
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 בהר • י"ב אייר ה'תשפ"ב

א'תמ"ח

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

חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

גור  חדר  ילדי  של  גדולה  בקבוצה  בעלזא;  דחסידי 
ובשיירה ארוכה של בית-הספר אוהל משה - ברוקלין.

כשאת  הפסוקים,   12 באמירת  התחיל  המצעד 
יהודה  יעקב  הרב  טעם  בטוב  מנחה  כולו  האירוע 
הרבי  בדברי  הילדים  את  לרתק  שמצליח  העכט, 
ובבקשתו להביא לפני הילדים בתהלוכות ל״ג-בעומר 
השנה את התוכן והמשמעות של הפסוק ״בכל דרכיך 

דעהו״.
ביגון  יוסף  ר׳  גם  היה  הכבוד בתהלוכה  אורחי  בין 
שעמד על הבמה נרגש ממראה הפלאות שנגלה לפניו. 
רבבות ילדים יהודים צועדים בחוצות קריה ומפגינים 
תורה  שמירת  של  ״מסרים״  כשבידיהם  יהדותם  את 
באנגלית  לילדים  אמר  הנרגש  ביגון  יוסף  ר'  ומצוות. 
כל  עם  הם  מתאחדים  זו  יהדות  שבצעדת  רצוצה, 
למסך  שמעבר  אלו  כולל  בעולם,  היהודים  הילדים 

הברזל.

בדרכו  המשחקים.  לפארק  הילדים  יצאו  בהמשך 
לאוהל הרבי עבר במכוניתו בתוך שטח הפארק וסקר 
לכולם,  לשלום  מנופף  הילדים,  את  הקדושות  בעיניו 
וקורת-רוח.  שביעות-רצון  של  מבט  הק׳  פניו  כשעל 
הראיה לכך היא דבריו הקדושים בשבת שלאחר מכן, 
בעומר.  בל״ג  השנה  גדולה  הצלחה  שהייתה  כשאמר 
וחזר   13:00 בשעה  הק'  לאוהל  הרבי  המשיך  משם 

בשעה 21:00 בערב. 
קודש.  שיחת  שוב  הייתה  ערבית  תפילת  לאחר 
'בכל  החדש,  ה׳מבצע׳  על  הרבי  שוב  חזר  זו  בשיחה 
חדש  ועניין  ׳מבצע׳  אכן  שזהו  ונראה  דעהו׳,  דרכיך 
הרבי  החל  היום  השיחה  לאחר  עתה.  רק  המתחיל 
לשיר ״הנה מה טוב ומה נעים...״. נמסר כי גם השבת 

ישהה הרבי ב-770 ותתקיים התוועדות קודש.

המשך מעמוד 23

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

...כאשר עדיין יש חוסר במלאכת בני ישראל לעשיית המשכן, הנה במצב כזה אינם כלים ראויים 
להשתתפות משה וברכתו.

(ועל דרך פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שישנם 'צרות חסידים', דבעת שטוב להם אין באים, כשמטילים 
עליהם שליחות בהפצת המעיינות משתמטים כו', ורק כשנמצאים בעת צרה רחמנא ליצלן באים 

בתביעה שצריכים ל'מופת').
אולם כשבני ישראל עובדים עבודתם כדבעי כו' בתכלית השלימות כפי יכולתם הם, ובאים אל משה 
רבינו באופן הראוי – באמונה, וכדברי רז"ל על הפסוק "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" – הנה אז משתתף 

משה עם העבודה של כל אחד ואחד שכולל את עצמו עם הכלל, ומסייע לכל אחד ואחד בפרט 
בעבודתו לו יתברך. ואחרי השתתפותו בעבודת כלל ישראל פועל בברכתו השראת השכינה ב"מעשה 

ידינו" של כלל ישראל ומשה בתוכם, ומביא את כל אחד ואחד לשלימותו האמיתית. 
(משיחת ש"פ ויקהל-פקודי, תשל"ה)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 11 > ממעייני החסידות • 
12 > פרקי אבות • 13 > עיונים וביאורים • 20 > עת לדעת • 22 > יומן מבית חיינו 

• 24 > לוח השבוע • 27 > 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

3.234.244.495.539.0912.371.127.29.07.55ו', י"ב באייר 

3.224.234.485.529.0912.371.127.29.77.56ש"ק, י"ג באייר 

3.214.224.475.519.0912.371.127.30.47.57א', י"ד באייר 

3.194.214.475.519.0812.371.127.31.17.58ב', ט"ו באייר 

3.184.204.465.509.0812.371.127.31.87.58ג', ט"ז באייר 

3.174.194.455.499.0812.371.127.32.57.59ד', י"ז באייר 

3.164.194.445.499.0712.371.127.33.18.00ה', י"ח באייר 

3.144.184.435.489.0712.371.127.33.88.01ו', י"ט באייר 

באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת
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לפנינו תשובה למכתב שעסק ברפואת ילד מסויים, שבסיומו נכתב: "האם יש משהו 
שאפשר לעשות לעזור לילד הזה?". הרבי סימן בעיגול את המילים "לילד הזה" וכתב:

דיוק בכשרות האכו"ש [= האכילה ושתיה], ט"ק [= טלית קטן] כשר. כיסוי הראש
בדהמ"ז [= בדיקת המזוזות] (ואופן קביעותן)

החלטה תקיפה דההורים שי' לדייק 
בטהמש"פ [= בטהרת המשפחה].. נשכחו..

אזכיר עה"צ [= על הציון].
[לשלוח] השמות ואזכיר עה"צ [= על הציון].

להחזיר המצו"ב
[= המצורף בזה].

סיוע בענייני רפואההכתב והמכתב 

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

בהר | עניין שמיטה להר סיני
"נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני" – מדגיש 
מעצם  חלק  הם  המצווה  ודקדוקי  פרטי  שגם  רק  לא 
המצווה מצד רצון העליון ("מסיני"), אלא גם לאידך גיסא 
– שרצון העליון הוא בפרטי ודקדוקי המצווה שמצד גדרי 
האדם והעולם, היינו, שרצון הקב"ה הוא שקיום המצווה 
יפעל בירור וזיכוך באדם ובעולם, שגם הם יהיו חדורים 

בגדרי העליון, "סיני".
ובסגנון פשוט – המובן גם לבן חמש למקרא – שביודעו 
גודל העילוי וההפלאה של מעמד הר סיני, אזי, כשאומרים 
לו ש"נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני", שגם 
הפרטים והדקדוקים נאמרו מסיני, הרי זה פועל שהקיום 
במעשה (על-ידי הפרטים והדקדוקים) יהיה חדור בעילוי 

להלן  "מה  חז"ל  ובלשון  סיני,  הר  מעמד  של  והפלאה 
באימה וביראה כו' אף כאן כו'".

חיבור   – זו  שמיטה  בפרשת  ביותר  מודגש  זה  ועניין 
מן  קצוות  ב'  היותם  שעם   – סיני"  ו"הר  שמיטה"  "עניין 
העליון  גדרי  על  מורה  סיני"  "הר  כי  הקצה,  אל  הקצה 
שלמעלה ממדידה והגבלה (כנ"ל), ואילו "עניין שמיטה" 
הרי,  האדמה,  עבודת  העולם,  והנהגות  גדרי  עם  קשור 
סיני",  ב"הר  חדור  יהיה  שמיטה"  ש"עניין  היא  הכוונה 
נעשית  האדם)  של   – כרמך  (שדך,  עצמה  שהארץ  היינו, 

חדורה בגדרי העליון.

(תורת מנחם תשמ"ח ח"ג עמ' 349)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מל"ת קסו.הל' טומאת אוכלין פרק ד.הל' אבל פרק ט-יא.י"ב באיירו'

מל"ת קסו.פרק ה.פרק יב-יד.י"ג באיירש"ק

הל' מלכים ומלחמותיהם.. י"ד באיירא'
מ"ע קעג. מל"ת שסב. שסד. פרק ו.בפרקים אלו. פרק א-ג.

שסג. שסה.

מ"ע קפז. מל"ת מט. מ"ע קפח. פרק ז.פרק ד-ו.ט"ו באיירב'
קפט. מל"ת נט.

מל"ת מו. מ"ע קצ. מל"ת נו. נז. פרק ח.פרק ז-ט.ט"ז באיירג'
מ"ע קצב. קצג.

פרק י-יב.י"ז באיירד'
פרק ט.סיום מחזור מ"ב

מ"ע קצא. ריד. מל"ת שיא. נח. 
מ"ע רכא. מל"ת רסג. רסד. 

סיום מחזור מ"ב

תחילת מחזור מ"גי"ח באיירה'
אז וגו'. כל המצות.. שנת החמה.

פרק אחד ליום, מחזור י"ד 
-שנה שלישית פרק י.

הספר הזה שאבאר בו... 
שזכרנו*. ואני עתה מתחיל 
בזכרון השרשים... במצות 

עשה...

מצות עשה. א מצוה ראשונה.. י"ט באיירו'
השרשים.פרק יא.אין לו.
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דברמלכות

4

למה לצאת
ולרדת ל"שדה"?

מדוע דווקא בעת ירידתו לשדה ראו אצל האדמו"ר האמצעי מופתים 
מיוחדים? • גם הרבי ירד לבחינת ה"שדה" של העולם עבור "בנים זכרים" 
– חסידים שיכבשו את העולם • יש לבצע את שליחותו של הרבי ולצאת 

ל"שדה" • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
בעומר  בל"ג  נוהג  היה  האמצעי  שאדמו"ר  ידוע1 
בנוגע  מופתים  הרבה  אז  רואים  והיו  לשדה,  לצאת 
זכרים  בבנים  נפקדו  ברכתו  שעל-ידי  עקרות  לנשים 

חסידים.
על  ברכה  לבקש  אליו  באים  שהיו  זמנים  [בשאר 
ילדים, היה נוהג לשלוח לאחיו רבי חיים אברהם2, ורבי 
חיים אברהם היה לובש הכובע (או ה"שטריימל") וכו', 
בעצמו  היה  לשדה,  בצאתו  בעומר,  בל"ג  כן  שאין  מה 

מקבל הבקשות ומברך בבנים זכרים חסידים3].
ויש לומר הביאור בזה:

ד"מלך  המשל  על-פי  לבאר  יש   – לשדה  היציאה 
אלול,  לחודש  בנוגע  חסידות4  בדרושי  המובא  בשדה" 
שרוצה  מי  כל  "רשאין  בשדה  נמצא  המלך  שכאשר 
להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות", 
מה שאין כן בהיותו בהיכל מלכותו, "אין נכנסים כי אם 

ברשות ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי סגולה".
ההתגלות  מלכותו  שבהיכל   – שביניהם  והחילוק 
היא נעלית יותר, כיון שמתגלה כמו שהוא בכל ענייניו 
שכולם יכולים  לכל,  היא  הפנימיים, ובשדה ההתגלות 
שאינו  כיון  הנותנת:  והיא  ולראותו.  פניו  להקביל 
מלכותו,  בהיכל  כמו  הפנימיים  ענייניו  בכל  מתגלה 

1. ראה "רשימות" חוברת קעט עמ' 12 (נעתק ב"היום יום" ל"ג בעומר).
2. ראה גם "רשימות" חוברת ח סוף עמ' 7.

3. ראה גם "רשימות" חוברת סט ריש עמ' 13. 
4. ליקוטי-תורה ראה לב, ב. וראה ספר המאמרים תש"י עמ' 285.

להיות  יכולה  לכן  לשדה,  ויוצא  ממדרגתו  יורד  אלא 
ההתגלות לכל.

בנוגע  נאמר  בשדה"  ד"מלך  שהמשל  הטעם  וזהו 
לחודש אלול – כיון שאז היא ההתגלות לכל5.

האמצעי  אדמו"ר  יציאת  תוכן  לבאר  יש  זה  פי  ועל 
לשדה בל"ג בעומר:

גבול  שבסוף  המחיצה  בעומר,  שבל"ג  ה"גל"  בעניין 
מודגשת   – החיצונים  מפני  להפסיק  כדי  הקדושה 
גו'  "עשיו  החיצונים,  של  מקומם  ל"שדה",  השייכות 
איש שדה"6. וזה הוא עניין היציאה לשדה בל"ג בעומר 
– שמורה על הירידה לדרגא התחתונה שבקדושה, שבה 

יש צורך ב"גל" (ל"ג בעומר) להפסיק מפני החיצונים.
מופתים,  מראה  היה  בשדה  שבהיותו  הטעם  וזהו 
שאין זה עיקר עניינו, ואדרבה, זוהי ירידה ממדרגתו7 – 
כמשל המלך שבהיותו בשדה אינו מתגלה בכל ענייניו 

הפנימיים.
וכוונת הירידה שביציאתו לשדה – כדי שעל-ידי-זה 

ייוולדו בנים זכרים חסידים.

5. על-דרך מה שכתוב (ישעיה נה, ו) "דרשו ה' בהמצאו", שהוא מצוי לכל יחיד 
(ראה ראש-השנה יח, א. וש"נ).

גם  וראה  ואילך).  ב  (קמב,  הפסוק  על  התורה  אור  וראה  כז.  כה,  תולדות   .6
שיחת ל"ג בעומר תש"ד (ספר השיחות תש"ד עמ' 118).

7. ראה גם שיחת ב' אייר ה'תש"י סעיף ט (תורת-מנחם חלק א עמ' 43).
ברשימה אחרת: ובפרט על פי הידוע שאדמו"ר האמצעי היה כל כולו חסידות 
הגילויים למטה  עמ' 120), ואף-על-פי-כן, באו  תרפ"ז  השיחות  גם ספר  (ראה 

בעניינים פשוטים.
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ב
זכרים  בנים  לפעול  בשביל  יציאה לשדה  זה –  עניין 
בבואו  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  אצל  גם  מודגש   – חסידים 

לאמריקה:
ובהקדם הביאור במה שכתוב8 "וירד מצרימה אנוס 
שירידה  שיעקב ידע  כיוון  דלכאורה,  הדיבור",  פי  על 
הדיבור,  לקיים  רצה  בוודאי  הדיבור",  פי  "על  היא  זו 
הוא מצד הכוונה העליונה  ולא היה "אנוס" – שהרצון 
זה  הרי  כשלעצמה  להירידה  בנוגע  אבל  שבהדיבור, 

באופן ד"אנוס".
ועל-דרך-זה בנוגע לירידת כ"ק מו"ח אדמו"ר בבואו 
התחתון  כדור  דחצי  הירידה  גודל  שמצד  לאמריקה – 
זה  הרי  למתן-תורה9,  בנוגע  העליון  כדור  חצי  לגבי 
העליונה,  הכוונה  הייתה  שכך  אלא  ד"אנוס",  באופן 
היא  לכאן  שביאתו  שאמר10  כפי  הדיבור",  פי  "על 

בשביל העבודה דהרבצת התורה כו'.
לשדה  יציאה  היא  לכאן  שביאתו   – האמור  ובסגנון 

בשביל לפעול בנים זכרים חסידים:
לעיר  המלך  מהיכל  יציאה  רק  לא   – לשדה  יציאה 
הבירה, או לעיר סתם, אלא יציאה לשדה דווקא – מצד 

גודל הירידה דחצי כדור התחתון.
את  שיכבשו   – זכרים  בנים  בשביל  בזה)  (והכוונה 
וחסידים  לכבוש",  דרכו  "איש  כמאמר11  העולם, 
אלא  עולמות...  ש"י  להם  שיתנו  דורשים  שאינם   –
חסיד,  "שורפן  כמאמר12  מסירת-נפש,  מתוך  הולכים 
של  בסכנה  עצמו  את  מעמיד  ש"חסיד"  צדיק",  קוברן 
חשש  נזק כתוצאה משריפת חלק ציפורניו כדי למנוע 
סכנה לאישה מעוברת שתעבור על גבי ציפורניו (אף-
יותר  קרוב  ציפורניו  משריפת  שלו  שההיזק  על-פי 
הציפורניים  יתגלו  אם  מעוברת  לאשה  סכנה  מחשש 

8. הגדה של פסח. וראה ליקוטי-שיחות חלק ד עמ' 1219.
9. ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ חלק ב עמ' תצב ואילך. וש"נ.

10. ספר השיחות קיץ ה'ת"ש עמ' 5. ועוד.
11. יבמות סה, ב.

12. נדה יז, א ובתוספות ד"ה שורפן חסיד.

עצמו,  על  חושב  שאינו  כיון  קבורתם),  ממקום  ויצאו 
ועושה הכל לטובת הזולת13.

ג
ובאופן כזה צריך להיות גם קיום השליחות של הרבי 

– "וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור":
קשה אמנם לצאת לאיזו עיר כדי לכבשה.

איך יכול – טוען הוא – לצאת לעיירה כזו שבה לא 
יהיה לו אפילו עם מי לדבר אודות הרבי... כיוון שאף 
כאלו,  בעניינים  מושג  לו  אין  שם  מהנמצאים  אחד 

ובמילא, הרי זה ירידה גדולה ביותר.
הרבי,  של  השליחות  שזוהי  ביודעו  ואף-על-פי-כן, 
"על פי הדיבור", צריך להניח את עצמו על הצד ולמלא 

השליחות, "וירד מצרימה".
הייתה זו  עצמו  וקל וחומר: אצל הרבי  שכן  ובמכל 
ירידה גדולה יותר שלא לפי ערך כלל, ואף-על-פי-כן, 

"וירד מצרימה",
עוד  כולל גם העובדה שהרבי התעסק עמו... ולא   –
אלא שגם בשעה שהיה לרבי צער ממנו, הראה לו פנים 
שוחקות... הרבי אמר לי – בסוף הקיץ האחרון, בדברו 
("עס  בבריאותו  לו  שעולה   – "יחידות"  עניני  אודות 

נעמט געזונט"), אבל אין זה ניכר... –
זו  אין  מדרגתו  שמצד  אצלו,  וכמה  כמה  אחת  על 
את  למלא  שצריך  בוודאי   – כך...  כל  גדולה  ירידה 

השליחות ד"וירד מצרימה".
אינו  לנו  וגם  קלים,  דברים  לעצמו  חיפש  לא  הרבי 
מחפש דברים קלים. הוא בעצמו עבר את כל העניינים 

מתוך מסירת נפש14, וגם מאתנו תובע מסירת נפש.
כל אחד ואחד להניח את עצמו על הצד  ולכן צריך 

ולעסוק במילוי השליחות לטובת הזולת15.

13. ראה ליקוטי-דיבורים חלק א סח, א.
שתמיד   – יום  בכל  בעומר  דל"ג  העניין  היה  הרבי  אצל  אחרת:  ברשימה   .14

מסר נפשו עבור כל העניינים, גם הפשוטים ביותר.
15. נזכר גם על דבר פעולתו של נח בהצלת קיום העולם על-ידי בניין התיבה, 
"צהר"  נעשה  שמ"צרה"  ועד  גו'",  תכלנה  אמה  ואל  לתיבה  תעשה  "צוהר 
(כמובא בסיום המאמר דל"ג בעומר שנה זו (ספר המאמרים תש"י עמ' 211)), 
חסר   – והשלימה  האמיתית  בהגאולה  העולם  כל  להצלת  בנוגע  ודוגמתו 

הביאור (המו"ל).
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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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ד 
את  למלא  עצמותו  הנחת  שעל-ידי  היא,  האמת 
גם  ניתוסף  הזולת,  בטובת  הרבי לעסוק  השליחות של 

בנוגע לעבודתו עם עצמו.
וההסברה בזה:

שיצליח  בטוח  אינו   – עצמו  בכוח  עבודתו  כשעובד 
במאמר חסידות  להתעמק  הוא  יכול  האמת.  אל  ויכוון 
במשך כמה שעות, ולא לעמוד על אמיתת העניין. אבל 
כשעוסק בשליחותו של הרבי – בוודאי יגיע אל האמת, 

כיון שאינו הולך בכוח עצמו, אלא בכוחו של הרבי.
לא הניח  רבות  עד מה: יהודי ששנים  יודע  אין אתנו 
תפילין, כשראה את הרבי בעת אכילת כזית מצה, נטעה 

ונקבעה האמונה בליבו!
שלימוד  מצב  ייתכן  דידן:  בנידון  זה  דרך  ועל 
החסידות אינו פועל פעולתו, ולפתע, כשמתחיל לקיים 
כיון  העניינים,  כל  אצלו  נפעלים  הרבי  של  שליחותו 

שאינו הולך בכוח עצמו, אלא בכוחו של הרבי.
בטובת  שבהתעסקות  העילוי  גודל  מלבד   – זה  וכל 
שהשתדל  הצמח-צדק  עם  הידוע  כסיפור  הזולת, 
הסתלקותו,  לאחרי  הזקן,  רבינו  את  לראות  זמן  משך 
גמילות  בתור  ליהודי  מעות  וכשנתן  בידו,  עלתה  ולא 
כמה  ממנו  ולשמוע  הזקן  רבינו  את  לראות  זכה  חסד, 

עניינים16.

ה
שביציאה  הירידה  אודות  לעיל  להאמור  בהמשך 
מעין  להביא  יש   – חסידים  זכרים  בנים  בשביל  לשדה 

16. ספר השיחות תש"ז עמ' 97 ואילך. וראה תורת-מנחם חלק א עמ' 211-212.

ללמדה  שנוהגים17  סוטה  למסכת  בקשר  לדבר  דוגמא 
בימי הספירה, דף ליום דף ליום:

הקדוש-ברוך- לפני  חנה  ש"אמרה  בגמרא18  איתא 
הוא, ריבונו של עולם, אם ראה מוטב, ואם לאו תראה, 
דמסתתרנא  וכיון  בעלי,  אלקנה  בפני  ואסתתר  אלך 
פלסתר,  תורתך  עושה  אתה  ואי  סוטה,  מי  לי  משקו 

שנאמר19 ונקתה ונזרעה זרע".
זרע") ע"י  לזכות בבנים ("ונזרעה  דרך  שיש  ונמצא, 
בנידון  ודוגמתו  ואסתתר"),  ("אלך  ירידה  של  עניין 
זכרים  בנים  שייוולדו  כדי  לשדה  לצאת  הירידה  דידן, 

חסידים.
ובעומק יותר:

הסתירה דחנה ("אלך ואסתתר") – כיון שאינה מצד 
חלק  כי אם,  אין זו ירידה,  הצניעות חס ושלום,  העדר 

מסדר העבודה שהיא באופן של ירידה צורך עליה.
תעניות  מאה  שהתענה  שמצינו ברבי זירא  ועל דרך 
תלמוד ירושלמי20,  שיוכל ללמוד  לשכוח תלמוד בבלי 
שהשכחה דתלמוד בבלי אינה ירידה, אלא כן הוא סדר 
(תלמוד  לדרגא עליונה יותר  העלייה  שקודם  העבודה 
ירושלמי), צריך להיות ביטול הדרגה הקודמת (תלמוד 
בבלי)21, כמבואר בעניין "שבע יפול צדיק וקם"22 ש"בין 
ממנה  עליונה  למדרגה  שיגיע  טרם  למדרגה  מדרגה 

הוא בבחינת נפילה ממדרגתו הראשונה כו'"23.

17. "היום יום" ז' אייר.
18. ברכות לא, ב.

19. נשא ה, כח.
20. בבא-מציעא פה, א.

המשך  ואילך.  נד  פרק  בכסלו  בכ"ה  ד"ה  החנוכה  שער  אורה  שערי  ראה   .21
תרס"ו עמ' צ' ואילך. ספר המאמרים תש"ח סוף עמ' 121 ואילך.

22. משלי כד, טז.
23. תניא חינוך קטן בסופו.

ייתכן מצב שלימוד החסידות אינו פועל פעולתו, ולפתע, 
כשמתחיל לקיים שליחותו של הרבי נפעלים אצלו כל 

העניינים, כיון שאינו הולך בכוח עצמו, אלא בכוחו של הרבי
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סיכום
אל  בעומר  בל"ג  לצאת  נהג  האמצעי  אדמו"ר 
לבקש  הכושר  שעת  הייתה  זו  הזדמנות  השדה. 
השדה  אל  זו  מיציאה  ואכן,  ילדים,  עבור  ברכה 

זכו רבים להיוושע בדרך פלא.

ביאור העניין:

שבהיות  בשדה',  'המלך  למשל  קשור  זה  עניין 
מתגלה  שבו  מקום  מלכותו,  בארמון  המלך 
רשאים  סגולה  יחידי  רק  המלך,  של  פנימיותו 
לגשת אליו. ואולם, כאשר יוצא המלך מהארמון 
תוקף  בכל  מתגלה  שאינו  כיוון  השדה,  אל 
מלכותו, רשאים לגשת אליו גם אנשים פשוטים.

מופתים  עשיית  האמצעי:  אדמו"ר  אצל  גם  וכך 
לפעול  בכדי  ולכן,  לגביו,  ירידה  של  עניין  הוא 
האדמו"ר  היה  לכך,  הצריכים  אלה  עבור  ישועה 
האמצעי יוצא ויורד אל השדה, מקום אשר אינו 

שם  ודווקא  בפנימיותו,  שהוא  כפי  בו  מתגלה 
התרחשו המופתים.

אמרה  שחנה  חז"ל  מאמר  דרך  על  זה  [והרי 
ש"תיסתר" בכדי לזכות ל"ונקתה ונזרעה זרע" – 
"בנים  של  בעניין  להיוושע  בכדי  במדרגה  ירידה 

זכרים"].

דבר דומה מצינו גם אצל הרבי הריי"צ:

מקום  התחתון,  כדור  חצי  אל  וירד  יצא  הרבי 
"בנים  בענייני  ישועה  לפעול  בכדי  'שדה',  נחות, 
את  שיכבשו  חסידים  להעמיד  בכדי   – זכרים" 

העולם.

על-אף  הרבי.  של  בדרכו  ללכת  החסידים  על 
רחוק  מקום  ל'שדה',  לצאת  יש  שבדבר,  הקושי 

ונחות, ולפעול שם את שליחותו של הרבי.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הנהגת  לבאר  יש  ועל-פי-זה 
לעשות סימן בסידורו לאחרי הספירה דכל לילה24, אף 
שבוודאי לא הוצרך לחפש עצות כדי לשלול חשש של 
שכחה, דבר השייך אצל אנשים פשוטים, אבל לא אצל 
הרבי – שבוודאי אין זה עניין של ירידה, חס ושלום, כי 

24. ראה שיחת מוצאי פסח שני ה'תש"י – תורת-מנחם חלק א עמ' 47.

אם, סדר בעבודתו של צדיק שמשתדל שגם מצד דרגא 
תחתונה לא יהיה שייך מצב של שכחה.

(משיחת ליל ל"ג בעומר ה'תש"י. תורת-מנחם ח"א עמ' 60 ואילך. 
הנחת השומעים, בלתי מוגה)
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יורים בקשת בל"ג בעומר30], ונותנים להם  הבנות29 – 
מיני מתיקה שישמחו את ליבם, וכל זה [נעשה בשעה 
המתאימה ללימוד תורה] משום "עת לעשות לה'...", 

שעל-ידי זה נוסף בחינוכם ביתר שאת וביתר עוז31.
לילדי  ובכינוסים  בתהלוכות  זאת  עושים  בימינו 
ואתר32.  אתר  בכל  גדול,  ובפרסום  עם  ברוב  ישראל 

הרבי, שהודיעה שהתלמידות תי'  במענה למנהלת 'בית רבקה' בשכונת   .29
יוצאות לשדה בל"ג בעומר, וישחקו עם קשת כנהוג, ענה הרבי "הרומז גם-כן 
[='המשך'  והחרים  עב,ב.  (זח"א  משיח  לביאת  סימן  שהוא  [-בענן],  לקשת 
מאמרי חסידות לאדמו"ר מהר"ש משנת תרל"א] עמ' סט), ותשואות-חן על 
'לא  בזה  שייך  שאין  (ופשוט  עכלה"ק.  וכו'",  הזכות  וגדול  טובות,  הבשורות 
ילבש' (ראה רש"י נזיר נט,א וש"נ) שהרי קשת-המשחק אינה דומה לכלי נשק 

כלל, ומה גם בימינו שאין מצוי כלל השימוש בזה כנשק).
פ"ד,  מ"ג  אייר  חודש  מאמרי  בני-יששכר  בס'  ונתבאר  הובא  זה  מנהג   .30
'תורת-מנחם'  וראה  סל"ו.  פי"ח  לשבועות'  פסח  'בין  בס'  שהובאו  ובספרים 

תשי"א ח"ב עמ' 77. לקוטי-שיחות, כרך לז, עמ' 121, הערה 5 באריכות.
31. תורת-מנחם תשד"מ ח"ג, עמ' 1727, תורת-מנחם תשמ"ז ח"ג, עמ' 268.

צעדה  ה'פאראד' –  צורת  את  בבית-חיינו היה כבר בשנת תש"ג.  'כינוס'   .32
לפני  שם  התקיים  (הכינוס  תשט"ז  בשנת  לבש   – וכרזות  בשלטים  המלווה 
התהלוכה). בשנת תש"מ היתה הוראה לערוך תהלוכות גם בארה"ק, ומוסיף 

והולך מידי שנה בשנה – ראה פירוט השנים ב'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רעז.
לפי המענות והתגובות של הרבי, אין מניעה מלהזמין 'אמן' פופולרי לא-דתי 

לתהלוכות, כדי למשוך ילדים, ובלבד שההופעה תהיה בדוקה כראוי.
תחילה  מדגים  הוא  אם  בזה  מקילים  שיש  אף  על  'קוסם',  להופעת  בנוגע 
ההלכה'  ב'פינת  (וכמ"ש  אחיזת-עיניים  אלא  שאינו  ומראה  אחד  תרגיל 
בארה"ק  המפורסמים  שהרבנים  כיוון  הרי  'שיחת השבוע'),  של  בגיליון 543 
כבר אסרו זאת, וכיוון שחובתנו לעשות הכול כדי לשתף בזה את כל החוגים, 

ובוודאי את החרדים, לא בכל מקום כדאי להזמין אמנים אלה לתהלוכות.
הרבי:  הוראת  את  אז, יש להקפיד למלא  לערוך  הפרסים שנוהגים  בהגרלת 
הגרלת ספרי קודש,  פעמים, שבכל כיוצא-בזה צריכה להיות  "העירותי כמה 
וקל להבין". בשנת תשל"ג הופיע בפרסום מטעם צא"ח ילד המקבל 'כדורגל' 
ר'  הרה"ח  המזכירות,  יו"ר  מסר  ובתגובה  של"ה,  במבצע  העיקרי  כפרס 
גורס  אינו  שהרבי  ע"ה,  לייבוב  ר"י  צא"ח הרה"ח  ליו"ר  ע"ה,  חודוקוב  חמ"א 
כלל פרס זה, ושיש להשמיד את המודעות שכבר נדפסו (ראה לשון המענה 
ב'התקשרות' גיליון נא עמ' 14). אודות פרסים אחרים, כמו אופניים, מצלמה, 
"אלא  הוסיף  ורק  מניעה,  שאין  הרבי  הסכים  וכדומה,  הארץ  בשמי  טיסה 

לפעמים  משתתף  היה  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 
לכבודם,  מיוחדת  שיחה  ואומר  ובכינוס  בתהלוכה 
ל'שדה'  נוסע  היה  הק'  לציון  בדרכו  ביותר.  ועודדם 
ואחר-כך  מעט  שם  ושוהה  הילדים,  התכנסו  שבו 

ממשיך אל הציון33.
מימים- בעומר  ל"ג  היה  האמצעי  אדמו"ר  "אצל 
סעודה  בעריכת  לשדה  יוצא  היה  המצויינים.  טובים 
מבושלות  ביצים  ואכילת  משקה  שתיית  קלה, 
ובניגונים ובריקודים. וראו אז הרבה מופתים", בעיקר 
בנוגע לפקידה בזרעא חייא וקיימא. וכך נהגו למסור 
ומשפחות  בעומר,  ל"ג  ביום  זה  בנושא  בקשות  לרבי 

רבות זכו להיפקד בזכות זה34.
* לימוד הרמב"ם:

"בהגיע מחזור לימוד חדש, יש להוסיף חיל בלימוד, 
מהלימוד  יותר  נעלה  יהיה  החדש  שהלימוד  באופן 
הלימוד  לגבי  ערוך"  "באין  של  לאופן  ועד  בעבר, 
למרות  חדש  לימוד  נעשה  זה  שלימוד  כך  הקודם, 

שלמדו זאת כבר בעבר"35.

'צעירי   .15-14 עמ'  מב  גיליון  ('התקשרות'  בהפרסומת"  יודגשו  שהספרים 
אגודת חב"ד' עמ' 298).

33. וכן הציע הרבי לחסידים לעלות על הציון היום, כיוון שקברי צדיקים בכלל 
הוא במקום העלייה לציון הרשב"י – 'תורת-מנחם' תש"י, עמ' 67. וראה עד"ז 

בס' 'קב הישר' פרק עא.
מלקוטי-דיבורים, כרך ג, דף תקיט,א ו'היום-יום'  עמ' 43,  34. ספר-המנהגים 

ל"ג בעומר. ביאור בזה ב'תורת מנחם' תש"י שם, עמ' 60.
35. תורת-מנחם תשמ"ט ח"ב עמ' 166.
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יום חמישי
ח"י באייר – ל"ג בעומר11

אין אומרים תחנון12.
תספורת- מלבד  בעומר,  בל"ג  גם  מסתפרים  אין 

מצווה לילדים13.
(ילד שנולד לאחר ל"ג בעומר עד ערב חג השבועות 

ועד בכלל, עורכים את תספורתו בערב החג14).
להדליק  נוהגים  יש  רשב"י.  התנא  של  הילולא  יום 
ריבוי נרות בלילה בבית-הכנסת (ובארץ-הקודש נהגו 
הכול ב'הדלקות' פומביות)15 ועושים שמחה "בכל לב 

ונפש"16, כי רצונו הוא שישמחו ביום זה17.
ביום זה יש לתת צדקה בהוספה מיוחדת18.

של  אביו  בבית  בעומר19.  בל"ג  ביצים  לאכול  נהגו 
הרבי נהגו לאכול חרובים, לזכר החרובים שמהם ניזונו 

רשב"י ורבי אלעזר בנו במשך זמן היותם במערה20.
אומץ  ולתוספת  להתעוררות  היא,  סגולה  "עת 
נתגלתה  שבדורנו  התורה,  פנימיות  והפצת  בגילוי 

במעיינות החסידות ותורתה"21.

11. בעומר – למרות שנוסחנו הוא לספור "לעומר" – כי כששינו לנוסחנו לא 
(אג"ק  הישן  הנוסח  ונשאר  וכדומה,  מכתבים  בתאריכי  גם  לשנות  הקפידו 
חי"א עמ' רט). במקום אחר כתב הרבי רמז בדבר: בספרי פולין מובא ש'ל"ג 
"ונתעלה  משה",  ניצוץ  "היה  דרשב"י  להעיר   – 'משה'  בגימטריה  בעומר' 
לוחות שניות" (עמק-המלך ס"ב ד',  לקבל  משה כשעלה  לאותו אור שקיבל 

ועל-דרך זה בכמה מקומות) – לקוטי-שיחות ח"ז עמ' 337.
12. סידור אדמוה"ז לפני "למנצח... יענך". וראה שו"ע אדמוה"ז סי' תצג סו"ס 
לשו"ע  בהוספות  [נדפסו  ס"ח  קלא  סי'  לשו"ע  נחמיה'  ה'דברי  השלמות  ה. 

הישן ח"א עמ' 357, ובמהדורה החדשה ח"ד עמ' תכה].
13. ראה שע"ת סו"ס תצג. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רפג-ד. וראה שם עמ' רפד 
ביום  נישואין  עורכים  הרבי  הוראות  ע"פ  האחרונות  ובשנים  נישואין.  אודות 

זה, גם ללא סיבות מיוחדות.
14. אג"ק כרך יב עמ' תמא (למי שנולד בכ' אייר – 'אוצר' עמ' רס).

בזה –  השתתפו  ורבותינו  ובחברון,  בירושלים  גם  בהדלקות  נהגו  בעבר   .15
אג"ק אדמו"ר מהורש"ב ח"ג עמ' יד, סה"ש תרצ"ט, עמ' 330. לפרטי המנהג 

וטעמיו, ראה ס' 'בין פסח לשבועות' פי"ח סט"ו ואילך. אג"ק חי"ח עמ' רסו.
16. אג"ק אדמוה"ז ח"א (הוצאת קה"ת, ברוקלין תש"מ), עמ' קיז.

מה'משנת  ועוד,   1304 עמ'  ד  חלק  לקוטי-שיחות  ע"פ  כולל-חב"ד,  לוח   .17
"ביום   :1994 עמ'  ח"ג  תשמ"ה  תורת-מנחם  וראה  וכו'.  החיד"א  חסידים', 
בקשר  להיות בשמחה גדולה", עיי"ש.  כולם  שצריכים  הוא  דבר פשוט  זה – 
המובא בספר-השיחות תש"נ  גם  ראה  רשב"י,  בשמחת  העתיקים  למנהגים 

ח"ב, עמ' 460.
תורת-מנחם תשמ"ח ח"ג,  18. תורת-מנחם תשמ"ה ח"ג, עמ' 2017. וראה גם

עמ' 319.
הבישול  בשעת  נצבעה  מסופר, שנהג לאכול ביצים שקליפתן  הרבי  ועל   .19
בצבע חום – 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רפ. [בד"כ עשה זאת הרבי בחדרו. אך 
בהתוועדות ל"ג בעומר תש"ל היתה מונחת ביצה קשה על השולחן, ובשעת 
'אוצר  וראה  ממנה.  ואכל  חלקים,  לארבעה  הרבי  אותה  חתך  ההתוועדות 

מנהגי חב"ד' ס"ע ערה].
20. תורת-מנחם תשמ"ב ח"ג עמ' 1395.

21. אג"ק חלק כ עמ' רכג.

יש הדגשה מיוחדת על 'אהבת-ישראל' ביום זה22.
אבל  למירון,  נסיעה  לסדר  צריכים  לזה,  "השייכים 
הישיבה...  כל  שתיסע  מההכרח  אין  גיסא,  לאידך 

והנשארים יארגנו התוועדות במקומם"23.
בל"ג  להתוועד  לשבת  נוהגים  היו  חסידים  "אצל 

בעומר לפנות ערב, בין מנחה למעריב"24.
גם נשי ובנות חב"ד יערכו היום התוועדויות25.

בהתוועדות זו עורכים מגבית של צדקה26.
 – וגמ"ח  עבודה  בתורה,  "להוסיף  עורר27  הרבי   *
רשב"י עליו נאמר 'וצדיק  עליהם העולם עומד, והרי 
ל"ג  והרי   – ח"י  במספר  לצדקה  נתינה  עולם'...  יסוד 
בעומר הוא ח"י באייר (ראשי-תיבות: אברהם, יצחק, 
יעקב, רחל, שכוללת כל ד' האמהות). בעבודה – מזמור 
ל"ג בתהילים, ספר דוד בן ישי בתור נעים זמירות כל 
בחלקו  השבוע, ובפרט  בפרשת  ישראל. בתורה –  בני 

המיוחד ליום זה [השיעור בחת"ת]...".
ל"ג  ביום  ישראל:  תפוצות  בכל  שפשט  מנהג   *
להם  ומסבירים  הילדים,  כל  את  אוספים  בעומר 
מעניינא דיומא, אודות רשב"י וכו'28. אחר-כך יוצאים 
גם   – שהתינוקות  [והמנהג  השדה  אל  לטיול  עמהם 

22. תורת-מנחם תשמ"ו ח"ג עמ' 362, ועוד.
ספירת-העומר' סי' צד, וש"נ. וראה בשיחת מוצש"ק  23. 'שערי-המועדים – 
שאותם  פלא,  דבר  מובא  שבספרים  סי"ד,  תשל"ח  לפסח-שני  אור  אמור, 
כלל  מובן  זה  שאין  עד  מופלגת,  שמחה  הרגישו  במירון,  בעומר  בל"ג  שהיו 
בס' 'טעמי- גם  (ראה  בפשטות  שם  האדם  הרגש  הוא  כך  אך  הטבע,  בדרך 
"בחד  ברשב"י  התקיים  שאז  מפני  הטעם,  ומבאר  ערה).  עמ'  המנהגים', 
ואחד  אחד  שבכל  רבינו  משה  דרגת  בדוגמת  היינו  אתקטרנא...",  קטירא 

מישראל.
ביאור  גם  ושם   .119 עמ'  תש"א  מספר-השיחות  שם,  ספר-המנהגים   .24
נשיא  אדמו"ר  מכ"ק  ובהערה –  מפאריטש,  ר"ה  מהרה"ח  נגלה  ע"פ  העניין 

דורנו.
בליובאוויטש  שהתעכבו  [=חסידים  ל'יושבים'  עורכים  היו  בזמן הצמח-צדק 
סעודה גדולה  מסגרת] ולאורחים,  בלא  ה',  תורה ועבודת  ללימוד  משך-זמן 
בדגים ובשר לפני ערבית אור לל"ג בעומר (רק הצ"צ עצמו אכל – בלילה – 

מאכלי חלב) - 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רדע. ועיי"ש עמ' רעט-רפ).
25. אג"ק חי"ג עמ' מז וחי"א עמ' עט.

26. נסמן לעיל הערה 16.
והחלטתם  רבים  הצעת  "ע"ד  תשמ"ט  בחוקותי  פ'  א'  מיום  במכתבו   .27
לעשות כן במעשה בפועל", לקוטי-שיחות, כרך לב, עמ' 254. ובשולי המכתב: 
הנ"ל,  כל  ולהשלים  לעשות  יש  בעומר  ל"ג  לאחרי  שגם  ופשוט  מובן  "נ.ב.: 
אבוד],  דבר  [=אין  פַארפַאלן'  קיין  'ניטָא  אזלינן:  דמיניה  שני  פסח  כלימוד 

ובכפליים לתושיה".
ראינו  שלא  יוחאי')  'בר  פיוט  (כמו  רשב"י  של  בשבחו  הפיוטים  וגם   .28
נשיאינו, קרוב לומר שהיה אצלם במחשבה – תורת- שיאמרו אצל רבותינו 

מנחם תשמ"ז ח"ג, עמ' 271.

25

יפקון ביה
מן גלותא ברחמים

להשלים קרבנות של אלפיים שנה...
טענת ה"אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם" – "למה ניגרע לבלתי הקריב את קרבן ה'?!" – היא גם (ובעיקר) 

בנוגע לזמן הגלות:
בה'  הדבקים  ש"אתם  דאף  אדם"  לנפש  "טמאים  של  באופן  הוא  הגלות  בזמן  בני-ישראל  של  ומצבם  מעמדם 
אלוקיכם חיים כולכם היום", ועד לחיים נצחיים בלי הפסק בינתיים, מכל-מקום, "כולנו טמאי מתים", מצד השייכות 
להדורות שלפנינו שכבר אינם בין החיים, ודוגמתו ברוחניות – שאף שכבר "כלו כל הקיצין", מכל-מקום, נמצאים 
עדיין בזמן הגלות מצד העניינים הבלתי-רצויים שהיו בדורות שלפנינו, החל מדור חורבן בית ראשון, ודור חורבן 

בית שני.
שנמצאים עדיין בזמן הגלות,  הייתכן  בני-ישראל: "למה ניגרע לבלתי הקריב את קרבן ה'?!",  ועל זה צועקים 
שבית-המקדש חרב, ואי-אפשר להקריב קרבנות?!... הייתכן שבמשך יותר מאלף ותשע-מאות שנים לא יכולים כל 

בני-ישראל להקריב קרבנות בבית המקדש?!...
ומובן, שהמענה האמיתי לטענה "למה ניגרע" הוא, על-ידי זה שמתקנים ומשלימים את כל העניינים דהקרבת 
בבית- ויושלם  יתוקן  זה  שכל  הגלות,  שנות  לאלפיים  קרוב  במשך  חסרים  שהיו  כפשוטם,  בגשמיות,  הקרבנות 
מן השמים", ובו יהיו כלולים גם בית  ש"בנוי ומשוכלל יגלה ויבוא  המקדש השלישי, "מקדש אדנ-י כוננו ידיך", 

ראשון (שנבנה בחודש זיו) ובית שני.

(על-פי תורת-מנחם ה'תנש"א כרך ג עמ' 192-194 בלתי מוגה)

פנימיות התורה – סגולה לעניין הגאולה ברחמים
ישנה סגולה מיוחדת בספרו של רשב"י בנוגע לעניין הגאולה: "בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר... יפקון 

ביה מן גלותא ברחמים".
ובזה גופא ישנה הדגשה מיוחדת שהיציאה מהגלות היא "ברחמים" – בהתאם לעניינו של רבי שמעון בר יוחאי 

שעבודתו היא על-ידי התורה ("תורתו אומנותו"):
מבואר בכמה מקומות החילוק שבין פעולתו של חוני המעגל על-ידי תפילה, לפעולתו של רשב"י על-ידי התורה 
בקשר לירידת גשמים – שאצל חוני המעגל היה צורך בהשתדלות מיוחדת הקשורה עם עניין של צער, "עג עוגה 
ועמד בתוכה ואמר... איני זז מכאן כו'", ואפילו לאחרי זה – "התחילו גשמים מנטפין", טיפין טיפין בלבד, ואחר-
כך – "התחילו לירד בזעף", באופן ד"רוב טובה" , ורק לאחרי כל ההשתדלות – ירדו גשמים כתיקונן; מה-שאין-כן 
אצל רשב"י – "זימנא חדא הווה צריכא עלמא למיטרא", וכשבאו אצל רשב"י, אמר תורה על הפסוק "הנה מה טוב 

ומה נעים שבת אחים גם יחד", ומיד ירדו גשמי ברכה כתיקונן...
ובפרט לאחרי שכבר נתגלו העניינים דפנימיות התורה ("חיבורא דילך") – החל מזמן האריז"ל שאמר ש"דווקא 

בדורות אלו האחרונים מותר ומצווה לגלות זאת החכמה".
עד לזמנו של הבעש"ט, שעל-ידו התחילה חכמה זו להתגלות ולהתפשט באופן של הרחבה – בהתאם לדבריו של 

מלך המשיח (כמענה על שאלתו של הבעש"ט "אימתי אתי מר") "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה".
ובמיוחד לאחרי התגלות תורת חסידות חב"ד, אשר על-ידה באים העניינים דפנימיות התורה באופן ד"יתפרנסון 

מהאי חיבורא דילך"...
(תורת-מנחם תשמ"ה, כרך ג, עמ' 2004-2006 – בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

כרם חב"ד
"מצטער הנני אשר עד עתה אינם משתמשים בהספריה כדבעי" • חשיבות 
תערוכת חב"ד קבועה בבית הכנסת 'צמח צדק' בעיר העתיקה בירושלים 
ת"ו • אגב ברכה להצלחה בעבודת-הקודש פירש הרבי בכתב-יד-קדשו 
משמעות עבודת-קודש... • על חלוקת הדולרים למארגני סיום הרמב"ם 
בשנת תשמ"ו • הוראות אחדות בתחומי עסקנות חב"ד בפרסום ראשון

"כל יום ויום שהולך אי אפשר להחזירו 
כלל וכלל"

לאחד  הרבי  כותב  תשי"ב  סיון  בי"ט 
מעסקני חב"ד בארץ-הקודש ת"ו:

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק  
בצ"צ וכו' מוה"ר.. שי'  

שלום וברכה!  
מאשר הנני קבלת מכתביו מב' אייר וט' 
אינם  עתה  עד  אשר  הנני  ומצטער  סיון; 
משתמשים בהספרי' כדבעי, כי הרי כל יום 
ויום שהולך אי אפשר להחזירו כלל וכלל, 
להיות  צריכים  בהספרי'  אשר  ג"כ  ומובן 
שבקבלת  הטענה  ובמילא  נגלה;  ספרי  גם 
חבילות הראשונות לא הי' מספר הספרים 
רב, אין לו מקום כ"כ [=כל כך] אבל בכ"א 
[=בכל אופן] אין צועקין על העבר; ויה"ר 
גם  תהי'  ולהבא  שמכאן  רצון]  [=ויהי 

הספרי' צנור להפצת המעינות חוצה.
עוד כותב הרבי באותו מכתב:

לחפש  ת"ח [-תשואת חן] על הבטחתו 
פסק  וידוע  חסידות;  ביכלעך  עוד  אחרי 

רז"ל יגעתי – ומצאתי.
אי"א  הוו"ח  את  מזכיר  הנני  רצון  בעת 
שי'  דוב  נחום  מוה"ר  והעסקן  הנדיב  נו"נ 
דענבערג, על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
ימים  לאריכות  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה 

ושנים טובות, טובות עם כל הפירושים.
ויאשר  מהמל"ח  ההזמנה  הגיעו  בטח 

קבלתה.
בברכה מ. שניאורסאהן

תערוכה בבית הכנסת 'צמח צדק'
בעיר העתיקה

על תוכנית תערוכת חב"ד קבועה בבית הכנסת 'צמח צדק' בעיר העתיקה

9

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת קודש פרשת בהר1

י"ג באייר
מידות  ובעל  נו"נ  אי"א  הוו"ח  לפטירת  השנה  יום 
(תרס"ט- ע"ה  שניאורסאהן  ישראל-אריה-לייב  ר' 

תשי"ב), אחיו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו2.
במנחה אומרים 'צדקתך'3.

אבות פרק ג4.

יום ראשון
י"ד באייר – פסח שני

מוצאי שבת: אין אומרים תחנון5.
מנהגנו לאכול מצה בסעודת היום בפסח-שני6.

סוף זמן קידוש לבנה ליל ב', ט"ו באייר, עד השעה 
.23:42

1. בחוץ לארץ – פרשת אמור.
(מהדורה  לוי-יצחק'  'תולדות  בספר  אודותיו  ראה  כולל-חב"ד.  לוח   .2
כ"ק  בקשת  ע"פ  שבאנגליה.  בליברפול  נפטר  יד.  פרק  תשע"ח)  חמישית, 
('ימי  צפת  בעיה"ק  חב"ד  בחלקת  ונטמן  לארה"ק,  ארונו  הועלה  אדמו"ר 

חב"ד').
3. לוח כולל-חב"ד, ע"פ סידור אדה"ז, לפני "למנצח... יענך" בקשר לתחנון.

אמירת  על  שנוסף  עצמו  על  יקבל  ואחד  אחד  שכל  ביותר  ונכון  "כדאי   .4
הקיץ, יוסיף וילמד בעיון משנה אחת (לכל  פרקי אבות בכל שבת משבתות 
הפחות) עם הפירושים דמפרשי המשנה, כל חד לפום שיעורא דיליה" – ספר 

השיחות תנש"א ח"ב עמ' 597.
עיקר  ליישבו):  גדול (וצע"ג  חידוש  "ובזה  וכתב הרבי:  שם.  אדה"ז  סידור   .5
עניין פסח-שני צריך להיות (לכאורה, על-דרך פסח ראשון) בליל ט"ו, ואפילו 
הקרבתו הוא לאחרי התמיד (מנחה) - ולכן מוסיף (=מחדש) שם "שהוא י"ד

באייר"" – תורת-מנחם תשד"מ ח"ב עמ' 1056.
גם במוצאי היום, כיוון שהוא הזמן דאכילת הפסח, שלא בא מתחילתו אלא 
המיטה  שעל  שמע  בקריאת  לנהוג  יש  שאז  לומר  הרבי  נוטה   - לאכילה 
כבמוצאי שבת ולא לומר תחנון (אבל במוצאי ראש-חודש וכדומה, אין סיבה 
בחודש  ב'  יום  כבר  מתחיל  שאז  מכיוון  תחנון,  לומר  שלא  כל-כך  מספקת 
בכף- בזה  הדעות  וראה  מוגה.  בלתי  עמ' 1414,  ח"ג  תשמ"ג  תורת-מנחם   –

החיים סי' קלא ס"ק יד).
הביא מס' 'דרכי חיים ושלום', שאף שאכילת פסח-שני הייתה בליל  6. הרבי 
אוכלים  לכן  ההתחלה,  הוא  והעיקר  ביום  הייתה  ההקרבה  מכל-מקום  ט"ו, 
מצה ביום י"ד – אגרות קודש ח"ב עמ' שנב. עם זאת, ניתן לקיים את המנהג 

גם בליל ט"ו באייר, וכך נהג הרבי ברוב השנים (הרה"ח רי"ל ע"ה גרונר).

יום שני
ט"ו באייר

תענית 'שני' בתרא.
ערבית, יום ראשון בלילה: כבר נשלמו שלושים יום 
ולכן,  ברכה'),  (ו'ותן  הטל'  'מוריד  אמירת  מתחילת 
אמר  כיצד  שנסתפק  מי   – ואילך  ומכאן  זו  בתפילה 

בתפילתו, אינו חוזר7.

יום רביעי
י"ז באייר

סיום הרמב"ם:
היום מסיימים את ספר י"ד החזקה לרמב"ם בלימוד 

שלושה פרקים ליום (מחזור מ"א). 
אדמו"ר  כ"ק  בתקנת  להתחזקות  המתאים  זמן 
בלימוד הרמב"ם היומי, ולצרף אנשים נוספים לקיום 

תקנה זו באחד משלושת המסלולים.
שמחה לגמרה  שעושים  "מנהג ישראל (תורה היא) 
של תורה... ובמכל שכן וקל וחומר מהשמחה שבסיום 
ועל-אחת-כמה- מישראל,  יחיד  ידי  על  אחת  מסכת 
הרמב"ם ש"מקבץ לתורה שבעל- וכמה בסיום לימוד 

פה כולה", על-ידי רבים מישראל"8.
משנה-תורה שייכת גם לאלה  "השמחה לגמרה של 
יומי  שיעור  בלימוד  משתתפים  אינם  שלעת-עתה 
שנה  בכל  משנה-תורה  שלימוד  דכיוון  ברמב"ם, 
השמחה  הוא  הסיום  הרי  ישראל,  בתפוצות  נתפשט 

דכלל ישראל"9.
במנחה אין אומרים תחנון10.

7. שו"ע אדה"ז סי' קיד ס"י.
8. סה"ש תנש"א עמ' 89 (מוגה). "ויש להוסיף, שמלבד החיוב לעשות שמחה 
התעוררות  לידי  מביאות  אלה  שחגיגות  במוחש  רואים  תורה,  של  לגמרה 

והוספה בלימוד הרמב"ם" – תורת-מנחם תשמ"ח ח"ב עמ' 252.
9. סה"ש שם עמ' 90 (מוגה).

10. לוח כולל-חב"ד.

לוח השבוע
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ומכאן  בתורה;  פרשה  נתחדשה   (!) נשים  כמה  של 
שבכוח כל יהודי התובע מאת הקב״ה תוספת וסיוע 

בענייני קדושה, להשיג את מבוקשו.
השיחה ארכה כ-10 דקות ובסיומה החלה חלוקת 
היום  במשך  ראשון.  יום  של  המסורתית  הדולרים 
לאחר כל התפילות שרו בבית הרבי את השיר: ״על 
זאת  עודד  לחדרו  חזרה  בעלותו  והרבי  אחת...״, 

נמרצות בתנופת ידו הקדושה.

שני, ט״ו אייר יום 
השיחה  זו  הייתה  המנחה  תפילת  לאחר  היום 
על  דובר  תחילה  בה״ב.  התענית  לימי  השלישית 
מעלת היום ובהמשך ביאור נפלא בשיעור הרמב"ם 
הודיע  בהמשך  השבוע.  בפרשת  ביאור  וכן  היומי, 

הרבי על הוראה חדשה.
בקולו של הרבי נשמעה התרגשות מסוימת בעת 
אמירתה ואף זכתה בדברים לביטוי ״בקשה נפשית״ 
- לפעול, להשפיע ולפרסם ככל האפשר את העניין 
של ״בכל דרכיך דעהו״, כלומר, שדעתו של כל אחד 
חדורי  יהיו  והנהגתו  מעשיו  וטף!),  נשים  (אנשים 
העולם.  בורא  הקב״ה  עם  קשור  שהכל  ההכרה 
לזכור  עליו  מקיים מצוות צדקה  כאשר  ולדוגמא - 
שכסף זה הוא בעצם פיקדון הקב״ה הנמצא בידיו. 

הדברים  הסברת  על  מיוחדת  הדגשה  גם  הייתה 
הללו אפילו לילדים קטנים (- דבר הניתן לעשותו...) 
ואגב כך - גם תזכורת לעניין ה׳שטורעם׳ לאחרונה 
מסייע  הוא  אף  זה  דבר  אשר  הולדת,  היום  מעניין 
להכרה של ״בכל דרכיך דעהו״, שכן ביום ההולדת 
מאיר העניין של ״נשמה שנתת בי״ - הקב״ה. הרבי 
וכהכנה  ומיד  תיכף  זה  בעניין  להתחיל  גם  ביקש 
עורר  גם  הזדמנות  באותה  בעומר.  ל״ג  לתהלוכות 
מאוד על ההשתדלות בהצלחת התהלוכות, כל אחד 
בחלוקת  הסתיימה  השיחה  ובנפשו.  בגופו  ואחד 

שטרות לצדקה.

ליל ל״ג בעומר
לעבר  פנה  והרבי  הסתיימה  מעריב  תפילת 
באמירת  ופתח  החדר  את  שמילא  הגדול  הקהל 
מתחילים  מאימתי  הדעות  ״כידוע  הקודש:  שיחת 
ענייני ל״ג בעומר, מלילו או מצאתו, אלא שהמנהג 

כבר  הכל  להתחיל  הוא  ישראל  בעם  שהתפשט 
מהלילה שלפני...״.

רבי  תלמידי  של  מותם  סיבת  את  ביאר  בשיחה 
היא  אחד  לכל  מכך  שההוראה  ולימד  עקיבא, 
על  שוב  הרבי  חזר  כאן  ישראל.  באהבת  להוסיף 
של  ההנהגה  אודות  על  ולפרסם  לעורר  בקשתו, 
של  בדרכו  ממילא  דבקים  שאז  דעהו׳  דרכיך  ׳בכל 
עם  אמיתית  התאחדות  היינו  אחידא׳,  ׳ביה  רשב״י 

אלוקות.
היום,  של  למעלתו  הדברים  יוחדו  כך  אחר 
ברוב  הבירור  עבודת  הסתיימה  זה  ביום  ובשתיים: 
כן  כמו  והוד);  נצח  תפארת,  גבורה,  (חסד  המידות 
ביום זה, ח״י באייר, בולטת במיוחד ההוראה ׳והחי 

יתן אל ליבו׳. 
הפעם  ארכה  השיחה  שלאחר  הדולרים  חלוקת 
שבאו  מאוד  רבים  אלפים  חלפו  בה  וחצי,  כשעה 
בעומר.  דל״ג  סגולה  ביום  קדשו  מפי  להתברך 

בסיומה פתח הרבי בשירת ״הנה מה טוב...״.

יום חמישי, י״ח אייר - ל״ג בעומר, יום 
ההילולא דרשב"י

נסגר  אזור 770  חג.  לבשה  הייטס  קראון  שכונת 
הוצבו  אמפייר  עד  קינגסטון  רחוב  ובכל  לתנועה, 
מוצגים שונים הקשורים להיסטוריה של עם ישראל, 
כשברחוב אמפייר עצמו הוצבו מתקני לונה פארק. 
צעדו  בו  ה׳פאראד׳  התקיים  שעות  כשלוש  במשך 
כשבידיהם  הסוחף  הגשם  למרות  ילדים  רבבות 
ענק  ומשאיות  יהודיות-חסידיות  סיסמאות  נישאו 

הפגינו יהדות חיה ותוססת.
בשטח  הילדים  כבר  כשהיו  יותר,  מאוחר  רק 
המשחקים, הגיעה מכוניתו של הרבי כשהוא בתוכה 
בעוברו  ליד פלטפורמות המוצגים ביהדות.  וחלפה 

בין הילדים נופף הרבי לשלום לכל העברים. 
משתתפי התהלוכה נהנו משלל מוצגים יהודיים-
היהדות  גם  רב.  ועמל  בהשקעה  שנבנו  חסידיים 
גדולי  כל  של  קריאתם  במלואה.  מיוצגת  החרדית 
שליט״א בדבר החובה להשתתף  התורה והחסידות 
הבאים  ובין  שלה,  את  עשתה  הקודש  בתהלוכות 
של ביה״ס  ניתן להבחין בשיירת אוטובוסים גדולה 

המשך בעמוד 32
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ברכה נדירה לקראת השנה החדשה
ב"ה, ימי אלול, ה'תשמ"א

שנת הקהל.  
ברוקלין, נ.י.  

הנהלת כולל חב"ד באה"ק  
ה' עליהם יחיו  
שלום וברכה!  

מכ' וכו' נתקבלו.
עלינו  הבאה  החדשה,  השנה  ולקראת 
בזה  ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני 
להם,  אשר  ולכל  להם  ברכתי,  להביע 
לשנה טובה  טובה  וחתימה  ברכת כתיבה 

ומתוקה בגשמיות וברוחניות.
בעבוה"ק  רבה  להצלחה  בברכה 
[=מלשון]  מל'   – [=בעבודת-הקודש] 
עובד (עורות עבודים) חלקים – ובפעילות 

ובזריזות.
מ. שניאורסאהן

חלוקת הדולרים למארגני
סיום הרמב"ם בשנת תשמ"ו

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

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

צו השעה

w w w . M i v t z o i m . c o . i l
ש " נ א ל  ש ם  י ע צ ב מ ה ר  ת א
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פרשת בהר
בהר סיני (כה,א)

ודקדוקיה  (ופרטותיה)  כללותיה  נאמרו  שמיטה  מה 
מסיני  ודקדוקיהן  כללותיהן  נאמרו  כולן  אף  מסיני, 

(רש"י)
שיטה זו היא דעתו של רבי עקיבא, ואילו לפי רבי 
ישמעאל "כללות נאמרו בסיני ופרטות באוהל-מועד" 

(זבחים קטו).
המשמעות  את  מסביר  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 

הפנימית של פלוגתא זו:
רבי  שכן  הצדיק,  עבודת  היינו   – ישמעאל  רבי 
הוא  "קדוש  תולדתו  שמצד  כוהן,  היה  ישמעאל 

לאלוקיו".
רבי  כי  בעל-תשובה,  עבודת  היינו   – עקיבא  רבי 
רבי  ערך  הדורות  סדר  (ראה  גרים  בן  היה  עקיבא 

עקיבא).
בתחילת  דיי במסירות-נפש  הצדיק  בעבודת  והנה, 
היום (בעת קריאת שמע), ואילו עבודת כל היום היא 
רבי  אומר  לכן  ודעת.  טעם  על-פי  מסודרת,  עבודה 
ישמעאל שרק 'כללות' (יסוד העבודה) נאמרו ב'סיני', 
מקום  לא  מדבר,  הוא  (סיני  למסירות-נפש  הרומז 
נאמרו  העבודה)  (פרטי  'פרטות'  ואילו  וסדר),  יישוב 

ב'אוהל מועד', הרומז לעבודה מסודרת.
מצד שני, עבודת בעל-תשובה היא מתוך מסירות-
נפש תמידית, כך שגם פרטי העבודה חדורים במסירת 
נאמרו  ה'פרטות'  שאף  עקיבא  רבי  סבור  ולכן  נפש, 

מ'סיני'.
(לקוטי שיחות כרך יז, עמ' 283)

תזמור כרמך (כה, ג)
כדכתיב  לכרם,  המשול  יהודי,  "כרמך" – רומז לכל 

(ישעיהו ה), "כי כרם ה' צבאות בית-ישראל".
"תזמור כרמך" – כל יהודי חייב לבצע 'עבודת הכרם' 
בנפשו פנימה, לסקל ולזמר את המידות הרעות שבה 

– קנאה, שנאה, תאווה וכיוצא בהן.
(ליקוטי תורה ויקרא, מא)

ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל 

תבואתה לאכול (כה,ז)

מן  לבהמתך  האכל  השדה,  מן  אוכלת  שחיה  זמן  כל 
הבית  מן  לבהמתך  כלה  השדה,  מן  לחיה  כלה  הבית; 

(רש"י)
שש  ה'יש':  ביטול  הוא  השמיטה  מצוות  של  תוכנה 
שנות הזריעה והקצירה, כאשר השדה ויבולה שייכים 
ואילו  ומציאות;  ישות  בבחינת  הן  השדה,  לבעל 
ובעל  מופקרים  ופירותיה  השדה  כאשר  בשמיטה, 

הבית שווה לכל שאר בני-האדם – זהו ביטול ה'יש'.
חיה,  באכילת  אדם  אכילת  הכתוב  תלה  לפיכך 
הם  שווים  והחיה  האדם   – הביטול  עוצם  מחמת  שכן 

כביכול.

(ליקוטי תורה ויקרא, מב)

וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית... 

וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית 

(כה,כ)

כמאמר  השביעי,  לאלף  רומזת   – השביעית"  "שנה 
לשש  שביעית משמטת אחת  רז"ל (סנהדרין צז) "מה 

שנים, כך העולם משמט אחת לששת-אלפים שנה".
"מה נאכל בשנה השביעית" – מאחר שמצוות בטלות 
המשכת  אז  תהיה  כיצד  סא),  (נידה  לעתיד-לבוא 
והשפעת אור אלוקי? והרי אין המשכה באה מלמעלה 

ללא עבודת האדם!
על-  – השישית"  בשנה  לכם  ברכתי  את  "וציוויתי 
שנין  אלפי  בשית  עכשיו,  ומעשינו  עבודתנו  ידי 
דהווי עלמא, תהיה ההמשכה באלף השביעי בבחינת 
עבודת  עצמה, ולא על-ידי  'אתערותא דלעילא' מצד 

האדם.

(אור התורה ויקרא,קפז)

ממעייני החסידות
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"בקשה נפשית"
ההוראה לר' יוסף ביגון • הלימוד מ'פסח שני' • "בקשה נפשית" • ביקור 
ב'פארק הילדים' בדרכו אל האוהל הק' • אירועי ל"ג בעומר בחצרות 

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

יום שישי, י״ב אייר
היום נודע בבירור שהרבי יגיע השבת ל-770. הרבי 
נסע היום לאוהל וחזר ממנו ל-770 כשעה לפני שבת. 
וגדוש  מלא  וה יה  מנחה  לתפילת  הוכן  הקטן  הזאל 
יצא  שבת  לפני  שעה  כרבע  רק  והתמימים.  באנ״ש 

הרבי לתפילה. לאחריה, חזר לחדרו.

יום שבת קודש, פרשת ׳אחרי מות׳-
׳קדושים׳, י״ג אייר

לייב  אריה  ישראל  וכו׳  הרה״ח  פטירת  יום 
שניאורסאהן ז״ל, אחיו של – יבדלחט״א – כ"ק אדמו"ר

הרה״ח ר׳ יהושע  התיבה  לפני  עבר  התפילות  בכל 
של  אחיו  אחרי  שנה  מדי  בקביעות  המתפלל  קארף 

הרבי, ביום ה׳יארצייט׳ שלו.
כרגיל  שלא  להתוועדות.  הרבי  ירד   13:30 בשעה 
על  הק׳  בביאוריו  השנייה  בשיחה  כבר  הרבי  פתח 
הרש״י כשהפעם חידוש מעניין בביאור הד״ה הראשון 
ברש״י של שתי הפרשיות, פרשת אחרי מות. שם שאל 
עזריה  בן  אלעזר  ר׳  של  במשלו  שאלות  מספר  הרבי 
השנייה  השיחה  פני  על  גם  התפרס  בהן  שהביאור 
והשיחה שלאחרי המאמר (הרביעית). כן נאמר ביאור 

נפלא ב'פרקי אבות'.
בחלוקת ה׳משקה׳ סימן הרבי לר׳ יוסף ביגון שעמד 
יוסף  ר׳  בקבוק.  ולקבל  הוא  אף  לגשת  מקום  בקרבת 
ביגון ניגש ועמו מלוויו מ׳עזרת אחים׳. הרבי דיבר עמו 
הקהל,  אל  לדבר  לו  אמר  וכנראה גם  מאירות  בפנים 
משום שלאחר מכן הוא פנה אל הקהל ברוסית וסיפר 
על אחיו היהודים שעדיין נשארו מעבר למסך הברזל 

והקשיים הרבים שיש להם ברצונם לנהוג כיהודים.

אחד  פתח  דבריו  את  ביגון  יוסף  ר׳  כשסיים 
יודע....״  מי  ״אחד  בניגון  רוסיה  יוצא  מהחסידים 
והשמחה  רבה  בעוצמה  ידיו  הניף  והרבי  ברוסית, 
גרשון  הר'  לעבר  הרבי  סימן  מכן  לאחר  רבה.  הייתה 
מענדל גרליק מאיטליה שייגש אף הוא לקבל בקבוק 
שניגש  לאחר  חסידית.  התוועדות  לעריכת  משקה 
״והריקותי  לשיר  הרבי  החל  ההתוועדות  על  והכריז 
לכם ברכה...״ והיה נראה בשמחה רבה. גם בעוד כמה 
ניגונים שבין השיחות מחא הרבי כף ועודד את הנגינה 

בעוז.
כמעט   - בהכרזה  הרבי  סיים  השיחות  אחת  את 
בזעקה - במלים: ״און ס׳זָאל זיין ְנֶיעט ְנֶיעט ִניַקאָווא 

ְקָרִאמי עבֹו ַאְדַנאָווא" [אין אף אחד, רק ה' אחד].
הגדול  המדרש  לבית  הרבי  ירד  השבת  בצאת 
לבנה.  לקידוש  לרחוב  ולאחריה יצא  לתפילת ערבית 

כמה דקות לאחר מכן שב לביתו.

שני יום ראשון, י״ד אייר - פסח 
הרבי  עלה  שחרית,  תפילת  כשהסתיימה  הבוקר, 
שנשארו  אלו  כל  להפתעת  העליונה.  בקומה  לחדרו 
חזרה  בערך  כעבור 10 דקות  לפתע  ירד  בבית עדיין, 

לחדר התפילה והחל לומר שיחה. 
כ״ק  של  אמרתו המפורסמת  עמדה  השיחה  במרכז 
מפסח  הנלמדת  ההוראה  כי  נ״ע,  מוהריי"צ  אדמו״ר 
דבר  ('אין  פַארפַאלן׳  קיין  ניטא  איז  'עס  היא:  שני 
ואפילו  רחוקה  ובדרך  טמאים  היו  אם  ואף  אבוד') 
גם דבר נוסף:  ובכך רואים  ברצון ובמזיד - יש תקנה. 
כידוע, פרשה זו הייתה גנוזה במרום ועל ידי תביעתם 
של יהודים מהקב״ה ׳למה ניגרע׳ נפעל חידוש בתורה 
וכדוגמה זו נמצא גם בבנות צלפחד, שעל ידי תביעתן 

תשמ"ח / יומן מבית חיינו
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תנש"אתשל"ותשט"ז

תש"נ

ה'פאראד' 
הראשון 

לראשונה  נערך 
בראש  "פאראד" 
חוצות,  כל 
בית  בחזית 
זו  היתה  חיינו, 
הפעם הראשונה 
ן  ר ע ט ס י א ש
נסגר  פארקוויי 
לכבוד  לתנועה 
המעמד, ושכונת 
הייטס  קראון 
ועוטרה  קושטה 
לכבוד  כולה 

המאורע. 

הגשם שפסק 

אף  אדמו"ר  כ"ק  בהשתתפות  בעומר  ל"ג  תהלוכת  התקיימה 
של  הכרזתו  עקב  שלישי),  יום  הי'  (זה  ראשון  ביום  אז  חל  שלא 

הרבי על שנה זו כ"שנת החינוך". 
ניו  בכל  ירדו  עזים  גשמים  קודרים,  עבים  השמים  מלאו  בבוקר 
על  הפאראד.  מהלך  את  ישבש  שהגשם  גדול  חשש  והיה  יורק, 
אף מזג האויר, התחילה התכנית ב"ברכת כהנים" רבתי, ולאחריה 
כל  במשך  כלל  גשם  ירד  לא  פלא  באורח  הקהל.  אל  הרבי  יצא 

הפאראד. בכל ברוקלין ירד גשם מלבד שכונת קראון הייטס!  
אירע גם דבר חסר תקדים: הרבי הפסיק את דבריו באמצע ענין, 
כדי לאפשר להרב העכט לתרגם את השיחה לאנגלית. בהמשך 
נודע הפלא, שבדיוק בזמן הפסקות אלו נותק הקשר ששידר את 
הצליחו  לתרגם,  סיים  העכט  שהרב  ועד  הקודש,  לארץ  השיחה 

לחדש את הקשר. 
הרבי הוסיף עוד שישה פסוקים על הפסוקים שקבע בר"ח אייר, 

ויחד נתפרסמו בתור 'י"ב פסוקים ומאמרי חז"ל'.
(שיחות קודש תשל"ו ח"ב ע' 197) 

מטבע לכתחילה אריבער 
הכנסת,  בבית  חילק  הרבי 
עליה   – מיוחדת  מטבע 
"ב"ה.  אחד:  מצד  מוטבע 
תפארת שבתפארת ה'תנש"א, 
חסידי  אגודת  בית  ותמונת 
"און  שני:  ומצד   ."770  - חב"ד 
אריבער,  לכתחילה  זאג  איך 
ב'  נ"ע  מוהר"ש  אדמו"ר  כ"ק 
תרמ"ג,  אייר תקצ"ד י"ג תשרי 
אראנו  שנת  הצדי"ק,  שנת 

נפלאות".
בתוך  מונחת  היתה  המטבע 
לפיסת  מהודקת  ניילון  שקית 
"ל"ג  הודפס  שעליה  נייר 
בעומר ה'תנש"א". הרבי חילק 

כשמונת אלפים מטבעות.
(אראנו נפלאות ע' 147)

מזכרת מהתהלוכה – מטבע מיוחד  

ולטף  לנשים  לאנשים,   - והמדריכות  המדריכים  באמצעות   – חילק  הרבי 
"מזכרת"  בתור  מכסף  מיוחד  מטבע  בעומר,  ל"ג  בתהלוכת  שהשתתפו 
מ"תהלוכות ל"ג בעומר – תש"נ", שמצדו האחד צורת בית הכנסת ובית המדרש 
שבת אחים גם  טוב ומה נעים  דליובאוויטש – 770, ומסביב המילים "הנה מה 
יחד * שנת הארבעים * שנת ניסים", ומצידו השני – תמונת מדורת ל"ג בעומר, 
ומסביב המילים "ל"ג בעומר ה'תש"נ (בלה"ק ובאנגלית), יום הילולא דרשב"י".  
כרוכה  היתה  קצר,  כה  בזמן   – במספר!  אלף  עשר  אחד   – המטבעות  הכנת 

במאמצים עצומים. 
כאו"א להוסיף בניצול  הרבי אמר כי חלוקת המטבעות נועדה "להזכיר ולעורר 

ענייני העולם לתכליתם הראויה".  
(תורת מנחם – התוועדויות תש"נ ח"ג ע' 204) 

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

תש"מתשי"ג

הרבי משתתף
בכינוס הילדים 

הראשונה  הפעם 
בה השתתף הרבי 
ילדים  בכינוס 
בל"ג בעומר אחר 

קבלת הנשיאות.
(תורת מנחם ח"ח ע' 
 (148

שיחה 
ברוסית

אדמו"ר  כ"ק 
בעת  אמר 
ה  כ ו ל ה ת ה
בשפה  שיחה 

הרוסית. 
(שיחות קודש 
תש"מ ח"ג ע' 14) 
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פרקי אבות

"חלק לעולם-הבא"
רבי אלעזר המודעי אומר: המחלל את הקודשים, והמבזה את המועדות, 

והמלבין פני חברו ברבים, והמפר בריתו של אברהם אבינו, והמגלה 
פנים בתורה שלא כהלכה – אף-על-פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, 

אין לו חלק לעולם-הבא (פרק ג משנה יא)

פירש רבנו עובדיה מברטנורא:
"ולא חזר בתשובה מאחת מעבירות הללו שבידו, 
אין  בייסורים,  ומת  ייסורים  עליו  שבאו  אף-על-פי 
חזר בתשובה קודם  אם  אבל  חלק לעולם-הבא.  לו 

מותו, אין לך דבר שעומד בפני התשובה".
משיחת כ"ק אדמו"ר:

המנויים  העניינים  לחמשת  המשותפת  הנקודה 
דבר  לבטל  האדם  מתכוון  שבכולם  היא,  במשנתנו 
שבקדושה שנתחדש על-ידי מעשה בני-אדם. משום 
הורס  הוא  בזה  כי  לעולם-הבא,  חלק  לו  אין  כך 
בעולמו:  הקב"ה  ועיקרי שקבע  ופוגע בעניין כללי 
לכל אחד ואחד מישראל ניתן הכוח והיכולת להפך 
חול לקודש; ולא זו בלבד שאינו מנצל כוח זה, אלא 

עושה היפוכו:
המחלל את הקודשים – רוב ענייני קודשים אינם 
על-ידי  שנתקדשו  חולין  אלא  שמים,  בידי  קודש 
בעלה  שהקדישה  בהמה  (כמו  בני-אדם  מעשה 
לקורבן; תרומה ומעשר; וכיוצא בזה). וה"מחלל את 
מתכוון לחלל קדושה זו ולעשות חולין  הקודשים" 

("מחלל" מלשון חולין), היפך עניין הקדושה.
נמסרה  המבזה את המועדות – קביעת המועדות 
דקדשינהו  אינהו  "ישראל  רז"ל  כמאמר  לבית-דין, 
לזמני", היינו שיום חול מתקדש על-ידי מעשה בני-

זו.  קדושה  לבטל  מתכוון  אלו  ימים  והמבזה  אדם. 

"מקדשא  שבת  כי  שבת,  ולא  "מועדות"  נקט  ולכן 
וקיימא" ואינה תלויה במעשה ידי אדם.

על-ידי  פני חברו ברבים – אחווה נוצרת  המלבין 
החברים.  שני  של  פעולותיהם   – בני-אדם  מעשה 
הוא  יתירה  במידה  חברו  את  לכבד  במקום  כאשר 
ביניהם בכדי להפחית את כבודו,  מנצל את הקשר 
להשפילו ולהלבין את פניו (וכנראה במוחש שאינה 
פנים  להלבנת  זר  איש  על-ידי  הלבנת-פנים  דומה 

על-ידי חבר), "אין לו חלק לעולם הבא".
נתינת-הכוח   – אבינו  אברהם  של  בריתו  המפר 
לנו בירושה מאברהם אבינו, היינו  המילה באה  על 
מעשה  על-ידי  שנתחדש  שבקדושה  דבר  שהוא 
לחלל ולהפקיע  בני-אדם. והמפר ברית זה מתכוון 

קדושה זו.
מקבל  האדם   – שלא כהלכה  המגלה פנים בתורה 
מפיהם,  תורה  שלמד  מרבותיו  בתורה  ידיעותיו 
מעשה  על-ידי  לו  נקנו  בתורה  שידיעותיו  היינו 
על- האדם  שיתנהג  היא  הלימוד  כוונת  בני-אדם. 

בכדי  בתורה  ידיעותיו  את  מנצל  זה  אך  תורה;  פי 
זו  שלא  היינו  כהלכה,  שלא  בתורה  פנים  לגלות 
שטוען  אלא  התורה  מצוות  מקיים  שאינו  בלבד 

שהתורה אומרת כך.

(משיחת מוצאי שבת-קודש פרשת וישלח תשל"ח – בלתי מוגה; 
'ביאורים לפרקי-אבות' כרך א (א-ה) עמ' 158-160)
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דברי הנביאים 
שמחזירים בתשובה

לימוד תנ"ך – הוראה מפתיעה ב'היום יום' ברוח ההלכה בשולחן-ערוך 
אדמו"ר הזקן ובעקבות הרמב"ם • בעקבות חשיפת הקטע משולחן-ערוך 

אדמו"ר הזקן לאחרונה ע"י הגה"ח רבי אברהם אלאשוילי שליט"א
הרב מרדכי מנשה לאופר

א. הוראות רבותינו ומנהגי חב"ד בעניין 
לימוד יומי בתנ"ך

ב'היום יום' – יט אדר א: "החסידים, אפילו הבינונים, 
אשר  אצלם,  הי'  מסודר  ומנהג  בתנ"ך.  בקיאים  היו 
בשעת  שחרית,  תפילת  שאחרי  משניות  לימוד  אחר 
קפילת [=קיפול] הטלית-ותפילין, היו אומרים שיעור 
גומרים  היו  חדשים  שלשה  במשך  אשר  באופן  תנ"ך, 

את התנ"ך".
 – נ"ע  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  של  מנהגו  היה  כזה 

כמפורש ב'ספר השיחות-תש"ד' עמ' 25:
שלשה  שחרית  תפלת  אחר  יום  בכל  אומר  "היה 
חמשה  ואף  הסדר,  על  תנ"ך  (פרקי)  קאפיטלעך 

חומשי תורה בכלל"... (וראה "היום יום" ג' ניסן).
למשפיע  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הורה  גם  כך 
כרך  (שם  תש"ח  תמוז  בי"ד  נעמענאוו  ניסן  מוהר"ר 

ט' עמ' תנ):
במאד, וצריכים לתת  הוא  "ודבר למוד תנ"ך נחוץ 

[= להקדיש לכך] זמן בכל יום ויום".
על   (24 (עמ'  זה  לפני  שם  השיחות  בספר  [וראה 

הסיבות שהביאו לרפיון בלימוד תנ"ך אצל חסידים;
בגדרי חובת לימוד תנ"ך בזמן הזה – עיין בהערות 
(להגרמ"ש  הזקן  מאדמו"ר  ת"ת  להלכות  וציונים 
אשכנזי ז"ל, קה"ת תש"ס) פ"א ה"א (עמ' 119 ואילך) 

פ"א ה"ו (עמ' 387-390)].

ב. לימוד תנ"ך מביא ליראת שמים
כאן  האמור  התנ"ך  שיעור  לימוד  שסיבת  נראה 
חיוב לימוד התורה-שבכתב  את  לקיים  כדי  רק  אינה 
להוספה ביראת- יביא  שהדבר  כדי  בעיקר  אלא  וכו', 

שמים, כפי שנפסק בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן סימן 
הגה"ח  ע"י  לאחרונה  שנתגלה  [הקטע  א  סעיף  קנה 

הרב אברהם אלאשוילי שליט"א]:
ותוכחתם  הנביאים  בספרי  רגיל  להיות  צריך  "וגם 
יראת  בלבו  שיכניס  כדי  ספרים,  הכ"ד  כל  ושאר 

שמים".
(הלכות  לטור  בפירושו  יוסף'  לה'בית  מצינו  וכן 
שחיטה יורה-דעה סימן א) לגבי "כל אותם השוחטים 
שלא  עליהם  שיקבלו  עד  לעצמם,  הבודקים  או 
לעשות עוד עד שיהיו בקיאים בעשרים וארבעה ספרי 
כוונת  ובפשטות  פרקים...",  בכמה  הקודש ובתלמוד 
לכן  שמים  נדרשת יראת  שמשוחט  מכיון  יוסף  הבית 
עליו להיות בקי בתנ"ך (ראה גם 'לקט ופרט' להגר"ט 

בלוי חי"ד עמ' כא).
– אלא שבנוגע להלכה למעשה חלק הרמ"א ב'דרכי 
משה' שם על הבית יוסף ולא חייב כל כך ("ולא נראה 

לי, אלא אם בקי בדברים השכיחים – די בכך") –
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  במכתב  מפורש  וכן 
אדמו"ר  קודש'  ב'אגרות  (נדפס  תש"ב  חנוכה  מד' 
הועתק  שממנו   – קנא-קנב)  עמ'  ו'  כרך  מוהריי"צ 

הקטע שב'היום יום':
ידיעת  עצם  [=מלבד]  בלבד  הנה  תנ"ך,  "לימוד 
והמסורה  מסיני  הנתונה  וקדושתה  שבכתב  התורה 

עיוניםוביאורים
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תש"גתרצ"בתנש"אתשי"ב

תש"יתרס"ב תק"כ

יום פטירת הוו"ח ר' ישראל ארי' 
לייב שניאורסאהן

יום פטירתו של הוו"ח ר' ישראל ארי' 
כ"ק  של  אחיו  שניאורסאהן,  לייב 
נפטר  ושלוש.  ארבעים  בגיל  אדמו"ר, 
בקשת  פי  על  אנגליה.  ליברפול  בעיר 
ישראל,  לארץ  ארונו  הועלה  הרבי 
והוא נטמן בחלקת חב"ד בעיר צפת. 

(ימי חב"ד ע' 169) 

הרבי אמר קדיש ביום זה בכל שנה. 
פטירת בנה  דאג שהבשורה על  הרבי 
תשרי  ו'  ועד  חנה,  לרבנית  תגיע  לא 
ידעה  לא  הסתלקותה)  (יום  תשכ"ה 
עשרה וחצי שנים  מזה. במשך שתים 
(!) הצליח הרבי להעלים זאת מידיעת 

אמו כדי למנוע ממנה צער. 
(תולדות לוי יצחק ח"ב ע' 410)

חלוקת קונטרס 'דבר 
מלכות'

לכאו"א  חילק  אדמו"ר  כ"ק 
קודש  שיחות  קונטרס 
"דבר  השם  תחת  שנדפס 
ארבע  המכיל  מלכות", 
"חידושים  קודש  שיחות 
מלכים",  בהלכות  וביאורים 
 - ומשיח  גאולה  בנושא 
דולר  של  שטר  בצירוף 

לצדקה. 
זו  חלוקה  כי  לציין,  יש 
 – היחידה  החלוקה  היא 
שהתקיימה ביום חול "רגיל", 
ללא קשר לאיזה חג או מועד 
שקרב. חולקו ע"י הרבי 6,500

קונטרסים.
(אראנו נפלאות ע' 145)

יום קישורי התנאים 
של הרבנית שיינא 

של  התנאים  קישורי  יום 
של  בתו  שיינא,  הרבנית 
מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק 
הרה"ח  דודה  בן  עם 
הכהן  מענדל  מנחם  ר' 
הרבנית  בן  הורנשטיין, 
כ"ק  בת  מושקא,  חי' 

אדמו"ר המהר"ש. 
התנאים  קישורי  ביום 
אדמו"ר  כ"ק  אמר 
מוהריי"צ מאמר חסידות 
ד"ה "שיר המעלות לדוד 
הנה מה טוב ומה נעים". 
(ספר המאמרים תרצ"ב ע' שנה). 

התהלוכה 
הראשונה

תהלוכת 
ל"ג בעומר 
הראשונה 
ליד 770 . 

(התקשרות גליון 
מב ע' 9)

הרבי הריי"צ נאסר 

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, 
עת  באותה  שהיה 
תומכי  ישיבת  מנהל 
נאסר  תמימים, 
על  הלשנה  בעקבות 
נמצאים  שבישיבה  כך 
שמשתמטים  בחורים 
הרוסי  מהצבא 

באמצעות שוחד.  
(קונטרס ומעין מבית ה' ע' 28. 
ימי חב"ד ע' 170)

ביקור בציון בל"ג בעומר 

בה  הראשונה  הפעם  היתה  תש"י  שנת 
ההתוועדות  בעומר.  בל"ג  הרבי  התוועד 
נערכה בליל ל"ג בעומר, ובמהלכה דיבר הרבי 
כמה שיחות בנוגע ל"שליחות" וההתקשרות 
אודות  הרבי  דיבר  ההתוועדות  בסיום  לרבי. 
אמר  הדברים  ובין  הריי"צ,  הרבי  של  ה"ציון" 
שבציון  לשון"  ה"מענה  מנוסח  שמשמע 
כולל  הצדיקים,  שאר  גם  נמצאים  צדיק  של 
יסעו  שכולם   – הרבי  הציע   – ולכן  רשב"י, 

ביום ל"ג בעומר אל הציון.  
(תורת מנחם ח"א ע' 67). 

סעודת ל"ג בעומר של הבעש"ט

בסעודת ל"ג בעומר, אמר הבעל שם טוב:
בגימטריא  ואהבת  אלקיך,  הוי'  את  ואהבת 
חוזר,  ואור  ישר  אור   .  . אור  פעמים  שתי 
אור במספר קטן ט', ב' פעמים אור הוא ב' 
ט' עולה י"ח. בעוד י"ח ימים אזכה  פעמים 
לאור חוזר, ככתוב והרוח תשוב אל האלקים 
רוח  ואמשיך  רוח  אייתי  ורוח  נתנה,  אשר 
המשיח.  מלך  יבוא  עד כי  יאיר  חדש  באור 
סיון,  ו'  השבועות  בחג  הסתלק  (הבעש"ט 

י"ח ימים לאחרי י"ח באייר). 
(כתר שם טוב (בהוצאת קה"ת) ע' דש) 

י"ג 
אייר

י"ד 
אייר

ט"ו 
אייר

י"ח 
אייר

עתלדעת
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אנו משלימין  ומה שמחסרין –  שמתנדבין,  מה  ציבור 
אותו. כיון שהשלימו ציבור את הכל .. אמרו נשיאים: 
וגו'  השוהם'  אבני  את  'הביאו  לעשות?  עלינו  מה 
לכך התנדבו בחנוכת המזבח תחילה. ולפי שנתעצלו 

מתחילה – נחסרה אות משמם: 'והנשאם' כתיב".
והדברים נתבארו ב'לקוטי שיחות' כרך טז עמ' 424

ואילך. תורף הדברים כך הוא:
עליהם  שתחילה   – הנשיאים  של  דעתם  שיקול 
לדאוג לטובתם הרוחנית של בנ"י כך שהציבור ימלא 
את תפקידו, ולאחר מכן יכולים הם הנשיאים להשלים 

את החסר – נכון הוא בדרך-כלל;
ערך  לנגדו  עמד  המשכן  הקמת  בנושא  אמנם 
המשכן בזריזות, מוקדם  חשוב יותר – השלמת נדבת 
(עד  ההמתנה  ממילא,  עיכובים.  וללא  האפשר  ככל 
מה  לעיכוב  שגרמה  שלו)  נדבותיו  ישלים  שהציבור 

בהשלמת נדבת המשכן – לא היתה ראויה.
נחסרה  מתחילה  שנתעצלו  "ולפי  רש"י  פירש  לכן 
אחריותם  מתוך  נעשה  הדבר  אם  שגם  משמם",  אות 
אי   – עצלות  של  סוג  גם  לכאן  חדר  הנה   – לתפקיד 
בזריזות  המשכן  נדבת  השלמת  בחשיבות  דיה  הכרה 

המתאימה. עד-כאן.
כוונתם  התשובה:  בענין  בנידון-דידן,  הדין  והוא 
אולי  היתה  מהירה  בתשובה  להזדרז  לא  ישראל  של 
אבל  ומלאה.  שלימה  תשובה  לעשות  טובה,  בכוונה 
הסרת  ידי  על  ללמדם,  זאת  בכל  רצה  השם-יתברך 
הטבעת וכיו"ב, שצריך להזדרז בתשובה גם אם אינה 

מושלמת.
(או"ח  ואדה"ז  הב"י  בדברי  הפירוש  יומתק  ובזה 
יונה  בספר  שמפטירין  בטעם  ד)  סעיף  תרכ"ב  סימן 
 – התשובה"  כח  בו  שיש  "ללמדנו  יוהכ"פ  במנחת 
מעלה  להם  שהייתה  נינווה  מאנשי  שלומדים  דבר 
מש"כ  עוד  וראה  בזריזות).  תשובה  עשיית  (של  זו 
ב"התקשרות" גליון א'תמז, ש"פ אמור ש. ז., עמודים 
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יח. המעלה לאידך גיסא – בתשובה 
פנימית

ובסגנון של הלכה:
צד,  סימן  שלו  (שו"ע  הזקן  פסק-דין אדמו"ר  ידוע 
אף  תפילה,  זמן  והגיע  לדרך  היוצא  בעניין  ה)  סעיף 
ואינו  הילוכו  בדרך  להתפלל  יכול  הדין  שמן  פי  על 
חפצו  למחוז  שיגיע  עד  מלהתפלל  להתעכב  מחוייב 
כדי להתפלל שם מעומד, כיון שעכשיו הוא פטור מן 
המובחר  מן  המצוה  לקיים  כדי  מקום  "מכל  העמידה, 
שם  להתפלל  חפצו  למחוז  עד שיגיע  שימתין  הוא  נכון 
למצוה  מקדימין  זריזים   .  . משום  בזה  ואין   .  . מעומד 

כיון שמתכוון כדי לקיים מצוה מן המובחר".
שישנה  מצוות  בעוד  מצינו  זה  דרך  ועל 
כמובא   – הזריזות  פני  על  מושלם  בהידור  עדיפות 
זריזין  ערך  יב)  (כרך  תלמודית  באנציקלופדיה 

מקדימין למצות (עמ' תיח-תיט) וש"נ.
"קרובי  כלל  בדרך  בנ"י  היו  לא  אכן  זה  ומטעם 
תשובה איטית רצינית  העדיפו לעשות  תשובה" אלא 

צעד אחר צעד.
כו'" על  מקדימין  "זריזין  בענין  כשמדובר  כן,  אם 
זה אמרו חז"ל שכולן לא החזירום למוטב ורק בגזירת 
נינוה),  אנשי  אצל  להבדיל,  (ועד"ז,  טבעת  הסרת 

נפעלה תשובה זריזה כו'.
התשובה,  עצם  לגבי  כשמדובר  גיסא,  מאידך  אך, 
ומעלתה – בודאי הדבר שכדברי הרמב"ם כל הנביאים 
כולן החזירו את ישראל בתשובה, ואדרבה – בתשובה 

פנימית ושלמה.
שכאשר בזמן   – עכ"פ  אפשר  בדרך   – לומר  ויש 
הנביאים  בספרי  אדה"ז)  (כפס"ד  יהודי  הזה רגיל 
ותוכחתם ושאר כל הכ"ד ספרים ונכנסת בלבו יראת-

שמים,
הרי בעצם יש כאן מעין (על-כל-פנים של) פעולה 

נמשכת של הנביאים שמחזירים אותו בתשובה.
ויהי רצון שתיכף ומיד ממש יקויימו דברי הרמב"ם 
(הלכות תשובה פרק ז הלכה ה): כבר הבטיחה תורה 
הן  ומיד  גלותן  בסוף  תשובה  לעשות  ישראל  שסוף 

נגאלין.
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זכרונם  רבותינו  בדברי  כמבואר  כותביה  כל  ע"פ 
לברכה הנה המורים שילמדו עמהם צריכים להשפיע 
הרוחני'  עשירות  את  שידעו  שי'  התלמידים  רוח  על 
שבמשך  בכדי  התנ"ך,  וכתובי  שבספורי  האלקי' 
רוח  ולשאוב  בהם  להתעסק  התלמידים  הזמן ישאפו 

טהרה וקדושה".
(אלא שבמכתב הנ"ל מקדים: "בזיון הוא לבן תורה 
דבר  דבר  המלות  בפירוש  התנ"ך  את  יודע  שאינו 
היא  התנ"ך  לימוד  שמטרת  משמע  ומזה  אופנו",  על 
משום  רק  ולא  עצמה  התורה  ידיעת  חיוב  מצד  גם 

ההוספה ביראת שמים).

ג. הטעם לכך הוא משום דברי הנביאים 
ותוכחתם שבתנ"ך

וביאור הדברים עפ"י דברי רבינו יונה שערי תשובה 
שער ב' (הדרך הרביעית):

בדברי  ויקרא  ה'  בתורת  האדם  יהגה  אשר  "בעת 
ויראה  המוסרים  בנועם  ויבין  והכתובים,  הנביאים 
האזהרות והעונשים, יחרד לדברים ויכין לבו להיטיב 

דרכיו ומעלליו ויתרצה אל השם". 
ולפני כן בשער א אות א:

"הנביאים והכתובים דברו תמיד על דבר התשובה, 
עד כי באו עקרי התשובה כולם מפורשים בדבריהם".

הטעם  מה  למדים  אנו  יונה  רבינו  מדברי  כלומר: 
שמים,  יראת  מחדיר  הנביאים  דברי  שלימוד  לכך 
התוכחות  מופיעים  הנביאים  שבדברי  מכיון  שהוא 
אלה  דברים  הרי  ועונשים,  ואזהרות  ישראל  לעם 
אותו  ומעוררים  הלומד  בלב  שמים  יראת  מחדירים 

לתשובה.
ואפשר שזו גם כוונת אדמו"ר הזקן בכתבו "בספרי 
הנביאים ותוכחתם ושאר כל הכ"ד ספרים": א. הקדים 
הכ"ד  כל  "ושאר  כתב  אח"כ  ורק  הנביאים  דברי 
שיש  מודגש  ובכך  "ותוכחתם".  הוסיף  ב.  ספרים". 
שבהם  התוכחות  שבגלל  הנביאים  בדברי  ייחודיות 

הרי יש בהם עדיפות ומעלה כדי לעורר לתשובה. 
רש"י  פירש  מקרא  של  פשוטו  שגם על פי  ולהעיר 
המכריז  אדם   – נבואה  לשון  "כל  א:  ז,  וארא  בפרשת 
שהשמעת  מובן  מכך  תוכחות".  דברי  לעם  ומשמיע 

דברי תוכחה היא מתפקידיו העיקריים של הנביא. 

ד. דברי הרמב"ם על פעולות הנביאים 
להחזיר בתשובה

שביעי  פרק  תשובה  הרמב"ם בהלכות  ובאמת כתב 
הלכה ה': "כל הנביאים כולן ציוו על התשובה". וביתר 
הנביאים  כל  "וכן  ב:  הלכה  ד'  בפרק  כן  לפני  שאת 

הוכיחו לישראל עד שחזרו בתשובה".
שבזמן  לתשובה,  גורמת  "שהתוכחה  לכך:  והקדים 
חוזר   – אותו  ומכלימין  חטאיו  לאדם  לו  שמודיעין 
(עקב  וכו'  תשכח"  אל  "זכור  בתורה  כמ"ש  בתשובה 
ט, ז,) "ממרים הייתם" וכו' (שם; שם ט, כד; לא, כז) 
"ולא נתן ה' לכם לב" וכו' (תבא כט, ג), "עם נבל ולא 

חכם" (שם לב, ו).
גוי  "הוי  ואמר:  ישראל  את  הוכיח  ישעיהו  "וכן 
חוטא" וגו' (ישעיהו א, ד) "ידע שור קונהו" וגו' (שם 
וכן  ד).  מח,  (שם  וגו'  אתה"  קשה  כי  "מדעתי  ג),  א, 
שנאמר "קרא בגרון אל  לחטאים  צוהו הא-ל להוכיח 

תחשוך" וגו' (שם נח, א)".
בכל  להעמיד  צריך  "לפיכך  הרמב"ם:  שם  ומסיים 
וירא-שמים  וזקן  גדול  חכם  מישראל  וקהל  קהל 
ומחזירן  לרבים  מוכיח  שיהא  להם,  ואהוב  מנעוריו 
בתשובה. וזה ששונא את התוכחות – אינו בא למוכיח 
שהן  בחטאותיו,  יעמוד  לפיכך  דבריו,  שומע  ולא 

בעיניו טובים".
בספר  העתיק  לעיל  המובא  הרמב"ם  לשון  [את 

ארחות צדיקים שער התשובה].
גם לפני כן, בהלכות דעות פרק ששי סוף הלכה ח, 

כותב הרמב"ם:
מכלימים   – בסתר  בו  חזר  לא  אם  שמים,  בדברי 
אותו ברבים, ומפרסמין חטאו, ומחרפים אותו בפניו, 
כל  שעשו  כמו  למוטב,  שיחזור  ומקללים, עד  ומבזים 
ברבים  מלהוכיחם  נמנעו  בישראל [=שלא  הנביאים 

ובלשון קשה – עד שהחזירום למוטב].

ה. שלושה פרטים בדברי הרמב"ם
להלן נדון בדברי הרמב"ם בקשר לפעולות הנביאים 
בדברי  להם  ובמקורות  בתשובה  ישראל  את  להחזיר 

חז"ל.
בדבריו:  המופיעים  פרטים  לשלושה   – הסדר  ועל 
כל הנביאים  ב.  ישראל.  את  שהוכיחו  נביאים  היו  א. 
אכן  הנביאים  של  תוכחתם  ג.  ישראל.  את  הוכיחו 

הביאה לכך שישראל חזרו בתשובה.
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ו. מקורות לכך שהיו נביאים שהוכיחו 
את ישראל 

העובדה שהיו נביאים שהוכיחו את ישראל מפורשת 
כבר בדברי הרמב"ם עצמו.

הרמב"ם מביא כדוגמא את ישעיהו הנביא, ומצטט 
ובלשון  ישעיהו,  של  מתוכחותיו  פסוקים  מספר 
ישראל ואמר: "הוי  את  הרמב"ם: "וכן ישעיהו הוכיח 
וגו'  קונהו"  שור  "ידע  ד)  א,  (ישעיהו  וגו'  חוטא"  גוי 
ד).  מח,  אתה" וגו' (שם  (שם א, ג), "מדעתי כי קשה 
בגרון  לחטאים שנאמר "קרא  וכן צוהו הא-ל להוכיח 

אל תחשוך" וגו' (שם נח, א)".
כמקור לדברי הרמב"ם בפרט זה שהנביאים הוכיחו 
ריש  ספרי  "יעויין  שמח":  ה"אור  ציין  ישראל  את 

דברים".
נוספות  דוגמאות  מופיעות  שם  בספרי  ואכן, 
עמוס,  רבנו,  משה  ישראל:  את  שהוכיחו  לנביאים 
ירמיהו, דוד המלך ושלמה המלך. [יצויין שבפסיקתא 
רבתי שתועתק להלן אות ז מובאות דוגמאות נוספות: 

ישעיהו הנביא, והושע הנביא].
משה  דבר  אשר  הדברים  "אלה  הספרי:  לשון  וזה 
 . עמוס .  דברי   .  . דברי תוכחות  מלמד שהיו   . וגו' . 
שהיו דברי תוכחות . . ואלה הדברים אשר דבר ירמיה 
 . דוד .  דברי  . ואלה   . דברי תוכחות  שהיו  . מלמד   .
מלמד שהם דברי תוכחות . . כיוצא בו . . דברי קהלת 

. . שלמה...".
את  שהוכיחו  נביאים  וכמה  כמה  מצינו  כן,  אם 

ישראל.

ז. כל הנביאים הוכיחו את ישראל – 
בדברי חז"ל

פרט נוסף:  מודגש, כאמור,  בדברי הרמב"ם  אמנם 
לא זו בלבד שהיו נביאים שהוכיחו את ישראל, אלא 
בהלכות  הרמב"ם  ולשון  זאת.  עשו  הנביאים"  ש"כל 
תשובה פרק שביעי הלכה ה' היא: "כל הנביאים כולן

ציוו על התשובה".
היא  "כולן"  המלה  בהוספת  שכוונתו  לומר  [ויש 
על  לפרש  אפשר  הנביאים"  "כל  המלים  שאת  משום 
דרך "רובו ככולו", ולכן מוסיף הרמב"ם "כולן" לשלול 
את הפירוש האמור, ולהדגיש שאכן כל הנביאים ממש 

עשו זאת – ראה ט"ז או"ח סימן תקפ"ב ס"ק ג].

רבתי"  ל"פסיקתא  באחרונים  ציינו  זה  פרט  על 
הנביאים  כל   – ישראל  "שובה  מד]:  או  מה  [פרשה 
וישעי'   .  . אמר  ירמיה   .  . לתשובה  לישראל  קוראים 

אמר . . הושע אמר...".
כמקור נוסף יש לציין את מאמר חז"ל (מגילה יד, א) 
[בו נעסוק בהרחבה לקמן אות יג ואילך]: "...ארבעים 
לישראל להן  שנתנבאו  נביאות  ושבע  נביאים  ושמונה 
הי'  מובן שזה  שמזה   – כו'"  למוטב  החזירום  לא   .  .
תפקידם של כל הנביאים – להחזיר את ישראל למוטב!

ח. מקורות מן הכתובים שתפקיד כל 
הנביאים להוכיח את ישראל

זה  שהרי  בפשטות,  מובן  זה  דבר  באמת  והנה 
 – הקב"ה  ששלח  הנביאים  תפקידם העיקרי של  היה 
להוכיח את בניו בנ"י שיחזרו ממעשיהם הרעים [ראה 
והדבר  ג],  אות  סוף  לעיל  שהובאו  רש"י  בדברי  גם 

מפורש בתנ"ך בכמה מקומות:
ירמי' לה, טו: "ואשלח אליכם את כל עבדי הנביאים 

וגו' לאמר שובו נא איש מדרכו הרעה".
וביהודה  בישראל  ה'  "ויעד  יג:  יז,  מלכים-ב 
ביד כל נביאי כל חזה לאמר, שובו מדרכיכם הרעים".
הקודמת מפורש שאכן  חז"ל שבאות  שבדברי  אלא 
דומה  ובסגנון  הנביאים,  ידי  על  בפועל  נעשה  כך 

לדברי הרמב"ם.

ט. כן מצינו גם בדברי כמה מרבותינו 
הראשונים

מצינו ב'ספר חסידים' סימן תשנד:
"כל הנביאים קודם שהיו מתפללים על ישראל היו 
ישראל מבקשים לנביאים שיתפללו עליהם והנביאים 
והיו  עליכם.  ונתפלל  תשובה  תעשו  להם  אומרים  היו 
אומרים (אם יש להם דיין שישפוט אותם או אומרים 
נביא) תהיה דיין ותשפוט, ואם שומעים לו אז מתפלל 

עליהם והקב"ה עונה אותן...".
לדורות  הנבואות  הונצחו  זה  שמטעם  מצינו  וכן 
כמאמר חז"ל מגילה יד, א: נבואה שהוצרכה לדורות 

נכתבה. ופרש"י: ללמוד תשובה או הוראה.
וכן פירש הר"ן (נדרים כב, א – ד"ה לא) את הנאמר: 
"אלמלא (לא) חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה 
חומשי תורה וספר יהושע בלבד" – "שעיקרן של שאר 
העבירות  על  ישראל  להוכיח  אלא  היה  לא  הנביאים 

שבידם ואלמלא (לא) חטאו לא הוצרכו לתוכחה".
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פרט  באיזה  לברר  לנסות  לנו  יש  שמעתה  אלא 
פני  על  הטבעת  הסרת  ידי  שעל  התשובה  התייחדה 
כל הפעמים שחזרו ישראל בתשובה על ידי הנביאים.

טו. המעלה העיקרית בתשובת אנשי 
נינווה – מעלת הזריזות

ונראה לבאר בזה, ובהקדים:
מצינו בדברי חז"ל שפירטו מעלה מסויימת בנוגע 
לבני  ביחס  העולם  באומות  הקיימת  תשובה  לעשיית 

ישראל, כדלהלן.
אחז"ל (פרקי דרבי אליעזר פרק יו"ד) בטעם שיונה 
הנביא נמנע בראשונה ללכת בשליחות שהוטלה עליו 
הגוי  משום שידע "שאותו  אנשי נינוה –  מהשי"ת אל 
אינם  בנ"י  בעוד  הן",  תשובה  קרובי  נינוה]  [=אנשי 
ממהרים לכך ויתחייבו עונש מהשם-יתברך (ראה גם 
ג.  א,  יונה  ברש"י  הובא  תקמט,  רמז  שמעוני  ילקוט 

ועוד).
מעלתה  מהי  נינווה,  אנשי  בתשובת  להתבונן  ויש 

לעומת תשובת בני ישראל.
דהנה איתא בירושלמי (תענית פ"ב ה"א):

(שעשו  נינוה"  אנשי  עשו  רמיות  של  "תשובה  א) 
רמיות בתשובתם כדי שירוחמו – קרבן העדה).

 =] לכשירא  נצח  חצופא   – חלפתא  בן  "אר"ש  ב) 
עולם".  של  לטובתו  כל-שכן  הכשר],  את  ניצח  חצוף 
אמת"  טענת  שאינו  בכח  "נצוח  המהרש"א:  ובלשון 
(תענית בבלי שם, ולהעיר שהוא למד כן גם לפי רש"י 

במסכת תענית הנ"ל).
מה  החזירו,  ידיהם  בכף  שהיה  מה  יוחנן  "א"ר  ג) 
גם  (וראה  החזירו"  לא  ומגדל  תיבה  בשידה  שהיה 

מהר"י קרא יונה שם).
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].
ונמצא  אמיתית,  הם ההיפך מתשובה  כהנ"ל  והרי 
ומהי  ביותר,  גרועה  היתה  נינוה  אנשי  שתשובת 

מעלתה על התשובה של בני ישראל.
ועל פי זה נראה לומר שאכן, בנוגע למהות התשובה 
ואיכותה הרי בוודאי שהתשובה דבני ישראל תשובה 
אנשי  דתשובת  העיקרית  המעלה  אך  היא,  מעולה 

הפרקי  וכדברי  בזריזות,  נעשתה  שהיא  היא  נינווה 
דרבי אליעזר שהובא בתחילת האות דידן, וזה הפרט 

שהיה חסר בתשובת בני ישראל.

טז. סברת בני ישראל שלא עשו 
כתשובת אנשי נינווה

כתשובת  עשו  שלא  ישראל  בני  סברת  ולכאורה 
אנשי נינווה היא בפשטות:

"מאחר  מישראל  שכל-אחד-ואחד  הרמב"ם  פסק 
כל  לעשות  הוא  רוצה  מישראל –  להיות  שהוא רוצה 
רק]  אלא  זה  [=ואין  העבירות  מן  ולהתרחק  המצוות 
ויצרו הרע הוא שתקפו" (הל' גירושין ספ"ב הלכה כ).
בברכות יז,  מקורו  שכנראה  בעבר  העירותי  [וכבר 
א (ובפירוש רש"י): גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות 
שאור  רצונך)  עושים  אנו  (שאין  מעכב  ומי  רצונך 

שבעיסה (ויצר הרע שבלבבנו המחמיצנו)].
למה  שתשובה אמיתית ורצינית היא בדומה  ומכיון 
שישמח  "שהשמחה  שמחה  לגבי  הרמב"ם  שכותב 
(סוף  היא"  גדולה  . עבודה   . המצוות  בעשיית  האדם 

הלכות לולב – פ"ח הט"ו) –
"עד  באופן  להיות  צריך  שזה  נדרש  כאשר  ובפרט 
החטא  לזה  ישוב  שלא  תעלומות  יודע  עליו  שיעיד 
ה"ב.  פ"ב  תשובה  הלכות   – הרמב"ם  (לשון  לעולם" 
ד,  ופרק  א,  פרק  בתניא,  התשובה"  "אגרת  גם  וראה 

וביאורי כ"ק אדמו"ר עליהם).
ומטעם זה נראה אמנם חסרון, לכאורה, בהתשובה 
של בנ"י שנעשתה, בדרך כלל, באיטיות – ולא באופן 
בימי  ביחס למה שהתרחש   – כו'  מקדימין  זריזין  של 

מרדכי ואסתר, וכן אצל גויי נינוה,
מללו  ברור  הרמב"ם  שדברי  ברור  בבד  בד  אבל 
שזה  אלא  בתשובה,  בנ"י  את  החזירו  הנביאים  שכל 
ללא  אך  אחרת),  או  כזו  (בצורה  פנימי  באופן  היה 
בני  זריזות אצל  שתשובה באופן של  הזריזות,  מעלת 
בדוגמת  מיוחדים,  אירועים  ידי  על  רק  ישראל היתה 

הסרת הטבעת בימי אחשוורוש ועל ידי הגלות.

יז. יש עניינים שבהם מעלת הזריזות 
גוברת על שאר המעלות

ויש להוסיף ולבאר כל זה ובהקדים:
כתב רש"י בפרשת ויקהל (לה, כז): "מה ראו נשיאים 
המשכן  ובמלאכת  תחילה,  המזבח  בחנוכת  להתנדב 
לא התנדבו בתחילה? אלא כך אמרו נשיאים: יתנדבו 
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אחאב  ד),  יז,  (שופטים  מיכה  יט),  ז,  (יהושע  עכן 
(מלכים-א כא, כז), יאשיהו (מלכים-ב כג, כה).

אמרו-חז"ל ופסקו  הרי   – לצדיקים  בנוגע  [וכן 
דין שבת נו, א: כל האומר כו' אינו אלא טועה; ומכל-

פשוטם  שלפי  מעשים  בתורה-שבכתב  מצינו  מקום 
תשובה: של כתובים היו מעשי

שמואל-א  שאול –  יא;  יב,  בהעלתך  ומרים –  אהרן 
טו, יג; דוד – שמואל-ב יב, יג ועוד].

אירועים  לשיטת הרמב"ם בהכרח שהיו עוד  אמנם 
שאלה  אלא  בתשובה,  ישראל  בני  חזרו  בהם  רבים 
התשובה  שמעשי  נאמר  וכאילו  בתנ"ך,  נתפרשו  לא 
לבד באו ללמד אלא לקבוע  שנתפרשו לא על עצמם 
שאכן כל הנביאים, כל נביא בדורו, החזירו את ישראל 

בתשובה.

יג. מקורות מהם עולה שהנביאים לא 
הצליחו להחזיר את ישראל למוטב

מהם  מקורות  כמה  מצינו  שמאידך  אלא 
ישראל  את  להחזיר  הצליחו  לא  עולה שהנביאים 

 למוטב:
רבי  טבעתו, אמר  א) מגילה יד, א: ויסר המלך את 
מארבעים  יותר  טבעת  הסרת  גדולה  כהנא  בר  אבא 
ושמונה נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל, 
טבעת  הסרת  ואילו  למוטב,  החזירום  לא  שכולן 

החזירתן למוטב.
ב) אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עשר גלויות עמוד 

:435
גלות ג' זו גלות שומרון, בא וראה כמה חכמים וכמה 
נביאים וכמה סנהדרין [הוכיחום ולא חזרו בתשובה עד 
שנגזר עליהם גלות] ועלה סנחריב והעלה עמו כותיים 
ישראל  בני  יד  תחת  שמרון  בערי  וישבו  וכו'  מבבל 
ויירשו את שמרון וישבו בה, עד שעלה סנחריב אחר-

כך והגלם.
דין  מא  ב):  (נ,  לישעי'  עוזיאל  בן  יונתן  תרגום  ג) 
שליחת נביי ולא תבו, אתנביאו ולא קבילו [= מה אם 
התנבאו  הנביאים  בתשובה,  שבו  ולא  נביאים  שלחתי 

ולא קיבלו מהם].
ולא  חלף דשלחית נביי  שם סו, ד:  הנ"ל  ד) תיב"ע 
ששלחתי  זאת  [=תמורת  קבילו  ולא  אתנביאו  תבו, 
ולא  התנבאו  הנביאים  בתשובה,  שבו  ולא  נביאים 

קיבלו מהם].

ולכאורה מקורות אלה בדברי חז"ל סותרים לדברי 
הרמב"ם ושאר המקורות שהובאו לעיל שמהם נראה 

שהנביאים הצליחו להחזיר את ישראל בתשובה?

יד. עיון בדברי רש"י על "הסרת טבעת"
היטב  לעיין  יש  האמורה,  הקושיא  את  לבאר  כדי 
החזירתן  טבעת  ש"הסרת  האמורים  חז"ל  בדברי 

למוטב".
דהנה כך כותב רש"י ד"ה (להחזירן) למוטב: "גזרו 
עליהן תעניות לתשובה כדכתיב צום ובכי ומספד שק 

ואפר יוצע לרבים".
שפעלה  המיוחד  שהחידוש  מפרש  רש"י  כלומר: 
שבני  לתשובת בני ישראל היה  בנוגע  הסרת הטבעת 

ישראל גזרו על עצמן תעניות תשובה.
ולכאורה צריך ביאור, דהרי כבר מצינו תשובה כזו 

בימי שמואל כמסופר בשמואל-א ז, ב ואילך:
בנ"י  ויסירו  וגו'  ה'  אחרי  ישראל  בית  כל  "וינהו 
גו'  לבדו  ה'  את  ויעבדו  העשתרות  ואת  הבעלים  את 
ויקבצו המצפתה וישאבו מים וישפכו לפני ה', ויצומו 
שמואל  וישפוט  לה',  חטאנו  שם  ויאמרו  ההוא  ביום 

את בנ"י במצפה".
מעשה  ווידוי,  צום  כללה  זו  מושלמת  תשובה 
שמואל  ומשפט  ה'  עבודת  בעלים,  הסרת  תשובה, 

שעיקרו החזרת הגזילות.
שבו  ישראל  שבני  שאף  לומר,  אפוא,  בהכרח, 
בתשובה על ידי הנביאים הקודמים, וכדוגמת התשובה 
בימי שמואל, כוונת הגמרא להדגיש שהתשובה שעל 
ידי הסרת הטבעת היה בה עילוי מיוחד שפרט מיוחד 
זה היה חסר בכל הפעמים שישראל עשו תשובה לפני 

כן.
וכפי שכותב בשפתי חכמים (מגילה שם) שאין הכי 
עם  את  החזירו  שהנביאים  פעמים  שהיו  בודאי  נמי, 
לדרגת  הגיעו  לא  מעולם  הם  אולם  למוטב,  ישראל 

התשובה שעשו מחמת הסרת הטבעת.
שדווקא  שהטעם  שהסביר  שם  במהרש"א  וראה 
הוא  המיוחדת  התשובה  באה  הטבעת  הסרת  ידי  על 
משום שע"י הסרת הטבעת נוכחו בנ"י בעומק שנאתו 
של אחשורוש כלפיהם, שהרי אין דרכו של מלך לתת 
בתשובה  חזרו  מכך  וכתוצאה  מעבדיו,  לאחד  טבעת 

שלימה (ועיין עוד שפתי חכמים שם).
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את  הוכיח  אחד מהנביאים  אפוא, שכל  ובהכרח, 
ישראל ולכן לא הי' די בספר א' או ב'.

[וראה גם בדברי רבינו יונה שהובאו לעיל אות ג', 
ובמקורות שיובאו להלן אות יא].

י. "עניין החזרת ישראל בתשובה מצינו 
במיוחד אצל נביאים"

מבאר  ואילך   342 עמ'  י"ח  כרך  שיחות'  ב'לקוטי 
הקשר הכללי והמשותף בין פינחס לבין ירמיהו שכל 

אחד מהם עורר את בני ישראל לתשובה.
וממשיך שם:

בשפל  השרויים  בני-ישראל,  החזרת  של  זה  "עניין 
לפינחס  דווקא  מיוחד  איננו  בתשובה,  המדרגה, 
ורועי  מראשי  רבים  אצל  מוצאים  זה  דבר  וירמיהו. 

ישראל, ובמיוחד אצל נביאים".
שום  כך  על  צויין  לא  הדבר  פשיטות  בשל  וכנראה 

מקור.
"שהקנאות  מובא  בהשיחה  שם  בהערה 10  [אמנם 
דאליהו גרמה לתשובת בני ישראל – "וירא כל העם גו' 
האלקים ה' הוא האלקים" (מלכים א'  הוא  ויאמרו ה' 
יח, לט. וראה אור התורה על הפסוק שב' פעמים "ה' 
לתושיה)  כפליים  התשובה,  ענין  הוא  האלקים"  הוא 
וראה פרקי דרבי אליעזר פרק מז: חשב הקב"ה שמו 
יעשו  שישראל  שעשה  אליהו..  של  בשמו  פינחס  של 

תשובה כו'"].
בתשובה...  "החזרת בנ"י...  הדברים  ונראה שמקור 
נביאים"  אצל  ובמיוחד  ישראל  ורועי  מראשי  רבים 
והמקורות  הנ"ל  הרמב"ם  דברי  עפ"י  הוא  פשוט 

הרבים שהובאו לעיל לדבריו!

יא. תוכחתם של הנביאים אכן הביאה 
לכך שישראל חזרו בתשובה

הוכיחו  הנביאים  ("כל  הרמב"ם  ולשונות  מדברי 
למוטב,  שיחזור  "עד  בתשובה",  שחזרו  עד  לישראל 
כמו שעשו כל הנביאים בישראל") ברור שאכן בעקבות 

תוכחת הנביאים "חזרו [בני ישראל] בתשובה".
היא שהצליחה  פשוטה  סברא  ולכאורה 
הלב  מן  זאת  שליחותם  עשו  בוודאי  תוכחתם, שהרי 
הלב  מן  היוצאים  "דברים  בידינו  נקוט  וכלל  פנימה, 
נכנסין אל הלב ופועלין פעולתן" (ספר הישר – לרבינו 

תם – שי"ג, הובא בשל"ה סט, א.)

ניתן להצביע גם על מקורות לכך מלשונם של חז"ל 
לגבי נבואתו של בלעם שנועדה למנוע טענת אומות-
העולם (פסיקתא זוטרתא פרשת חוקת קכו, א): "מפני 
מה ניתנה נבואה לאומות העולם.. שלא יאמרו אילולי 

היו לנו נביאים היינו עוסקין בתורה ובמצוות".
ובצורה בולטת ביותר במדרש המובא ברש"י פרשת 
הקב"ה  השרה  מה  מפני  תאמר  "ואם  ה:  כב,  בלק 
פה  פתחון  יהיה  שלא  כדי  רשע,  גוי  על  שכינתו 

לאומות אילו היו לנו נביאים חזרנו למוטב".
הוא  הרמב"ם  של  לקביעתו  חז"ל  בדברי  המקור 

בשנים:
בתשובה,  ישראל  את  החזירו  שהנביאים  א) מכיון 

חזרו למוטב, לכן גם הגויים מבקשים נביאים.
ב) שכל הנביאים החזירו בתשובה. 

הביאור בזה:
לכאורה ניתן להקשות: הרי לישראל ניתנו "נביאים" 
(לשון רבים), ומדובר על נביאים רבים מאוד (כדברי 
נביאים  ושמונה  "...ארבעים  א)  יד,  (מגילה  חז"ל 
ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל", ואילו לאומות 
נביא  כלומר:  יחיד,  לשון  רשע"  רק "גוי  ניתן  העולם 
למוטב,  החזירם  שלא  מכך  הראיה  ומה  בלבד,  אחד 
מעמיד להם נביאים רבים, היו  הקב"ה  שמא אם היה 

מתנהגים כדבעי.
שבישראל כל הנביאים  שמכיון  על-כרחך  אלא 
היינו שכל אחד מהנביאים החזיר את ישראל בתשובה, 
שהנביא  מכך  אומות-העולם  טענת  מופרכת  שפיר 

שניתן להם לא החזירם למוטב.

יב. סיפורי תשובה המפורשים בתנ"ך 
ואלה שלא נתפרשו

ולפועל, הנה מצינו כמה סיפורי תשובה מפורשים 
של כלל ישראל בספרי הנביאים:

(שם  עמון  בני  במלחמת  ד),  ב,  (שופטים  בבוכים 
(שם  בגלגל  ב-ו),  ז,  (שמואל-א  במצפה  יו"ד),  יו"ד, 

יב, יט), בימי יאשיהו (מלכים-ב כג-ג). 
ולפני כן בתורה אחרי חטאים מפורסמים: 

חטא העגל (תשא לג, ד), המרגלים (שלח יד, לט), 
(בלק  בשיטים  מואב  בנות  ז),  כא,  (חקת  המתאוננים 

כה, ו).
הנ"ל הם סיפורי תשובה בחטאי הכלל, אך מצינו גם 

סיפורי תשובה אחר חטאי אנשים פרטיים (כלליים):
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