלו כו').

אצל  מצינו  נשים  לנהיגת  דרכים  תאונות  קישור 
הלוי  שבט  בשו"ת  וואזנער  הלוי  שמואל  רבי  הגאון 
שנשים  מה  הצניעות  בענין  ב:  סעיף  א  סימן  ד'  חלק 
לומדות ומרגילות עצמן לנהוג מכונית אוטא .. שהוא 
דבר שראוי לאסרו איסור גמור .. עצם הלימוד ... כמו 
שעצם הנהיגה הוא ממש להיפך כל כבודה וגו' .. ולבי 
הגדולות  האסונות  של  הסיבות  אחד  שהוא  לי  אומר 

שנעשים בדרכים בארץ ישראל .. וכו'.
בתאונות  הצניעות  בעיות  את  שקישר  לכך  [נוסף 
מלבושי מרדכי  שבת שובה תשל"ז) –  דרכים (דרשת 

דף שפ"ב]

קול באשה גם בהקלטה
ערוה"  באשה  ד"קול  בדין  השקלא-וטריא  למרות 
באמצעות  נשמע  הקול  כאשר  גם  חל  האיסור  אם 
תשד"מ  בשנת  בהתוועדות  הרבי  אמר   – הקלטה 
('התוועדויות תשד"מ' כרך ג' עמ' 2124) – הנה כאשר 
שאין  פשיטא  דחסידותא"  "מילי  פי  על  היא  ההנהגה 
הדיעות  שלכל  מכיון  כזו,  לשקלא-וטריא  כלל  מקום 
לא יביא הדבר לידי יראת-שמים [וראה שולחן מנחם 

כרך ו' עמ' עה והנסמן שם]
וכן מצינו בשו"ת שבט הלוי ח"ג סימן קפא אות ב:
בזה  יש  אם  בו  וכיוצא  (טעי"פ)  הפאטאפאן  שמיעת 
קול  אלא  כאן  דאין  כיון  באשה  דקול  בגזרה  עיקר 
מכוער  מקום  מכל  ולכאן,  לכאן  לצדד  יש  הנקלט, 
הם  דלרוב  ועוד  הוא,  ודאי  למעשה  ואסור  הדבר 
לאוין  מכמה  האסורים  פה  ונבול  וחשק  עגבים  שירי 
בדברים  ולא  בם  ודברת  עוד  ונתוסף  דאורייתא, 
בטלים כמבואר סופ"ק דיומא. ועל כל פנים... שמיעת 
קול זמר בין על ידי ראדיא בין על ידי פאטאפן, ובפרט 

קול זמר אשה, אסור מעיקר הדין.
ג'  אות  קצ"ז  סי'  ח"ה  הלוי  שבט  בשו"ת  שם  ועוד 

כתב:
שערים  בית  דבתשובת  ערוה,  באשה  קול  בענין 
ומכירה  יודעה  שאינה  בקולה  מקיל  נ"ג)  סי'  (או"ח 
בתשובות  כתבתי  כבר  צבעונין,  בגדי  לענין  שמבואר 
ואין  בזה,  להקל  דאסור  קפ"א)  סי'  (ח"ג  הלוי  שבט 

לדמות הנושאים וכו', ובכל אופן למעשה אסור בזה.
בראדיא  זמר  של  באשה  דקול  מאד  פשוט  כן  על 
חשק  מעורר  כך  ובין  כך  דבין  דידוע  מדינא,  אסור 
ותאוה. ובלאו הכי אסור מדין כלי זמר המבואר באו"ח 
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ח"ב (סי' נ"ז  הלוי  בשבט  בזה  מש"כ  סי' תק"ס. ועיין 
אות ב').

לא מאחלים לאומות העולם היפך 
הברכה

במהלך חלוקת השטרות לצדקה בקיץ תנש"א עבר 
וואלדמן  אליעזר  ר'  הרה"ג  חבר-הכנסת  הרבי  לפני 
הציבור  (מאנשי  ארבע  בקרית  ההסדר  ישיבת  ראש 
[נלב"ע  חברון)  העיר  למען  שפעלו  המפורסמים 
הלחץ שארצות-הברית  תשפ"ב] וציין את  טבת  בט"ו 
את  ציטט  הוא  ישראל.  ארץ  ממשלת  על  מפעילה 
לה  אוי  יוחנן  "א"ר  א:  קו,  סנהדרין  במכת  הגמרא 
לבניו  פדיון  עושה  שהקב"ה  בשעה  שתמצא  לאומה 
מי מטיל כסותו בין לביא ללביאה בשעה שנזקקין זה 
לזה" וברש"י: "לעכבן שלא כו' דמסוכן הוא כלומר מי 

הוא שיכול לעכב את ישראל והקב"ה מכניסם".
הרבי הגיב:

אין זה סדר ליהודים להתעסק באיחולים לאומות-
בדיוק  לומר  צריך  יהודי  הברכה,  היפך  העולם 
להיפך: שאם אומות-העולם יעזרו ליהודים יהי' להם 
כשיסייעו  תהי'  אומות-העולם  של  שהטובה  טוב! 

ליהודים וליהדות!
והרבי חזר על דבריו שוב ואמר: 

מה שאני אומר שצריך להימנע מלהזכיר שום ענין 
מעכשיו  לאינו-יהודי!  בנוגע  גם  הברכה  היפך  של 
לאומות- וברכות  ליהודים  ברכות  על  רק  תדברו 

העולם בזכות היהודים! 
הדברים. עיקרי  תוכן  כאן  עד 
בפירוש כסא רחמים על מסכת  מ"ש  על  להצביע  יש 
המקובלים  שכתבו  מה  "ולפי  ד:  פרק  סוף  סופרים 
מתרי טעמי [= משתי סיבות] טוב דלא יקלל לגוי ואין 

כאן המקום להאריך".

תפילת רשות שנהפכת למצוה 
דאורייתא...

('לקוטי- תשי"ז  משנת  במכתבו  הרבי  קבע  כך 
שיחות' כרך וא"ו עמ' 323):

ובכל  רשות,  תהי'  אפילו  עצמה  דתפלה  אפשר 
הקב"ה  המלכים  מלך-מלכי  לפני  כשמתפלל  זאת 

יונחו עליו כמה גדרים ואפילו מן התורה.
ויש לציין דוגמא לכך:

כל  רבי  קסבר  לימא  איתא:  יז,ב  מגילה  במסכת 
התורה כולה בכל לשון נאמרה. ופירש רש"י (שם ד"ה 
התוספות  והקשו  התורה]  [בקריאת  לקרותה  בכל): 
התורה  מן  אינה  התורה  קריאת  שהרי  כל):  (ד"ה 
מרע"ה  תקנת  שהיא  ב"ק פב,א –  מדרבנן [ראה  אלא 

ועזרא]?
ותירץ הנצי"ב במרומי שדה שבאמת קריאת התורה 
בציבור,  אותה  קורין  אם  אבל  התורה,  מן  חיוב  אינה 

הוי מצווה מן התורה. וה"ה בעניננו. וק"ל.

ללמוד מגוים ומגנב
שאפשר  תשל"ח-תשל"ט  משנות  כ"ק  בשיחות 
וצריך ללמוד הוראה גם מגויים. – וכבר הארכנו בזה 

במדור זה פעמים רבות.
מובא שהרה"צ ר' משולם  בלוח 'היום-יום' ג' אייר 
זושא מהאניפולי למד מגנב שבע דרכים בעבודת ה':

הצנע לכת... ה) זריזות.
ע,  סנהדרין   – בשר  ד"ה  לרש"י  כמקור  לציין  ויש 
גנב  שהוא  שמתוך  לפי  למהר,  גנב  מדת  "דזו היא  א: 

ועושה בסתר אין לו שהות".
מהנאמר  גם  ללמוד  יש  הגנבים  של  מהירותם  על 

בשבת י, א: שעה שני' מאכל לסטים.
פירש"י:   – דרוסאי  בן  כמאכל  כ,א:  שבת  במסכת 

לסטים הי' ומבשל בישולו שליש.
בכמה מקומות משמע (סדר הדורות ג' אלפים ערך 
חפני. גלגולי נשמות להרמ"ע מפאנו ערך חפני) שהי' 
יהודי. מאידך ישנם הסבורים (עפ"י הירושלמי עבודה 

זרה פרק ד' הלכה ד') שהי' גוי. 

תשובת אנשי נינוה
כך כותב הרד"ק יונה א, א: "ונוכל לפרש כי נכתבה – 
להיות מוסר לישראל, שהרי עם נכרי שאינם מישראל 
שהוכיחם  הראשונה  ובפעם  לתשובה,  קרוב  היה 

הנביא שבו בתשובה שלמה מדעתם".
וראה במסכת תענית (משנה – טו,א) "סדר תעניות 
הזקן  עיר...  של  לרחובה  התיבה  את  מוציאין  כיצד? 
לא נאמר  'אחינו,  כיבושין  דברי  אומר לפניהן  שבהם 
אלא  ותעניתם  שקם  את  אלוקים  וירא  נינוה,  באנשי 
מדרכם  שבו  מעשיהם, כי  את  האלקים  (יונה ג) וירא 

הרעה' – ובגמרא שם (תענית טז,ב).
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קליטת עולים בארה"ק
מספר  ובו  הרבי  מענה  לפנינו 
בארץ  לעסקנים  שיועדו  הוראות 
עולים  קליטת  בנושא  ישראל 
ובמסגרת  הגשמיים,  בענייניהם 

הרוחנית לתוכה ייקלטו.
האפשרים  הגורמים  כל  לגייס   .1
(פרנסה)  עבודה  בשבילם  למצוא 
פנים]  כל  על   =] עכ"פ  כשרה 
כך]  ואחר   =] ואח"כ  מצומצמת 
להשפיע עליהם (גם ע"י [= על ידי] 

נשיהם וכיו"ב [= וכיוצא בזה]).
שם  ההנהלה  עם  ידברו   .2
(שבלאה"כ [= שבלאו הכי] מעונינת 

בזה)
אחד,  בארגון  כולם  יתאחדו   .3
המתאימים  במשרדים  ישמעו  שאז 

לדרישותיהם.
באה"ק  באוניורסיטא  לימוד   .4

ת"ו – מסוכן ביותר:
א) הרוח והאוירה שם, 

ב) מעורב בחורים ובחורות, 
לכו"כ [=  הנישואין  ענין  דוחה  ג) 

לכמה וכמה] שנים
בין  מפרידה  תהום  עושה  ד) 
ולהחכמים  להוריהם  שם  הלומדים 

וכו'
את  שם  בהלומדים  מחדירה  ה) 
האמיתית  שהחכמה  ה"שיטה" 
היהודים  ועל  הגויים,  אצל  נמצאת 
ולחדול  כמותם  להיות  להתאמץ 

להיות בטלנים, וכל שהוא גוי יותר – הוא אדם משכיל יותר ומושלם יותר וכו'.
וזה שאין אומרים כ"ז [= כל זה] בגלוי ממש, כ"א [= כי אם] ברמז קצת ובעקיפין ע"י כל ההנהגה שם (שמכריחה

המסקנה הנ"ל – וכדמוכח מהתוצאות הנראות במוחש) מגדיל הסכנה כו"כ [= כמה וכמה] פעמים ככה.
ובפרט שבין המסבירים כ"ז [ = כל זה] בעקיפין – כאלו שבחייהם הפרטים הם שומרי תומ"צ [= תורה ומצות] 

ומגלין פנים בתורה שלא כהלכה וכו'. ומביאים ראיות מן... התורה ע"ז [= על זה] וכו'.
ובאם אין ברירה יפעלו עליהם שיסתפקו בלימוד בקורסין וכיו"ב [= וכיוצא בזה] לחצי שנה להיות טכנאים.

5. בנוגע לאשקלון וכו' – יש לברר המצב שם עתה ולפעול בהתאם.

הורנו מדרכיו
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 ד 
לצאת  ירושלים  תושבי  כל  על  האמנם  שאלה: 

מהעיר?!
בראשית מכתבו תמה הרב זוין, שלפי הוראת כ"ק 
כ"י,  איש  כרבע מיליון  ירושלים,  בני  אדמו"ר: "כל 
ואפילו  מירושלים.  שני  פסח  בזמן  לעקור  צריכים 
המהדרים...  אל  רק  אמור  שזה  למימר  תמצי  אי 
בירושלים אלפים ורבבות יראים  ברוך ה', יש  הרי, 
כולם  כן  ואם  מצווה,  בהידור  המהדרים  ושלמים 

צריכים לפרוש מירושלים... אתמהה!".
על כך השיב כ"ק אדמו"ר בתוך הדברים: 

ומעלה יהיו משך שעות  י"ג שנים  מבני  "שהזכרים 
מילתא  לאו   – ת"ו  מירושלים  רחוקה  בדרך  אחדות 
שהם  שאלה   – וכמה  כמה  אחת  (ועל  הוא  רברבא 
ליכנס  השעה  את  ידחקו  הכי בדרך רחוקה לא  בלאו 

לירושלים ת"ו דווקא בשעות אלו)".
פסק  שכן  ביאור  טעונים  הדברים  [לכאורה, 
האיש  "אחד  פסח)  קורבן  הלכות  (ריש  הרמב"ם 
ואחד האישה חייבים במצווה זו. ומי שיבטל מצווה 
והוא  הקריב  ולא  ארבעה-עשר  יום  ועבר  בזדון,  זו 

לא טמא ולא בדרך רחוקה – הרי זה חייב כרת".
ש"נשים  ח)  הלכה  ה  פרק  (שם  שפסק  מה  וכן, 
זה  הרי  רשות",  להן  שני  פסח  הרי  לשני...  שנדחו 
מפני  והשגגה...  האונס  "מפני  כשנדחו  דווקא 

הטומאה ודרך רחוקה" אך לא במזיד. וצ"ב].

המצב כיום
ואולם, בשנת תשל"ה כתב הרבי כי המצב השתנה 
וכי יד האומות חזרה להיות תקיפה, וכיום אין עוד 
קורבן  הקרבת  בימי  מירושלים  להתרחק  צורך 

הפסח (אגרות-קודש חלק ל עמ' ר):
"בהמשך לשקלא וטריא מאז על דבר מה שכתבתי 
בעוונותינו  תשכ"ח.  פסח  של  אחרון  בשיחת  ונאמר 
 – (ממש  השביעי2  מביום  ומתחיל  (כולל  הרבים 
לב- כ,  (מלכים-א  גו'  ויעלהו  הוא...  אחי  מכריזים) 
והאפשריות  היכולת  עתה  ואין  המצב,  נשתנה  לג)), 
ולכן  וכו'.  פסח  לקורבן  הדרוש  כפי  (ולבנות)  לשנות 
אייר  בי"ד  או  פסח  בערב  להיות  שלא  מקום  אין  גם 

קרוב לירושלים ת"ו".

2. כלומר יום לאחר ששת ימי המלחמה של "מלחמת ששת הימים".

תקצ"ד

תנש"א

יום הכנסת
כ"ק אדמו"ר מהר"ש בברית

מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  הכנסת  יום 
כ"ק  ע"ה.  אבינו  אברהם  של  בבריתו 
אדמו"ר הצמח צדק עיכב את הברית 
רבי  הרה"ק  אחה"צ.  ארבע  שעה  עד 
חיים אברהם בנו של רבנו הזקן אמר: 
אורחים  עם  עסוק  שהוא  "כנראה 

חשובים יותר מאתנו...". 
(תולדות אדמו"ר מהר"ש ע' 21)

אדמו"ר  כ"ק  אמר  הברית,  בשעת 
מהר"ש,  הרבי  בנו  על  צדק  הצמח 
הזקן,  אדמו"ר  כ"ק  מסבו  ששמע 

ששמואל היינו שמֹו – אל.
(שם ע' 22)

"הדרך הישרה"

כ"ק אדמו"ר הכריז בהתוועדות 
להבאת  הישרה"  ש"הדרך 
לימוד  ידי  על  היא  הגאולה 

ענייני גאולה ומשיח. 
(סה "ש תנש"א ח"ב ע' 501)

ו' 
אייר

ט' 
אייר

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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סעיף  (תרכב  שלו  בשו"ע  הזקן  אדמו"ר  אבל 
כוח  בו  שיש   (1 לפי  ביונה  "מפטיר  סתם  ד) 
פני  מאת  לברוח  יכולין  ושאין   (2 התשובה 
עצמם. מהגוים  ישירות  הלימוד  ואין  הקב"ה", 

ואולי אכן סבור כן אדמו"ר הזקן בעקבות מה שנאמר 
רמיות  של  "תשובה  א)  ה"א)  פ"ב  (תענית  בירושלמי 
כדי  בתשובתם  רמיות  (שעשו  נינוה"  אנשי  עשו 
 – חלפתא  בן  "אר"ש  ב)  העדה)  קרבן   – שירוחמו 
כל- ניצח את הכשר],  חצוף  נצח לכשירא [=  חצופא 

שכן לטובתו של עולם" ובלשון המהרש"א: "נצוח בכח 
שהוא  שאינו טענת אמת" (תענית בבבלי שם ולהעיר 
ג) "א"ר  הנ"ל)  תענית  במסכת  רש"י  לפי  גם  כן  למד 
יוחנן מה שהיה בכף ידיהם החזירו, מה שהיה בשידה 
קרא). מהר"י  גם  (וראה  החזירו"  לא  ומגדל  תיבה 

ועוד וגם זה עיקר:
ד) איתא במדרש (ילקו"ש ב, תקנ) "ולאחר ארבעים 
יום שבו לדרכיהם הרעים יותר מן הראשונים". [ודלא 
שנה  מ'  ולאחר  פמ"ג:  אליעזר  דרבי  הפרקי  כגירסת 

שבו למעשיהם הרעים עד מאד]
שצריכה  אמיתית  מתשובה  הם ההיפך  כהנ"ל  והרי 
להיות כזו "עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב 
ה"ב)  פ"ב  תשובה  הל'  (רמב"ם  לעולם"  החטא  לזה 
[למרות שלפי ביאור המפרשים (לחם משנה ועוד) די 
במצב  נמצא  הוא  הרי  התשובה  עשיית  שברגע  בכך 

כזה].
תשכ"ח)  פורים  (משיחת  נב  כרך  מנחם'  וב'תורת 
שינוי  של  בתשובה  החידוש  שאכן  ואילך   122 עמ' 
כשמדובר  אבל  ישראל,  בני  אצל  דוקא  שייך  העבר 
כך  על  שכבר נחתמו)  ביטול הגזירות (גם אותן  לגבי 
במדידות  שנשמרו  העובדה  שעם  הלימוד מנינוה  בא 
של זמן ומקום, אע"פ כן היה כח בידם לבטל הגזירה 

שכבר נחתמה. 

כשהרבי ביקש לתקן את ה'כתר'
רבקה'  'בית  הנהלת  ביקשה  תשמ"א  שנת  בתחילת 
שינדב  ליין,  אליעזר  ר'  מהרה"ח  דקראון-הייטס 
'כתר' לספר-תורה שאותו כתבו באותה שעה בהתאם 
כתיבת  סיום  אך  מיד,  הוזמן  ה'כתר'  הרבי.  להוראת 
הס"ת והכנסתו נדחו עד לאחר חג השבועות של אותה 

שנה.

ביום ראשון בשבוע, ולמחרתו  הסיום נערך בקנדה 
בו  לקרוא  כדי  יורק  לניו  הס"ת  הובא   – שני  ביום   –
הבימה  על  הונח  שה'כתר'  מרגע  הרבי.  של  במניין 
לא גרע הרבי את עיניו ממנו ובחן אותו מכל צד. אך 

משנקרא הרבי לעלות לתורה שוב לא הביט בו עוד.
התורם, ר' אליעזר הנ"ל, נתכבד ב'גלילה' ועמד ליד 
אליעזר  ר'  יצא  הכנסת  בית  את  הרבי  וכשיצא  הרבי, 
בנימין  ר'  המזכיר  על  הרבי  הביט  ביציאתו  אחריו. 
הרבי  שאמר  הדברים  את  אליו.  שייגש  ורמז לו  קליין 
ראשונה  פעם   – פעמיים  אליעזר  ר'  שמע  בנימין  לר' 
שר'  בשעה  שנייה  ופעם  בנימין  לר'  אמירתם  בשעת 

בנימין חזר עליהם באזניו.
הרבי: "מי נדב את הכתר?". ר' בנימין השיב: "לייזר 
הרי  לומר!  אפשר  הרי  לו  נו...  "אה,  הרבי:  ליין". 
דובר שהלוחות היו מרובעות. הבטתי ב'כתר' וראיתי 
שאפשר לתקן אותו מבלי לקלקלו. אפשר לחבר 'פס' 

למעלה ולעשות את הלוחות מרובעים".
אמר  פורים תשמ"א  שאחרי  בשבת  כי  וזאת לדעת, 
הרבי את שיחתו הידועה בדבר שלילת עשיית 'לוחות' 
לוחות  שהיו  כפי  מרובעים  להיות  ושעליהם  עגולים, 
אמירת  לפני  הוזמן  שה'כתר'  מכיוון  אבל  הברית. 
שעליו,  ה'לוחות'  את  לשנות  לב  שמו  לא  השיחה, 

בהתאם להוראת הרבי.
את  נטל  לארון-הקודש,  מיד  ניגש  ליין  אליעזר  ר' 
(ע"כ  לתקנם  כדי  עמו  ולקחו  ה'לוחות'  עם  הכתר 

מרשימת הר"י מונדשיין ז"ל).
הארכנו  העיגול  וחטא  המרובעים  הלוחות  על 
במפורש  שנזכר  מה  על  (נוסף  לציין  ויש  זה.  במדור 
בשיחות) כי ברבינו בחיי תשא לא, יח מפורש: "ודע כי 
הלוחות היו מרובעות...". וכן בזוהר: "ותרי הוו ומיחזו 

כחד".
ובשיטה מקובצת נדרים לח, א: "הלוחות ארכן ששה 
וכו' שהוו מרובעות ממש וזו היתה גבורה ששיבר דבר 
"שהן  יתרו:  פרשת  להרמ"ק  יקר  אור  בידיו";  מרובע 
בריבועו...  שנעשה  האבן  המרובעות...  בחינת  סוד 
ועבד קוב"ה מציאות ריבוען"; של"ה תושב"כ תרומה, 

תורה אור ו. ועוד.
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פרשת אמור
והבאתם את עמר ראשית קצירכם . . 

ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתים 
(כג,י-יז)

בכל  החדש  (לאכול  במדינה  מתיר  היה  העומר 
שתי  (שקודם  במקדש  הלחם  ושתי  רע"ב),  המקומות, 
הלחם אין מביאין מנחה מתבואה חדשה, רע"ב) (מנחות 

פ"י מ"ו)
שני הקרבנות שמביאים מהתבואה החדשה - העומר 
(מן השעורים) ושתי הלחם (הן החיטים) - רוזים לשני 

סוגים בעבודת-ה' הפנימית:
שהוא  השעורים,  מן  בא  העומר   - העומר  מנחת 
נפשו  עם  האדם  לעבודת  רומז  והוא  בהמה,  מאכל 

הבהמית.
"מדינה" - היינו העיסוק בענייני העולם.

"העומר מתיר במדינה" - לפני שהאדם יוצא לעסוק 
במילי דעלמא, עליו 'להקריב' ולבטל תחילה את נפשו 

הבהמית, ורק אז יוכל לעסוק בהם לשם שמים.
אדם,  מאכל  חיטים,  היו  הלחם  שתי   - הלחם  שתי 
מצד  האלוקית  הנפש  לעבודת  אפוא  רומזים  והם 

עצמה.
בתורה  העסק  הקודש,  עבודת  היינו   - "מקדש" 

ובעבודה.
"שתי הלחם במקדש" - כדי שעבודת הקודש תהיה 
על- התבטלות  של  תחושה  בה  להחדיר  יש  כדבעי 
שכלית. וכפי שנרמז הדבר בהקרבת שתי הלחם: שתי 
הלחם רומזים לעסק התורה, שנמשלה ללחם (ו"שתי 
ועמם  התורה),  ופנימיות  דתורה  נגלה   - הלחם" 

הוקרבו שני כבשים, סמל ההכנעה והביטול.

(לקוטי שיחות כרך לב, עמ' 134)

בכל משבתיכם (כג,יד)

ויש  לארץ,  בחוץ  נוהג  שהחדש  מכאן  שלמדו  יש 
לאחר  אלא  החדש  על  נצטוו  שלא  ללמד   .  . אומרים 

ירושה, משכבשו וחלקו (רש"י)

איסור חדש משריש בנו את ההכרה והתחושה שיש 
ניתן  מכן  לאחר  ורק  לה',  הקציר  ראשית  את  לתת 
ביהודי  רק  לא  מתעוררת  זו  הכרה  מהנותר.  לאכול 

ארץ-ישראל אלא אף ביהודי חוץ-לארץ.
שני אופנים בדבר, בהתאם לשני פירושיו של רש"י:
גם  נוהג  אכן  חדש  איסור   - הראשון  הפירוש  לפי 
חוץ-לארץ  בבני  מעורר  זה  ואיסור  בחוץ-לארץ, 

הכרה זו.
אלא  אינו נוהג  אמנם  האיסור  השני -  לפי הפירוש 
בארץ-ישראל בלבד, אבל עצם העובדה ששדות חוץ-
העומר,  קרבן  את  מהן  להקריב  ראויות  אינן  לארץ 
מעמידה את בני חוץ-לארץ על שפלות מצבם ומביא 
בבני  מעוררת  העומר  שהקרבת  הכרה  לאותה  אותם 

ארץ-ישראל.

(לקוטי שיחות כרך יז עמ' 253)

וספרתם לכם (כג,טו)
אמר הרב המגיד ממזריטש:

"וספרתם  ובהירות.  ספירות  מלשון   - "וספרתם" 
לכם" - ה"לכם" חייב להיות מואר ובהיר.

והוסיף על כך אדמו"ר הזקן:
שבתות  ב"שבע  ה"לכם"?  את  מאירים  במה   -  
מידה  שכל  המידות,  שבע  בירור  על-ידי  תמימות": 
תהיה כלולה משבע, ושבע המידות עצמן יהיו בבחינת 

"שבת", כיום השבת-קודש שאינו צריך בירור.

(היום-יום עמ' נב)

וספרתם לכם ממחרת השבת (כג,טו)
הנפש  בירור  של  העבודה  זו   - לכם"  "וספרתם 

הבהמית, הארת ה"לכם" (ראה לעיל).
מהזמן,  שלמעלה  בחינה  זו   - השבת"  "ממחרת 
העולם.  בריאת  של  ההיקף"  ימי  מ"שבעת  למעלה 

ובלשון החסידות: "למעלה מסדר השתלשלות".
לברר  הכוח   - השבת"  ממחרת  לכם  "וספרתם 
הנפש  של  המושחתות  המידות  ביותר,  השפל  את 
מסדר  "למעלה  ביותר,  מהגבוה  דווקא  בא  הבהמית, 

ממעייני החסידות

13

כר"י  ההלכה  הרש"י זווין: "אפילו אם  של  במכתבו 
פסח,  קורבן  להקריב  הזה  בזמן  חיוב  שיש  מפריש 
כהונה  בגדי  ולעשות  מזבח  לבנות  בידינו  שיש  ונניח 
כלום,  ואין  ניסן  י"ד  יום  כשיגיע  סוף  סוף  אבל  וכו', 
הרי עכשיו בוודאי אין שום חשש של חיוב כרת משום 

ש'אנוס אין חיוב כרת'...".
אונס,  עתה  ויש  פסח  ערב  שהגיע  "כיוון  כן,  ועל 
אין מקום לצאת לדרך רחוקה, בין בפסח ראשון ובין 

בפסח שני".
על כך השיב כ"ק אדמו"ר וזה לשונו הק':

הרי לדעת הר"י מפריש קיימינן, שלא היה בימיו 
רצה  זאת  ובכל   – וכו'  המזבח  מקום  לקבוע  נביא 

להקריב כו'. וכבר האריכו בזה האחרונים.
'קרנות  לזה  מיוחד  קונטרס  לידי  אתי  עתה  וזה 
המזבח' (ורשה, תרפ"ח) שקיבץ כל הקושיות הנ"ל 

וכיוצא בזה ומתרצם (אף שקצת 
דבריו – צריכים עיון גדול).

רבינו  כשסבר  גם  כלומר, 
קורבן  להקריב  מפריז  יחיאל 
בימיו  היה  "לא  בירושלים  פסח 
וכו'"  המזבח  מקום  לקבוע  נביא 
ואף- להקימו,  היה  ניתן  לא  וכלל 

את  להקריב  שיש  סבר  על-פי-כן 
המזבח  שחיסרון  נמצא,  הקורבן. 
אינו מהווה עיכוב להקרבה בפועל 
כאן אונס שלא  ואין  הקורבנות  של 
ההוראה  כאמור,  והרי,  להקריב. 
בכדי  הייתה  מירושלים  להתרחק 

לחשוש לשיטה זו. 
בספרי  כי  מציין  הרבי  ואכן, 
ייתכן  כיצד  בדבריו  דנו  האחרונים 
להקריב ללא בגדי כהונה ובהיעדר 
נביא שיקבע את מקום המזבח וכו'.

הרב  של  לטיעונו  ומתייחס  הרבי  ממשיך  אחר-כך 
אנוסים  הננו  שוב  י"ד  ביום  המזבח  שבהיעדר  זווין, 
בניין  (לכאורה)   – "ולהעיר  לשונו:  וזה  באי-הקרבתו 
אפשר  ב)  פרק  סוף  הבחירה  בית  (הלכות  המזבח 
להיות במשך זמן חיוב הקרבת קרבן פסח ועדיין שהות 

להקריבו".
נראה כי בציינו ל"הלכות בית הבחירה סוף פרק ב" 

כוונת כ"ק אדמו"ר היא לדברי הרמב"ם בהלכה יז:

ארבע קרנות של מזבח ויסודו וריבועו מעכבין וכל 
הוא פסול  קרן יסוד וכבש וריבוע הרי  מזבח שאין לו 
שארבעתן מעכבין אבל מדת ארכו ומדת רחבו ומדת 
קומתו אינן מעכבין והוא שלא יפחות מאמה על אמה 
מזבח  של  המערכה  מקום  כשיעור  אמות  שלש  ברום 

מדבר.
הגודל המינימלי של המזבח איננו גדול אלא "אמה 
אפוא,  סביר,  בלבד.  אמות"  שלוש  ברום  אמה  על 
פסח  קורבן  חיוב  זמן  משך  בתוך  להקימו  שאפשר 

(חצות היום) – "ועדיין שהות להקריבו".

ג

שאלה: מדוע לא הקפידו על כך בעבר?
כ"ק  כדברי  נאמר  שאם  זווין,  הרב  מקשה  עוד 
עצומה  שאלה  "תיפול  אדמו"ר, 
על כל הדורות למן החורבן ועד 
ואמוראים  תנאים  שהיו  הנה, 
וצדיקים  וראשונים  וגאונים 
ולא  שנה,  כאלפיים  במשך 
חוץ  פסח  בערב  שעקרו  מצינו 

לירושלים?!".
צורך  אין  כי  נראה  מכך 
דווקא,  רחוקה  בדרך  להימצא 
"הרי מה שלא עשו כל הזמן את 
האונס  מפני  כן  גם  הוא  הפסח 
שכיוון  ודאי  האומות...  יד  של 
נפקא  אין  אנוסים  הם  שכבר 
או  בירושלים  יהיו  אם  מינה 

בדרך רחוקה".
טענה  על  כ"ק אדמו"ר  מענה 
לאחרי  "עד  בקיצור:  היה  זו 

המלחמה דאשתקד, הייתה יד האומות תקיפה כו'".
הרב  כדברי  הרי,  הקודמים  הדורות  בכל  כלומר, 
האומות"  יד  של  האונס  "מפני  הפסח  עשו  לא  זווין, 
בירושלים ייצאו ממנה בי"ד  שהדרים  לא מצינו  ולכן 
 – דאשתקד"  "המלחמה  מאז  ברם,  אייר.  ובי"ד  בניסן 
ששטח הר הבית נשלט על-ידי  מלחמת ששת הימים, 
ויראות  זו  שליטה  מכבדות  העולם  ואומות  יהודים 

ממנה – אין עוד אונס מפני "יד האומות".
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א
בפסח שני לא נאמר דין "דרך רחוקה".

אי־הקרבת  על  כרת  מחיוב  פוטרים  גורמים  שני 
 – רחוקה  בדרך  הימצאות  ב)  אונס.  א)  פסח:  קורבן 
שהנמצא  בגמרא,  ומבואר  מירושלים.  מיל  לט"ו  חוץ 
ולהגיע  להתאמץ  היה  שיכול  אף  רחוקה",  ב"דרך 
על-ידי  כגון  ההקרבה  מועד  את  ולהספיק  לירושלים 
שירכב על סוס וכיוצא בזה, פטור מכרת, מכיוון שהיה 
ברגליו –  להספיק לבוא  היה  בריחוק מקום ולא יכול 

פטור.
מחיוב  רחוקה פטור  בדרך  שהנמצא  זה,  דין  והנה, 
יום  לגבי  רק  ובתלמוד  במשנה  במקרא,  מופיע  כרת 
פטור  ניסן  בי"ד  רחוקה  בדרך  שהנמצא   – בניסן  י"ד 
מכרת ונדחה לפסח שני. ואולם, באף אחד מהמקורות 
בדרך  הנמצא  דין  הוא  מה  בפירוש  נזכר  לא  הנ"ל 

רחוקה ביום י"ד באייר.
כ"ק  לדברי  המקור  מה  זווין,  הרב  שאל  על-פי זה, 
פטור  רחוקה  בדרך  הנמצא  שני,  בפסח  שגם  אדמו"ר 
מחיוב כרת? שמא רק אונס פוטר מכרת באי הקרבת 

פסח שני? 
במכתבו של הרב זווין: "היכן מצינו דין דרך רחוקה 
אלא  רחוקה  דרך  דין  התורה  כתבה  לא  שני?  בפסח 
בי"ד  להגיע  יכול  לא  אם  שני  ובפסח  ראשון,  בפסח 
דרך  משום  ולא  אונס  משום  פטור  לירושלים  אייר 

רחוקה.
"ונפקא מינה רבתי, שאם משום דרך רחוקה די בט"ו 
כמבואר  ובפרדים,  בסוסים  להגיע  יכול  אפילו  מיל, 
בפסחים צד, א, אבל אם משום אונס כל שיכול להגיע 
הזה  בזמן  כן,  ואם  אנוס.  אינו  וכו'  ובפרדים  בסוסים 
אפשר להגיע בו ביום באוטובוסים  שכל ארץ ישראל 
ובמכוניות הנוסעות בלאו הכי בכל עת ובכל שעה אין 
לדרך  שני  בפסח  היציאה  כן אין  ואם  כלל,  כאן אונס 

רחוקה מועיל כלל".
הרב זווין מסתייג בסוף דבריו ומעיר בחצאי עיגול: 
"(ואמנם דין זה שאין דין דרך רחוקה בפסח שני עוד 

לא ברור לי, ויש לעיין)".
מענה כ"ק אדמו"ר:

הראשון  פסח  בין  מה  א)  צה,  (פסחים  במשנה 
ולא  פסח)  קרבן  הלכות  (סוף  וברמב"ם  כו'.  לשני 
מקום (שראיתי) לומר דתני ושייר  אשתמיט בשום 

דרך רחוקה. וראה תוס' ד"ה 'מה' שם.
ביאור הדברים:

הראשון  הפסח  שבין  ההבדלים  נמנו  (שם)  במשנה 
הראשון  לשני?  הראשון  פסח  בין  "מה  השני:  והפסח 
עמו  ומצה  חמץ  והשני  ימצא',  יראה ובל  ב'בל  אסור 
טעון  אינו  והשני  באכילתו  הלל  טעון  הראשון  בבית. 

הלל באכילתו. זה וזה טעון הלל בעשייתן".
ה'תוספות' (ד"ה מה) ביארו שהתנא לא מנה את כל 
ההבדלים ו"שייר" מהם: א) פסח ראשון נשחט בשלוש 
כתות, מה שאין כן פסח שני. ב) פסח ראשון יש חובה 
לבקרו ממומים ארבעה ימים קודם הקרבתו, מה שאין 

כן פסח שני.
ראשון  פסח  בין  הבדלים  ומנה  הרחיב  הרמב"ם 
לפסח שני: "מה בין פסח ראשון לפסח שני? הראשון 
על  נשחט  ואינו  ימצא  ובל  יראה  בבל  בחמץ  אסור 
הלל  וטעון  לחבורה,  חוץ  ממנו  מוציאין  ואין  חמץ, 
באכילתו, ומביאין עמו חגיגה ואפשר שיבא בטומאה 
אם נטמא רוב הקהל טומאת מת... אבל פסח שני חמץ 
ומוציאין  באכילתו  הלל  טעון  ואינו  בבית  עמו  ומצה 
אותו חוץ לחבורתו ואין מביאין עמו חגיגה ואינו בא 

בטומאה".
שדין  נזכר  לא  וברמב"ם  שבמשנה  מאחר  מעתה, 
ראשון  פסח  בין  ההבדלים  אחד  הוא  רחוקה"  "דרך 
בדברי  שדקדקו  התוספות  שגם  ובפרט  שני,  לפסח 
כי  נראה  זאת,  הזכירו  לא  ששייר  מה  את  ומנו  התנא 
ופסח  שני  פסח  בין  הבדל  אין  רחוקה"  "דרך  לעניין 
מכרת  נפטר  רחוקה"  ב"דרך  שהנמצא  כשם  ראשון. 
בפסח ראשון כן הוא הדין לנמצא בדרך רחוקה בפסח 

שני.

ב

שאלה: בזמן הזה גם הנמצאים בירושלים הם אנוסים 
ואינם יכולים להקריב קורבן פסח

בזמן  שלכאורה,  זווין,  הרש"י  העלה  שאלה  עוד 
בידינו  שאין  משום  קורבן  להקריב  יכולים  איננו  הזה 
האמצעים ההכרחיים להקרבת הקורבן – מזבח ובגדי 
בניסן  י"ד  פסח,  קורבן  הקרבת  בימי  כן,  ואם  כהונה. 
וי"ד באייר, אף שיש חיוב הקרבת קורבן, הרי מחמת 

האונס לא ניתן כלל להקריבו. 
ואם כן, אין צורך לחזר אחר פטור של "דרך רחוקה" 
סמוך  ירושלים  בתוך  הנמצא  גם  הכי  ובלאו  מאחר 
למקום המקדש הרי הוא אנוס ומנוע מלהקריב קורבן 

פסח מחמת חיסרון מזבח ובגדי כהונה. 
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השתלשלות". כי כן היא המידה: כל הגבוה-גבוה יותר 
- יורד למטה-מטה יותר.

(לקוטי שיחות כרך א עמ' 269)

שבע שבתות תמימות תהיינה (כג,טו)
שבעם-ישראל.  הסוגים  לשבעת  רומז   - "שבע" 
קנים,  שבעה  בת  נמשלו למנורה  כידוע שבני-ישראל 
שבע  על-פי  בעבודת-ה',  סוגים  שבעה  שיש  משום 
יש  ובאהבה,  בחסד  ה'  את  שעובד  מי  (יש  המידות 

העובד מתוך גבורה ויראה, וכן הלאה).
"שבע שבתות" - היינו כפי שכל מידה כלולה מכל 

השבע (שבע כפול שבע).
לשלימות  חשוב  הספירה  מימי  יום  שכל  כשם 
לשלימות  נוגע  מישראל  ואחד  אחד  כל  כך  הספירה, 
ואחווה  אהבה  מתוך  יחד  כולם  בהצטרף  ורק  העם, 

נהיה "שבע שבתות תמימות".

(משיחת ש"פ בחוקותי תשמ"ו)

תספרו חמשים יום (כג,טז)
והלוא אין סופרים אלא ארבעים ותשעה ימים?

את  ממשיכה  העומר  ספירת  של  העבודה  אלא: 
את  סופרים  אנו  ואין  ליום.  שער  בינה,  שערי  מ"ט 
שכן  החמישים,  השער  כנגד  שהוא  החמישים,  היום 
'מגיעה'  אינה  ועבודתנו  ביותר  נעלית  בחינה  זוהי 
לאחר  מלמעלה  לנו  וניתן  נמשך  שער זה  אבל  לשם. 
על-ידי  להמשיכם  שניתן  השערים  כל  את  שהמשכנו 

עבודה.
החמישים  ששער  מכיוון   - יום"  חמישים  "תספרו 
מעלה  בספירת-העומר,  מעבודתנו  כתוצאה  נמשך 

עלינו הכתוב כאילו המשכנו גם את השער הזה.

(לקוטי תורה שיר השירים עמ' לה)

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מתרץ:
יש  שערים,  המ"ט  והמשכת  ספירת  סיום  לאחר 
שעד  כאלו  שערים  יותר,  נעלים  שערים  מ"ט  לספור 
עכשיו היו בבחינת "שער החמישים", למעלה מהשגה 

ותפיסה.

(לקוטי שיחות כרך ג עמ' 996)

חמץ תאפינה (כג,יז)
רומז  חמץ  שכן  בהחלט,  אסור  חמץ  בחג-הפסח 
על- הבהמית  הנפש  של  בירורה  ולפני  להתנשאות, 

גם  כלשהי,  שהתנשאות  ייתכן  העומר  ספירת  ידי 
ולגסות-הרוח.  לגאווה  תביא  דקדושה,  התנשאות 
ספירת  של  העבודה  לאחר  השבועות,  בחג  ואילו 

העומר, אין לחשוש מכך, ולכן שתי הלחם הם חמץ.

(לקוטי תורה במדבר עמ' טז)

* * *
חמץ  לחיוב  בפסח  חמץ  איסור  בין  ההבדל  על 

בשבועות אומר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו:
הנפש  עם  העבודה  לתחילת  שרומז  בחג-הפסח, 
דווקא,  ובקבלת-עול  בכפייה  צורך  יש  הבהמית, 
עבודת  בחג-השבועות,  ואילו  טעם;  בה  שאין  'מצה', 
היא  העבודה  עצמה,  ובתוך  עם  האלוקית  הנפש 

שכלית, מתוך טעם ותענוג - 'חמץ'.

והניף הכהן אתם על לחם הבכורים . . על 
שני כבשים (כג,כ)

נותן שתי הלחם על גבי שני כבשים, ומניח שתי ידיו 
מלמטן, מוליך ומביא מעלה ומוריד (מנחות פ"ה מ"ו)

כבשים, שהם מסוג החי, נעלים יותר מלחם, צומח. 
מדוע אפוא ניתנו שתי הלחם על-גבי הכבשים?

אלא: כשהניף הכוהן את הלחם ואת הכבשים, העלה 
והגביה אותם לשורשם, ושם הלחם נעלה יותר. כידוע 
עובדה  אבל  אמנם ירוד במדרגה לגבי החי,  שהצומח 
הכלל  על-פי  יותר,  גבוה  ששורשו  מוכיחה  עצמה  זו 
"כל הגבוה-גבוה ביותר, יורד למטה-מטה יותר" (וזו 
מזין  לחם  (ב)  מהצומח,  ניזון  החי  ש(א)  לכך  הסיבה 

יותר מבשר).
(לקוטי תורה ויקרא עמ' לט)

ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת 
שדך . . לעני ולגר תעזוב אותם (כג,כב)

מה ראה הכתוב ליתנה באמצע הרגלים... (רש"י)
לרוב  'מעות חטים'  האדם הוא, שלאחר שנתן  טבע 
לפני חג-הפסח, ובעת עריכת הסדר הכריז "כל דכפין 
אצלו  נחלש  החג  תקופת  לאחר  הנה  וייכול",  ייתי 
וימי  הפסח  חג  לאחר  לכן,  צדקה.  נתינת  של  החיוב 
החג,  של  רישומו  ניכר  עדיין  שבהם  העומר,  ספירת 
מזהירו הכתוב שלא יסתפק בצדקה שנתן עד עכשיו, 

אלא עליו להוסיף כהנה וכהנה.

(משיחת פסח שני תשמ"ז)
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"הוו זהירין ברשות"
הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן. נראין כאוהבין בשעת הנאתן 

ואין עומדין לו לאדם בשעת דוחקו (פרק ב משנה ג)

פירוש רבנו עובדיה מברטנורא:
בצורכי  המתעסקים  אתם,   – ברשות  זהירין  הוו 
לרשות  להתוודע  צריכים  שאתם  אף-על-פי  ציבור, 

כדי לפקח על עסקי רבים, הוו זהירים וכו'.
פירוש כ"ק אדמו"ר:

זו  בהוראה  אין  לכאורה  א)  במשנתנו:  השאלות 
מילי  של  הנהגה  שאינה  ופשיטא  ה',  לעבודת  עניין 
דחסידותא. ב) לכאורה אין זו הוראה השוה לכל נפש, 
שהרי היא מכוונת רק לאנשים כאלה שיש להם עסק 
תתוודע  "ואל  שנינו  ראשון  בפרק  ג)  השלטונות.  עם 
לרשות", דהיינו שיש להשתדל לא להיות ידוע ומוכר 
לשלטון; וכאן אומר שיש להתעסק עמם, אלא באופן 

של זהירות.
והביאור:

ומידותיו.  שכלו  שבאדם –  "רשות" הם ה"שליטים" 
וזקוק  מוכרח  האדם  כי  ברשות",  זהירין  "הוו  ואמר 
לפעמים  כי  בו.  זהיר  להיות  עליו  אך  זה,  ל"שלטון" 
מתאווים המוח והלב לדבר בלתי-רצוי, ואז על האדם 
לדעת שאף שהן "מקרבין לו לאדם" ו"נראין כאוהבין", 

הרי זה "לצורך עצמן" ול"הנאתן" בלבד.
ב"רשות"  דהכוונה  לומר,  יש  קצת  אחר  ובאופן 
לו  ב"מקרבין  והפירוש  הרע,  היצר  של  לשלטון 
הידוע  על-פי  מבואר  כאוהבין"  ו"נראין  לאדם" 
כ"אוהבו"  להופיע  היא  הרע  היצר  שאחת מתחבולות 
גם  יעשה,  אשר  בכל  לו  ש"מסכים"  וכמו  האדם  של 
הנהגה  לעשות  עליו  שמשפיע  אלא  טובה,  בהנהגה 
אנשים  "מצוות  בדרך  בקרירות,  או  פנייה,  מתוך  זו 
מלומדה". על-ידי כך הוא לוכד את האדם ברשתו עד 

שמסיתו גם לדברים אסורים רחמנא-ליצלן.

הדין  ממידת  כי  דחסידותא,  במילי  היא  זו  ועבודה 
דהיצר  ה"רשות"  עם  כלל  לעסוק  לא  האדם  רשאי 
הרע (ובלבד שיהיה שלם במעשה בפועל); אך במידת 
חסידות הוא חייב להתעסק עם היצר הרע כדי להפכו 
לטוב, וכמאמר רז"ל "בכל לבבך – בשני יצריך". אלא 
שעליו לעשות זאת מתוך זהירות יתירה – "הוו זהירין

ברשות".
ועל דרך זה יש לומר בפירוש "ואל תתוודע לרשות": 
באופן  לא  אך  כנ"ל,  ה"רשות",  עם  להתעסק  צריכים 

של "דעת", מלשון התקשרות והתחברות.
הטוב  ליצר  היא  ב"רשות"  שהכוונה  עוד  לומר  ויש 
אין  מסויימים  במקרים  דקדושה.  והמידות  השכל   –
לציית אפילו ל"רשות" זה – דהיינו כשנדרשת מיהודי 

עבודה של מסירות נפש שלמעלה מטעם ודעת.
עצמן"  לצורך  אלא  לאדם  לו  מקרבין  "שאין  וזהו 
כוחותיה  מצד  הנאתן":  בשעת  כאוהבין  ו"נראין 
בעבודה  רצונה  ומידות)  (שכל  הנשמה  של  הגלויים 
ולא  ומידות);  דשכל  (השלמות  לשלמותה  המביאה 
מקום  ומכל  מציאותה.  ושלילת  נפש – ביטול  מסירת 
של  העבודה  על-ידי  כי  כאוהבין",  "נראין  רק  זה  הרי 

מסירות נפש מגיע לו לאדם אמיתית הטוב וההנאה.
צריך  היה  יוסף"  שה"בית  ידוע  לדבר:  [ההוכחה 
מסויימת  סיבה  בגלל  אך  השם,  קידוש  על  להישרף 
אפשרה  בחיים  שנשאר  העובדה  לכך.  זכה  ולא  נענש 
לו  נחשב  ובכל-זאת  השולחן-ערוך;  את  לכתוב  לו 
יותר  נעלית  היא  נפש  שמסירת  הרי  לעונש.  הדבר 
עד  בית-ישראל  שכל  השולחן-ערוך,  מחיבור  אפילו 

סוף כל הדורות הולכים לאורו].
(משיחת מוצאי שבת-קודש פרשת תזריע-מצורע תשל"ט – על-פי 
רשימת השומעים, ביאורים לפרקי אבות (א) עמ' 95-96)

פרקי אבות
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שהות בירושלים
בפסח שני

יש להימנע מלהימצא בירושלים בחג הפסח וב'פסח שני', הורה הרבי
• חילופי דברים מרתקים בין כ"ק אדמו"ר לרב שלמה יוסף זווין • מה 
המקור שהנמצא בדרך רחוקה פטור מכרת גם בפסח שני? • מדוע 

הנמצאים בירושלים אינם פטורים מהקרבה בשל היותם 'אנוסים' ללא 
מזבח ובגדי כהונה • כיצד יעזבו רבבות בני אדם את ירושלים? • מדוע 
יהודים במשך כל הדורות לא נהגו כך? • סוגיה מרתקת מתורת רבנו, 

מעובדת בידי מערכת 'התקשרות'

הראשון  ה'תשכ"ח (הפסח  פסח  של  אחרון  בשיחת 
בליקוטי-שיחות  נדפסה  הימים.  ששת  מלחמת  לאחר 
י"ד  ביום  כי  אדמו"ר  כ"ק  אמר   (218 עמ'  יב  חלק 
בירושלים  מלשהות  להימנע  יש   – שני  פסח   – באייר 
להימצא ב"דרך רחוקה", כלומר,  יש  אלא  ובסביבתה 

במרחק חמישה-עשר מיל מירושלים. 
בשיחה האריך הרבי לבאר טעמו של דבר:

תחילה הסביר הרבי כי על-אף שכלל לא נעשה פסח 
ראשון, יש מקום לומר שיש חיוב לעשות פסח שני.

רבו  שבמצבנו  על-אף  כי  הרבי  סיים  אחר-כך 
מכל  שהוא,  סוג  מכל  קורבנות  להקריב  האוסרים 
מ'הראשונים',  מפריז,  יחיאל  רבי  דעת  לפי  מקום, 
שבדבר  ההלכתיים  הקשיים  כל  חרף   – הזה  בזמן  גם 
שיטה  לפי  כן,  ואם  פסח.  קורבן  להקריב  חובה  יש   –
את  הקריב  ולא  לירושלים  מיל  ט"ו  בתוך  הנמצא  זו, 

הקורבן ב'מזיד' מתחייב בכרת ה"י.
מעניין  לגמרי  ולהישמר  להיזהר  בכדי  ולפיכך, 
קורבן  הקרבת  חובת  חלה  בו  ביום  כרת,  של  חמור 
ט"ו  של  מרחק  רחוקה",  ב"דרך  להימצא  יש  הפסח, 
מיל מירושלים ובכך להיפטר מחיוב הקרבת הקורבן.

בלשונו של הרבי: 
מהנ"ל [שיש  עיון בכמה  צריך  שעדיין  אף  והנה, 
פסח  הקריבו  לא  שכלל  אף  שני  פסח  קורבן  חיוב 
ראשון], ובמיוחד שרבו האוסרין להקריב קרבן פסח 
דעתי  עניות  לפי   – המתירין  הזה ודחו ראיות  בזמן 

מיל  ט"ו  בתוך  אייר  בי"ד  להיות  ולא  להימנע  יש 
החיוב  ישנו  מפריש  הר"י  שלדעת  כיוון  לירושלים 
שהרמב"ם   – רבי  ולדעת  וכנ"ל,  עכשיו,  גם  דפסח 
פוסק הלכה כמותו – פסח שני הוא רגל בפני עצמו 
שהיה  מי  גם  הראב"ד  ולשיטת  כרת,  עליו  וחייבים 
בשני  כשהזיד  כרת  חייב  רחוקה  בדרך  בניסן  בי"ד 
אליבא דרבי. ומכל שכן שלא לנסוע לירושלים ת"ו 
לי"ד אייר. ואפילו אי תמצי למימר שאינו אלא ספק 

ספיקא וכו'.
פסח,  של  אחרון  בחג  נאמרה  שכאמור,  בשיחה, 
מועד  באייר,  י"ד  ליום  רק  במפורש  הרבי  התייחס 
אחר-כך  שנכתב  במכתב  אולם  שני,  פסח  הקרבת 
הבהיר הרבי כי כוונתו גם ליום י"ד בניסן, ערב פסח, 

מועד הקרבת פסח ראשון. 
כאשר הגיעה השיחה וההוראה לארץ ישראל, שלח 
הרב שלמה יוסף זווין מכתב לרבי ובו כמה שאלות על 

דבריו של הרבי. 
נדפסו  אליו  הרבי  ומענה  זווין  הרב  של  מכתבו 

באגרות קודש חלק כ"ה עמ' קעז. 
להלן יובאו מקצת משאלותיו של הרב זווין ומענה 

הרבי עליהן1.

1. הערת המערכת: השאלות אינן מופיעות לפי הסדר בו נכתבו במכתב הרב 
הובאו בשינויי  זווין ובמענה הרבי. כמו כן, הציטוטים ממכתבו של הרב זווין 

עריכה קלים.

סוגיותבתורת רבינו
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העולות לקומה העליונה, אך  למדרגות  השביל עד 
לא. הרבי פסע באיטיות כמה פסיעות לעבר הקהל 

ונעצר. 
תיכף...  הובנה  הק׳  כוונתו 
(שהיו  והמיקרופון  והסטנדר 
בחדר השני) הוקרבו בחיפזון: 
ליום  הסמוך  שני  יום  ״זהו 
השבת קודש הראשונה לאחרי 
ראש חודש אייר שבו מתענים 
אלו  ׳בה״ב׳...״.  בימי  הצמים 
היו המילים הראשונות שפתחו 
את שיחת הקודש המפתיעה. 

בימים  הצום  נושא  סביב  היה  דברים  של  עיקרם 
היו  הקודמים  שבדורות  אף  (הרי  כשבעצם  אלו, 
הם  מעטים  כיום  ואילו)  בהם  המתענים  רבים 
הנוהגים בהם תעניות, ועוד יותר כפי שרואים אצל 
החסידים ובין החסידים שבחסידים גופא לא נוהגים 
(שהיא  זו  למציאות  הסבר  להיות  חייב  וכי  לצום, 

בהשגחה פרטית). 
הנ״ל  העניין  בהסבר  באריכות  שהפליא  לאחר 
לצום  נוהגים  לא  רבים  שכאמור  אף  כי  הרבי  אמר 
בימים אלו, בכל זאת עדיין קיימת הסגולה המיוחדת 
אלו  בימים  ולהרבות  להוסיף  יש  ואדרבה,  שבהם, 

בענייני תורה ומצוות מתוך שמחה. 
ויש לראות בכך את דברי הרמב״ם על התעניות: 
התעניות להיבטל וליהפך לימי שמחה  ״עתידין כל 
נחלקים לשניים: ביטול התענית  כפי שהם  וששון״, 
כשלב  וששון  שמחה  ליום  והפיכתה  ראשון,  בשלב 
שני, שיתקיים בימות המשיח במהרה בימינו ממש. 
לאחר השיחה - שארכה כמחצית השעה - חילק 
זמן  הפעם  נמשכה  החלוקה  לצדקה.  שטרות  הרבי 
ורק  גדולה  כה  הייתה  ההפתעה  שכן  יחסית,  קצר 

מעטים הספיקו להגיע.

יום רביעי, י׳ אייר
ר׳  לשעבר)  ציון  הרבי (אסיר  לבית  הגיע  בבוקר 
יוסף ביגון לתפילת שחרית. בסיום התפילה (כשחזר 
ברכת  רם  בקול  הלה  בירך  השנייה)  לקומה  הרבי 

״שהחיינו וקיימנו...״, והרבי ענה ׳אמן׳.

יום חמישי, י״א אייר
להיכנס  מאמץ  רבים  היום  עשו  המנחה  לתפילת 
מתוך  הרבי  של  ביתו  לתוך 
השערה שתהיה גם היום שיחת 
צפוף  היה  החדר  ואכן  קודש, 
בדריכות,  המתינו  הכול  באדם. 
בצד כבר עמדו כל ׳כלי השרת׳ 
לשיחות,  המיוחד  (הסטנדר 
לחלוקת  והשולחן  המיקרופון 
וכך  בהיכון,  לצדקה)  הדולרים 

הווה.
יותר,  ארוכה  הייתה  השיחה 
כשעה בערך ומורכבת יותר. אין העת לחזור כאן על 
כל פרטיה אלא במספר מלים. בפתיחת השיחה דיבר 
שכן  המטבע - בשבח אלו  של  הרבי על צידו השני 
נהגו לצום עד היום בימי בה״ב וכי אין להם חלילה 
להפסיק מנהג זה (לאור הדברים בשיחה הקודמת), 
וביטולו  פעמים  ג׳  שהונהג  טוב  מנהג  שזהו  משום 
שגם  אלא  מסוימות,  מסיבות  נדרים  בהפרת  כרוך 
מיוחד  באופן  להוסיף  להם  יש  צמים  שאינם  אותם 

בענייני קדושה בימים אלו.
לעשות  שיש  ההכנות  על  רבות  גם  דיבר  הרבי 
בו  שתיערכנה  ובא,  הקרב  בעומר  ל״ג  לקראת 
התהלוכות ביתר שאת וביתר עוז מבשנים הקודמות, 
הוזכרה  תשמ״ח.  ושנת  ׳הקהל'  שנת  שזוהי  גם  מה 
הקודם  הצום  יום  על  הזה  החמישי  יום  מעלת  גם 
ביום שני, שכן בו נאמר ׳כי טוב׳ והוא גם נחשב כבר 

׳מעלי שבתא׳ וכו׳ וכו'.
הרבי  שי׳).  ביגון  יוסף  ר׳  גם  נכח  השיחה  (בעת 
מיובל  יותר  היה  אשר  יהודי  רואים  שכאשר  אמר, 
הקשור  בכל  צעדיו  את  הצרו  בה  במדינה  שנים 
ליהדות ואילו הוא עמד בעקשנות ביהדותו - ובכך 
לנהוג -  יש  לכולם כיצד  ומראה דוגמא חיה  הראה 
ללמוד  ה׳,  בעבודת  פרטית  הוראה  מכך  לקחת  יש 

ממנו, ולהתחזק בכל ענייני תורה ומצוותיה.
לחלק  הרבי  החל  הקודש  שיחת  בסיום  מיד 
עוד  ועמו  ביגון  יוסף  ר׳  מצוה.  לשליחות  שטרות 
מספר קרובי משפחה ומלווים מארגון ׳עזרת אחים׳ 
ובחיוך  בחמימות  ידו  את  לחץ  הרבי  כן.  גם  ניגשו 
(של  הצום  בגלל  מה.  זמן  במשך  עמו  ושוחח  רחב 
לאוהל והוא ייסע בע״ה  לא נסע היום הרבי  בה״ב) 

רק מחר.

הרבי מאזין לברכת שהחיינו מפי הרב יוסף ביגון
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האם נוהגים
לצום 'בה"ב'?

רצף שיחות בקשר להנהגת צומות • האם על חסידים לצום בה"ב? • האם 
יש תחליף לצום, וכיצד יעשה מי שנהג לצום? • ברכת 'שהחיינו' מרגשת

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

שבת-קודש פרשת תזריע-מצורע, ו׳ אייר
האירועים המיוחדים בשבת-קודש הינם רבים, וזה 
לאמירת  ביחס  גם  כמו  התפילות  לכל  ביחס  אמור 
הקדישים וכן העלייה לתורה וקריאת ההפטרה על ידי 
הרבי, אך מיותר לציין שאת מרכזה של השבת תופסת 

התוועדות הקודש בצהרי היום.
ההתוועדות  להתוועדות.  הרבי  ירד   13:30 בשעה 
מכן  החדש למזמורו של הרבי, ולאחר  נפתחה בניגון 
באופן  התייחס  בה  הראשונה,  בשיחה  הרבי  פתח 
את  וביאר  זו,  בשבת  ההתוועדות  לחריגות  מפתיע 
דגש  מונח  זו  שבתקופה  מכיוון  שכן  לכך,  הסיבה 
כאשר  גם  ומה  ליבו״  אל  יתן  ״והחי  ענין  על  מיוחד 
"ראה  נאמר  עליה  תורה  לדברי  ביחס  הוא  המדובר 
עצמה  בתורה  שגם  והיינו  תורה",  זו  אשה  עם  חיים 
חיות  ולמצוא  לעורר  יש  אחת  פעם  למדוה  שכבר 
לקודמתה.  בערך  שלא  ובאיכות  חיים״  ״ראה  חדשה, 
המבואר בנוגע ל״עשרה שיושבים ועוסקים  ועל-דרך 
בתורה", שאיכות הלימוד אז נעלית באין-ערוך לזו של 
לימוד התורה ביחידות. (כל זאת בנוסף לכך שהשנה 

היא שנת ׳הקהל׳ ושנת תשמ״ח...).
בשיחה שלאחר מכן ביאר הרבי את משמעות שמות 
השם.  בעבודת   - ומצורע  תזריע   - בתורה  הפרשיות 
ואילו  טוב״.  ״עשה   - העולם  וכיבוש  הולדה  ׳תזריע׳: 
זהירות   - רע  שם  הוצאת  על  הבא  עונש  ׳מצורע׳: 

והתרחקות משלילה, ״סור מרע״.
הזוהר  על  לוי״צ  בלקוטי  נפלאים  ביאורים  גם  היו 
אבות בפרק השני (- הנאמר בשבת  מסכת  ובמשניות 
ישרה  דרך  היא  ״איזו  המשנה  דברי  בהסברת  זו), 
גבוהה  בדרגה  בעצם  כאן  מדובר  האדם".  לו  שיבור 

את  מברר  שהיהודי  ובאופן  השם  עבודת  של  יותר 
העולם עצמו ואת הנפש הבהמית שלו. 

תחדור  האלוקות   -) האדם״  ״לו  יברר)   -) ״שיבור״ 
מתאימה  כיצד  שיסביר  דבר  האדם)  מציאות  כל  את 
היא  ״איזו  למלים  כהמשך  האדם״  לו  ״שיבור  הלשון 
דרך ישרה" שזו הרי בפשטות דרך התורה המותווית 
על  הוא  כאן  שהמדובר  כנ״ל,  אלא  ערוך.  בשולחן 

דרגה גבוהה הרבה יותר בעבודת השם.
סיום  בעצם  היה  ברמב״ם  היומי  בשיעור  הביאור 
על הלכות מאכלות אסורות, כשהרבי מתעמק בסיום 
דבריו של הרמב״ם ז״ל בהלכות אלו והתאמתן לדרך 

לימודו של הרמב״ם ז״ל.
הרי  שנודע  וכפי  הפעם,  מיוחד  חידוש  היה  ברש״י 

הדבר יימשך כך הלאה מידי התוועדות:
בנוסף לרש״י אותו ביאר הרבי כדרכו על פי פשוטו 
הרבי  החל  נפלא)  חידוש  היה  בו  (שגם  מקרא  של 
בעבודת  בפרשה  הראשון  הפסוק  את  לבאר  השבת 
לכלל של ״והחי יתן אל ליבו״. הפעם היה  ה׳ בהתאם 
כשם  שמלאי  א״ר  תזריע,  כי  ״אשה  ד״ה  רש״י  על  זה 
במעשה  ועוף  חיה  בהמה  כל  אחר  אדם  של  שיצירתו 
חיה  בהמה  תורת  אחר  נתפרשה  תורתו  כך  בראשית, 

ועוף״.
בבית- ערבית  תפילת  הרבי  התפלל  השבת  בצאת 

הכנסת הגדול למטה ולאחר הבדלה נסע לביתו.

שני, ח׳ אייר יום 
של  הקודש  בעבודת  וההוספות  החידושים  למסכת 
מנחה  תפילת  לאחר  חדש...  ׳פרק׳  היום  נוסף  הרבי 
היום בבית הרבי פנה לאחוריו, בתוך הקהל נפער כבר 

תשמ"ח / יומן מבית חיינו
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